
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร  อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. ด้านสรรหา 1.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการกำหนดโครงสร้างและ 

กรอบอัตรากำลังที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 
 
 

1.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากำลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 

 
 
 

 
 
 
 
 
    1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
หรือประกาศโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง หรือ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 
 

- ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพ่ือกำหนดตำแหน่งใหม่
เพ่ิม รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุง
ภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน (การวิเคราะห์
ภาระงาน การเตรียมการข้อมูล และการระดมความคิดของ คกก. 
และผู้เกี่ยวข้อง 
๑. ดำเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้างประเภททั่วไปที่ว่าง ใน
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  และตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัด 
กองช่าง และสังกัด สำนักปลัด เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 
2. ดำเนินการรับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล ที่ว่าง ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ได้แก่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 
3. ดำเนินการขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบ ในตำแหน่งที่ว่าง  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายช่างโยธา และนักวิชาการเงินและ
บัญชี 
 
1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ใน
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  และตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัด 
กองช่าง และสังกัด สำนักปลัด เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 
2. ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ว่างเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ด้านการพัฒนา 

    1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
    1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น 
 
    2.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และดำเนินการตามแผนฯ ให้
สอดคล้องตามความจำเป็น 
 
 
 
    2.2 กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา
บุคลากรแต่ละตำแหน่ง 
 
    2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน  
E-Learning 
 
    2.4 ดำเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก
สรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล
อุดมพร  165/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกคัดสรรบุคคลเพ่ือสั่งจ้าง/และ
แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
 
-  ไม่มีการดำเนินการ 
 
- มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 
2561-2563 โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการอบรม เพ่ือ
พัฒนาความรู้ตามสายงานตำแหน่ง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากรฯ 
 
- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสาย
งานความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
 
- ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลที่บรรจุใหม่ ดำเนินการเรียนรู้
ด้วนตนเองในระบบ E-Learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะ
ตำแหน่ง 
- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม เพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถในตำแหน่งตามสายงาน 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

3. ด้านการธำรง รักษาไว้  
และ  แรงจูงใจ 

     2.5 ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
 
 
 
 
 
     3.1 ประชาสัมพันธ์ 
 
 
     3.2 ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 
 
      3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่เป็นธรรม
เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
      3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่
ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 
 

- หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการ
บริหารทัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมในการทำงาน บำเหน็จความชอบพร้อมทั้ ง 
ติดตาม และนำผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา และจัด
ให้มีข้ันพื้นฐานของพนักงาน 
 
- หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
งานตำแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาดังกล่าว 
 
- หน่วยงาน ดำเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดทุกระยะ แล้วเสร็จตามที่
กำหนดไว้ 
 
- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
ดูแล กับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะ
กรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ใน
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค 
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
 
- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2563 
ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่าน
กระบวนการ คกก. พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2563 
ตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานการประชุมดังกล่าว 

 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัยข้าราชการ 

     3.5 ดำเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประจำปี เพื่อยกย่องชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและ
คุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 
 
     3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีดี แก่บุคลากร ในด้าน
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านการมี
ส่วนร่วมในการทำงาน 
 
     4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
    4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถุงการควบคุม กำกับ ติดตาม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 
     4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 - 2563 
 
 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 
 
 
- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
 
- ประชาสัมพันธ์ให้ เจ้ าหน้าที่ รับทราบประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริการส่วนตำบล
อุดมพร ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
- ดำเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามคำสั่ง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลอุดมพร   
 
 
 
- มีการดำเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต คอรรัปชั่น 

 
 


