
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปี 2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้างและ

กรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ไม่มีการด าเนินการ 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนฯ สรรหาข้าราชการ และพนักงาน
จ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือ
โอนย้าย 

ด าเนินการขอให้ กสถ.ด าเนินการสอบแทนในต าแหน่งที่ว่าง 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
หรือประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง 

-ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนต าบลที่ว่าง ตามแผนอัตราก าลัง 
-อยู่ระหว่างการสรรหาในต าแหน่งที่ร้องให้ กสถ.ด าเนินการ
สอบแข่งขันในต าแหน่งที่ว่าง 

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร -ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างมาด ารงต าแหน่งจ านวน 1 อัตรา 
1 ต าแหน่ง 

2.ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ 
บุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
 

มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2561-
2563 โดยพิจารณาบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ตาม
สายงานในต าแหน่งให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา
บุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

มีการวางแผนพิจารณาส่งบุคลากรเข้าอบรมตามสายงาน
ความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากร 

2.3 สร้างบทเรียนรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ ด าเนินการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในระบบ E-learinig ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะต าแหน่ง 

 2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ทักษะและสรรถนะ 

-หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 
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 2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรสวัสดิการ
สภาพแวดล้อม การท างาน บ าเหน็จความชอบ พร้อมทั้งติดตาม
และน าผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา และจัดให้มีข้ัน
พ้ืนฐานของพนักงาน 

3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และ
แรงจูงใจ 

1.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
งานในต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 

หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ในต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมผู้ทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว 

1.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะท่ีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดทุกระยะ แล้วเสร็จตามที่
ก าหนดไว้ 

 1.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการที่เป็นธรรม
เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามระดับ ดูแล 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ จนถีง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ใน
ความรู้ ทักษะและสรรถนะทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อย่างเป็นธรรม เสมอภาคและตรวจสอบได้ 

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลครั้งที่ 1/2563 
และ 2/2563 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ผ่านกระบวนการ คกก.พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล ตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานการประชุมทั้ง      
2 ครั้ง 
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4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ในต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมผู้ทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการควบคุม ก ากับติดตาม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะท่ีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดทุกระยะ แล้วเสร็จตาม
ก าหนดไว้ 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561-2563 

มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการแผน
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

 
(ลงชื่อ)    ผู้รายงาน      (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจสอบ 
          (นางสุพรรณี  อาบสุวรรณ์)                     (นายศักดา  สุรพล) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ            หัวหน้าส านักปลัด 
 
เรียน นายก อบต. 
       - เพ่ือโปรดทราบ         รับทราบ  
 
(ลงชื่อ)           (ลงชื่อ)    
            (นายวิมล  บุญไชย)         (นายวิมล  บุญไชย)   
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่  
                     นายกองค์การบริหารสว่นต าบลโคกเรงิรมย ์


