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แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี - มีการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 
2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่2) 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนการสรรหา
พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ตาม
ต าแหน่งว่างในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนอัตราก าลังที่
ลาออกหรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราก าลัง
ว่างไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตราก าลังทั้งหมด 

- ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 
ต าแหน่ง 3 อัตรา 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการหรือประกาศรับโอนย้าย
พนักงานส่วนท้องถิ่นมาด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูง 
โดยการเผยแพร่ ประกาศผ่านบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และเว็บของหน่วยงานพร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อการ
รับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ไม่มีการด าเนินการ 

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและ
เลือกสรร เพ่ือให้การด าเนินการงานสรรหา 
เลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และ
สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 

- ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรร
หาและเลือกสรรบุคคลากรพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตามค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบล
กุดแห่ ที่ 96/256 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2566 

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น ต้องปฏิบัติโดยความเป็นธรรม เสมอภาค 
และยุติธรรม เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง 

- ไม่มีการด าเนินการ 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และ
ด าเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความ
จ าเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงาน 

- ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ โดยพิจารณายุคลากร
เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสาย
งานของแต่ละต าแหน่ง 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็น
กรอบในการพัฒนาบุคลแต่ละต าแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร 

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงาน
ให้อยู่ในระบบงาน E-Learning เพ่ือให้บุคลากรใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

- ส่งเสริมให้พนักงานส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบสารสนเทศต่างๆ 

2.4 ด าเนินการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่งในความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

- มีการประเมินพนักงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
ที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรทุกส่วนราชการ 

- ไม่มีการด าเนินการ 

3. ด้านการธ ารงรักษาไว้ และ
แรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งให้ 
บุคลากรทราบ 

- ไม่มีการด าเนินการ 

3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูล
บุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

- ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบ
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติเป็น
ปัจจุบัน 

3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการที่เป็นธรรมเสมอภาคและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

- ถ่ายทอดตัวชีวัด โดยผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับเพ่ือก ากับดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ  
ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม  
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

- พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน
ท้องถิ่นครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖6 เป็นไปตาม
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบ การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชย 
แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและ
คุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

- ไม่มีการด าเนินการ 

3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร 
ในด้านสภาพแวดล้อมการท างานด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน 

- ด าเนินการจัดกิจกรรม ๕ ส. 
จัดให้มีอุปกรณ์พ้ืนฐานด้านความปลอดภัย 
เช่น ถังดับเพลิง ยารักษาโรค 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และวินัยข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการ และข้อบังคับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดแห่ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 

- ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างรับทราบประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ และข้อบังคับขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่ 
เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

- จัดท าค าสังการแบ่งงานและการมอบหมาย
หน้าที่งานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
และค าสั่งแบ่งงานของแต่ละส านัก/กอง 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ
เสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการ
ทุจริต 

- มีการด าเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 

 

 


