
รายงานผลการบรหิารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปงีบประมาณ  2563 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปือย  อ าเภอภเูวยีง  จงัหวดัขอนแกน่ 
ประเดน็นโยบาย/แผนการด าเนนิงาน วตัถปุระสงค ์ ตวัชี้วดั ผลการด าเนนิงาน ผลการวเิคราะห ์/ 

ขอ้เสนอแนะ 
1) การวางแผนก าลงัคน 
      1.1 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
            พ.ศ.2564-2566 
 

เพื่อสรรหา บรรจุ และ
แต่งตั้ง ตามแผน
อัตราก าลัง 

ร้อยละ 100 
เป็นไปตาม
แผนฯ 

มีการบรรจุแต่งตั้ง 
ตามแผนอตัราก าลัง 
3 ปี ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

 

2) การบรรจแุละแตง่ตัง้บคุลากร 
      2.1 การแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ราย 
นางสาวสมพร  ฮามพิทักษ์  ต าแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการ เลื่อนระดับ จาก  ระดบัปฏิบัติงาน เลื่อน
ระดับเป็น  ช านาญงาน ตามค าสั่ง ท่ี 153/2563  
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 
 

 
เพื่อให้มีการบรรจุ เลื่อน
ระดับข้าราชการ ท่ี
ได้รับการแต่งตั้งถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ ฯ 

 
ร้อยละ 100 

ได้บรรจุ
แต่งตั้ง 

 
มีการได้เลื่อนระดับ 
ตามแผนอตัราก าลัง 
3 ปี ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

 

3) การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
      3.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
      3.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู 
      3.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจ า 
      3.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง 
            รอบที ่1/2563   2/2563 

 
มีการประเมินเจ้าหน้าท่ี
ทุกประเภทครบถ้วน 
ทันเวลา  ถูกต้อง ตาม
ระเบียบ 

 
ร้อยละ 100 
ประเมินฯตาม

ระเบียบ 

 
มีการเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการ 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างถูกต้องตาม
ระเบียบ 

 

4) การสง่เสรมิจรยิธรรมและรกัษาวนิยั 
      4.1 โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต.  เจ้าหน้าทีอ่งค์การบริหาร
ส่วนต าบลสงเปือย 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมี
คุณธรรม จรยิธรรม ใน
การปฏิบัติการ และการ
ประพฤติตัว 

ร้อยละ 90 ผู้
เข้าอบรม 

ผู้เข้าอบรมไดร้ับ
ความรู้ เกิดการเรียนรู้ 
และมีคณุธรรม 
จริยธรรม 

ประเมินจาก 
แบบสอบถาม  

ก่อน – หลังการ
ฝึกอบรม 

5) การสรรหาคนด ี คนเกง่ 
      5.1 การรับโอน(ย้าย) ข้าราชการ ต าแหน่ง 
นักวิชาการเงินและบญัชี  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

เพื่อให้มีการคนเก่ง  เข้า
มาปฏิบัติงาน ตรงตาม
มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

ข้าราชการ 
ที่รับโอน  
มีระดบั 
ชก. / ปก. 

ผู้ที่ อบต.รับโอน  ได้
เข้ามาปฏิบตัิหน้าที่
ตามความสามารถ
อย่างดีไม่เกดิปัญหา 

 

6) การพฒันาบคุลากร 
      6.1  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย (กระบวนการ 
OD) 

เพื่อพัฒนาบุคลากร 
อบต.สงเปือย ให้ความรู ้

ร้อยละ 100 
เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้ และร่วม
กิจกรรมด ี

ประเมินจาก 
แบบสอบถาม  

ก่อน – หลังการ
ฝึกอบรม 

7) การสรา้งความกา้วหนา้ในสายอาชพี 
      7.1  คู่มือประชาสมัพันธ์ ความก้าวหน้าในสาย
งานอาชีพ  อบต.สงเปือย 

เพื่อประชาสมัพันธ์ 
ความก้าวหน้า ว่าจะท า
อย่างไร จะก้าวหนา้ได้
ในสายงาน 

มีผู้สนใจใน
ความก้าวหน้า 

มีผู้ให้ความสนใจ  
อยากเลื่อนระดับท่ี
สูงขึ้น 

 

8) การพฒันาคณุภาพชวีติ 
      8.1  การฝึกอบรมประจ าปีของเจ้าหน้าท่ี 
อบต.สงเปือย 
      8.2  การมีสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภยั  ถูก
สุขลักษณะในการปฏิบัติงาน 

-เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้อยูเ่สมอ 
-เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมี
สถานท่ีท างานสะอาด 
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 90 
ได้รับการ
ฝึกอบรม 
และมสีถานท่ี
ท างานถูก
สุขลักษณะ 

-มีผู้สนใจเขา้รับการ
อบรมอย่างต่อเนื่อง 
-มีสถานท่ีท างานท่ีด ี
ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ 
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ปัญหา อปุสรรค / เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมา 

1. เจ้าหน้าที่ได้ฝึกอบรมช้ากว่าปกติ  เนื่องจากการติดช่วงโรคโควิด 19 
2. การจัดโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจาก ช่วงโรคโค

วิด  19 ท าให้ต้องเลื่อนไปไม่มีก าหนด และล่าช้า 

ข้อเสนอแนะ  /  แนวทางแก้ไข 

1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตามสายงานให้มากที่สุด  หากสถานการณ์โรคโควิด 19 ลดลง 
2. มีการจัดท าโครงการอย่างต่อเนื่อง ทันที  ที่ด าเนินการได้หากสถานการณ์โรคโควิด 19 ลดลง 

 

 

 

 

โดย งานบรหิารทัว่ไป       
   ส านักปลดั 
       ผูจ้ดัท า 

 


