
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา อ าเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 
๑. ด้านการสรรหา ๑.๑ จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี เพื่อใช้ในกำรก ำหนดโครงสร้ำงและ

กรอบอัตรำก ำลังที่รองรับภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
-ด ำเนินกำรตำมแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 

๑.๒ จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนสรรหำข้ำรำชกำรและพนักงำน
จ้ำง ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรำก ำลังที่ลำออกหรือ
โอน (ย้ำย) 

-ด ำเนินกำรขอให้ กสถ.ด ำเนินกำรสอบแทนในต ำแหน่ง 
 ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ / เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข  
 และเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
-ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  

๑.๓ กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร
หรือประกำศรับโอน (ย้ำย) พนักงำนส่วนต ำบล มำด ำรงต ำแหน่งที่
ว่ำงหรือประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสำยงำนที่สูงขึ้น  

-ไม่มีกำรโอน (ย้ำย) 

๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรสรรหำและเลือกสรร  -ไม่มีกำรสรรหำและเลือกสรร   
๑.๕ กำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต ำแหน่งที่สูงขึ้น -ไม่มีผู้เลื่อนระดับที่สูงขึ้น 

๒. ด้านการพัฒนา ๒.๑ จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี และด ำเนินกำรตำมแผนฯ
ให้สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็น  

-มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี  ๒๕๖๕ 
โดยพิจำรณำบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม เพ่ือพัฒนำควำมรู้ตำม 
สำยงำนต ำแหน่งให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำบุคลำกร   

๒.๒ ก ำหนดเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อเป็นกรอบในกำรพัฒนำ 
บุคลำกรแต่ละต ำแหน่ง 

-มีกำรวำงแผนกำรพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมตำมสำย 
งำนควำมก้ำวหน้ำในแผนพัฒนำบุคลำกร  

๒.๓ สร้ำงบทเรียนควำมรู้เฉพำะด้ำนตำมสำยงำนให้อยู่ในระบบงำน  
E-learning  

-ส่งเสริมให้พนักงำนส่วนต ำบลที่บรรจุใหม่ ด ำเนินกำรเรียนรู้ด้วย 
ตนเองในระบบ E-learning ในวิชำควำมรู้ทั่วไปและเฉพำะ
ต ำแหน่ง  

         
 



         - ๒ –   
 

ประเด็นนโยบาย  โครงการ/กิจกรรม  ผลการด าเนินงาน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 
 ๒.๕ ด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร -หน่วยงำนมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรในกำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคล ทั้งด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร สวัสดิกำร 
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน  พร้อมทั้งติดตำม และน ำผลควำม 
พึงพอใจของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง
มำพัฒนำ และจัดให้มีขั้นพ้ืนฐำนของพนักงำน 

๓. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และ
แรงจูงใจ 

๓.๑ ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทำงเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน
สำยงำนต ำแหน่ง ให้บุคลำกรทรำบ 

-หน่วยงำนมีกำรประชำสัมพันธ์เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน
ต ำแหน่ง ให้บุคลำกรทรำบ พร้อมทั้งให้ค ำปรึกษำดังกล่ำว 

๓.๒ ด ำเนินกำรบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลำกรในระบบศูนย์
ข้อมูลบุคลำกรแห่งชำติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

-หน่วยงำนด ำเนินกำรปรับปรุงระบบดังกล่ำว ตำมระยะเวลำที่
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ก ำหนดทุกระยะ แล้วเสร็จ
ตำมท่ีก ำหนด 

๓.๓ จัดให้มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ที่เป็น
ธรรมเสมอภำคและสำมำรถตรวจสอบได้ 

-หน่วยงำนมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 
ดูแล ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน จนถึง
คณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรพิจำรณำผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ในควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ทุกคนอย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค
และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

๓.๔ จัดให้มีกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบตำมผลกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรอย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค และสำมำรถตรวจสอบได้ 

-พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล และ
ลูกจ้ำงประจ ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ให้เป็นไปตำมผลกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนกระบวนกำรคณะกรรมกำร
พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
ตำมค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว 

๓.๕ จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี แก่บุคลำกรในด้ำน
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ด้ำน
กำรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน 

-มีกำรจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงครบถ้วน 
-จัดให้มีตู้ยำ และยำ  
-จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะ  
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 
๔. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ 

๔.๑ แจ้งให้บุคลำกรในสังกัด รับทรำบถึงประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

-ประชำสัมพันธ์เจ้ำหน้ำที่รับทรำบประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  
ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

๔.๒ ให้ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยงำนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำงเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม และดูแล 
ผู้ใต้บังคับบัญชำให้ปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์ แนวทำง ระเบียบ 
และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

-ด ำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ตำมค ำสั่ง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ ที่ ๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ 
มกรำคม ๒๕๖๕ 

๔.๓ ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรเสริมสร้ำงมำตรฐำน
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

-มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน โดยสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
แผนกำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และกำรป้องกันกำร
ทุจริต คอร์รัปชั่น 

 


