
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ม อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

ประเด็นนโยบาย 
 

โครงการ/ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

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

- ด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี                                
  (พ.ศ. 2561-2563) 
 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการและ
พนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 

- ด าเนินการประกาศ สรรหา พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
ทั่วไป ที่ว่าง 
- ด าเนินการขอให้ กสถ. ด าเนินการสอบแทน 
-ไม่ได้ด าเนินการ 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการหรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่นมา
ด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยน
สายงานที่สูงขึ้น 

-ไม่มีการด าเนินการ 

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร -ไม่มีการด าเนินการ 
1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น -ไม่มีการด าเนินการ 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีและด าเนินการตาม
แผนฯ ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
 พ.ศ. 2561-2563 โดยพิจารณาบุคลากรเข้ารับการ
อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงาน ต าแหน่งที่เป็นไป
ตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ  
 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบใน
การพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ตามสายงานความก้าวหน้าในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 



ประเด็นนโยบาย 
 

โครงการ/ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

 2..3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ใน
ระบบ E- learing  

- ส่งเสริมให้พนักงานส่วต าบลบรรจุใหม่ด าเนินการเรียนรู้
ด้วยตนเองในระบบ E- learing ในวิชาความรู้ทั่วไปและ
เฉพาะต าแหน่ง 

2.4 ด าเนินการประเมินข้าราขการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับอบรม 
เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งสายงาน 

2.5 การด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบ
พร้อมทั้ง ติดตาม และน าผลพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา 
และจัดให้มีขั้นพ้ืนฐานของพนักงาน 

3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 

- หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทาง
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากร
ทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว 

3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรใน
ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

- หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่
กรมส่งเสริมฯก าหนดทุกระยะแล้วเสร็จที่ก าหนดไว้ 

3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฎิบัติราชการที่
เป็นธรรมเสนอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฎิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการพิจารณา
ผลการปฎิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุก
คน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 



ประเด็นนโยบาย 
 

โครงการ/ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

 3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ
ปฎิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้ 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 
1/2563 ให้เป็นไปตามผลการปฎิบัติหน้าที่ราชการ ผ่าน
กระบวนการ คกก. พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบล ครั้งที่ 1/2563 ตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
และรายงานการประชุมดังกล่าว 

3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบ การปฎิบัติ
ราชการประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้าน
การปฎิบัติงานและประโยชน์ต่อสาธารณชน 

- ปีละ 2 ครั้ง 

3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่บุคลากรในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

-มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานในการปฎิบัติงานอย่าง
ครบถ้วน 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน 
- จัดให้มียาเวชภัณฑ์ส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราขการ 4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการประชุมประจ าเดือน 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบญัชา 
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฎิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ
ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตาม
ค าสั่ง อบต.ทุ่ม ที่ 644/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

4.3 ส่งเสริมให้บุลากรปฎิบัติงานตามแผนเสริมสร้าง
มาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

- มีการด าเนินการตามแผนโดยสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน 



 


