




รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
เทศบาลต าบลอาจสามารถ  อ าเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
แผนการด าเนนิงาน โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
๑.การวางแผนก าลังคน การจัดท าแผน

อัตราก าลัง  ๓  ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
(๒๕๖๔-๒๕๖๖) (ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่  ๑) 

เพ่ือการวางแผนอัตรา
ก าลังคน (Manpower 
Planning) เป็นกระบวนการใน
การคาดการณ์ความต้องการ
และตอบสนองความต้องการ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์กรอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้
องค์กรมีอัตราก าลังคนตาม
จ านวน คุณสมบัติ และในเวลา
ที่ต้องการ และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
องค์กรที่ก าหนดไว้ 

ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  ๓  
ปี  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ 
(๒๕๖๔-๒๕๖๖) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่  
๑) โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  ท าการ
วิเคราะห์ภารกิจงานและปริมาณงาน
เพ่ือก าหนดต าแหน่ง นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)    ขึ้นตรง
ต่อปลัดเทศบาล  เพ่ือรองรับภารกิจของ
หน่วยงาน  และน าเสนอ  ก.ท.จ.
ร้อยเอ็ด มีมติเห็นชอบ ในการประชุม
ครั้งที่  ๔/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๒  
เมษายน  ๒๕๖๔ และประกาศใช้แผน
อัตราก าลัง  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๔ (๒๕๖๔-๒๕๖๖) (ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่  ๑) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

รู้จ านวนเพิ่มลดของ
พนักงานเทศบาล 

 
 
 
 
 



 
 

แผนการด าเนนิงาน โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

๒.การบรรจุและแต่งตั้ง การสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพ่ือมาปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
พนักงานจ้าง ที่ว่างตามแผน
อัตราก าลัง  ๓  ปี   

เพ่ือได้พนักงานเทศบาลมา
ปฏิบัติงานและรับชอบในหน้าที่ 

การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพ่ือมาปฏิบัติงานในต าแหน่ง  พนักงาน
จ้าง 
-ประกาศรับสมัครเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลมาปฏิบัติงานในต าแหน่ง
พนักงานจ้าง 
-ด าเนินการคัดเลือกบุคคลและออก
ค าสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่ง พนักงานจ้าง 

 

 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพ่ือความก้าวหน้าของพนักงาน
และเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

ออกค าสั่งโอน พนักงานเทศบาล 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
ฯ (นักบริหารงานสาธารณสุข)  ไปด ารง
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
ฯ  เทศบาลต าบลแวงน่าง  อ าเภอเมือง  
จังหวัดมหาสารคาม 

 

 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อน
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

เพ่ือความก้าวหน้าในสายงาน ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการคัดเลือก
บุคคลเพื่อแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น ใน
ต าแหน่ง  วิศวกรไฟฟ้าช านาญการ 
-เสนอขอความเห็นชอบ  ก.ท.จ.ร้อยเอ็ด 

 

 
 
 



แผนการด าเนนิงาน โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

๓. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
รอบการประเมิน 

เพ่ือให้ได้พนักงานที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น  
เพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเชย 
และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนา
ผลงานในรอบการประเมิน
ต่อไป 

- ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อน ามาเป็นข้อมูล
ประเมิน รอบ ๑  เม.ย.- ๓๐ ก.ย.และ ๑ 
ต.ค.๖๓ – ๓๑ มี.ค.ของทุกปี  
-มอบประกาศนียบัตรให้กับพนักงานที่มี
ผลการประเมินดีเด่น 

เพ่ิมรางวัลน้ าใจให้
พนักงานที่มีผลงาน
ดีเด่น 

๔.การส่งเสริมจริยธรรมและ
รกัษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

ประกาศประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ 

เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
พนักงานเทศบาลทราบเรื่อง
จริยธรรม  และบทลงโทษของ
พนักงานเทศบาล 

ใช้ประมวลจริยธรรมและข้ันตอนการ
ลงโทษจัดท าประกาศประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการ พร้อมทั้งแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติตามหัวข้อ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ส าหรับข้าราชการจรรยาวิชาชีพชอง
องค์กร  การบังคับ 

- 

๕.การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

การมอบเกียรติบัตรให้พนักงาน
ที่มีผลการประเมินดีเด่น  

เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ
และแรงจูงใจให้พนักงาน
เทศบาล 

มอบประกาศเชิดชูเกียรติพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 

- 

 
 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนนิงาน โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

๖.การพัฒนาบุคลากร การส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับ
การอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และ 
พัฒนางานในสายอาชีพ 
 

เพ่ือให้พนักงานเทศบาลมี
ความรู้และเป็นการการพัฒนา
และเพ่ิมพูนความรู้สามารถน า
ความรู้มาพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 

-ส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรม 
-น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมา
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงาน
เทศบาลได้รับความรู้มาพัฒนาองค์กรได้ 
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๔   

เพ่ิมงบประมาณให้
พนักงานเทศบาลได้เข้า
รับอบรมได้ทุกสายงาน
ในแต่ละปี 

๗. การสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

ประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานให้
พนักงานเทศบาลทราบ 

เพ่ือให้พนักงานเทศบาลได้รู้
เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
งานตัวเอง 

ด าเนินการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้าในสายงานให้พนักงาน
เทศบาลทราบ 

- 

๘. พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมี
ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้บรรยากาศในการท างาน
น่าอยู่ 

ด าเนินกิจกรรม  ๕  ส. ท าความสะอาด 
จัดระเบียบวัสดุ-อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ยานพาหนะพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลามีความปลอดภัยสูง  พร้อม
ทั้งปลูกต้นไม้ – ตัดแต่งก่ิงไม้ บริเวณ
โดยรอบส านักงาน เพ่ือสร้างความร่มรื่น
เป็นระเบียบ สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 

เป็นกิจกรรมที่ประสบ
ผลส าเร็จและเห็นเป็น
รูปประธรรมอย่าง
ชัดเจน 

 


