
แบบรายงานผลการด ำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ.256๒  
องค์การบริหารส่วนต ำบลทุ่งกระตำดพัฒนำ อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย ์

 
ประเด็นนโยบาย  โครงการ/กิจกรรม  ผลการด ำเนินงาน ครั้งท่ี 1/2562  

1. ด้านการสรรหา  

  

  

1.1 จัดท ำแผนอัตร ำก ำลัง 3 ปี เพื่อใช้ในกำรก ำหนดโครงสร้ำงและ  
กรอบอัตร ำก ำลังที่รองรับภำรกิจขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  

- ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนอัตร ำก ำลัง เพ่ือก ำหนดต ำแหน่ง 
ใหม่เพ่ิม รองรับภำรกิจของหน่วยงำน และกำรพิจำรณำ 
ปรับปรุงภำระงำนให้สอดคล้องกับส่วนรำชกำรในปัจจุบัน 
(กำรวิเครำะห์ภำระงำน กำรเตรียมกำรข้อมูล และกำร 
ระดมควำมคิดของ คกก. และผู้เกี่ยวข้อง)  

1.2 จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนสรรหำข้ำรำชกำร และพนักงำนจ้ำง 
ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรำก ำลังที่ลำออก  
หรือโอนย้ำย  

1. ด ำเนินกำรประกำศรับโอนย้้ำย พนักงำนส่วนต ำบล 
ทีว่้ ำง ตำมแผนอัตร ำก ำลัง ๓ ปี ได้แก่ นักวิชำกำรเงินและ
บัญชี้,เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 

  

 1.3 กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต งตั้งเข้ำรับรำชกำร
หรือประกำศรับโอนย้ำย้พนักงำนส วนต ำบล้มำด ำรงต ำแหน งที่ว ำงหรือ
ประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสำยงำนที่สูงขึน้ 

  

- ไม่มีกำรด ำเนินกำร  
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  1.4 แต งตั้งคณะกรรมกำรในกำรสรรและเลือกสรร - ไม่มีกำรด ำเนินกำร  
 

1.5 กำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต ำแหน่งที่สูงขึ้น   - ไม่มีกำรด ำเนินกำร  
  

2. ด้ ำนกำรพัฒนำ 
  

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจำปี และด ำเนินกำรตำมแผนฯ  
ให้สอดคล้องตำมควำมจำเป็น  
  
  

- มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี    
พ.ศ.2561 -2563 โดยพิจำรณำบุคลำกร เข้ำรับกำร 
อบรม เพื่อพัฒนำควำมรู้ตำมสำยงำนต ำแหน่ง ให้เป็นไป 
ตำมแผนพัฒนำบุคลำกรฯ  

  
2.2 ก ำหนดเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อเป็นกรอบในกำรพัฒนำ 
บุคลำกรแต่ละต ำแหน่ง 

  
- มีกำรวำงแผนกำรพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม 
ตำมสำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ในแผนพัฒนำบุคลำกรฯ  
  

2.3 สร้ำงบทเรียนควำมรู้เฉพำด้้ำนตำมสำยงำนให้อยู่ในระบบงำน  E-
learning  
  
  
  

- ส่งเสริมให้พนักงำนส่วนต ำบลที่บรรจุใหม่ ด ำเนินกำร 
เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ E-learning ในวิชำ
ควำมรู้ทั่วไป และเฉพำะต ำแหน่ง  
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 2.4 ด ำเนินกำรประเมินข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นเกณฑ์มำตรฐำน ก ำหนด
ต ำแหน่ง ในควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ  
  
  
2.5 ด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร   
  
  

- หน่วยงำนมีกำรประเมินบุคลำกรตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
ก ำหนดต ำแหน่ง เพ่ือพิจำรณำจัดส่งบุคลำกร เข้ำรับกำร 
อบรม เพื่อพัฒนำควำมรู้้ควำมสำมำรถในต ำแหน่งตำม สำย
งำน  
  - หน่วยงำน มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร     
ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ทั้งด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
สวัสดิกำร สภำพแวดล้อมกำรทำงำน บ ำเหน็จควำมชอบ 
พร้อมทั้ง ติดตำม และน ำผลควำมพึงพอใจของพนักงำน มำ
พัฒนำ และจัดให้มีข้ันพ้ืนฐำนของพนักงำน   

