
 
รายงาน การด าเนินการงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2563 

 (ผลการด าเนินการรอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2562 – 31 มีนาคม 2563) 
***************************************************** 

 
ประเด็นนโยบาย เรื่อง/งาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1. ด้านการสรรหา 
 

1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

      1. ศึกษาประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพ่ือเตรียมจัดท าร่างประกาศองค์การบริหารส่วน
ต าบลปรือใหญ่ 
เรื่อง การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลร่างโครงสร้างส่วนราชการ  
 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนการสรรหาพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 

    1. ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้างประเภทภารกิจและทั่วไป ตาม
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563) จ านวน 5 ต าแหน่ง 5 อัตรา ในต าแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงาน
ดับเพลิง คนงานทั่วไป เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 
     2. ด าเนินการจัดท าค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลกรณีสอบแข่ง
ขั้นได้ จ านวน 2 ต าแหน่ง คือ  
  - ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562   
  - ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563   
     3. ด าเนินการขอให้ กสถ.ด าเนินการสอบแข่งขันแทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 
5 ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ/เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน/เจ้า
พนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้า
รับราชการหรือประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

1. ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานจ้างประเภทภารกิจและทั่วไป ตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563) จ านวน 5 ต าแหน่ง 5 อัตรา ในต าแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงาน
ดับเพลิง คนงานทั่วไป เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 
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ประเด็นนโยบาย เรื่อง/งาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร       1. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน

จ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  ที่ 70/2563 ลงวันที่            
15 มกราคม 2563 
     2. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ตามประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้าง ลงวันที่  16 มกราคม 2563 

 1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น    - ด าเนินการประเมินครู คศ.2 เป็น ครู คศ.3 
   - ด าเนินการเลื่อนระดับนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการเป็นนักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ 

2. ด้านการพัฒนา 
 

2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีและด าเนินการ
ตามแผนฯให้สอดคล้องตามความจ าเป็น  

   - มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 2561 -2563 
และแผนพัฒนาบุคลากรและแผนฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบใน
การพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง  

   - มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน
ความก้าวหน้าในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ใน
ระบบงาน E-Learning 

    - ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่บรรจุใหม่ ด าเนินการ
เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ E-Learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะต าแหน่ง 

2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งในความรู้ ทักษะและสมรรถนะ 

    - หน่วยงานมีการประเมินบุคคลตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพ่ือพิจารณา
จัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตาม
สายงาน 

2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร      -  ไมมี่ด าเนินการ 
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ประเด็นนโยบาย เรื่อง/งาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
3. ด้านการธ ารง รักษาไว้และ
แรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งให้บุคลากรทราบ 

     -  หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง
ให้บุคคลทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว 

3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรใน
ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบ
ถ้วยและเป็นปัจจุบัน 

-  หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนดทุกระยะแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้  

3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ ที่เป็นธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้  

     - หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล ก ากับ 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
พิจารณาผลการปฏิบัติราชการในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคนอย่างเป็น
ธรรม เสมอภาคและเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

3.4 จดัให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาคและ
สามารถตรวจสอบได้  

     - พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครู 
อบต. เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้เป็นไป
ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก.พิจารณาเลื่อนฯ 

3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการประจ าปี เพ่ือยกย่อง ชมเชย แก่บุคลากร
ดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อ
สาธารณชน 

      - อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร ใน
ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

     -  ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลปรือ
ใหญ่ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี และประสานงานกับโรงพยาบาลศรีสะ
เกษ  
     - มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
     - จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
     - จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ  
     - จัดกิจกรรม Big Clean 
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ประเด็นนโยบาย เรื่อง/งาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
4. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
และวินัยข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบถึงประกาศคุณธรรม 
จริยธรรม พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และแนวทาง
ปฏิบัติตามประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  

     -  ประชาสัมพันธ์ให้แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบถึงประกาศคุณธรรม 
จริยธรรม พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และแนวทางปฏิบัติตามประกาศ
คุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลปรือใหญ่ 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม 
ก ากับ ติดตามและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

     - ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานครู อบต.และเพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตาม
ค าสั่ง อบต.ปรือใหญ่ที่ 1159/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562  

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 
 

     - มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 

 

 

   
 

 

 

 

 


