
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ อ า เภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเน ินงาน คร ั้งท ี่ ๒๕๖๒ 

๑. ด้านการสรรหา ๑.๑ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้างและ ด เนินการปรับปรุงแผนอัตราก า ลัง เพื่อก าหนดต าแหน่ง 
 กรอบอ ัตราก าลังที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส ่วนต าบล ใหม่เพิ่ม รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณา 
  ปรับปรุงภาระงานให้สอดคล ้องก ับส ่วนราชการในปัจจุบัน 
  (การวิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมการข้อมูล และการ 
  ระดมความค ิดของคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข ้อง) 

 ๑.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง - ไม่มีการด าเนินการ 

 ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนอัตราก าลังทีล่าออก  
 หรือโอน(ย้าย)  
 ๑.๓ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการ - ไม่มีการด าเนินการ 

 หรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งท่ีว่าง  
 หรือประกาศรับสมัครบคุคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงข้ึน  
 ๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - ไม่มีการด าเนินการ 

 ๑.๕ การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดบัต าแหน่งที่สูงข้ึน - ไม่มีการด าเนินการ 



 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเน ินงาน คร ั้งท ี่ ๒๕๖๒ 

๒. ด้านการพัฒนา ๒.๑ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ - มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
 ให้สอดคล้องตามความจ าเปน็ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการ 
  อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่ง ให้เป็นไป 
  ตามแผนพฒันาบุคลากรฯ 

 ๒.๒ ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา - มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
 บุคลากรแต่ละต าแหน่ง ตามสายงานความก้าวหน้า ในแผนพฒันาบุคลากรฯ 

 ๒.๓ สร ้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E – Learning - ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลท่ีบรรจุใหม่ ด าเนินการ 
เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ E – Learning ในว ิชาความรู้ทั่วไป และเฉพาะต าแหน่ง 

 ๒ .๔ ด าเน ินการประเม ินข ้าราชการส ่ วนท ้องถิ ่นตามเกณฑ ์มาตรฐาน - หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ก าหนดต าแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการ 
  อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตาม 
  สายงาน 

 ๒.๕ ด าเนินการประเมนิความพึงพอใจของบุคลากร -   หน่วยงาน  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล  ท้ังด้านการพัฒนาบุคลากร 

  สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบ 



 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเน ินงาน คร ั้งท ี่ ๒๕๖๒ 

๓. ด้านการธ ารงรักษาไว้ และ 
แรงจูงใจ 

๓.๑ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสาย งานต าแหนง่ ให้บุคลากร
ทราบ 

- หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าใน 
สายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา ดังกล่าว 

 ๓ .๒ ดำเน ินการบ ันท ึก แกไข ปร ับปร ุ ง ข ้อม ูลบ ุคลากรในระบบศ ูนย์ - หน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะท่ี 
 ข้อมูลบุคลากรทอ้งถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบ ัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดทุกระยะ แล้ว 
  เสร็จที่ก าหนดไว้ 

 ๓.๓ จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบ
ได้ 

- หน่วยงานมกีารถ่ายทอดตัวช ี้วัด โดยผ ู้บังคับบัญชา 
ตามล าดับ ดูแล ก ากบั ตดิตาม และประเมินผล 

 ๓.๔ จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค 
และสามารถตรวจสอบได้ 

- พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้ง 
ท่ี ๑/๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ ผ่าน
กระบวนการ  คณะกรรมการพิจารณา 

  เลื่อนขั้น 

  - พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้ง 

  ท่ี ๒/๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ 
  หน้าท่ีราชการ ผ่านกระบวนการ คณะกรรมการพิจารณา 
  เลื่อนขั้น 



 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเน ินงาน คร ั้งท ี่ ๒๕๖๒ 

 ๓.๕ ด าเนินการการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจ าปี เพื่อยกย่องชมเชย 
แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและ 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๔. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย ๔.๑ แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการ - ประชาส ัมพ ันธ ์ให้เจ้าหน ้าที ่รับทราบประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น และข ้อบังคับองค์การบริหารส ่วนต าบลป่งไฮ ว ่าด้วย ข้าราชการส ่วนท้องถิ่น และข ้อบังคับองค์การบริหารส ่วน 

 จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ต าบลป่งไฮ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 ๔.๒ ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็น - ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแล 

ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ 
ของพนักงานส ่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตามค าส่ัง อบต. 

ป่งไฮ ที่ ๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ ม.ค.๒๕๖๒ 

 ๔.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน - มีการด าเนนิการตามแผน โดยสรปุรายงานผลการ 
 วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ ด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 
  ป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 

 


