
บนทกฃอความ
ส่วนราชการ สำนกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตำบลวงั
ที ่ สฎ ๗๗๐๐๑/  วันท่ี ๔ มกราคม ๖๕๖๔.
เร่ือง รายงานผลการดำเนนิงานตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๓

เรยีน นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลวงั
สำนกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตำบลวงั ไดด้ำเนนิการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๓ เพ ือ่เปน็การพฒันาและเพ ิม่ความรู ้ทกัษะ ทศันคตทิีด่ ี มคีณุธรรมจรยิธรรมของ 
บคุลากรในการปฏบิตัริาชการ และตอบสนองความตอ้งการของประซาซนอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
ตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล ซ ึง่ทางงานการเจา้หนา้ที ่ องคก์ารบรหิารสว่นตำบลวงั ไดด้ำเนนิการ 
รายงานผลการดำเนนิงานตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอยีด 
ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาพรอ้มนี้

จงํเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ

(นางหนวูรรณ ฃณุหพงค์พเิซฐ)
หวัหนา้สำนกัปลัด รกัษาราซการแทน นกัทรพัยากรบคุคล
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( นายสงวนศกัดิ ๋ วมิลศร ี )
รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำบลวงั

(ลงซ่ือ)
( นายเฉลมิพล โกศลสมบรูณ ์ ) 
ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำบลวงั

(ลงซือ่)....... ะ:....^ะะ.
( นายวริซั ทองเพซร ) 

นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลวงั



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒{ะ๖๓ 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอทา่ชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน
๑.ด้านการสรรหา ๑.๑ จดัทา่และดำเนนิการตามแผนสรรหาพนกังานสว่นตำบล และพนกังาน 

จา้งตามกรอบอตัรากำลงั ๓ ปี (พ.ศ.๒๕:๖๑-๒๕๖๓) เพือ่ใหท้นัตอ่การ 
เปลีย่นแปลง หรอืทดแทนอตัรากำลงัพืล่าออกหรอืโอนยา้ย

๑. ดำเนนิการสรรหาพนกังานจา้งทัว่ไปทีว่า่ง ในตำแหนง่ภาร 
โรง ลงักดัสำนกัปลดั ต้ังแต่วันที ่ ๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. ดำเนนิการรับโอนพนกังานสว่นตำบลทีว่า่ง ตามแผน 
อตัรากำลงั ๓ ปี
ตำแหนง่ เจา้พนกังานธรุการปฏบิตังิาน

๓. ดำเนนิการร้องขอใชบ้ญัชผีูส้อบแขง่ขนัไดจ้าก กสถ. ใน 
ตำแหนง่ทีว่า่ง ได้แก่

- ตำแหนง่นกัวชิาการศกึษา
- ตำแหนง่เจา้พนกังานพสัดุ
- ตำแหนง่เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี
- ตำแหนง่นายชา่งโยธา

๔. ดำเนนิการบรรจแุละแตง่ตัง้ผูส้อบแขง่ขนัไดเ้ปน็พนกังาน 
สว่นตำบล ในตำแหนง่ นกัวชิาการศกึษา

๑.๒การรบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการหรอื 
ประกาศรบัโอนยา้ย พนกังานสว่นตำบล มาดำรงตำแหนง่ทีว่า่งหรอืประกาศ 
รบัสมคัรบคุคลเพือ่เปลีย่นสายงานทีส่งูขึน้

๑. ประกาศรบัสมคัรบคุคลเพือ่เลอืกสรรเปน็พนกังานจา้งทัว่ไป 
ตำแหนง่ ผูด้แูลเดก็ ดำเนนิการเสรจ็สิน้กระบวนการ และออก 
ดำสัง่แตง่ตัง้บคุคลเปน็พนกังานจา้ง ต้ังแต่วันที ่ ๓ สงิหาคม 
๒๕๖๓ -  ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓ '

}
{



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน
๒. ดำเนนิการรบัรบัโอน(ยา้ย)พนกังานสว่นตำบลทีว่า่ง ตาม 
แผนอตัรากำลงั ๓ ปี
ตำแหนง่ เจา้พนกังานธรุการปฏนิตังิาน มผีูม้าดำรงตำแหนง่ ใน 
วันท่ี ๒ ตลุาคม ๒๕๖๓

