
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ครั้งท่ี  1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน  ครั้งท่ี  1/2563 

1.  ด้านการสรรหา 1.1  จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลังที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

-  ไม่มีการด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 

1.2  จัดท าแลด าเนินการตามแผนการสรรหาข้าราชการ  และพนักงานจ้าง 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 

- ด าเนินการขอให้ กสถ.ด าเนินการสอบแทนในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  และขอให้บัญชีจาก กสถ.ในต าแหน่ง  
นักวิชาการเกษตร  นายช่างโยธา  นักวิชาการเงินและบัญชี  เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้  และเจ้าพนักงานพัสดุ 
-  ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  ที่ว่าง  ครั้งที่  1 ในต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  ผู้ชวย
นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  คนงานทั่วไป 
(ปฏิบัติงานไฟฟ้า ) และ คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานประปา)  เมื่อ
วันที่  20  ตุลาคม  2562 

ครั้งที ่ 2  ในต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  และผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ  เมื่อวันที่  20 มกราคม 2563 

 
1.3  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการหรือ
ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น  

- ประกาศสรรหาพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ที่
ว่าง  ครั้งที่  1 ในต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  ผู้ชวย
นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  คนงานทั่วไป 
(ปฏิบัติงานไฟฟ้า)  และ คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานประปา)  เมื่อ
วันที่  20  ตุลาคม  2562 

- ประกาศสรรหาพนักงานตามภารกิจ ที่ครั้งท่ี  2  ในต าแหน่ง 
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  และผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  เมื่อวันที่  
20 มกราคม 2563 
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 1.4  แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร 

 
-  ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเอกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้าวงตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามค าสั่ง อบต.เพ็ญ ที่ 
558/2562 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 

-  ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเอกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้าวงตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ตามค าสั่ง อบต.เพ็ญ ที่ 23/2563 ลงวันที่ 21 มกราคม 
2563 
 

1.5  การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น -. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครู
เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ตามค าสั่ง  
อบต.เพ็ญ ที่ 666/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 
 

2.  ด้านการพัฒนา 

 
2.1  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ ให้
สอดคล้องตามความจ าเป็น 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ.
2561-2563 โดยพิจารณาบุคลากร เข่ารับการอบรม เพ่ือพัฒนา
ความรู้ตามสายงานตามต าแหน่ง ให้เป็นไปตามพัฒนาบุคลากรฯ 
 

2.2  ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป้นกรอบในการพัฒนา
บุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสาย
งาน ความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
 

2.3  สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน  
 E-learning 

- ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ ด าเนินการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในระบบ  E-learning ในวิชาความรู้ทัว่ไปและเฉพาะ
ต าแหน่ง 
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 2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

 

-  หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน  
 

2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบ พร้อมทั้งติดตาม
และน าเสนอความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา 
 

3. ด้านการธ ารง  
รักษาไว้ และแรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ต าแหน่งให้บุคลากรทราบ 

- หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว 
 

3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

- หน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดทุกระยะ แล้วเสร็จที่
ก าหนดไว้ 
 

3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม เสมอ
ภาคและสมารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติผลการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และมรรถนะทุกคน อย่างเป็น
ธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 1/2562 
ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่าน
กระบวนการ คกก.พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  
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  ครั้งที่ 1/2562 ตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานการ
ประชุมดังกล่าว 
 

3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี 
เพ่ือยกย่องชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อ
สาธารณชน 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อม
การท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน 

- มีการจัดอุปกณ์ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
 

4. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตามและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- ด าเนินการบางานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตามค าสั่ง อบต.เพ็ญ ที่ 
351/2562 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 
- แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ตาม
ค าสั่ง อบต.เพ็ญ ที่ 314/2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 
- แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง ตามค าสั่ง อบต.
เพ็ญ ที่ 255/2562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
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  - แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต. ตามค าสั่ง อบต.เพ็ญที่ 
350/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 
- ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทนปลัด 
อบต. 

 
4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย
คุณธรรม จริยธรรมละการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2563 

- มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการ
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่น 
 


