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๑. ดานการสรรหา ๑.๑ จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ป เพ่ือใชในการกำหนดโครงสราง

และกรอบอัตรากำลังที่รองรับภารกิจขององคการบริหารสวน
ตำบล 

๑. ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพื่อกำหนดตำแหนงใหม
เพ่ิม รองรับภารกิจของหนวยงาน และภารพิจารณาปรับปรุงภาระ
งานใหสอดคลองกับสวนราชการในปจจุบัน  
(การวิเคราะหภาระงาน การเตรียมการขอมูล และการระดม
ความคิดของคณะกรรมการ และผูเก่ียวของ) 

๑.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื ่อบรรจุแตงตั ้งเข ารับ
ราชการ หรือประกาศรับโอนยาย พนักงานสวนทองถิ ่น มา
ดำรงตำแหนงวาง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสาย
งานที่สูงขึ้น 

๑. ประกาศรับโอนยาย พนักงานสวนทองถิ่นที่วาง เปนไปตาม
หลักเกณฑที่กำหนดไว  

๑.3 แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร มีการดำเนินการ 
๑.4 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับตำแหนงท่ีสูงข้ึน มีการดำเนินการ 
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๒. ดานการพัฒนา ๒.๑ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำป และดำเนินการตาม
แผนฯ ใหสอดคลองตามความจำเปน 

๑. ม ีการดำเน ินการจ ัดทำแผนพ ัฒนาบ ุคลากร ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยพิจารณาบุคลากร เขารับการอบรม 
เพื่อพัฒนาความรูตามสานงานตำแหนงใหเปนไปตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

๒.๒ กำหนดเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเปนกรอบในการ
พัฒนาบุคลากรแตละตำแหนง 

๑. มีการวางแผนงานการพิจารณาสงบุคลากรเขารับการอบรมตาม
สายงานความกาวหนา ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

๒.๓ สรางบทเรียนความรู เฉพาะดานตามสายงานใหอยู  ใน
ระบบงาน E-learning 

๑. สงเสริมใหพนักงานสวนตำบลที่บรรจุใหม ดำเนินการเรียนรู
ด วยตนเองในระบบ E-learning ว ิชาความรู ท ั ่วไปและเฉพาะ
ตำแหนง 

๒.๔ ดำเนินการประเมินขาราชการสวนทองถิ ่นตามเกณฑ
มาตรฐานกำหนดตำแหนง ในความรู ทักษะ และสมรรถนะ 

๑. หนวยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑมาตรฐาน กำหนด
ตำแหนง เพ่ือพิจารณาจัดสงบุคลากร เขารับการอบ เพื่อพัฒนา
ความรูความสามารถในตำแหนงตามสายงาน 

๒.๕ ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ๑. หนวยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ทั ้งดานการพัฒนาบุคลากรสวัสดิการ 
สภาพแวดลอมการทำงาน บำเหน็จความชอบพรอมทั้ง ติดตาม
และนำผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนาและจัดใหมีข้ัน
พ้ืนฐานของพนักงาน 

 
 



- ๓ - 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  คร้ังที่ ๑  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง   อำเภอสูงเนิน  จังหวดันครราชสีมา 
................................................. 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๔ 

๓. ดานการธำรง รักษาไว และ
แรงจูงใจ 

๓.๑ ประชาสัมพันธและเผยแพรแนวทางเสนทางความกาวหนา
ในสายงานตำแหนงใหบุคลากรทราบ 

๑. หนวยงานมีการประชาสัมพันธเสนทางความกาวหนาในสาย
งานตำแหนง ใหบุคลากรทราบ พรอมทั้งใหคำปรึกษาดังกลาว 

๓.๒ ดำเนินการบันทึก แกไข ปรับปรุง ขอมูลบุคลากรในระบบ
ศูนยขอมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติ ใหถูกตอง ครบถวน และ
เปนปจจุบัน 

๑. หนวยงาน ดำเนินการปรับปรุงระบบดังกลาว ตามระยะที่กรม
สงเสริมปกครองทองถิ่น กำหนดทุกระยะแลวเสร็จที่กำหนดไว 

๓.๓ จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการที่
เปนธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได 

๑. หนวยงานมีการถายทอดตัวชี้วัด โดยผูบังคับบัญชาตามลำดับ 
ด ูแล กำกับ ต ิดตาม และประเมินผลการปฏิบ ัติงาน จนถึง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการใน
ความรู ทักษะ และสมรรถนะทุกคน อยางเปนธรรม เสมอภาค 
และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด 

๓.๔ จัดใหมีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติ
หนาที่ราชการอยางเปนธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบ
ได 

๑. พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตำบล ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  
ใหเปนไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติหนาที ่ราชการ ผาน
กระบวนการคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
สวนตำบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
รายงานการประชุมดังกลาว 

๓.๕ ดำเนินการพิจารณาความดีความชอบ การปฏิบัติหนาท่ี
ราชการประจำป เพ่ือยกยองชมเชย แกบุคลากรดีเดน ดานการ
ปฏิบัติงานและคุณประโยชนตอสาธารณชน 

๑. อยูระหวางดำเนินการ 
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4. ดานการธำรง รักษาไว และ 
แรงจูงใจ 

๓.1 จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแกบุคลากร ในดาน
สภาพแวดลอมการทำงาน ดานความปลอดภัย ในการทำงาน
และดานการมีสวนรวมในการทำงาน 

๑. มีการจัดอุปกรณขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอยางครบถวน 
๒. จัดใหมีเครื่องปฐมพยาบาล 
๓. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนสาธารณะ 

๕.  ดานคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
ขาราชการ 
  

๔.๑ แจงใหบุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ขาราชการสวนทองถ่ิน และขอบังคับองคการบริหารสวนตำบล
โคงยาง วาดวยจรรยาบรรณขาราชการทองถิ่น 

๑. ประชาสัมพันธเจาหนาที่รับทราบประมวลจริยธรรมขาราชการ
ทองถิ่น และขอบังคับองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง วาดวย
จรรยาบรรณขาราชการทองถิ่น 

๔.๒ ใหผูใตบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชา 
อยางเป นธรรม ไมเล ือกปฏิบัต ิรวมถึงการควบคุม กำกับ 
ติดตาม และดูแลผู  ใต บ ังค ับบัญชา ให ปฏิบัต ิหนาที ่ตาม
หลักเกณฑ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของ 

๑. ดำเนินการแบงงานและมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางตามคำสั่งองคการบริหารสวน
ตำบลโคงยาง 

๔.๓ สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสราง
มาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. มีการดำเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการดำเนินการ
แผนการสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการ
ทุจริต คอรรัปชั่น 

 


