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แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองข่า  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนนิงาน 

1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจขององค์การ
บริหารสว่นต าบล 

1.1 ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลังเพือ่ก าหนดต าแหน่งใหม่เพิ่ม รองรับ
ภารกิจของหนว่ยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคลอ้งกับส่วน
ราชการในปจัจุบัน (การวิเคราะห์ภาระงาน การเตรยีมการข้อมูลและการระดม
ความคิดของคณะกรรมการและผูเ้กี่ยวขอ้ง) 
 

 1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการและ
พนักงานจ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรอืทดแทน
อัตราก าลังที่ลาออกหรือโอน(ย้าย) 

- ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้างท่ีวา่งตามแผนอตัราก าลัง 3 ปี                
(พ.ศ.2561-2563) 
- ด าเนินการรับโอน(ย้าย) พนกังานส่วนต าบลที่ว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(พ.ศ. 2561-2563) 
- ด าเนินการร้องขอให้ กสถ.ด าเนินการสอบแข่งขันในต าแหน่งท่ีว่างตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) 

 1.3 การรับสมัครคัดเลอืกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งตั้งเข้ารบั
ราชการหรือตามประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานสว่นท้องถิน่
อื่นมาด ารงต าแหนง่ท่ีว่างหรอืประกาศรับสมัครบุคคลเพือ่
เปลี่ยนสายงานท่ีสูงขึ้น 

1.3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลอืกสรร 1.4 ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน
จ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามระเบยีบ 

 1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 1.5 ไม่มีการด าเนินการ 
2.ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีและด าเนินการตาม

แผนฯให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
2.1 จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ.2561-2563 โดยพิจารณา
บุคคลเข้ารับการอบรม เพื่อพฒันาความรู้ตามสายงานตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 
 



 2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพือ่เป็นกรอบใน
การพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

2.2 มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
ความก้าวหน้าในสายงาน 

 2.3 สร้างบทเรียนความรูเ้ฉพาะด้านตามสายงานให้อยูใ่น
ระบบงาน E-learning 

2.3 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลท่ีบรรจุใหม่ ได้เข้ารับการฝึกอบรมตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และหลักสูตรพนักงานบรรจุใหม่ตามท่ีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจัดข้ึน และด าเนินการเรียนรู้ดว้ยตนเองในระบบ E-
learning ในวิชาความรู้ท่ัวไปและเฉพาะต าแหน่ง 

 2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการสว่นท้องถิ่นตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะและสมรรถนะ 

2.4 มีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่งเพือ่พิจารณา
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตาม
สายงาน 

 2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 2.5 มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบรหิารทรัพยากรบุคคลทั้ง
ด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดลอ้มการท างาน บ าเหน็จ
ความชอบ พร้อมท้ังติดตาม และน าผลความพงึพอใจของพนักงานมาพัฒนาและ
จัดให้มีข้ันพื้นฐานของพนักงาน 

3.ด้านการธ ารง รักษาไว้และ
แรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 
3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรใน
ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ท่ี
เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 
3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏบิัติ
หน้าท่ีราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาคและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
3.5 ด าเนินการพจิารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการประจ าปี เพือ่ยกย่องชมเชยแก่บุคลากรดเีด่น ด้าน
การปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

3.1 มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งให้บุคลากร
ทราบพร้อมท้ังให้ค าปรึกษา 
3.2 ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าวตามระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนดทุกระยะแล้วเสรจ็ตามท่ีก าหนดไว ้
3.3 มีการถ่ายทอดตัวชีว้ัดโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล ก ากับติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพจิารณาผล
การปฏิบัติงาน ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคนอย่างเป็นธรรม เสมอภาค
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
3.4 การพิจารณาเลื่อนข้ันเงนิเดือนเป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ผ่านการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนทุกข้ันตอนตาม
ระเบยีบ 
3.5 จัดท าประกาศยกย่องชมเชย ผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 
 



3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่บุคลากรในด้าน
สภาพแวดลอ้มการท างาน ดา้นความปลอดภัยในการท างาน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

3.6 จัดสถานท่ีท างานให้มีสถานท่ีพักผ่อนหยอ่นใจ มีสภาพแวดลอ้มท่ีสวยงาม 
อุปกรณ์มีความเป็นระเบียบ และมีความปลอดภัยในการท างาน 

4.ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
วินัยข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสงักัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการสว่นท้องถิ่นและขอ้บังคับองค์การบริหารสว่น
ต าบลหนองข่า ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม
และดูแลผูใ้ต้บังคับบัญชา ใหป้ฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
แนวทาง ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบตัิตามแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐาน วินยัคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563  

4.1 ประชาสัมพันธ์ใหเ้จ้าหนา้ท่ีรับทราบประกาศประมวลคุณธรรมจริยธรรม
ข้าราชการสว่นท้องถิ่นและขอ้บังคับองค์การบริหารสว่นต าบลหนองข่า ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
4.2 ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายงานท่ีรับผิดชอบให้พนักงานสว่นต าบล
และพนักงานจ้าง เป็นประจ าทุกๆปี 
4.3 มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการตามแผนการ
ส่งเสริมวินัย คุณธรรมและการป้องกันการทุจริต 

 