๓. ดำเนนิการประกาศรบัรบัโอน(ยา้ย)พนกังานสว่นตำบลทีว่า่ง 
ประเภทอำนวยการทอ้งถิน่ ตามแผนอตัรากำลงั ๓ ปี 
ตำแหนง่ ผูอ้ำนวยการกองซา่ง (นกับรหิารงานชา่ง ระดบัดนั) 
จำนวน ๑ ตำแหนง่ ๑ อตัรา

๑.๓ แตง่ตัง้คณะกรรมการในการสรรหาและเลอืกสรร ๑. ดำเนนิการแตง่ตัง้คณะกรรมการดำเนนิการสรรหาและ 
เลอืกสรรบคุคลเปน็พนกังานจา้งทัว่ไป ตำแหนง่ภารโรง 
ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๓ ตามคำสัง่ อบต.วังที ่
๒๓๙/ ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑.๔ การคดัเลอืกบคุคลเพือ่เลือ่นระดบัตำแหนง่ทีส่งูขึน้ ไมม่กีารดำเนนิการ

๑.๕. จดัทำแผนอตัรากำลงั ๓ ปี เพือ่ใฃในการกำหนดโครงสร้างและกรอบ 
อตัรากำลงัทีร่องรบัภารกจิขององคก์ารบรหิารสว่นตำบล

ไมม่กีารดำเนนิการปรบัปรงุแผนอตัรากำลงัในปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓



ประเดน็นโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการดำเนนิงาน
๒. ดา้นการพฒันา ๒.๑ จดัทำแผนพฒันาบคุลากรประจำป ี และดำเนนิการตามแผนฯให ้

สอดคลอ้งกบัความจำเปน็
๑. มกีารดำเนนิการจดัทำแผนพฒันาบคุลากร ประจำป ี พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๓ โดยพจิารณาบคุลากร เขา้รบัการอบรม เพือ่ 
พฒันาความรูต้ามสายงานตำแหนง่ ใหเ้ปน็ไปตามแผนพฒันา 
บคุลากร

๒.๒ กำหนดเสน้ทางการพฒันาบคุลากร เพือ่เปน็กรอบในการพฒันาบคุลากร 
แตล่ะตำแหนง่

๑. มกีารวางแผนการพจิารณาสง่บคุลากรเขา้รบัการอบรมตาม 
สายงานความกา้วหนา้ในแผนพฒันาบคุลากรฯ

๒.๓ ดำเนนิการประเมนิขา้ราฃการสว่นหอ้งถิน่ตามเกณฑม์าตรฐานกำหนด 
ตำแหนง่ ในความรู ้ทกัษะ และสมรรถนะ

๑. หนว่ยงานมกีารประเมนิบคุลากรตามเกณฑม์าตรฐาน 
กำหนดตำแหนง่ เพือ่พจิารณาจดัสง่บคุลากรเขา้รบัการอบรม 
ในการพฒันาความรู ้ความสามารถตามตำแหนง่สายงาน

๒.๔ ดำเนนิการประเมนิความพงึพอใจของบคุลากร ๑. หนว่ยงานมกีารประเมนิความพงึพอใจของบคุลากรในการ 
บรหิารทรพัยากรบคุคล ทัง้ดา้นการพฒันาบคุลากร สวัสดกิาร 
สภาพแวดลอ้มการทำงาน บำเหนจ็ความขอบ พรอ้มทัง้ตดิตาม 
และนำผลความพงึพอใจของพนกังานมาพฒันา

๓. ดา้นการธำรง รักษาไว ้และ 
แรงจูงใจ

๓.๑ ประซาสมัพนัธแ์ละเผยแพรแ่นวทางเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายงานใน 
ตำแหนง่ใหบ้คุลากรทราบ

๑. หนว่ยงานมกีารประขาสมัพนัธเ์สน้ทางความกา้วหนา้ในสาย 
งานตำแหนง่ใหบ้คุลากรทราบ พรอ้มทัง้ใหค้ำปรกึษา



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน
๓.๒ ดำเนนิการบนัทกึ แก้ไข ปรับปรุง ขอ้มลูบคุลากรในระบบศนูย์ขอ้มลู 
บคุลากรทอ้งถิน่แหง่ซาต ิใหถ้กูดอ้ง ครบถ้วน และเนนินจิจบุนั

