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ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 

อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี  พ.ศ.2562 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1.  ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  เพื่อใช้ 

ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่
รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  เพ่ือก าหนดต าแหน่งใหม่ 
เพ่ิม รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้
สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน (การวิเคราะห์ภาระงาน การ
เตรียมการข้อมูล และการระดมความคิดของ คกก.และผู้เกี่ยวข้อง) 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหา 
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก
หรือโอนย้าย 

1. ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้างประเภทภารกิจ ที่ว่าง  
ในต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  สังกัดกองคลัง  และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

2. ด าเนินการรับโอนย้าย พนักงานส่วนต าบล ที่ว่าง ตามแผน 
อัตราก าลัง  3  ปี  ได้แก่  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เมื่อวันที่  2  มกราคม  2562   และต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคม  (สายบริหารที่ว่าง)  เมื่อวันที่  1  เมษายน  2562   

3. ด าเนินการให้ กสถ.ด าเนินการสอบแทนในต าแหน่งสาย 
บริหารที่ว่าง  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา,  ผู้อ านวยการกอง
ช่าง,  หัวหน้าส านักปลัด 

1.3 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ 
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ  หรือประกาศ
รับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น  มาด ารง
ต าแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง  ในต าแหน่งผู้ช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ  และประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ว่าง 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา 

และเลือกสรร 
-ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
บุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจา้พนักงาน
ธุรการ  และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
ประจ าปี  2562 และอยู่ระหว่างด าเนินการ 

     1.5  การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับ
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

- ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับใน
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี   
และด าเนินการตามแผนฯให้สอดคล้องตาม
ความจ าเป็น 

-  มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปี  2561-2563  
โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงาน
ต าแหน่ง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร  

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร  
เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละ
ต าแหน่ง 

-มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ตามสายงาน
ความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากร 

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตาม 
สายงานให้อยู่ในระบบงาน E-Learning 

- ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ ด าเนินการเรียนรู้ด้วย 
ตนเองในระบบ E-Learning  ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะต าแหน่ง 

2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วน 
ท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
ต าแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 

2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของ 
บุคลากร 

-หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดล้อม
การท างาน  บ าเหน็จความชอบ พร้อมทั้ง ติดตาม และน าผลความพึง
พอใจของพนักงานมาพัฒนาและจัดให้มีข้ันพ้ีนฐานของพนักงาน 

 

 

 



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
3. ด้านการธ ารง 

รักษาไว้และ
แรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทาง 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้
บุคลากรทราบ 

- หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว 

 
3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง  

ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

- หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว 

     3.3  จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นธรรม เสมอภาคและ
สามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ ทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ 
ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม 
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้  

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ให้เป็นไปตามผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก.พิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่  1/2562   

3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี เพื่อยกย่อง
ชมเชยแก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงาน
และคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

-อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่
บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 
ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้านการมี
ส่วนร่วมในการท างาน  

- ด าเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลมะเร็งจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้
เจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่ข้าราชการ 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
4.  ด้านคุณธรรม 

จริยธรรมและวินัย
ข้าราชการ 

4.1  แจ้งบุคลากรในสังกัด รับทราบถึง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นและข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

4.2  ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติรวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

-ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ประจ าปี 2562 

4.3  ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตาม
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปี 
2562  

 

-มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการแผนการ
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น 

 


