
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร อําเภอชุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
๑. ดานการสรรหา ๑.๑ จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป เพ่ือใชในการกําหนดโครงสรางและ 

กรอบอัตรากําลังทีร่องรับภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล 
- ดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง เพื่อกําหนดตําแหนงใหม 
เพ่ิม จํานวน 3 ตําแหนง ตามประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป 
(พ.ศ.2561 - 2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 เพื่อรองรับภารกิจ
ของหนวยงาน และพิจารณาปรับปรุงภาระงานใหสอดคลองกับ
สวนราชการในปปจจุบัน  

 
 
 
 
 

๑.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนสรรหาขาราชการ และพนักงาน 
จางใหทันตอการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากําลังที่ลาออกหรือ 
โอนยาย 

- ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานจาง ระหวางวันที่     
  2 - 12 มีนาคม 2563 
- ดําเนินการรับโอน (ยาย) พนักงานสวนตําบล ที่วางตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป ตามประกาศ อบต.โคกเพชร ลงวันที่ 8 มกราคม 
2563 

 ๑.๓ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ 
หรือประกาศรับโอนยายพนักงานสวนหองถิ่นมาดํารง ตําแหนงท่ีวาง 
หรือประกาศรับสมัครเพ่ือเปลี่ยนสายงานที่สูงข้ึน 

- ประกาศรับโอนยายพนักงานสวนหองถิ่นมาดํารง ตําแหนง 
นักวิชาการคลัง, เจาพนักงานจัดเก็บรายได, เจาพนักงานธุรการ
ตําแหนง ครู ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 
- ประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปน
พนักงานจาง ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2563 

 ๑.๔ แตงตัง้คณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - มีการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานจาง ตามคําสั่ง อบต.โคกเพชร ที่ 29/2563 
ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2563 

 ๑.๕ การคดัเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับตําแหนงทีสู่งขึ้น - มีการดําเนินการในตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิาร เปน
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ ราย นางสาวณิชาภา พงษวิเศษ 

 



 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
๒. ดานการพัฒนา ๒.๑ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป และดําเนินการตามแผนฯ ให 

สอดคลองตามความจําเปน 
- มีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โดยพิจารณาบุคลากร เขารับการอบรม เพื่อ 
พัฒนาความรูตามสายงานตําแหนงใหเปนไปตาม แผนพัฒนา 
บุคลากร ฯ 

 ๒.๒ กําหนดเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเปนกรอบในการ พัฒนา 
บุคลากรแตละตําแหนง 

- มีการวางแผนการพิจารณาสงบุคลากรเขารับการอบรมตามสาย 
งานความกาวหนา ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

 ๒.๓ สรางบทเรียนความรูเฉพาะดานตามสายงานใหอยูในระบบงาน 
E-Learning 

- สงเสริมใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเรียนรู
ดวยตนเองใน ระบบ E-Learning ในวิชาความรูทั่วไป และเฉพาะ 
ตําแหนง 

 ๒.๔ ดําเนินการประเมินขาราชการสวนหองถ่ินตามเกณฑมาตรฐาน 
กําหนดตําแหนงในความรู ทักษะ และสมรรถนะ 

- หนวยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑมาตรฐานกําหนด 
ตําแหนง เพ่ือพิจารณาจัดสงบุคลากรเขารับการอบรม เพ่ือพัฒนา 
ความรูความสามารถในตําแหนงตามสายงาน 

 ๒.๕ ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หนวยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งดานการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ 
สภาพแวดลอมการทํางาน บําเหน็จความชอบ พรอมทั้งติดตาม 
และนําผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา 

 



-๓-

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
๓. ดานการธํารง รักษาไว และ แรงจูงใจ ๓.๑ ประชาสัมพันธและเผยแพรแนวทางเสนทางความกาวหนาใน   

สายงานตําแหนงใหบุคลากรทราบ 
- หนวยงานมีการประชาสัมพันธเสนทางความกาวหนาในสายงาน
ตําแหนงใหบุคลากรทราบ พรอมทั้ง ใหคําปรึกษาดังกลาว 

 ๓.๒ ดําเนินการบันทึก แกไข ปรับปรุง ขอมลบุคลากรในระบบ ศนูย 
ขอมูลบุคลากรหองถิ่นแหงชาติ ใหถูกตอง ครบถวน และเปนปปจจุบัน 

- หนวยงานดําเนินการปรับปรุงระบบดังกลาวตามระยะท่ี 
กรมสงเสริมการปกครองหองถิ่นกําหนดทุกระยะแลวเสร็จ        
ทีกํ่าหนดไว 

 ๓.๓ จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการที่เปนธรรม 
เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได 

- หนวยงานมีการถายทอดตัวชี้จัด โดยผูบังคับบัญชา ตามลําดับ 
ดูแล กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ ปฏิบัติงาน จนถึง 
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผล การปฏิบัติราชการ 
ในความรู ทักษะ และสมรรถนะทุกคน อยางเปนธรรม เสมอภาค 
และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 ๓.๔ จัดใหมกีารพิจารณาความดคีวามชอบ ตามผลการปฏิบัติ หนาที่ 
ราชการอยางเปนธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได 

- พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 
ครั้งที่ ๑ - 2/๒๕๖3 ใหเปนไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ
หนาที่ ราชการ ผานกระบวนการคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขัน้ 
เงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ครั้งท่ี ๑ -2/๒๕๖3 
ตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานการประชุมดังกลาว 

 ๓.๕ ดําเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ประจําป เพ่ือยกยองชมเชยแกบุคลากรดีเดน ดานการปฏิบัติงาน และ 
คุณประโยชนตอสาธารณชน 

- ไมไดดําเนินการ 

 



 

 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
๔. ดานคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 
ขาราชการ 

๔.๑ แจงใหบุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรม ขาราชการ 
สวนหองถิ่น และขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร วาดวย 
จรรยาบรรณขาราชการสวนหองถิ่น 

- ประซาสัมพันธ ให เจ าหนาที่รับทราบประมวลจริยธรรม 
ขาราชการสวนหองถิ่น และขอบังคับองคการบริหารสวนตําบล
โคกเพชร วาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถ่ิน 

 ๔.๒ ใหผูบังคับบัญชามอบหมายแกผูใตบังคับบัญชา อยางเปนธรรม 
ไม เลื อกปฏิบัติ  รวมถึงการควบคุม กํา กับ ติดตาม และ ดูแล 
ผูใตบังคับบัญชา ใหปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ แนวทาง ระเบียบ และ 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

- ดําเนินการแบงงานและมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบของ 
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจาง 

 ๔.๓ สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสรางมาตรฐาน 
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและบีองกันการทุจริตประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๖๓ 

- มีการดําเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการดําเนินการ 
แผนการสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการบีองกันการ 
ทุจริต คอรรัปชั่น 

 


