
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนปลัด อบต.                                                                    . 
ที ่ศก 89401/ -                                        วันที่  27   ตุลำคม  2563                              .                              
เรื่อง รำยงำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำทเยอ 
 

ด้วย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำทเยอ เป็นหน่วยงำนของรัฐที่มีภำรกิจในกำรส่งเสริม
ท้องถิ่นให้มีควำม เข้มแข็งในทุกด้ำน เพ่ือสำมำรถตอบสนองเจตนำรมณ์ของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง ซึ่งเป็น
ภำรกิจที่มีควำม หลำกหลำยและครอบคลุมกำรด ำเนินกำรในหลำยด้ำน โดยเฉพำะกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล เป็นมิติอีกหนึ่ง ที่จะขำดกำรพัฒนำไม่ได้ และถือเป็นกลไกส ำคัญในกำรผลักดันยุทธศำสตร์และพันธกิจ
ให้ประสบควำมส ำเร็จ และถือเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะท ำให้ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ำเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดีตำมวัตถุประสงค์ท่ีวำงเอำไว้ 

เพ่ือให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นไปอย่ำงมีระบบและต่อเนื่อง จึงขอรำยงำนกำร 
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รำยละเอียดตำม
เอกสำรทีแ่นบท้ำยนี้ 

 

 
 

(นำยอุทัย  บัวภำ) 
นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 

 
 
 
 

(นำงสำวจิรนันท์  เตมีย์) 
                               หัวหน้ำส ำนักปลัด



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนิน 
1.ด้ำนกำรสรรหำ 1.1จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี เพื่อใช้ในกำรก ำหนด

โครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลังที่รองรับภำรกิจขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลปรำสำทเยอ 

มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี เพ่ือรองรับภำรกิจของ
หน่วยงำน และให้สอดคล้องกับส่วนรำชกำรในปัจจุบัน(กำรวิเครำะห์
ภำระงำน กำรเตรียมกำรข้อมูล และกำรระดมควำมคิดของ 
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง และผู้ที่เกี่ยวข้อง) 

 1.2จัดท ำและด ำเนินกำรสรรหำ/บรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำร 
และพนักงำนจ้ำงให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตรำก ำลังที่โอนย้ำย/ออกจำกรำชกำร 

1.ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง 
ผช.นำยช่ำงโยธำ และ ผช.นำยช่ำงส ำรวจ เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 
2563 
2.ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2563 
3.ด ำเนินกำรรับโอนย้ำยพนักงำนส่วนต ำบลตำมแผนอัตรำก ำลังที่ว่ำง 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2563 
 

 1.3กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับ
รำชกำรหรือประกำศรับโอนย้ำย พนักงำนส่วนท้องถิ่นมำ
ด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำง หรือประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยน
สำยงำนที่สูงขึ้น 

1.บรรจุและแต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง นักวิชำกำรจัดเก็บ
รำยได้ จ ำนวน 1 อัตรำ เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2563 
2.บรรจุและแต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบลสำยงำนผู้บริหำร ต ำแหน่ง ปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ระดับต้น เมื่อ  1 กรกฎำคม 2563 
 

 1.4กำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต ำแหน่งที่สูงขึ้น -ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
 

 
 



 

 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนิน 

2.ด้ำนกำรพัฒนำ 2.1จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี และด ำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็น 

-มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี พ.ศ. 2564-2566 

 2.2ก ำหนดเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือเป็นกรอบในกำร
พัฒนำบุคลำกรแต่ละต ำแหน่ง 

-มีกำรวำงแผนกำรพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำอบรมตำมสำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 
 

 2.3สร้ำงบทเรียนควำมรู้เฉพำะด้ำนตำมสำยงำนให้อยู่ใน
ระบบงำน E-learning 

-ส่งเสริมให้พนักงำนส่วนต ำบลที่บรรจุใหม่ ด ำเนินกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ในระบบ E-learning  
 

 2.4ด ำเนินกำรประเมินข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นตำมเกณฑ์
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ในควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

-มีกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถใน
ต ำแหน่งตำมสำยงำน และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฎิบัติงำน 
 

 2.5กำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร -หน่วยงำนมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร ทั้งด้ำนกำรพัฒนำ
บุคลำกร สวัสดิกำร สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน บ ำเหน็จควำมชอบ 
พร้อมทั้งน ำควำมพึงพอใจของพนักงำนมำพัฒนำ  
 

 
 
 
 
 



 

 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนิน 

3.ด้ำนกำรธ ำรงรักษำไว้และ
แรงจูงใจ 

3.1ประชำพันธ์และเผยแพร่แนวทำงเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยงำนต ำแหน่ง ให้บุคลำกรทรำบ 

-หน่วยงำนมีกำรประชำสัมพันธ์ และจัดท ำคู่มือเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยงำนต ำแหน่งให้บุคลำกรทรำบ พร้อมทั้งให้ค ำปรึกษำดังกล่ำว 
 

 3.2ด ำเนินกำรบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลำกรใน
ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลำกรแห่งชำติ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบัน 

-หน่วยงำนมีกำรด ำเนินกำรปรับปรุงระบบข้อมูลบุคลำกรแห่งชำติให้
เป็นปัจจุบันตำมระยะที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด 

 3.3จัดให้มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็น
ธรรมเสมอภำคและสำมำรถตรวจสอบได้ 

-มีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ ดูแล ก ำกับ ติดตำม 
และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน จนถึงคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำร
พิจำรณำผลกำรปฏิบัติรำชกำร ในควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคน 
อย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง 
 

 3.4จัดให้มีกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ ตำมผลกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรอย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค และสำมำรถ
ตรวจสอบได้ 

-กำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำร ผ่ำน
กระบวนกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนตำมค ำสั่ง และ
รำยงำนกำรประชุม 
 

 
 
 
 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนิน 
 3.5ด ำเนินกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่

รำชกำรประจ ำปี เพ่ือยกย่องชมเชย แก่บุคลำกรดีเด่นด้ำน
กำรปฏิบัติงำนและคุณประโยชน์ต่อสำธำรณชน 

-ปีละ 1 ครั้ง  
 

 3.6จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี แก่บุคลำกรในด้ำน
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน 

-มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 2563 โดยได้ร่วมกับ อนำมัย 10 
อุบลรำชธำนี ออกให้บริกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 2563 ณ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลปรำสำทเยอ 
-จัดให้มีอุปกรณ์กำรปฏิบัติงำนขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงครบถ้วน 
-จัดให้มีกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะ 

4.ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และ
วินัยข้ำรำชกำร 

4.1แจ้งให้บุคลำกรในสังกัดรับทรำบถึงประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับกำรบริหำรส่วนต ำบล
ปรำสำทเยอ ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

-มีกำรจัดท ำประกำศคุณธรรมจริยธรรม 
-ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบ 
 

 4.2ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยงำนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ อย่ำง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม 
และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำให้ปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์ 
แนวทำง ระเบียบ และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

-ด ำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพนักงำน
ส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง  

 4.3ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนสร้ำงเสริม
มำตรฐำนวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันกำรทุจริต
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561-2563 

-มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และกำร
ป้องกันกำรทุจริต คอร์รับชั่น 

 


