
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   ประจ าปีงบประมาณ 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก   อ าเภอบัวใหญ่    จังหวัดนครราชสีมา 

 

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

และกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของ อบต. 
-ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนด
ต าแหน่งใหม่เพ่ิม  รองรับภารกิจหน่วยงาน และการ 
พิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วน
ราชการในปัจจุบัน (การวิเคราะห์ภาระงาน การ
เตรียมการข้อมูล และการระดมความคิดของ
คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง 

 1.2  จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง  
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย  
 

1.ด าเนินขอให้ กสถ.ด าเนินการสอบแทน ในต าแหน่ง 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
2.ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
สังกัด ส านักปลัด อบต.  จ านวน  1  อัตรา 
เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม 2563 

 1.3  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ และ 
ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง 
และค าสั่งให้ (โอน) ย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

-ค าสั่งให้โอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล สายงาน
ผู้บริหาร ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด อบต. จ านวน 
1  อัตรา  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2562 
-ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล สายงาน 
ผู้บริหาร ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด อบต. 
-ค าสั่งรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล สายงาน
ผู้บริหาร ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด อบต. 
เมื่อวันที่  13  มิถุนายน 2562 
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1.4  แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร -ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  ตามค าสั่ง อบต.กุดจอก 
ที่     /2562  ลงวันที่  13  มิถุนายน 2562 

 1.5  การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น -ด าเนินการแต่งตั้งพนักงานครูองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่ผ่านการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งตามวิทยะฐานะระดับช านาญการ  ตามค าสั่ง 
อบต.กุดจอก ที่ 27/2562  ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 
2562  ตามมติ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา   
ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  25  มกราคม 2562 

2.ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ 
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็น 

-มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 – 2563  โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับ
การอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่ง 
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา
บุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

-มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมตามสายงานความก้าวหน้า  ในแผนพัฒนา
บุคลากร  

2.3  สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบ 
E-learning 

-ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ ด าเนินการ
เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ E-learning  ในวิชาความรู้ 
ทั่วไปและเฉพาะต าแหน่ง 
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2.4  ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน่งในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

-หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับ
การอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่ง
ตามสายงาน 

 2.5  ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร -หน่วยงาน มีการประเมินความพงพอใจของบุคลากร
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนา
บุคลากร สวัสดิการสภาพแวดล้อมการท างาน พร้อมทั้ง
ติดตามและน าผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา  

3. ด้านการธ ารง รักษาไว้  และ 
แรงจูงใจ 

3.1  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ต าแหน่งให้บุคลากรทราบ 
 

-หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้
ค าปรึกษา ดังกล่าว 

3.2   ด าเนินการบันทึก แก้ไข  ปรับปรุง  ข้อมูลบุคลากรในระบบ 
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

-หน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตาม
ระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนด
ทุกระยะ แล้วเสร็จที่ก าหนดไว้ 

3.3  จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม 
เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

-หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ปฏิบัติราชการ ในความรู้  ทักษะ และสมรรถนะทุกคน 

3.4  จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ  ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

-พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 
1/2562  ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการ  ผ่านกระบวนการคณะกรรมการ 
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
ตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  และรายงานการประชุม 
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4.ด้านคุณธรรม จริยธรรม  และ 
วินัยข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบล 
กุดจอก  ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชส่วนท้องถิ่น 
 

-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวล 
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดจอก ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 4.2  ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง 
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตามและดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

-ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง   

 4.3  ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้าง 
มาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2563 

-มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 
 

 


