
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   ครั้งท่ี  1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่   อ าเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน  ครั้งที่  1/2563 
1. ด้านการสรรหา 1.1  จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบ

อัตราก าลังที่รองรับการภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
-ใช้แผนอัตราก าลัง  3  ปี  (พ.ศ.2561-2563) และ
แผนอัตราก าลัง  3  ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับ
ปรับปรุง  ครั้งที่  1/2560 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยด าเนินการสรรหา
ข้าราชการ  และพนักงานจ้าง  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  หรือทดแทน
อัตราก าลังที่ลาออก  หรือโอนย้าย 

1. ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป  สังกัด  กองช่าง  1 อัตรา กอง
การศึกษาฯ  1  อัตรา 
2. ด าเนินการประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วน
ต าบลสายผู้ปฏิบัติ  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 
อัตรา 
3. ด าเนินการขอให้  กสถ.ด าเนินการสอบแทน 
        ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือ
ประกาศ รับโอน  ย้าย  พนักงานส่วนท้องถิ่น  มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง  หรือ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

ประกาศรับโอน ย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีว่างเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - ไม่มีการสรรหา 
1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น - ไม่มีการด าเนินการ 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ ให้
สอดคล้องตามความจ าเป็น 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
พ.ศ. 2561 -2563  โดยพิจารณาบุคลากรเข้ารับ
การอบรม  เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่งให้
เป็นไป  ตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา บุคลากร
แต่ละต าแหน่ง 

- มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงาน
ความก้าวหน้า  ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน  ครั้งที่  1/2563 
3.  ด้านการธ ารง  รักษาไว้  

และแรงจูงใจ 
3.1  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทาง เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 
ต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 
 
 

-หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายงาน  ต าแหน่ง  ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้
ค าปรึกษาดังกล่าว 
 

3.2 ด าเนินการบันทึกแก้ไขปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร 
ท้องถิ่นแห่งชาติให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นปัจจุบัน 
 
 

- หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว  ตาม 
ระยะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดทุก
ระยะ  แล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ 
 

3.3  จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ  ที่เป็นธรรม  เสมอ
ภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด  โดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ  ดูแล  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  จึงถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
พิจารณา  ผลการปฏิบัติราชการ  ในความรู้  ทักษะ  
และสมรรถนะ  ทุกคนอย่างเป็นธรรม  เสมอภาค  และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อย่างเป็นธรรม  เสมอภาค  และสามารถตรวจสอบได้ 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ครั้ง
ที่  1/2563  ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการผ่านกระบวนการ คกก.พิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน และค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  เลื่อน
เงินเดือนพนักงานครูฯ พร้อมรายงานการประชุม 

3.5 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรในด้าน  สภาพแวดล้อมการ
ท างาน  ด้านความปลอดภัยในการท างาน  ด้านการมีส่วนรวมในการท างาน 

- ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี 
- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
ครบถ้วน 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
-ด าเนินโครงการ Big Cleaning  Day 

 



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน  ครั้งที่  1/2563 
3.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

และวินัยข้าราชการ 
4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ว่าด้วย จรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวล
จริยธรรม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  และข้อบังคับ
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  ว่าด้วย จรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม  ไม่
เลือกปฏิบัติ  รวมถึงการควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  และดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์  แนวทางระเบียบ  และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
ตามค าสั่ง  อบต.ไผ่ 

 

 

         ผู้รายงาน     นิประเวศ   บุษบงค์ 
              (นางสาวนิประเวศ   บุษบงค์) 

   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 


