
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านการสรรหา 1.1 จัดแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบ

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

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการและพนักงานจ้างให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 

 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการหรือ
ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

-ด าเนินการรับโอนย้ายต าแหน่งสายบริหารที่ว่าง 

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร -ไม่มีการด าเนินการ 
1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น -มีการด าเนินการ 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีและด าเนินการตามแผนฯให้
สอดคล้องตามความจ าเป็น 

-มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
2561 -2563 โดยพิจารณาความรู้ตามสายงานต าแหน่ง
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

2.2 ก าหนดเส้นทากงการพัฒนาบุคลาการ เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนา
บุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ตามสายงานความก้าวหน้าในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-
Lenarning 

-ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ ด าเนินการ
เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไป
และเฉพาะต าแหน่ง 

2.4 ด าเนินกาดรประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

-หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการ
อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหนงตามสาย
งาน 
 

2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร -หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรใน



การบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคคลากร
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบ
พร้อมทั้ง ติดตาม และน าผลความพึงพอใจของพนักงานมา
พัฒนา และจัดให้มีข้ันพ้ืนฐานของพนักงาน 

3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ 
และแรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 

-หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าใน
สาวงานต าแหน่ง ให้บุคลกรทราบ พร้อมทังให้ค าปรึกษา
ดังกล่าว 

3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุ
คลกรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

- หน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะ
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดทุกระยะ แล้ว
เสร็จที่ก าหนดไว้ 

 3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่เป็นธรรมเสมอ
ภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

-หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณา
ผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุก
คน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่
ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

-พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 
1/2563 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก.พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 1/2563 ตามค าสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานการประชุมดังกล่าว  

3.5 ด าเนินกาดพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประจ าปี เพื่อยกย่องชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและ
คุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

-ปีละ 2 ครั้ง 

3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการ
ท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

-มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
-จัดให้มียาและเวชภัณฑ์ส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 



-จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัยข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดจับ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

-ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของพนักงานส่วนท้องถิ่นล านักงานจ้าง  

 4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 - 2563 

-ด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการ
แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ การป้องกัน
การทุจริต คอร์รัปชั่น 

 


