
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชอนสารเดช อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. ด้านการสรรหา 1.1 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการ

ก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลชอนสารเดช 

- ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี กระจ า
ปีงบประมาณ 2564-2566 ได้รับความเห็นชอบ
ตามมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 
- ด าเนินการจัดท าร่างประกาศโครงสร้างและระดับ
ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลชอนสารเดช 

 1.2 จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการ และ
พนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตราก าลังที่ลาออก หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มี
อัตราก าลังว่าง ไม่เกินร้อยละ 15 ของอัตราก าลัง
ทั้งหมด 

-ด าเนินการประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตาม
แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
- ด าเนินการร้องขอให้ กสถ.จัดสอบแข่งขันในต าแหน่ง
สายงานบริหารและสายงานทั่วไป    
- 

 1.3 การรับบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
หรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มา
ด ารงต าแหน่งที่ว่าง โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ทางเว็ปไซต์ของหน่วยงานและประชาสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงานภายนอก เพื่อการรับรู้และเข้า
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วน
ต าบล เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 
 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร 

เพ่ือให้การด าเนินงานการสรรหาและเลือกสรรผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถและเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี 
สอดคล้องตามภารกิจหน่วยงาน 

-ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมในการสรรหาและ
เลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง 

 1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่
สูงขึ้นต้องปฏิบัติโดยความเป็นธรรม เสมอภาค และ
ยุติธรรม เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับต าแหน่ง 

 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และเนินการ
ตามแผนฯให้สอดคล้อความจ าเป็น และความต้องการ
ในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน   

- มีแผนบุคลากร 3 ปี (2564-2566) 
- มีแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566) 

 2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือเป็น
กรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

-ด าเนินการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของแต่ละ
ต าแหน่ง ตามสายงาน 

 2.3 สร้างความรู้เฉพาะด้านตามสายงาน เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

-ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้ด้านต าแหน่ง
หน้าที ่

 2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่งในด้านความรู้ ทักษะ 
และสรรถนะ 

-จัดท าประเมินรอบเมษายน และรอบตุลาคม  

 2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร   
ที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรทุกราชการ 

-จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจพร้อมเสนอผู้บริหาร 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ  3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายงานของแต่ละต าแหน่ง 
-ท าบันทึกข้อความแจ้งแต่ละกอง 

 3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากร
ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

-ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติเป็นปัจจุบัน 

 3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการที่เป็นธรรม มีความเสมอภาค และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

-ท าบันทึกตกลงการประเมิน และแจ้งผลการประเมิน
ตามผลงาน 

 3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบตามผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม มีความเสมอภาค
และสามารถตรวจสอบได้ 

-ดูจากการประเมินของหัวหน้าส่วนราชการ และ
ผลงานจริง 

 3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการประจ าปี โดยด าเนินการพิจารณาเบิก
จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล และยกย่องชมเชยแก่บุคคลดีเด่นด้านการ
ปฏิบัติงานคุณประโยชน์ต่อสาธารณะชน 

-มอบใบประกาศเพ่ือยกย่องชมเชยพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

 3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรใน
ด้านสภาพแวดล้อมการท างานด้านความปลอดภัยในที่
ท างานด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

-ด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ท างานให้มี
ความปลอดภัย และสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 4.1 แจ้งให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลชอน

สารเดชรับทราบถึงประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล รวมทั้งประกาศประมวลคุณธรรม 
จริยธรรม ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลชอนสารเดช 

-จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานส่วนต าบล พร้อมบันทึก
แจ้งพนักงานส่วนต าบล 

 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
การควบคุม ก ากับติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์แนวทางตามระเบียบ
หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

-ท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน 

 4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และ
ป้องกันการทุจริตประจ างบประมาณ พ.ศ.2564 

-จัดท าแผนการเสริมสร้างวินัยพร้อมจัดท าประกาศ 

 4.4 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม และ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

-ติดตามและประเมินผลรายงานผู้บังคับบัญชา 

 

 


