
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 
1. ด้านการสรรหา 

 

๑.๑ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้างและ
กรอบแผนอัตราก าลังที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
พระเสาร์ 

-ด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ป ีพ.ศ.2561-
2563 

๑.๒ จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการ และพนักงานจา้งให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก หรือโอนย้าย 

-ด าเนินการขอใช้บัญชี กสถ. เพื่อด าเนินการบรรจุแต่งตัง้
พนักงาน  

๑.๓ การรับบรรจุและแต่งตั้งบุคคลข้ารับราชการหรือประกาศรับ
โอนย้าย พนักงานส่วนท้องถ่ิน มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง โดยการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ ไปยัง
หน่วยงานภายนอก 

-ด าเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก  
ประชาสมัพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

๑.๔ แต่ต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพือ่ใหก้าร
ด าเนินงานการสรรหาและเลอืกสรรผู้ทีม่ีความรู้ ความสมารถ และเป็น
ผู้ที่มีความประพฤติด ี

- ไม่มีการด าเนินการ 

๑.๕ การคัดเลือกบุคคลเพือ่เลื่อนระดับต าแหนง่ทีสู่งข้ึน ต้องปฏิบัติ
โดยความเป็นธรรมเสมอภาค และยุติธรรม เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารู ้
 

- ไม่มีการด าเนินการ 

2. ด้านการพัฒนา 
 

1. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลกรประจ า และด าเนินการตามแผนฯ ให้
สอดคล้องตามความจ าเป็น และความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
ในหน่วยงาน 
 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามสายงานความก้าวหน้า 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 2. ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลกร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา
บุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ตามสายงานความกว้าหน้าในแผนพัฒนาบุคลากร 

3. สร้างความรู้เฉพาะค้นตามสายงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ส่งเสริมใหพ้นักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่  ด าเนินการ
เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ  e-learning ในวิชาความรู้
เฉพาะต าแหน่ง 

๔. ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ในค้นความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑม์าตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง เพื่อพจิารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารบัการ
อบรม  

๕. ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีต่อการพัฒนา
บุคลากรทุกส่วนราชการ 

- หน่วยงาน  มีการประเมินความพึ่งพอใจของบุคลากรใน
การบริหารทรัพยากรบุคล ทัง้ด้านการพัฒนาบุคลากร 
สวัสดิการ  สภาพแวดล้อมการท างาน 

๓. ดา้นการธ ารง รักษาไว้ และ
แรงจูงใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของ
แต่ละต าแหน่ง 

-หน่วยงาน มีการประชาสมัพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าใน 
สายงานต าแหนง่ ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรกึษา 
ดังกล่าว 

๒. ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลกรในระบบศูนย์ข้อมูล
บุคลากรท้องถ่ินแห่งชาติให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

-หน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ก าหนดทุกระยะ แล้ว
เสร็จที่ก าหนดไว้ 

๓. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม 
มีความเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

-หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวช้ีวัด โดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติการ ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ทุกคน 
อย่างเป็นธรรม สมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๔. จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่
ราชการอย่างเป็นธรรมเสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

-พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้ง 
ที่ ๑/๒5๖๓ ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก. พิจารณาเลื่อนข้ึน 
เงินเดอืนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ ๑/2๕๖3 ตามค าสั่ง 
เลื่อนข้ันเงินเดือน และรายงานการประชุมดังกล่าว 

 
๕. ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประจ าปี โดยด าเนินการพิจารณาเบิกเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพระ
เสาร์ และยกย่อง ชมเชย แก่บุคลกรดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน 

-ปีละ ๒ ครั้ง 
 

๖.  จั ด ให้ มี ก ารพัฒนา คุณภาพชี วิตที่ ตี แก่ บุ คลากร  ในด้ า น
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้านการ
มีส่วนร่วมในการท างาน 

-มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่าง 
ครบถ้วน จัดให้มียาและเวชภัณฑ์ส าหรับการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

๔. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ
วินัยข้าราชการ 

 

1. แจ้งใหบุ้คลากรในองค์กรบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ รับทราบถึง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลกูจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
องค์การบรหิารส่วนต าบล  

-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าทีร่ับทราบประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน และข้อบงัคับองค์การบรหิารส่วน 

ต าบลพระเสาร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
๒. ให้ผู้บังคับบัญชา มอหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการควบคุ ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทางตามระเบียบหนังสือสั่งการ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

-ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิตชอบ 
ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตามค าสั่ง 
อบต.พระเสาร์  

๓. ส่งเสริมให้บุคลกรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย
คุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2๕๖1 - 2563 

 

-มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 
การป้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน 

 