๑. หนว่ยงานดำเนนิการปรบัปรงุระบบดงักลา่ว ตามระยะที ่
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่กำหนดทกุระยะ และเนนิ 
นจิจบุนัใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีก่ำหนด

๓.๓ จดัใหม้กีระบวนการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ทีเ่นนิธรรม เสมอ 
ภาค และสามารถตรวจสอบได้

๑. หนว่ยงานมกีารถา่ยทอดดวัชีว้ดัโดยผูบ้งัคบับญัชาตามลำดบั 
ดแูล กำกบั ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตังิานจนถงึ 
คณะกรรมการกลัน่กรองผลการพจิารณาผลการปฏบิตัริาชการ 
ในความรู ้ทกัษะ และสมรรถนะทกุคน อยา่งเนนิธรรม เสมอ 
ภาค และเนนิไปตามเกณฑม์าตรฐานกำหนดตำแหนง่

๓.๔ จดัใหม้กีารพจิารณาความด ีความชอบ ตามผลการปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ 
อยา่งเนนิธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้

๑. พจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนพนกังานสว่นตำบล เลือ่นเงนิ 
พนกังานคร ูใหเ้นนิไปตามผลการปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ ผ่าน 
กระบวนการคณะกรรมการพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืน

๓.๕ ดำเนนิการพจิารณาความด ี ความขอบ การปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ 
ประจำป ี เพือ่ยกยอ่งชมเชย แกบ่คุลากรดเีดน่ ดา้นการ,ปฏบิตังิานและ 
คณุประโยชนต์อ่สาธารณซน

ไมใดด้ำเนนิการ

๓.๖ จดัใหม้กีารพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี แกบ่คุลากรในดา้นสภาพแวดลอ้มใน 
การทำงาน ดา้นความปลอดภยัในการทำงาน ดา้นการมสีว่นรว่มในการ 
ทำงาน

๑. จัดอปุกรณข์ัน้พืน้ฐานในการปฏบิตังิานอยา่งครบถว้น 
๖. จดัใหม้ตีูป้ฐมพยาบาลเบือ้งดน้ 
๓. จดักจิกรรมบำเพญ็ประโยชนส์าธารณะ

๔. ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และ 
วนิยัขา้ราชการ

๔.๑ แจง้ใหบ้คุลากรในสงักดัรับทราบถงึประมวลจรยิธรรมขา้ราชการสว่น 
ทอ้งถ่ิน และขอ้บงัคบัองคก์ารบรหิารสว่นตำบลวงั วา่ดว้ยจรรยาบรรณ 
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่

๑. ประซาสมัพนัธใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบประมวลจริยธรรม
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ และขอ้บงัคบัองคก์ารบรหิารสว่นตำบล
วัง วา่ดว้ยจรรยาบรรณขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่



ประเดน็นโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการดำเนนิงาน
๔.๖ ใหผู้บ้งัคบับญัชา มอบหมายงานแกผู่1้ตบ้งัคบับญัชา อยา่งเปน็ธรรม ไม่ 
เลอืกปฏบิตั ิ รวมถงีการควบคมุ กำกบั ตดิตาม และดแูลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให ้
ปฏบิตังิานตามหลกัเกณฑ ์ แนวทาง ระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

๑. ดำเนนิการแบง่งานและมอบหมายหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบให ้
พนกังานสว่นตำบลและพนกังานจา้ง ตามคำสัง่องคก์ารบรหิาร 
สว่นตำบลวงั
๒. ดำเนนิการแตง่ตัง้ผูร้กัษาราชการแทนผูอ้ำนวยการกองและ
หวัหนา้สว่นราชการทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่
๓. ดำเนนิการแตง่ตัง้ผูร้กัษาราชการแทนปลดั อบต.

๔.๓ สง่เสรมิใหบ้คุลากรปฏบิตังิานตามแผนการเสรมิสรา้งมาตรฐานวนิยั 
คุณธรรม จรยิธรรม และปอ้งกนัการทจุรติประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๑ - 
๒๔๖๓

๑. มกีารดำเนนิการตามแผนการสง่เสรมิวนิยั คุณธรรม 
จรยิธรรม และการปอ้งการการทจุรติ คอร์รัปช่ัน


