
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1.ด้านการสรรหา 1.1 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้าง
และกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 -ด าเนินการตามแผนอัตราก าลังสามปี 
(พ.ศ. 2561 – 2563) 

1.2 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการสรรหาข้าราชการและ
พนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่
ลาออกหรือโอนย้าย 

-ด าเนินการขอให้ กสถ.ด าเนินการสอบแทนในต าแหน่ง ผอ.
กองคลัง และ ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
หรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งว่าง
หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

- ไม่มีการด าเนินการ 

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - ไม่มีการด าเนินการ 

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขี้น - ไม่มีการด าเนินการ 

2.ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคคลากรประจ าปีและด าเนินการตามแผนฯ
ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี พ.ศ. 
2561-2563 โดย พิจารณาบุคลากร เข้ารับการอบรม 
เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่งให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากรฯ 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการ
พัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ตามสายงานความก้าวหน้าในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

 2.3 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้าง
และกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 -ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ ด าเนินการเรียนรู้
ด้วยตนเองในระบบ E-learning  ในวิชาความรู้ทั่วไปและ
เฉพาะต าแหน่ง 
 

2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์ มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งเพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 

2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอในของบุคลากร 

 

-หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลทั่งด้านการพัฒนาบุคลากรสวัสดิการ
สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบพร้อมทั้ง ติดตาม 
และน าผลความพึงพอใจของพนักงานพัฒนา และจัดให้มีขั้น
พ้ืนฐานของพนักงาน 
 

3.ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใน 3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าใน
ด้านสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 

 

-หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
งานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว 
 

3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

 

-หน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดทุกระยะแล้วเสร็จที่
ก าหนดไว้ 
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 3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็น
ธรรมเสมอภาคและสามารถตรวนสอบได้ 

-หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานจนถึง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติราชกาน
ในความรู้ ทักษะและสมรรถนะทุกอย่างเป็นธรรม เสมอภาค
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลกดารปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

-พิจารณาเลือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 
1/2563 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก.พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
รายงานการประชุมดังกล่าว 
 

3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ดานการ
ปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสารสาธารณา 

 

-ปีล่ะ 2 ครั้ง 

3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลบากรในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้าน
การมีส่วนรวมในการท างาน 

-มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครับถ้วน 
-จัดให้มียาและเวชภัณฑ์ส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
-จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
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4.ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ 

4.1  แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวนจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบล    
ลุมพุก  ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 

-หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานจนถึง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติราชกาน
ในความรู้ ทักษะและสมรรถนะทุกอย่างเป็นธรรม เสมอภาค
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็น
ธรรมไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงกรควบคุ ก ากับ ติดตาม และดูแล 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

-ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตามค าสั่ง อบต.ลุมพก 
 
 
 
    

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2563  

 
-มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการ
แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น 

 


