
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

 

ของ 
เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ 

อ าเภอละหานทราย  จงัหวัดบุรีรัมย์



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1.ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบ

อัตราก าลังที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

-ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ปรับปรุงครั้งที่ 1ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 เพื่อก าหนดต าแหน่งใหม่ส าหรับ
ต าแหน่งผู้ มีทักษะ เพื่อรองรับภารกิจหน่วยงานและการ
พิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการใน
ปัจจุบัน(การวิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมการข้อมูล และการ
ระดมความคิดของคณะกรรมกรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการและพนักงานจ้าง ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 

1. ด าเนินการ รับโอน(ย้าย) และโอนสับเปลี่ยน ต าแหน่ง รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต าแหน่ง หัวหน้าส านัก  อบต.  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ต าแหน่ง นักจัดการ
งานทั่วไป ต าแหน่งนิติกร และต าแหน่งเจ้าพนักงานประปา 

1.3 ประกาศรับโอน (ย้าย) ต าแหน่งที่ว่างลงตามแผนอัตราก าลัง - ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเมือง เรื่อง รับโอน 
(ย้าย) พนักงานส่วนต าบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือ
ข้าราชการประเภทอ่ืน เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหารว่าง และ เรื่องการโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น 
หรือข้าราชการประเภทอ่ืน 

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3ปี (พ.ศ.2564-2566) -ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3ปี
(พ.ศ.2564-2566)ตามค าสั่งที่423/2563 ลงวันที่ 28 
ธันวาคม 2563 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 
2.ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ ให้

สอดคล้องตามความจ าเป็น 
-มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ.
2564-2566โดยพิจารณาบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อ
พัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่งให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา
บุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

-มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตาม
สายงานความก้าวหน้าในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

2.3สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-
learning 

-ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองใน
ระบบ E-learning ในวิชความรู้ทั่วไปและเฉพาะต าแหน่ง 

2.4ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะและสมรรถนะ 

-หน่วยงานมีการประเมินบุคคลตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งเพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 

2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร -หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมการท างานบ าเหน็จความชอบพร้อมทั้งติดตาม
และน าผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ครั้งท่ี1/2563 
3.ด้านการธ ารง
รักษาไว้และ
แรงจูงใจ 

๓.๑ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ต าแหน่งให้บุคลากรทราบ 

-   -หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
งานต าแหน่งให้บุคลากร 

ทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว 
 

๓.๒ ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

- หน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะเวลา
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดทุกระยะและได้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ 

๓.๓ จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้ 
 

 
๓.๔ จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่
ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้ วัด  โดยผู้บั งคับบัญชา
ตามล าดับการก ากับดูแลติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล ให้เป็นไป
ตามผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
ตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและรอบ 

๓.๕ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อม
การท างานด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

-มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
-จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาล 
-จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

๓.๖ จัดท าโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายงานการสรุปผลการด าเนินโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ครั้งท่ี๑/๒๕๖๓ 
๔ .ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมและวินัย
ข้าราชการ 

๔.๑ แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบ 
-มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู
องค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
เมือง 
-ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเมืองว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
-นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
-เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองเมือง 
-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
เมือง 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ 
- มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองเมือง 
- ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเมืองว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
- นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
- เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองเมือง 
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเมือง 

๔.๒ ให้ผู้บังคับบัญชา แบ่งงาน/มอบหมายแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึง การควบคุม ก ากับ ติดตามและดูแล ะ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 - ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของพนักงานส่งต าบลและพนักงานจ้าง ตามค าสั่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองเมืองที่๓๙๘/๒๕๖๔  ลงวันที่   ๑  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๔.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผลปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

- มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการ
ในระบบ E-phan 



 

 


