
แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชมุพวง อ าเภอชมุพวง จังหวดันครราชสมีา 
 

ประเดน็นโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงานประจ าป ีพ.ศ.๒๕๖4 

๑. ด้านการสรรหา ๑.๑ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสรา้ง

และกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วน

ต าบล 

 

-ด าเนนิการจัดท าแผนอัตราก าลัง  (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) เพื่อ

ก าหนด  และเกลี่ยอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติจริง 

และสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 

๑.๒ จัดท าและด าเนนิการตามแผนการสรรหาข้าราชการ 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ตามต าแหน่งที่ว่าง เพื่อ

รองรับภารกิจงาน และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรอืทดแทน

อัตราก าลังที่ลาออก หรอืโอนย้าย 

- ด าเนินการบรรจุแต่งตัง้พนักงานส่วนต าบลที่วา่ง ตามแผน

อัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)   

-ด าเนนิการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล แทนต าแหน่งที่วา่ง

ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ดังนี้ 

   1. เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. จ านวน 1 อัตรา 

    2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.  จ านวน 1 อัตรา 

 

๑.๓ การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น - ไม่มกีารด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 



ประเดน็นโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงานประจ าป ีพ.ศ.๒๕๖4 

๒. ด้านการพัฒนา ๒.๑ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

และด าเนินการตามแผนให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 

- มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

โดยการพิจารณาบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรูต้าม

สายงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ ให้เป็นไปตามแผน ฯ 

๒.๒ ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นกรอบในการ

พัฒนาบุคลากรแตล่ะต าแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตาม

สายงานความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากร 

๒.๓ สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ใน

ระบบงาน E-learning  

- ประชาสัมพันธ์ใหเ้จ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ดว้ยตนเองในระบบ  

E-learning  

๒.๔ ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ  

- หนว่ยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด

ต าแหน่งเพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา

ความรูค้วามสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 

๒.๕ ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หนว่ยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ 

สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบ พรอ้มทั้งตดิตาม

และน าความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนาและจัดให้มีขัน้

พืน้ฐานของพนักงาน 

 

 

 

 

 

 



ประเดน็นโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงานประจ าป ีพ.ศ.๒๕๖4 

๓. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และ

แรงจูงใจ 

๓.๑ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้า

ในสายต าแหนง่งานใหบุ้คลากรได้รับทราบ 

-หนว่ยงานมกีารประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

ทุกต าแหน่งใหบุ้คลากรได้รับทราบ พรอ้มทั้งให้ค าปรึกษา 

๓.๒ ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบ

ศูนย์ขอ้มูลบุคลากรท้องถิ่นแหง่ชาติใหถู้กต้อง ครบถ้วน และ

เป็นปัจจุบัน 

-หนว่ยงานมกีารด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตาม

ระยะเวลาที่กรมส่งเสริม ฯ ก าหนดทุกระยะให้แลว้เสร็จตามเวลา

ที่ก าหนด  

๓.๓ การจัดใหม้ีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่

เป็นธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

- หนว่ยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับ 

ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานจนถึง

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ 

ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคนอย่างเป็นธรรม เสมอภาค 

และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 ๓.๔ จัดให้มกีารพิจารณาความดี ความชอบตามผลการปฏิบัติ

หนา้ที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถ

ตรวจสอบได้ 

- พิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานสว่นต าบล ครั้งที่ ๑-๒/

๒๕๖4 ให้เป็นไปตามผลการปฏิบัติหนา้ที่ราชการ ผา่น

กระบวนการคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขัน้เงนิเดือนพนักงาน

ส่วนต าบล ครั้งที่ ๑-๒/๒๕๖4 ตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงนิเดือน และ

รายงานการประชุม 

 ๓.๕ การด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่

ราชการประจ าปี เพื่อยกย่องชมเชยแก่บุคลากรดีเด่นด้านการ

ปฏิบัติงานและสร้างคุณประโยชน์ตอ่สาธารณชน 

- ไม่มกีารด าเนินการ 

 ๓.๖ จัดให้มกีารพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดีแก่บุคลากร ในด้าน

สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน 

ด้านการมีสว่นร่วมในการท างาน 

- มีการจัดอุปกรณ์ขัน้พื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 

- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 

- จัดให้มีกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 



ประเดน็นโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงานประจ าป ีพ.ศ.๒๕๖๒ 

๔. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และวินัยข้าราชการ 

๔.๑ แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจรยิธรรม

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบล

ชุมพวง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- ประชาสัมพันธ์ใหเ้จ้าหน้าที่รับทราบประมวลจรยิธรรม

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบล

ชุมพวงว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

๔.๒ ให้ผูบ้ังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผูใ้ต้บังคับบัญชาอย่าง

เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม 

และดูแลผูใ้ต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์แนวทาง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผดิชอบให้

พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่  

๔.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามแผนการเสริมสร้าง

มาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

- มีการด าเนินการตามแผนโดยสรุปรายงานผลการด าเนินการ

ส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต

คอร์รัปชั่น 

 
 


