
แบบรายงานผลการดําเนินงามตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

องค(การบริหารส*วนตําบลสะพุง  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการดําเนินงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

๑. ด0านการสรรหา ๑.๑ จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป� เพื่อใช�ในการกําหนดโครงสร�างและกรอบ
อัตรากําลังที่รองรับภารกิจขององค'การบริหารส(วนตําบลสะพุง 

-ใช�แผนอัตรากําลัง ๓ ป� (พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6) และแผนอัตรากําลงั  
๓ ป� (พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖4 

 
๑.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนโดยการสรรหาข�าราชการ และพนักงาน
จ�างให�ทันต(อการเปลีย่นแปลง หรอืทดแทนอัตรากําลังเดิมที่ลาออก หรือมีการ
โอน/ย�าย 

๑.มีการดําเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ�างประเภทตามภาระกิจ    
ที่ว(างในตําแหน(งผู�ช(วยนักทรัพยากรบุคคล สังกัดสํานักปลัด ตาํแหน(ง
ผู�ช(วยเจ�าพนักงานพัสดุ สังกัด กองคลัง และตําแหน(งผู�ช(วยนายช(วย
ไฟฟ=า สังกัด กองช(าง เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม 25๖4 

๒. ดําเนินการประกาศรับโอนย�ายพนักงานส(วนตําบลแทนตาํแหน(งที่ว(าง
ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป� ได�แก( ตาํแหน(งหัวหน�าสํานักปลัด (นัก
บริหารงานทั่วไป ระดับต�น) เมื่อวันที่ 7  เมษายน 2564 และตําแหน(ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได� (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)  
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 
๓. ดําเนินการขอให� กสถ.ดําเนินการสอบแทน 

-ได�ดําเนินการขอให� กสถ.ดาํเนินการสอบแข(งขันแทน ในตําแหน(ง        
นักป=องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ) และ
ตําแหน(งนายช(างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)  
 

๑.๓ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต(งตั้งเข�ารับราชการ หรือ
ประกาศรับโอนย�ายพนักงานส(วนท�องถิ่นมาดํารงตําแหน(งที่ว(าง หรอืประกาศ
รับสมคัรบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

 

- ประกาศรับโอนย�ายพนักงานส(วนท�องถิ่นที่ว(างเปKนไปตามหลักเกณฑ'ที่
กําหนดไว�  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 

๑.๔ แต(งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - ได�มีการดําเนินการแต(งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ�างเปKนพนักงานจ�าง ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 

 
๑.๕ การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตําแหน(งที่สูงขึ้น - ไม(มีการดําเนินการ 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการดําเนินงาน ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ 
๒. ด0านการพัฒนา ๒.๑ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป�และดําเนินการตามแผนฯ ให�

สอดคล�องตามความจําเปKน 
- มีการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป� พ.ศ. ๒๕๖4 -
๒๕๖6 โดยพิจารณาบุคลากรเข�ารบัการอบรม เพื่อพัฒนาความรู�ตาม
สายงสนตําแหน(งให�เปKนไปตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
 

 
๒.๒ กําหนดเส�นทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเปKนกรอบในการพัฒนาบุคลากร
แต(ละตําแหน(ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส(งบุคลากรเข�ารับการอบรมตามสายงาน
ความก�าวหน�าในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
 

 
๒.๓ สร�างบทเรียนความรู�เฉพาะด�านตามสายงานให�อยู(ในระบบงาน E-Learning - ส(งเสริมให�พนักงานส(วนตําบลที่บรรจุใหม(ดําเนินการเรยีนรู�ด�วยตนเอง

ในระบบ E-Learning ในวิชาความรู�ทั่วไปและเฉพาะตําแหน(ง 
 

 
๒.๔ ดําเนินการประเมินข�าราชการส(วนท�องถิ่นตามเกณฑ'มาตรฐานกําหนด
ตําแหน(งในความรู�ทักษะและสมรรถนะ 

- หน(วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ'มาตรฐานกําหนดตําแหน(ง
เพื่อพิจารณาจัดส(งบุคลากรเข�ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู�
ความสามารถในตําแหน(งตามสาย 
 

 
๒.๕ ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หน(วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ทั้งด�านการพัฒนาบุคลากรสวัสดิการ สภาพแวดล�อม
การทํางาน บําเหน็จความชอบ พร�อมทั้งติดตามและนําผลความพึงพอใจ
ของพนักงานมาพัฒนา และจัดให�มีขั้นพื้นบานของพนักงาน 

 
3. ด0านการดํารง รักษาไว0 และสร0าง
แรงจูงใจในการทํางาน 

 

