
 
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวดัอุบลราชธานี 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ด้านการวางแผนก าลังคน 1. จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี เพื่อใช้ในกำรก ำหนดโครงสร้ำงและกรอบ

อัตรำก ำลังที่รองรับภำรกิจของ หน่วยงำน  
 
 
 
 
 
 
2. จัดท ำและด ำเนินกำรสรรหำข้ำรำชกำร และพนักงำนจ้ำง ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรำก ำลังที่ลำออก หรือโอนย้ำย 
 
 
3. รับสมัครคัดเลือก สรรหำคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของ
หน่วยงำนเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร หรือประกำศรับโอนย้ำย 
พนักงำนส่วนท้องถิ่น มำด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำงหรือประกำศรับสมัครบุคคล
เพ่ือเปลี่ยนสำยงำนที่สูงขึ้น  
 
4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรสรรหำและเลือกสรร  
 
 
 
 

- ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง เพื่อก ำหนด
ต ำแหน่งใหม่เพ่ิม รองรับภำรกิจของหน่วยงำน และ
กำรพิจำรณำปรับปรุงภำระงำนให้สอดคล้องกับ
ส่วนรำชกำรในปัจจุบัน  
(วิเครำะห์ภำระงำน กำรเตรียมข้อมูล กำรระดม
ควำมคิดของ คณะกรรมกำรในกำรสรรหำและ
เลือกสรร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ) 
 
- ด ำเนินกำรประกำศสรรหำพนักงำนตำมภำรกิจ
และพนักงำนจ้ำงทั่วไป  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564       
 
- ประกำศสรรหำพนักงำนตำมภำรกิจและพนักงำน
จ้ำงทั่วไป  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564       
 
 
 
- ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรสรรหำ
และเลือกสรรพนักงำนตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ทั่วไป  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564       
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 5. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรเพื่อวำงแผนอัตรำก ำลังให้มีควำม

ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  
 

- ด ำเนินกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรของ
เทศบำลต ำบลส ำโรง เพ่ือวำงแผนอัตรำก ำลังให้มี
ควำมครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  
 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี/นโยบำยพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี 
และด ำเนินกำรตำมแผนฯ/นโยบำยฯ 
 ให้สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็น 
 
 
 
 
2. กิจกรรมกำรประชุมเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส 
ของเทศบำลต ำบลส ำโรงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564    
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ส่งเสริมและพัฒนำองค์กรมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

- มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปี/นโยบำยพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี เพ่ือใช้
เป็นแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
หน่วยงำน และส่งเสริมให้บุคคลำกรทุกประเภท ทุก
ระดับ มีส่วนร่วมในกำรผลักดันนโยบำยให้บรรลุ
เป้ำประสงค์ต่อไป 
 
- ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรประชุมเพ่ือเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส ของเทศบำล
ต ำบลส ำโรง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดย
มีกลุ่มเป้ำหมำยคือ พนักงำนเทศบำล พนักงำนครู
เทศบำล พนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลส ำโรงโดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยมีคุณธรรม 
จริยธรรม และตระหนักรู้ถึงผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ส่วนรวม และสำมำรถน ำมำ
ประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  
- ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ 
ลูกจ้ำงของเทศบำลต ำบลส ำโรงเรียนรู้ด้วยตนเอง
เกี่ยวกับกำรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยกำรจัดมุมเอกสำรเพื่อ
กำรเรียนรู้  

 



 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  1. ด ำเนินกำรประเมินข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง ตำมมำตรฐำน 
ก ำหนดต ำแหน่ง ในควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ  
 
 
 
2. จัดให้มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำชกำร  
ที่เป็นธรรมเสมอภำค แลสำมำรถตรวจสอบได้  
 

- หน่วยงำนมกำรประเมินบุคลำกรตำมเกณฑ์
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง เพื่อพิจำรณำจัดส่ง
บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม เพื่อพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถในต ำแหน่งตำมสำยงำน 
 
- หน่วยงำนมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดโดย
ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ ดูแล ก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง  
 

ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  

1. แจ้งให้บุคลำกรในสังกัด รับทรำบถึงประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น และข้อบังคับของเทศบำลต ำบลส ำโรงว่ำด้วยจรรยำบรรณ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
 
2. ให้ผู้บังคับบัญชำ มอบหมำยงำนให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ อย่ำงเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำ 
ให้ปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์ แนวทำง ระเบียบ และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
 
3. ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของ
เทศบำลต ำบลส ำโรง ปี 2561  - 256๔ 

- ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบถึงประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของ
เทศบำลต ำบลส ำโรงว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น 
 
- ด ำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่และ
พนักงำนจ้ำง ตำมค ำสั่งของเทศบำลต ำบลส ำโรง  
 
 
 
- มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของเทศบำลต ำบล
ส ำโรง ปี พ.ศ.2561  - 256๔  
– มีผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของเทศบำลต ำบล
ส ำโรง ประจ ำปี  พ.ศ.2564 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ให้มีควำมเหมำะสม และตรงกับ
ควำมต้องกำรของบุคลำกร 
 

1. จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี บุคลำกร ในด้ำนสภำพแวดล้อมกำร
ท ำงำน ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน  

- มีกำรจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงครบถ้วน  
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยำบำล  
- จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์สำนธำรณะหรือ จิต
อำสำของเทศบำลต ำบลส ำโรง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


