
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

................................................... 

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ตลอดจนสอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Tansparency 
Assessment: ITA) นั้น 

 

  เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ดงดินแดง อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี ให้เป็นไปตามแผนฯที่ได้ประกาศไว้ องค์การบริหารส่วนตำบล      
ดงดินแดง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 
พ .ศ .2563  พร ้อมก ับข ้อเสนอแนะเพ ิ ่มเต ิม ป ัจจ ัยสน ับสน ุน ป ัญหาอ ุปสรรค ในการดำเน ินการ                     
ให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  30  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 

      

                                                                       

(นายลำพึง  เป้ป้อม) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จงัหวัดลพบุรี 

 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการและพนักนักงานจ้างให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากำลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 

๑. ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไปที่ว่าง ในตำแหน่ง
นักการภารโรง สังกัด สำนักปลัด ตั้งแต่วันที่ 17-28 
สิงหาคม พ.ศ.2563  
๒. ดำเนินการร้องขอให้ สกถ. ดำเนินการสอบแข่งขัน
แทนในตำแหน่งที่ว่าง 

 1.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการหรือ
ประกาศรับโอนย้าย พนังงานส่วนท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่างหรือ
ประกาศรับสมัครเพ่ือเปลี่ยนแปลงสายงานที่สูงขึ้น 
 
 

1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตำแหน่งนักภารโรง ดำเนินการเสร็จสิ้นขบวนการ และ
ออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร 1. อยู่ระหว่างการสรรหาในตำแหน่งที่ร้องขอให้ กสถ. 
ดำเนินการสอบแข่งขันแทนในตำแหน่งที่ว่าง 
-ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ตามคำสั่ง อบต.ดงดินแดง 
ที3่05/2563 ลงวันที่ 5 ส.ค. 2563 
 
 

 1.4  การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น - ไม่มีการเนินการ 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการนำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และดำเนินการตามแผนฯ ให้
สอดคล้องตามความจำเป็น 
 
 
 
2.2 กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา
บุคลากรแต่ละตำแหน่ง 

- มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 
พ.ศ.2561 -2563 โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการ
อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงานตำแหน่ง ให้เป็นไป
ตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
 
- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ตามสายงานความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน         
E-learning 
 
2.4 ดำเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง ในความรู้ ทักษะ ละสมรรถนะ 
 
 
 
2.5 ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ด้วนตนเองในระบบ 
E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง 
 
- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการ
อบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในตำแหน่งตาม
สายงาน 
 
- หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการทำงาน บำเหน็จความชอบ
พร้อมทั้ง ติดตามและนำผลความพึงพอใจของพนักงานมา
พัฒนา และจัดให้มีข้ันพ้ืนฐานของพนักงาน 
 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

3. ด้านการธำรง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานตำแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 
 
 
3.2 ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรใน
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 
 
3.3 จัดให้มีกระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ ที่เป็นธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามรถ
ตรวจสอบได้ 
 
 
3.5 ดำเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่
ราชการประจำปี เพ่ือยกย่องชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้าน
การปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

- หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายงานตำแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา
ดังกล่าว 
 
- หน่วยงาน ดำเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดทุกระยะ แล้วเสร็จที่
กำหนดไว้ 
 
หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
ดูแล กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึง
คณะกรรมการกลั้นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน 
ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอ
ภาค และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
 
- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1-
2/2563 ให้เป็นตามผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก.พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
และรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
- ไม่ได้ดำเนินการ 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร ในด้าน
สภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 
ด้านการมีส่วนรวมในการทำงาน 

- ดำเนินการประสานงานกับโรงพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่
เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 
- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วน
ตำบลดงดินแดง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
4.2ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กำกับ 
ติดตาม และดูแลผู้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐานวินัยคุณธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วน
ตำบลดงดินแดงว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
- ดำเนินแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้
พนักงานส่วนตำบลตามคำสั่ง อบต.ดงดินแดง ที่ 
509/2563 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2563 
- ดำเนินการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองและ
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ตามคำสั่ง          
อบต.ดงดินแดงที่ 481/2563,482/2563,484/2563 
ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2562 
-แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ตามคำสั่ง         
อบต.ดงดินแดงที่ 480/2562 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2562 
 
- มีการดำเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการ
ดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 
การป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 

 



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลดงดินแดง มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง  และทำให้มีการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคและสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  

ปัจจัยสนับสนุน 

1. คณะผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ให้ความสำคัญกับนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายทุกรูปแบบ   

2. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละ
กิจกรรมตามนโยบายฯ และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามนโยบายฯ  
  ปัญหาอุปสรรค 

ขาดการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปี เพ่ือยกย่องชมเชย 
แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 
  ข้อเสนอแนะ  

1. กำหนดให้มีพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปี เพ่ือยกย่อง
ชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

2. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะนำในการดำเนินงานตามนโยบายฯ แก่เจ้าหน้าที่  เพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  
 

  ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.หญิง…………………………………ผู้รายงาน          
           (ปารณีย์  ทองพิมพ์) 

                                                วันที่  30 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2563 
 

 

 

 


