
 

 

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบคุคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 

อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
๑. ด้านการสรรหา ๑. จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-

๒๕๖๖) เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลังที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 
๒.จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหา ข้าราชการ
และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือ
ทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 
 

- ผลด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพ่ือก าหนดต าแหน่งใหม่
เพ่ิมเพ่ือรองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุง
ภาระงาน การเตรียมการข้อมูล และการระดมความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
-ผลการด าเนินการประกาศ สรรหาและเลือกสรรบุคคล เพ่ือแต่งตั้ง
เป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ ได้ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มี
ทักษะ) สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู จ านวน ๑ 
อัตรา 

เป็นการวางแผนล่วงหน้าใน 
การก าหนดอัตราก าลังให้ 
สอดคล้องกับปริมาณปัจจุบัน 
และเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน  
ในสายงาน ภารกิจโอนจาก 
ส่วนกลาง ปฏิบัติงานเร่งด่วน 
ตามหนังสือสั่งการ 

 

๒. ด้านการพัฒนา ๑. จัดท าแผนอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔-๒๕๖๖ และด าเนินการตามแผน 

 
 
 
 
 
 

 
 

-ผลการด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔-๒๕๖๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู โครงสร้าง
การแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ตามอ านาจหน้าที่ มี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 
 

                                 - 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
 ๒. ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบ

ในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ด้านความรู้ ทักษะ 
และ สมรรถนะ 

-องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ด าเนินการวางแผน และพิจารณา
ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมความก้าวหน้าในแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี
(๒๕๖๔-๒๕๖๖) ในหัวข้อที่ ๑๒ เรื่องแนวทางการพัฒนาข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
ก าหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานส่วนต าบลในสังกัดทุก
ระดับชั้น โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนทัศนคติที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
โดยผลการด าเนินการคือมีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อต่างๆ 
ตามแต่ละสายงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นซึ่งการพัฒนา
แรกจะเน้นที่การพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงานของพนักงานที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติราชการ  
 
-ประกาศ เรื่องการก าหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จ านวนวันลา 
จ านวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย เพ่ือประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การ
บริหารส่วนต าบล และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 
-๑๙ ท าให้การส่งบุคลากรเข้า
อบรมไม่เป็นไปตามนโยบายและ
แผนพัฒนาบุคลากร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นการประเมินอย่างเป็นธรรม
จากผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการกลั่นกรองเนื่องจาก
พิจารณาเอกสารผลงานการ
ปฏิบัติงานจริง และกลั่นกรอง
คะแนนในรูปคณะกรรมการ 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 

 -ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 

 

๓. ด้านการธ ารง รักษา
ไว้และแรงจูงใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑. มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
๒.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เป็นธรรมเสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้ 
-การพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อย่างเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ 
 
 
 
-มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการ
ท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน เพ่ือให้บุคลากร มี
สุขอนามัยที่ดี ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 

เป็นการประเมินอย่างเป็นธรรม 
จากผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการกลั่นกรองเนื่องจาก
พิจารณาเอกสารผลงานการ
ปฏิบัติงานจริง และกลั่นกรอง
คะแนนในรูปคณะกรรมการ 
 
ห้องท างานยังคับแคบอยู่ ถ้าเทียบ
กับจ านวนบุคลากร และอุปกรณ์
การใช้งาน จัดเก็บเอกสาร 



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
๔. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ 

 
 
 
 
 

๑. จัดท าแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-การประกาศใช้แผนมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เป็นหลักการเทียบการ
ประพฤติ ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามของบุคลากร ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู โดยพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส จนเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อการ
ให้บริการที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลสีชมพู 
 
 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ
บุคลากรให้การร่วมมือเป็นอย่างดี  

 