3.1 ประชาสมัพันธ'และเผยแพร(แนวทางความก�าวหน�าในสายงานตาํแหน(งให�
บุคลากรภายในองค'กรทราบ 

- หน(วยงานมีการประชาสัมพันธ'เส�นทางความก�าวหน�าในตําแหน(งตาม
สายงานให�บุคลากรภายในองค'กรทราบ พร�อมทั้งให�คําปรึกษา 
 

 
๓.๒ ดําเนินการบันทึกแก�ไขปรับปรุงข�อมูลบุคลากรในระบบศูนย'ข�อมูล
บุคลากรท�องถิ่นแห(งชาติให�ถูกต�อง ครบถ�วน และปZจจุบัน 

- หน(วยงานดําเนินการปรับปรุงระบบดังกล(าว ตามระยะที่กรมส(งเสริม
การปกครองท�องถิ่นกําหนดทุกระยะแล�วเสรจ็ที่กําหนดไว� 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการดําเนินงานครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
 ๓.๓ จัดให�มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการที่เปKนธรรมเสมอ

ภาค และสามารถตรวจสอบได� 
- หน(วยงานมีการถ(ายทอดตัวชี้วัดโดยผู�บังคับบัญชาตามลําดับ ดูแล 
กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ในความรู� ทักษะและ
สมรรถนะทุกคนอย(างเปKนธรรม เสมอภาค และเปKนไปตามเกณฑ'
มาตรฐานกําหนดตาํแหน(ง 
 

 
๓.๔ จัดให�มีการพิจรราความดคีวามชอบตามผลการปฏิบัตหิน�าที่ราชการอย(าง
เปKนธรรมเสมอภาค และสามารถตรวจสอบได� 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส(วนตําบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ให�
เปKนไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติหน�าที่ราชการโดยผ(านรูปแบบ
และกระบวนการพิจารณาของ คกก. พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส(วนตําบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖4 ตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
รายงานการประชุมดังกล(าว 
 

 
๓.๕ ดําเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัตหิน�าที่ราชการประจําป� 
เพื่อยกย(องชมเชยแก(บุคลากรดีเด(น ด�านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน'ต(อ
สายงาน 

 

- อยู(ระกว(างดําเนินการ 
 
 
 

 
๓.๖ จัดให�มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก(บุคลากร ในด�านสภาพแวดล�อมการ
ทํางาน ด�านความปลอดภัยในการทํางาน ด�านการมสี(วนร(วมในการทํางาน 

-ดําเนินการประสานงานกับโรงพยาบาล เพื่อประชาสัมพันธ'ให�เจ�าหน�าที่
เข�ารับการตรวจสุขภาพประจําป� 
- มีการจัดอุปกรณีขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย(างครบถ�วน 

-จัดให�มีเครื่องปฐมพยาบาล 

- จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน'สาธารณะ 

-ดําเนินการตามโครงการกิจกรรม ๕ ส. ทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการดําเนินงานครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

๔. ด0านคุณธรรม จริยธรรมและวินัย
ข0าราชการ 

๔.๑ แจ�งให�บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลผลจริยธรรมข�าราชการส(วน
ท�องถิ่น และข�อบังขององค'การบรหิารส(วนตําบลสะพุง ว(าด�วยจรรยาบรรณ
ข�าราชการส(วนท�องถิ่น 

- ประชาสัมพันธ'ให�เจ�าหน�าที่รับทราบประมวลจริยธรรมข�าราชการส(วน
ท�องถิ่น และข�องบังคับองค'การบริหารส(วนตําบลสะพุง ว(าด�วย
จรรยาบรรณข�าราชกาส(วนท�องถิ่น 
 

 
๔.๒ ให�ผู�บังคับบัญชามอบหมายแก(ผู�ใต�บังคับบัญชาอย(างเปKนธรรม ไม(เลือก
ปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กํากับ ติดตามและดูแลผู�ใต�บังคับบัญชาให�
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ' แนวทาง ระเบียบและกกหมายที่เกี่ยวข�อง 
 

 

- ดําเนินการแบ(งงานและมอบหมายหน�าที่ความรบัผิดชอบของพนักงาน
ส(วนตําบลและพนักงานจ�างภายในสํานัก/กอง 

๔.๓ ส(งเสริมให�บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสรมิสร�างมาตรฐาน วินัย
คุณธรรมจริยธรรมและป=องกันการทุจริตประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ -
๒๕๖๔ 
 

 

- อยู(ระหว(างดําเนินการ 

 

 

ผู�รายงาน 

(นางสาวศุภสตุา  จันตั้ง) 
         นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 


