
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน  

๑. ด้านการสรรหา ๑.๑ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้าง 
และกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าด้วง 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพ่ือก าหนดต าแหน่งใหม่เพ่ิม 
รองรับภารกิจหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้
สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน (การวิเคราะห์ภาระงานการ
เตรียมการข้อมูล และการระดมความคิดของ คณะกรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 

๑.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และ
พนักงานจ้ าง ให้ทันต่อการเปลี่ ยนแปลง หรือทดแทน
อัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 

๑. ด าเนินการโดยขอให้ กสถ. ด าเนินการสอบแทน ต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบลที่ว่าง จ านวน ๓ ต าแหน่ง ได้แก่ต าแหน่ง 
นักวิชาการเงินและบัญชี ,  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ,         
เจ้าพนักงานพัสดุ 
 
 ๒. ไม่การด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ  

 
๓. ไม่มีการด าเนินการรับโอนย้ายพนักงานส่วนต าบล เนื่องจากได้
ขอให้ กสถ. ด าเนินการสอบแทนต าแหน่งที่ว่างทุกต าแหน่งแล้ว 
 

๑.๓ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการหรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารง
ต าแหน่งที่ว่างหรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานที่
สูงขึ้น 
 

- ไม่มีการประกาศสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจที่ว่าง จ านวน - 
อัตรา  

 
 
 



 

 ๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - ไม่มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.๒๕๖5   
 

๑.๕ การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น  - ไม่มีการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่ง      
ที่สูงขึ้น 
 

๒. ด้านการพัฒนา ๒.๑ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตาม
แผนฯ ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 

- มี กา รด า เ นิ นการจั ดท าแผนพัฒนาบุ คล ากร  ประจ าปี           
พ.ศ.๒๕๖5 – ๒๕๖7  โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการอบรม 
เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่ง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากร 
 

๒.๒ ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการ
พัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม        
ตามสายงานความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลกรฯ 
 

๒.๓ สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ใน
ระบบงาน E-learning 

- ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ ด าเนินการเรียนรู้   
ด้วยตนเองในระบบ E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะ
ต าแหน่ง 
 

๒.๔ ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนา
ความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒.๕ ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทั้ งด้ านการ พัฒนาบุ คลากร สวั สดิการ 
สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบ พร้อมทั้งติดตาม
และน าผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา 
 

3. ด้านการธรง รักษาไว้ และแรงจูงใจ ๓.๑ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายงานต าแหน่งให้บุคลกรทราบ 

 - หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
งานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว 
 

๓.๒ ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบ 
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน 

- หน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่     
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดทุกระยะแล้วเสร็จ        
ที่ก าหนดไว้ 
 

๓.๓ จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ    
ที่เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติผลการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคน อย่างเป็น
ธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

๓.๔ จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 1/๒๕๖5 
ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่าน
กระบวนการ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบล ครั้งที่ ๒/2565 ตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
รายงานการประชุมดังกล่าว 

๓.๕ ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่
ราชการประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการ
ปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

- ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบ และยกย่องชมเชย      
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง เป็นประจ าทุกปี  

๓.๖ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร ในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน
ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 



 
 

๔. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  และ   
วินัยข้าราชการ 

๔.๑ แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าด้วง  ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

๔.๒ ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์แนวทาง 
ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 - ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตามค าสั่ง อบต.ท่าด้วง        
 

๔.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

- มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายลานผลการด าเนินการ 
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
คอรัปชั่น 
 

 


