
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ครั้งท่ี 1/2562 
1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบ

อัตราก าลังที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- ด าเนินการตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการและพนักงานจ้างให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 

- ด าเนินการขอให้ กสถ.ด าเนินการสอบแทนในต าแหน่ง  ผอ.
กองคลัง ,ผอ.กองช่าง  

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการหรือ
ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่นมาด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

- ไม่มีการด าเนินการ 

1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - ไม่มีการด าเนินการ 
1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น - ไม่มีการด าเนินการ 

2. ด้านการพัฒนา 
 
 

2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีและด าเนินการตามแผนฯให้
สอดคล้องตามความจ าเป็น 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ.
2561-2563 โดยพิจารณาบุคลากรเข้ารับการอบรม เพ่ือ
พัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่งให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากรฯ 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนา
บุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตาม
สายงานความก้าวหน้าในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

2.3 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งเพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาวามรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 

2.4 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลกร 
 
 

- หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จ ความชอบพร้อมทั้ ง
ติดตามและน าผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนาและ
จัดให้มีขั้นพ้ืนฐานของพนักงาน 

 -  



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ครั้งท่ี 1/2562 
3.ด้านการธ ารง รักษาไว้ 
และแรงจูงใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
งานต าแหน่งให้บุคลากรทราบ 

- หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
งานต าแหน่งให้บุคลากรทราบพร้อมทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว 

3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

- หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าวตามระยะที่กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดทุกระยะแล้วเสร็จ
ตามที่ก าหนดไว้ 

3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่ เป็นธรรม
เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
ดูแล ก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจนถึง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการ พิจารณาผลการปฏิบั ติ
ราชการ ในความรู้  ทักษะ และสมรรถนะทุกคนอย่างเป็น
ธรรมเสมอภาคและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีวามชอบตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

- พิจา รณาเลื่ อนขั้น เงิน เดือนพนักงา นส่วนต าบล  ครั้งที่ 
1/2562ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ราชการผ่านกระบวนการ คกก.พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบล ครั้งที่  1/2562 ตามค าสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือนและรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชยแก่บุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงานและ
คุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 
 

- ปีละ 1 ครั้ง 

3.6 จั ด ให้ มีก า ร พัฒนา คุณภา พชี วิ ตที่ ดี  แ ก่บุ คลา กร  ใน ด้า น
สภาพแวดล้อมการท างานด้านความปลอดภัยในการท างานด้านการมี
ส่วนรวมในการท างาน 
 
 
 
 

- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ครั้งท่ี 1/2562 
4.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัย 
 
 
 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์กา รบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

- ประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่ รับทราบประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนดู่ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

4.2.ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมไม่
เลือกปฏิบัติรวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตามและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์แนวทางระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างตามค าสั่ง อบต.ดอนดู่ ที่
6 1 7 / 2 5 6 2 ,619/2562,622/2562,624/2562 ล ว .
28 ต.ค.2561 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการส่งเสริมมาตรฐานวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณพ.ศ.
2561-2563 
 

- มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนกา รส่งเสริมวิ นัย คุณธร รม จริยธร รมและกา ร
ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 

 

 

 

  


