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รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

ประจ าปีงบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1.  ด้านการสรรหา 1.1  การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ างบประมาณ  พ.ศ. 2564 

– 2566   
-  ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2564 – 2566   โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  ท า
การวอเคราะห์ภารกิจงานและปริมาณงานเพ่ือก าหนดต าแหน่ง  พนักงาน
จ้าง (เพิ่มเติม)  ให้สามารถรองรับภารกิจของหน่วยงาน  และน าเสนอ  ก 
อบต. จังหวัด  เพ่ือพิจารณา 
-  ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง  3  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566   
 

 1.2  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อมาปฏิบัติงานในต าแหน่ง
พนักงานจ้าง  ที่ว่างตามแผนอัตราก าลัง  3 ปี 

-  ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่ง  พนักงานจ้าง 
-  ประกาศรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลมาปฏิบัติงานใน
ต าแหน่ง  พนักงานจ้าง 
-  ด าเนินการคัดเลือกบุคคลและออกค าสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่ง พนักงานจ้าง 
 

กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 1.3  รับโอน (ย้าย)  พนักงานส่วนต าบล  ในต าแหน่งนักบริหารงาน

ท้องถิ่น  ระดับต้น  ที่ว่างตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
-  ประกาศรับโอน (ย้าย)  พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่งนักบริหารงาน
ท้องถิ่น  ระดับต้น 
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 1.4  การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูง

ขั้น 
-  ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขั้น  ในต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุข านาญงาน 

2.  ด้านการพัฒนา 2.1  ส ารวจความต้องการการพัฒนาความรู้  ความสามารถของ
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างในแต่ละต าแหน่งสายงาน 

-  ด าเนินการส ารวจความต้องการพัฒนาความรู้  ความสามารถของ
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างในแต่ละต าแหน่งสายงาน  
เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
 

 2.2  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2564 – 2566   

-  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 
2566  โดยการส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างเข้า
การฝึกอบรมพัฒนาความรู้  ความสามารถตามหลักสูตรของแต่ละสายงาน  
และรายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บังคับบัญชาทราย  พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้เพ่ือนร่วมงานต่อไป 
 

 2.3  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามรอบประเมิน -  ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง  ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด  เพ่ือน าข้อมูลผลการประเมินมา
เปรียบเทียบตามเกณฑ์คะแนน  (รอบการประเมิน  คือ  ระหว่าง 1 เม.ย. – 
30 ก.ย. และ  1  ต.ค. – 31  มี.ค. ของทุกปี) 
 

 

กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
3.  ด้านการธ ารงรักษาไว้

และแรงจูงใจ 
3.1  ก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของแต่ละต าแหน่งสายงาน -  ด าเนินการจัดท าคู่มือเส้นทางความก้าวหน้าของแต่ละต าแหน่งสายงาน

และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ 
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 3.2  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  ค่าจ้างและค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

-  ด าเนินการออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  ค่าจ้างและค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  (รอบ 1 เม.ย. 63 และ  1 
ต.ต. 63 )  ตามเกณฑ์คะแนนตัวชี้วัด 

 3.3  บันทึก  แก้ไข  ปรับปรุง  ข้อมูลบุคลกรของหน่วยงาน  ในระบบ
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

-  ด าเนินการบันทึก  แก้ไข  ปรับปรุง  ข้อมูลบุคลกรท้องถิ่นแห่งาติ  
ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

 3.4  ประกาศเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  
ผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประขา
ขนดีเด่น  ประจ าปี  2563 

-  ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการปละ
ให้บริการประชาชนดีเด่นประจ าปี  2563  พร้อมจัดท าประกาศเพ่ือเชิดชู
เกียรติ 

4.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
และวินัยข้าราชการ 

4.1  ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ -  ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกาศประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ 
-  จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พร้อมทั้งแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติตามหัวข้อ  
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักส าหรับข้าราชการจรรยาวิชาชีพ  
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม  ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและ
ขั้นตอนการลงโทษ 

 

กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 4.2  ประกาศนโนยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต -  ด าเนินการจัดท าประกาศนโยบายคุณธรรมและความ)โปร่งใสปราศจาก

การทุจริต  พร้อมทั้งแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานและ
ประชาชนทั่วไปทราบ  ตามนโยบายในแต่ละด้าน  คือ  ด้านความโปร่งใส  
ด้านความพร้อมรับผิด  ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์  คุณธรมการท างานในหน่วยงานและในก้านการ
สื่อสารภายในหน่วยงาน 
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 4.3  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
-  ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
-  จัดท าประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  พร้อมทั้งแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ  ตามยุทธศาสตร์
มาตรการ  แนวทาง  โครงการและกิจกรรม 

                                                                            

                                         (นายชัยยงค์   สายมายา) 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ 
 

 


