
 
 

 
 
 

 
 
 

รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ  
อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

 
 

  

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. ด้านอัตราก าลงั - จัดท าแผนอัตราก าลงั 3 ปี เพือ่ใช้ในการก าหนดโครงสร้างและ

กรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

- ด าเนินการตามแผนอัตราก าลงั 3 ปี ประจ าปี พ.ศ.2561-2563  

2. ด้านการสรรหาและคัดเลือก - จัดท าและด าเนนิการตามแผนสรรหาข้าราชการและพนักงานจ้าง
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือ
โอนย้าย  

- ด าเนินการขอให้ กสถ.ด าเนินการสอบแข่งขันในต าแหนง่ ดังนี้ 
     1. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพสัดุ 
     2. ต าแหน่ง นายชา่งโยธา 
     3. ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 

 

- ประชาสัมพนัธ์รับโอน ย้าย ขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่วา่ง 
 

- รับโอน เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน 1 อัตรา   

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนกังาน
จ้าง (ประเภทภารกิจ) ต าแหนง่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
1 อัตรา 

- ผลการสรรหาและเลือกสรร ปรากฏว่ามีผู้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรผ่านเกณฑ์ จ านวน 2 ราย และผู้ที่ได้ล าดับที่ 1 องค์การ
บริหารส่วนต าบลสะนอ ได้ท าสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
2563 เรียบร้อยแล้ว  
 

 

- คัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัที่
สูงขึ้น (สายบริหาร) 

- ด าเนินการรายงานผา่น ก.อบต.จังหวัด เพื่อรายงานให้ ก.อบต. 
ด าเนินการสรรหาต่อไป 
 

 

3. ด้านบริหารผลการปฏิบตัิ  
    ราชการ 

- ประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้าง ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

- ผู้บังคับบัญชามีการประเมินบคุลากรตามประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินฯ เพื่อพิจารณาจดัส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม การ
เลื่อนระดับ เลื่อนเงินเดือน คา่ตอบแทน การต่อสัญญาจ้าง 
 

 

- จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่เปน็ธรรม 
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได ้

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วดั โดยผูบ้ังคับบัญชาตามล าดบั 
ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมนิผลการปฏิบัติงาน จนถึง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏบิัติราชการใน
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 



4. ด้านการบริหารและพัฒนา 
    ทรัพยากรบุคคล 

- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีและด าเนนิการตามแผนฯ ให้
สอดคล้องตามความจ าเปน็ 

- ด าเนินการจัดท าแผนพฒันาบคุลากร ประจ าปี พ.ศ.2561-
2563 โดยพิจารณาบุคคลเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตาม
สายงานให้เป็นไปตามแผน 
 

 

- การก าหนดเส้นทางการพฒันาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการ
พัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุลากรเข้ารับการอบรมตามสายงาน
ความก้าวหน้าในแผนอัตราก าลงั 
 

 

- จัดส่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเข้ารบัการฝึกอบรม 
พัฒนาความรู ้

- พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจา้งทุกคน ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในสายงานที่ปฏบิัติทุกคน 
 

 

- ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหนา้ในสาย
อาชีพ 

- หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ให้บุคลากรทราบ 
 

 

- ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเปน็ธรรม 
รวมถึงควบคุม ก ากับ ติดตาม ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตามค าสั่ง อบต.สะนอ 

 

5. ด้านสวสัดิการและ  
    ค่าตอบแทน 

- จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการอย่างเปน็ธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล เลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง เป็นไปตามผลการประเมินการปฏบิัติราชการ ผ่าน
กระบวนการคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน 
 

 

6. ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ  
   การสร้างความผูกพันในองค์กร 

- พิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏบิัติหน้าที่ 
ราชการ เพื่อยกย่องชมเชยแก่บคุลากรดีเด่น  
 

- ด าเนินการปีละ 1 คร้ัง  

- จัดท าประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนต าบล และข้อบังคบัว่าดว้ย
จรรยาของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ 

- ประชาสัมพนัธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรมพนักงาน
ส่วนต าบล และข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาของข้าราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสะนอ 
 

 

- ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัตติามแผนการเสริมสร้างวนิัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันทุจรติ ประจ าปี พ.ศ.2561-2563 

- มีการด าเนินการตามแผนโดยสรุปรายงานผลการด าเนินการตาม
แผนการเสริมสร้างวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต  
 

 

 

 



7. ด้านการพัฒนาทักษะดา้น  
 ดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง เรียนรู้ และใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน 

- ส่งพนักงานส่วนต าบลและพนกังานจา้ง ไปอบรมการใช้ระบบ
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามสายงาน 
- ส่งเสริมในการน าเสนองาน การส่งงาน การรายงานผลงาน      
การรายงานสถานการณ์ต่างๆ ผา่นระบบ Line และ Facebook 
- ส่งเสริมพนักงานส่วนต าบลทีบ่รรจุใหม่เรียนรู้ด้วยตัวเองในระบบ 
E-learning 
- ด าเนินการบันทึกข้อมูล แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล ในระบบตา่งๆ ที่
เก่ียวข้องกับงานในหนา้ที่ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเปน็ปัจจบุัน 
 
 

 

8. ด้านความปลอดภัย  
    อาชีวอนามัย และสภาพ   
    แวดล้อมในการท างาน 

- จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดีแก่บุคลากรในดา้น
สภาพแวดล้อม ดา้นความปลอดภัย ด้านการมสี่วนร่วมในการ
ท างาน 

- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน  
- จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล  
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์
 
 

 

 
 
 


