
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

1.ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาพนักงานส่วนต าบล และพนักงาน จ้าง 
 

- มีการด าเนินการ 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาพนักงานส่วนท้องถิ่น และ พนักงาน
จ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือ โอนย้าย 
โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราก าลังว่างไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของอัตราก าลัง ทั้งหมด 
 

- มีการด าเนินการ 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือ 
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง หรือ ประกาศรับ
สมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น โดยการเผยแพร่การ ประกาศผ่านบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงานภายนอกเพ่ือการ รับรู้และเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- ด าเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนย้าย
พนักงานส่วนท้องถิ่น ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ปง./ชง. 

1.4 แตง่ตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือให้การด าเนินงาน สรร
หาและเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และสอดคล้องตามภารกิจ ของ
หน่วยงาน 
 

ด าเนินการ 

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ต้องปฏิบัติโดยความ 
เป็นธรรม เสมอภาค และยุติธรรม เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 
เหมาะสมกับต าแหน่ง 

1. ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับให้ด ารง 
ต าแหน่งที่สูงขึ้น ดังนี้ - ครู จ านวน 1 อัตรา  เลื่อน
ระดับเป็นช านาญการ   
 

 
 
 



 
 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
2. ด้านการพัฒนา 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ ให้ สอดคล้อง

ตามความจ าเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรใน หน่วยงาน 
- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
พ.ศ.2561 – 2563 โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับ 
การอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงานของแต่ละ 
ต าแหน่ง 

2.ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ 
ละต าแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการ 
อบรม 

3. สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน Elearning 
เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

- ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ ด าเนินการ
เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ E-learning ใน วิชาความรู้
ทั่วไปและเฉพาะต าแหน่ง 

4. ด าเนินการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ต าแหน่ง 
ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

- มีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
ต าแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
เสริมสร้างความรู้ในต าแหน่งสายงาน 

5. ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีผลต่อการพัฒนา บุคลากร
ทุกส่วนราชการ 

- มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ทั้งด้าน 
พัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน 
บ าเหน็จความชอบ รวมถึงการติดตามและน าผลความ 
พึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
3.ด้านการธ ารงรักษาไว้ และ 

แรงจูงใจ 
๑. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 
ต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 

- ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในสายงานให้กับ 
พนักงานส่วนต าบล พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา 
 

๒. ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูล บุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

- ด าเนินการปรับปรุงระบบตามที่กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่นก าหนด 
 

๓. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม เสมอ ภาค
และสามารถตรวจสอบได 

- ถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพื่อ 
ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลงานปฏิบัติงาน 
 

๔. จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อย่าง
เป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

- พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
ครั้งที่ 1/2563 และครั้งที่ 2/2563  เป็นไปตามผล
การประเมินการปฏิบัติ ราชการ 
-ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนการปะเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับดีเด่น 
 

 ๕. ด าเนินการการพิจารณาความดีความชอบ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจ าปี
เพ่ือยกย่องชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและ คุณประโยชน์ต่อ
สาธารณชน 

- พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
ครั้งที่ 1/2563 เป็นไปตามผลการประเมินการปฏิบัติ 
ราชการ 
-ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนการปะเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับดีเด่น 
 

๖. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการ 
ท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนรวมในการท างาน 

- จัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่าง 
ครบถ้วน - จัดให้มีชุดปฐมพยาบาล - จัดกจิกรรม 5 ส 
 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ 

1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน ท้องถิน่
และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัยว่าด้วยจรรยาบรรณ ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
 

- ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงาน 
จ้าง รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน 
ท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย 

2. ให้ผู้บังคับบัญชามอบงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือก ปฏิบัติ 
รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทางระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

- จัดท าค าสั่งอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ  

3. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

- ด าเนินการตามแผน และสรุปผลรายงานการ 
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 