๓. ด ำนกำรธ ำรง้รักษาไว้ และแรงจูงใจ  

  

3.1 ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทำงเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย 
งำนต ำแหน่ง ให้บุคลำกรทรำบ 
  
 3.2 ด ำเนินกำรบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลำกรในระบบศูนย์ 
ข้อมูลบุคลำกรท้องถิ่นแห่งชำติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
  
3.3 จัดให้มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ที่เป็นธรรม 
เสมอภำคและสำมำรถตรวจสอบได้  
  

 - หน่วยงำน มีกำรประชำสัมพันธ์เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน 
สำยงำนต ำแหน่ง ให้บุคลำกรทรำบพร้อมทั้งให้ค ำปรึกษำ 
ดังกล้ ำว   
 - หน่วยงำน ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบดังกล ำว ตำม
ระยะที่ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ก ำหนดทุกระยะ 
แล้วเสร็จที่ก ำหนดไว้  
-หน่วยงำนมีกำรถ ำยทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชำ ้
ตำมลำดับ ดูแล ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำร 
ปฏิบัติงำน จนถึงคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรพิจำรณำ 
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร ในควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
ทุกคน อย้ ำงเป็นธรรม เสมอภำค และเป็นไปตำมเกณฑ์ 
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง  
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 3.4 จัดให้มีกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ ตำมผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
รำชกำรอย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค และสำมำรถตรวจสอบได้  
  
  
 
3.5 ด ำเนินกำรกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบกำรปฏิบัติหน้ำทีร่ำชกำร 
ประจำปี เพื่อยกย่องชมเชย แก่บุคลำกรดีเด่น ด้ำนกำรปฏิบัติงำนและ 
คุณประโยชน์ต่อสำธำรณชน  

-พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล ครั้ง ที่ 
1/2562 ให้เป็นไปตำมผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ 
หนำ้ทีร่ำชกำร ผ่ำนกระบวนกำร คกก.พิจำรณำเลื่อนขั้น 
เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล ครั้งที่ 1/2562 ตำมค ำสั่ง 
เลื่อนขั้นเงินเดือน และรำยงำนกำรประชุมดังกล ำว   
 
-อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  

  
  

3.6 จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี แก่บุคลำกร ในด้ำน 
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ด้ำนกำร  
มีส่วนร้ วมในกำรท ำงำน  

-ด ำเนินกำรประสำนงำนกับโรงพยำบำลหนองก่ี เพ่ือ 
ประชำสัมพันธ์ ให้เจ้ำหน้ำทีเ่ข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ 
ประจำปี   
-มีกำรจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงครบถ้วน    
-จัดให้มีเครื่องปฐมพยำบำล  
-จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะ   

4.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 
ข้าราชการ  
  

  

4.1 แจ้งให้บุคลำกรในสังกัด รับทรำบถึงประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ งกระตำดพัฒนำ 
ว่ำด้วย จรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  
  
  

- ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบประมวลจริยธรรม 
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบลทุ งกระตำดพัฒนำ ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น  
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 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชำ มอบหมำยงำนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ อย่ำงเป็น 
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม และดูแล 
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์ แนวทำง ระเบียบ และ 
กฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
 
4.3  ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรเสริมสรำ้งมำตรฐำน 
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริตประจำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕6๓  

-ด ำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ 
ของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง ตำมค ำสั่ง อบต.ทุ ง
กระตำดพัฒนำ ที่ 136/2561 ลงวันที่ 4 ต.ค.2561  
  
  
-มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน โดยสรุปรำยงำนผลกำร 
ด ำเนินกำรแผนกำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 
กำรป้องกันกำรทุจริต คอร์รัปชั่น  

  
  
  
  

  


