
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในกำรก ำหนดโครงสร้ำงและ
กรอบอัตรำก ำลัง ที่รองรับภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

- ด ำเนินกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2563) เพ่ือให้กำรจัดสรรงบประมำณ กำรบรรจุแต่งตั้ง
พนักงำนส่วนต ำบล เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และ
ให้กำรบริหำรงำนเกิดประโยชน์ต่อประชำชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ 

   
 1.2 จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนสรรหำข้ำรำชกำร และพนักงำนจ้ำง 

ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนอัตรำกำลังที่ลำออกหรือ
โอนย้ำย 

 

- ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

 1.3 กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร 
หรือประกำศรับโอนย้ำย พนักงำนส่วนทอ้งถิ่น มำด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำง 
หรือประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสำยงำนที่สูงขึ้น 

- ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรสรรหำและเลือกสรร - ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

1.5 กำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต ำแหน่งที่สูงขึ้น - ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

2. ดา้นการพัฒนา 2.1 จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี และด ำเนินกำรตำมแผนฯ - ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 – 2563  

 ให้สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็น - ด ำเนินกำรพิจำรณำบุคลำกร เข้ำรับกำรอบรม 
  เพ่ือพัฒนำควำมรู้ตำมสำยงำนต ำแหน่ง ให้เป็นไป 
  ตำมแผนพัฒนำบุคลำกรฯ 
   
 2.2 ก ำหนดเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อเป็นกรอบในกำรพัฒนำ - ด ำเนินกำรส่งบุคลำกรเขำ้รับกำรอบรมพัฒนำควำมรู้ 

ทักษะ ตำมสำยงำนควำมกำ้วหน้ำ 
 บุคลำกรแต่ละต ำแหน่ง  

 2.3 ส่งเสริมควำมรู้เฉพำะด้ำนตำมสำยงำนให้อยู่ในระบบงำน                
E-learning 

- ส่งเสริมให้พนักงำนส่วนต ำบล ด ำเนินกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเองในระบบ E-learning ในวิชำควำมรู้ทั่วไปและเฉพำะ
ต ำแหน่ง 
 

 2.4 พัฒนำควำมรู้ด้ำน IT ของบุคลลำกรอย่ำงต่อเนื่อง - มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภำพบุคลำกรด้ำน IT  

2.5 ด ำเนินกำรประเมินข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
ก ำหนดต ำแหน่ง ในควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

- หน่วยงำนมีกำรประเมินบุคลำกรตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
กำหนดตำแหน่ง เพ่ือพิจำรณำจัดส่งบุคลำกร เข้ำรับกำร 
อบรม เพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในตำแหน่งตำม 
สำยงำน 

2.6 ด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร - หน่วยงำน มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร                  
ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ทั้งด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
สวัสดิกำร สภำพแวดล้อมกำรทำงำน พร้อมทั้ง ติดตำม 
และน ำผลควำมพึงพอใจของพนักงำนมำพ ัฒนำ  
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๓. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 3.1 ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทำงเส้นทำงควำมกำ้วหน้ำในสำย 
งำนต ำแหน่ง ให้บุคลำกรทรำบ 

- หน่วยงำน มีกำรประชำสัมพันธ์คู่มือแผนผังเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนต ำแหน่ง ให้บุคลำกรทรำบ 

  พร้อมทั้งให้ค ำปรึกษำ 
   

 3.2 ดำเน ินกำรบ ันท ึก แก ้ไข ปร ับปร ุง ข ้อม ูลบ ุคลำกรในระบบศ ูนย์ 
ข้อมูลบุคลำกรท้องถิ่นแห่งชำติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

- หน่วยงำน ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบดังกล่ำว ตำมระยะ
ที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ก ำหนดทุกระยะ                
แล้วเสร็จที่ก ำหนดไว้ 

3.3 จัดให้มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ที่เป็นธรรม 
เสมอภำคและสำมำรถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงำนมีกำรถำ่ยทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชำ 
ตำมลำดับ ดูแล กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำร 
ปฏิบัติงำน จนถึงคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรพิจำรณำ 
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร ในควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ    
ทุกคน อย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค และเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
- มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม 
 

3.4 จัดให้มีกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ ตำมผลกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรอยำ่งเป็นธรรม เสมอภำค และสำมำรถตรวจสอบได้ 

- พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วน ให้เป็นไปตำมผล
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนกระบวนกำร 
คกก.พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล ตำม
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว 
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 3.5 ดำเนินกำรกำรพ ิจำรณำควำมดคีวำมชอบกำรปฏิบ ัติหน้ำท ี่รำชกำร
ประจ ำปี เพ่ือยกย่องชมเชย แก่บุคลำกรดีเด่น ด้ำนกำรปฏิบัติงำนและ
คุณประโยชน์ต่อสำธำรณชน 

- ด ำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกพนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำง ที่ปฏิบัติงำนด้วยควำมเสียสละเวลำอุทิศตน
เพ่ือประโยชน์ต่อสำธำรณชน ผ่ำนคณะกรรมกำรคัดเลือก
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง ดีเด่น 

3 .6 จัดให้ มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี แก่บุคลำกร ใน ด้ำน - มีกำรจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำง 
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ด้ำนกำร         
มีส่วนรวมในกำรท ำงำน 

ครบถ้วน 
- จัดประชุมเพ่ือกำรรับฟังควำมคิดเห็นของพนักงำนทุก
ระดับสม่ ำเสมอ 
- ส่งเสริมให้พนักงำนน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง             
มำใช้ในกำรท ำงำนและชีวิตประจ ำวัน 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 4.1 แจ้งให้บุคลำกรในสังกัด รับทรำบถึงประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร - ประชำสัมพ ันธ์ให้เจ้ำหนำ้ท ี่รับทรำบประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการ ส่วนทอ้งถิ่น และข ้อบังคบัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเนินกว้ำว ว ่ำด้วย ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข ้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วน 

 จรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ต ำบลเนินกว้ำว ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชำ มอบหมำยงำนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ อย่ำงเป็น 
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงกำรควบคุม กำกับ ติดตำม และดูแล 
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์  แนวทำง  ระเบียบ  
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

- ด ำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง  
 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน วินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริต 

- ม ีด ำเนินกำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 
กำรป้องก ันกำรทุจริต คอร์รัปชั่น 
- ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 

 
 


