
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพ่ือใช้ในการก าหนด

โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนดต าแหน่งใหม่เพ่ิม รองรับ
ภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับ
ส่วนราชการในปัจจุบัน (การวิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมข้อมูล และการ
ระดมความคิดของ คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง) 

 1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ 
และพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือ
ทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 

๑. ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจที่ว่าง ในต าแหน่ง ผู้ช่วย
นายช่างเครื่องกล และพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง  คนงานเครื่องสูบน้ า     
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม  2562 
๒. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงาน
จ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ  เมื่อวันที่ ๒๒  สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

 ๑.๓ การสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า
รับราชการ หรือประกาศรับโอนนย้าย พนักงานส่วน
ท้องถิ่น มาด ารงต าหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

- ประกาศสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจที่ว่าง ในต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่าง
เครื่องกล และพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง  คนงานเครื่องสูบน้ า เมื่อวันที่ 6 
กรกฎาคม  2562 
- ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ว่าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ เมื่อวันที่ ๙  มกราคม  ๒๕๖๒ 

 1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้าง ตามค าสั่ง อบต.หนองผือ ที่ 248/2562  ลว. 22 ก.ค.2562 

 1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น - ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ
และประเมินผลงาน ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ช านาญงาน ตาม
ค าสั่ง อบต.หนองผือ ที่ 266/2562  ลว. 26 กรกฎาคม  2562 

- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  ต าแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครู
ช านาญการ ตามค าสั่ง อบต.หนองผือ ที่ 362/2561  ลว. 20 ธันวาคม  
2561 



 

 
 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
๒. ด้านการพัฒนา ๒.๑ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และ

ด าเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
โดยพิจารณาบุคลากรเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่ง 
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

๒.๒ ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบ
ในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงาน
ความกา้วหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

๒.๓ สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่
ในระบบงาน E-learning 

- ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ ด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองใน
ระบบ E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะต าแหน่ง 

2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพื่อ
พิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถใน
ต าแหน่งตามสายงาน 

2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารทรัพยากร
บุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรสวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน 
บ าเหน็จความชอบ พร้อมทั้งติดตาม และน าผลความพึงพอใจของพนักงานมา
พัฒนา และจัดให้มีข้ันพ้ือนฐานของพนักงาน 

๓. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และ
แรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งให้บุคลากรทราบ 

- หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้
บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา ดังกล่าว 

๓.๒ ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากร
ในระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 

- หน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ก าหนดทุกระยะ แล้วเสร็จที่ก าหนดไว้ 

๓.๓ จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
เป็นธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
พิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ทุกคน อย่าง
เป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
 3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้ 

เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 1/2562 และครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผ่านกระบวนการ
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ตามค าสั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือน และรายงานการประชุมดังกล่าว 

3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชย แก่บุคลากร
ดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อ
สาธารณชน 

- ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบลที่ได้คะแนนประเมินฯ ในระดับ ดีเด่น ให้
ทราบโดยทั่วกัน 

3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากรใน
ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยใน
การท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาล 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

๔.ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
วินัยข้าราชการ 

๔.๑ แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือ ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
การควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง ตามค าสั่ง อบต.หนองผือ ที่ ๑๕/๒๕๖๑  ลว. ๒๔ 
มกราคม ๒๕๖๑ 

 4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๓ 

- มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการแผนการ
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 


