
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เทศบาลต าบลส าราญ อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในกำรก ำหนดโครงสร้ำง 
และกรอบอัตรำก ำลังที่รับรองภำรกิจของเทศบำลต ำบลส ำรำญ 

- ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง เพื่อก ำหนดปรับปรุง
ต ำแหน่งใหม่ จ ำนวน 3 ต ำแหน่ง 9 อัตรำ ตำมประกำศใช้
แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุง           
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 เพ่ือรองรับภำรกิจของหน่วยงำน  
และกำรพิจำรณำปรับปรุงภำระงำนให้สอดคล้องกับส่วน
รำชกำรในปัจจุบัน 

 1.2 จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนสรรหำข้ำรำชกำร  
และพนักงำนจ้ำงให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตรำก ำลังที่ลำออกหรือโอนย้ำย  

1. ด ำเนินกำรสรรหำพนักงำนจ้ำงทั่วไปที่ว่ำง ในต ำแหน่ง
คนงำนทั่วไป จ ำนวน  7 อัตรำ 
2. ด ำเนินกำรรับโอนย้ำยพนักงำนเทศบำล ที่ว่ำงตำมแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  
จ ำนวน 1 อัตรำ 
3. ด ำเนินกำรให้ สกถ. ด ำเนินกำรสอบแข่งขันแทนใน
ต ำแหน่งที่ว่ำง 

 1.3 กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับ
รำชกำรหรือประกำศรับโอนย้ำย พนักงำนส่วนท้องถิ่น มำด ำรง
ต ำแหน่งที่ว่ำงหรือประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสำยงำนที่
สูงขึ้น 
 
 
 
 
1.4 กำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต ำแหน่งที่สูงขึ้น 

1. ประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง 
ต ำแหน่งคนงำนทั่วไป ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นขบวนกำรและ
ออกค ำสั่งแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงำนจ้ำง  
2. ประกำศรับโอนย้ำยพนักงำนเทศบำล ที่ว่ำงตำมแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี  
3. อยู่ระหว่ำงกำรสรรหำในต ำแหน่งที่ร้องขอให้ กสถ. 
ด ำเนินกำรสอบแข่งขันแทน ในต ำแหน่งที่ว่ำง 
 
- ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี และด ำเนินกำรตำม 

แผนฯ ให้สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็น 
 
 
 

- มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี พ.ศ.
2562  โดยพิจำรณำบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม เพ่ือพัฒนำ
ควำมรู้ตำมสำยงำนต ำแหน่ง ให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำ
บุคลำกรฯ 
 

2.2 ก ำหนดเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือเป็นกรอบในกำร
พัฒนำบุคลำกรแต่ละต ำแหน่ง 
 

- มีกำรวำงแผนกำรพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม
ตำมสำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ในแผนพัฒนำบุคลำกรฯ 
 

2.3 กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 

- มีกำรด ำเนินกำรให้เจ้ำหน้ำที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
ตลอดจนเพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ในด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนและระเบียบกฏหมำยที่เก่ียวข้องในกำร
ปฏิบัติงำนโดยกำรส่งเข้ำรับกำรฝึกอบรมกับหน่วยงำน
รำชกำรและเอกชน 
 

2.4 ด ำเนินงำนประเมินข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นตำมเกณฑ์
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ในควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
 
 
 
2.5 ด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร 

- หน่วยงำนมีกำรประเมินบุคลำกรตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่ง เพ่ือพิจำรณำจัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำร
อบรม เพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในต ำแหน่งตำมสำย
งำน 
 
- หน่วยงำน มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรใน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ทั้งด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
สวัสดิกำร สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน บ ำเหน็จควำมชอบ
พร้อมทั้งติดตำม และน ำควำมพึงพอใจของพนักงำนมำ
พัฒนำ และจัดให้มีข้ันพ้ืนฐำนของพนักงำน 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ 
และแรงจูงใจ 

3.1 ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทำงเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน
สำยงำนต ำแหน่ง ให้บุคลำกรทรำบ 
 

- หน่วยงำน มีกำรประชำสัมพันธ์เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน
สำยงำนต ำแหน่ง ให้บุคลำกรทรำบ พร้อมทั้งให้ค ำปรึกษำ
ดังกล่ำว 

 
3.2 ด ำเนินกำรบันทึก แก้ไข และปรับปรุง ข้อมูลบุคลำกรใน
ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลำกรท้องถิ่นแห่งชำติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 

 
- หน่วยงำน ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบดังกล่ำว ตำมระยะที่
กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ก ำหนดทุกระยะ แล้ว
เสร็จที่ก ำหนดไว้ 

3.3 จัดให้มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ที่เป็น
ธรรมเสมอภำคและสำมำรถตรวจสอบได้ 
  

- หน่วยงำนมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชำ
ตำมล ำดับ ดูแล ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน จนถึงคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรพิจำรณำ
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร ในควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ทุก
คนอย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค และเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

3.4 จัดให้มีกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ ตำมผลกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรอย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค และสำมำรถตรวจสอบได้ 

- พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล ประจ ำปี
งบประมำณ 2562  ให้เป็นไปตำมกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนกระบวนกำรคณะกรรมกำรตำม
ระเบียบและหนังสือสั่งกำรเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและ
ยุติธรรม 

 3.5 จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี แก่บุคลำกรในด้ำน
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน 

- ด ำเนินกำรประสำนงำนกับโรงพยำบำล เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่
เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
- มีกำรจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยำบำล 
- จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัยข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลำกรในสังกัด รับทำบถึงประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับเทศบำลต ำบลส ำรำญ  
ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

- ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับเทศบำลต ำบลส ำรำญ 
ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชำ มอบหมำยงำนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ อย่ำง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม และ
ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์ แนวทำง 
ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

- ด ำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ให้พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงในกำร
ปฏิบัติรำชกำรในแต่ละส่วนรำชกำร 
- ด ำเนินกำรแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนปลัดเทศบำลและ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกสังกัด 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรเสริมสร้ำง
มำตรฐำนวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 - 2563 

- มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน โดยสรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรแผนกำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
กำรป้องกันกำรทุจริต คอร์รัปชั่น 

 4.4 จัดโครงกำรอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
บุคลำกรใน อปท.ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

-ด ำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ในด้ำนวินัย เพ่ือ
ส่งเสริมให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เสริมสร้ำงและพัฒนำทัศนคติ 
จิตส ำนึก ตลอดจนพฤติกรรมของข้ำรำชกำรให้เป็นผู้มีวินัย 
และปฏิบัติรำชกำรเพ่ือบริกำรประชำชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสูด 
 

 


