
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักปลัดฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่ามโทร 0 4249 0905.  
ท่ีบก   ๘๐๓๐๑/                    วันท่ี   15  ตุลาคม   ๒๕62                             .  

เร่ือง รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม 

  ตามท่ี สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายทรัพยากรบุคคล ประจำปี
งบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ มีวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณ ะงานท่ี
รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แนวทางในการดำเนินการจัดการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร และเพื่อดำรงรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป นั้น 
 

บัดนี้ การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้เสร็จส้ินแล้ว 
ดังนั้น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม จึงขอรายงาน ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่ามทราบ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
     

             (นางสาววารี  แสนสุภา) 
           นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 
ความเห็น............................................................     

ลงช่ือ........................................................ 
( นายพรมรินทร์  ไปนาน ) 

                                                              หัวหน้าสำนักปลัด 
 

ความเห็น...........................................................         
      ลงช่ือ.......................................................... 

      ( นายประดิษฐ์  มูลราช ) 
       รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม 

 
ความเห็น...........................................................         
      ลงช่ือ.......................................................... 

 ( นายประเสริฐ  ต้ังอุปละ ) 
                ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม 

 
ความเห็น ..........................................................  
      ลงช่ือ.............................................................                   

                          ( นายคูณ  อุ่นคำ ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม 



 

 

 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 

ประเด็นนโยบาย โครงการกิจกรรม ผลการดำเนินงาน 2562 
1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการ

ดำเนินโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังท่ี
รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 

- ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลังเพื่อ
กำหนดตำแหน่งใหม่เพิ่ม รองรับภารกิจของ
หน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงาน
ให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน (การ
วิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมข้อมูล การระดม
ความคิดของคณะกรรมการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง) 

 1.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหา
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง หรือทดแทนอัตรากำลังท่ี
ลาออก หรือโอนย้าย 

1. ดำเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้าง
ท่ัวไป ท่ีว่างในตำแหน่ง คนงานท่ัวไป สังกัด
สำนักงานปลัด , ผู้ช่วยพนักงานพัสดุ , สังกัด
กองคลัง ผู้ช่วยช่างโยธา, พนักงานผลิต
น้ำประปา สังกัดกองช่าง 
2. ดำเนินการให้ กสถ. ดำเนินการสอบแทนใน
ตำแหน่ง พนักงานจัดเก็บรายได้  , นิติกร 

 1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งต้ังเข้ารับราชการ หรือประกาศรับ
โอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาดำรง
ตำแหน่งท่ีว่าง  หรือเปล่ียนสายงานท่ีสูงขึ้น 

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
พนักงานจ้าง ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัสดุ  , ผู้ช่วยช่างโยธา , คนงานท่ัวไป , 
พนักงานผลิน้ำประปา เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 
2562 
-ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น
ท่ีว่าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้เมื่อ
วันท่ี 1 ก.ค. 2561 

 1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและ
เลือกสรร 

- ดำเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน 
ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามคำส่ัง อบต. 
โสกก่ามท่ี  152/2562 ลงวันท่ี  21 มีนาคม     
2562 

 1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเล่ือนระดับ
ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

- ไม่มีการดำเนินการ 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคคลากรประจำปี 
และดำเนินการตามแผนฯให้สอดคล้องตาม
ความจำเป็น 

- มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจำปี 2561-2563 โดยพิจารณาบุคลากร 
เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงาน
ตำแหน่งให้เป็นไป ตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

 2.2 กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เป็นกรอบในการพัฒนา บุคลากรแต่ละ
ตำแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม ตามสายงานความก้าวหน้า ใน
แผนพัฒนาบุคลากรฯ 



 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการกิจกรรม ผลการดำเนินงาน 2562 
 2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพะด้านตามสาย

งานให้อยู่ในระบบงาน E-learning 
-ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลท่ีบรรจุใหม่
ดำเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ           
E-learning ในวิชาความรู้ท่ัวไปและเฉพาะ
ตำแหน่ง 

 2.4 ดำเนินการประเมินข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ตามเกณฑ์มาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง
ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่ง
บุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในตำแหน่งตามสายงาน 

 2.5 ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร 

- หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ัง
ด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมการทำงาน บำเหน็จความชอบ 
พร้อมท้ังติดตามและนำผลความพึงพอใจของ
พนักงานมาพฒันา และจัดให้มีข้ันพื้นฐานของ
พนักงาน 

3.ด้านการธำรง รักษา
ไว้และแรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทาง
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานตำแหน่ง ให้
บุคลากรทราบ 

-หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานตำแหน่ง ให้บุคลากร
ทราบ พร้อมท้ังให้คำปรึกษาดังกล่าว 

 3.2 ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล
บุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

- หน่วยงาน ดำเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว 
ตามระยะเวลาท่ี กรมส่งเสริมปกครองครอง
ท้องถิ่นกำหนดทุกระยะแล้วเสร็จท่ีกำหนดไว้ 

 3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานราชการท่ีเป็นธรรม เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดย
ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ดูแล กำกับ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึง
คณะกรรมการกล่ันกรองผลการพิจารณา ผล
การปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ ทุกคนอย่างเป็นธรรม เสมอภาค 
และเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง 

 3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ
ตามผลการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเป็น
ธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

-พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 
ครั้งท่ี 1/2562 ให้เป็นไปตามผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ผ่าน
กระบวนการ คกก. พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนตำบลครั้งท่ี1/2562 ตามคำส่ัง 
เล่ือนขั้นเงินเดือน และรายงานการประชุม
ดังกล่าว 
 
 



 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการกิจกรรม ผลการดำเนินงาน 2562 
 3.5 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่ 

บุคลากรในด้าน สภาพแวดล้อมการทำงาน 
ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านการมี
ส่วนร่วมในการทำงาน 
 

-ดำเนินประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ี
เข้ารับการตรวจสุขภาพ 
-มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
อย่างครบถ้วน 
-จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาล 
-จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

4. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น
และข้อบั ง คับองค์การบริหารส่วนตำบล
โสกก่าม ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบประมวล
จริยธรรม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 4.2 ให้ ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กำกับ ติดตาม 
และดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

- ดำเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ ของพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง   
-แบ่งมอบหมายหน้าท่ีภายในสำนักงานปลัด 
ตามคำส่ัง อบต.โสกก่าม ท่ี 264/2562     
ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม  2562 
- แบ่งมอบหมายหน้าท่ีภายในกองคลัง      
ตามคำส่ัง อบต.โสกก่าม ท่ี 265/2562          
ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม  2562 
- แบ่งมอบหมายหน้าท่ีภายในกองช่าง       
ตามคำส่ัง อบต.โสกก่าม ท่ี 266/2562          
ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม  2562 
- แบ่งมอบหมายหน้าท่ีภายในกองศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม    ตามคำส่ัง อบต.
โสกก่าม ท่ี 267/2562   ลงวันท่ี 16 
พฤษภาคม  2562 
- แบ่งมอบหมายหน้าท่ีภายในกองสวัสดิการ      
ตามคำส่ัง อบต.โสกก่าม ท่ี 268/2562          
ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม  2562 

 4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบั ติ งานตาม
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

-มีการดำเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผล
การดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รับช่ัน 

 




