
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก   อ าเภอพรเจริญ    จังหวัดบึงกาฬ  

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ครั้งท่ี ๒๕๖3 

๑. ด้านการสรรหา ๑.๑ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและ 
กรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนดต าแหน่ง 
ใหม่เพ่ิม รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณา 
ปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน 
(การวิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมการข้อมูล และการ 
ระดมความคิดของคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง) 

๑.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก 
หรือโอน(ย้าย) 

- ไม่มีการด าเนินการ 

๑.๓ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
หรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งทีว่่าง 
หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

- ไม่มีการด าเนินการ 

๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - ไม่มีการด าเนินการ 

๑.๕ การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น - ไม่มีการด าเนินการ 
 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ครั้งท่ี ๒๕๖3 

๒. ด้านการพัฒนา ๒.๑ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ 
ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการ 
อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่ง ให้เป็นไป 
ตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

๒.๒ ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา 
บุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
ตามสายงานความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

๒.๓ สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน 
E – Learning 

- ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ ด าเนินการ 
เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ E – Learning ในวิชาความรู้ทั่วไป 
และเฉพาะต าแน่ง 

๒.๔ ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการ 
อบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตาม 
สายงาน 

๒.๕ ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการ
บริหารทรัพยากรบุ คคล  ทั้ งด้ านการพัฒ นาบุ คลากร 
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบ 
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๓. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และ
แรงจูงใจ 

๓.๑ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสาย 
งานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 

 

- หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าใน 
สายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา 
ดังกล่าว 

๓.๒ ด าเนินการบันทึก แกไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ 
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

 

- หน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดทุกระยะ แล้ว 
เสร็จที่ก าหนดไว้ 

 

๓.๓ จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม 
เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

 - หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชา 
ตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

๓.๔ จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

- พิจารณาเลื่อนขั้น เงิน เดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้ ง 
ที่ ๑/๒๕๖3 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้น 

- พิจารณาเลื่อนขั้น เงิน เดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้ ง 
ที่ ๒/๒๕๖3 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้น 
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 ๓.๕ ด าเนินการการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ประจ าปี เพื่อยกย่องชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและ 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๔. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ 

๔.๑ แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลเขาตูม ว่าด้วย 
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วน 
ต าบลป่าแฝก ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

๔.๒ ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็น 
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแล 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตามค าสั่ง อบต. 

ป่าแฝก ที ่๑๒/๒๕๖3  ลงวันที่ ๕ ม.ค.๒๕๖3 
๔.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน 
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 

 

 - มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการ 
ด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 

 


