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รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

ขององค์การบริหารสว่นตำบลแสลงพันธ ์
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

..................................... 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  ได้ดำเนินการตามโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ซึ่งเป็นไปตาม
กฎ  ระเบียบ  และข้อบงัคับที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่   
      1.  การวางแผนกำลังคน 
   2.  การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร 
   3.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   4.  การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
   5.  การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
   6.  การพัฒนาบุคลการ 
   7.  การสร้างความกา้วหน้าในสายอาชีพ 
   8.  การพัฒนาคุณภาพชวีิต 
 
 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
1.  การวางแผนกำลังคน 
 
 วัตถุประสงค์  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  มีนโยบาย แผนงาน มาตรการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มีการวางแผนและบริหารอัตรากำลัง  ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ของข้าราชการ ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย อำนาจ หน้าที่ และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    วางแผน  สนับสนุนและส่งเสริมให้มี
โครงสร้าง  ระบบงาน  การจัดกรอบอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและ
เพียงพอ  มีการคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร  รวมทั้งมีระบบการ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับผลตอบแทนและมีการกำหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของ
พนักงานที่องค์กรคาดหวัง 
 

กลยุทธ์  
1.  ทบทวนและปรับปรุงโครงสรา้งองค์กร  ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง  โดยสอดคล้องกับวิสยัทัศน์  พันธกิจ  
และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารสว่นตำบล 
 
   โครงการ/กิจกรรม/งานและการตั้งเป้าหมายตัวช้ีวัดการดำเนินงาน  
1.  การจัดทำแผนอัตรากำลังสามปี/การปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามป ี ตัวชี้วดัการดำเนินการ (ต้องดำเนินการได้  
9-10  ข้อ)  ดังนี ้
    ๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 
   ๒. มีการแจ้งเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 
    ๓. มีการลงชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

๔. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 
    ๕. ในเอกสารแผนอัตรากำลังมีการระบุยุทธศาสตร์แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



2 
 

   ๖. มีบทวิเคราะห์ SWOT ศักยภาพขององค์กร โดยระบุ จุดแข็ง จดุอ่อน โอกาสและอุปสรรคของ 
องค์กรอย่างชัดเจน 
   ๗. มีการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์/อำนาจหน้าทีต่ามกฎหมายว่ามีภารกจิหรือกิจกรรมใดที่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ 
    ๘. มีการระบุวา่ส่วนราชการ (กอง/สำนัก/ฝ่าย)มหีน้าที่ความรับผิดชอบใดพร้อมทั้งระบุงานของ 
แต่ละฝ่ายอย่างชดัเจน 
    ๙. แผนอัตรากำลังได้จัดทำประกาศ โดยผู้บริหารท้องถิ่นลงนามในประกาศ 
  ๑๐. ในแผนอตัรากำลังระบุมติ ก. จังหวดัครั้งที่เห็นชอบอย่างชัดเจน 
  
 ผลการดำเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  ได้ดำเนินการจดัทำแผนอัตรากำลังสามปี/การปรับปรุงแผน
อัตรากำลังสามปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  จำนวน  4  ฉบับ  เพื่อกำหนดโครงสร้างและ
ตำแหน่งเพิ่มใหม่ให้สอดคล้องกับภารกิจหน่วยงาน และการพจิารณาโครงสร้างให้สอดคล้องกับภาระงานและส่วน
ราชการในปัจจุบัน  โดยได้เนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และตามตัวชี้วัด  ดงันี้   
    ๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 
   ๒. มีการแจ้งเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 
    ๓. มีการลงชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
    ๔. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 
    ๕. ในเอกสารแผนอัตรากำลังมีการระบุยุทธศาสตร์แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๖. มีบทวิเคราะห์ SWOT ศักยภาพขององค์กร โดยระบุ จุดแข็ง จดุอ่อน โอกาสและอุปสรรคของ 
องค์กรอย่างชัดเจน 
   ๗. มีการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์/อำนาจหน้าทีต่ามกฎหมายว่ามีภารกจิหรือกิจกรรมใดที่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ 
    ๘. มีการระบุวา่ส่วนราชการ (กอง/สำนัก/ฝ่าย)มหีน้าที่ความรับผิดชอบใดพร้อมทั้งระบุงานของ 
แต่ละฝ่ายอย่างชดัเจน 
    ๙. แผนอัตรากำลังได้จัดทำประกาศ โดยผู้บริหารท้องถิ่นลงนามในประกาศ 
  ๑๐. ในแผนอัตรากำลังระบุมติ ก. จังหวดัครั้งที่เห็นชอบอย่างชัดเจน 
 
  ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีหนังสือซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานให้ชัดเจน  หรือ  ควรมีการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  เพราะเวลาจดัส่งเอกสารเพื่อขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง ต้องแก้ไข
เอกสารหลายครั้ง  
 
2.  การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร 
    วัตถุประสงค ์  
1.  เพื่อให้การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากรดำเนินการอย่างโปร่งใส 
2.  เพื่อชว่ยให้สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้อง
กับตำแหน่งงาน 
3.  เพื่อใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ มกีารบริหารงานบุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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    กลยุทธ์  ดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธกีารที่ระเบียบกฎหมายกำหนด   
 
 โครงการ/กิจกรรม/งานและการตั้งเป้าหมายตัวช้ีวัดการดำเนินงาน 
 
1.  การบรรจุและการแต่งตั้งพนักงานส่วนส่วนตำบล  พนักงานคร ู  
2.  การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจา้ง 
 
 ผลการดำเนินงาน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ได้ดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวธิีการที่ระเบียบกฎหมาย
กำหนดทุกประการ  เพื่อให้การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากรดำเนินการอย่างโปร่งใส  เพื่อช่วยให้สามารถสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรที่มคีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน  และเพื่อ
ดำเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนอัตรากำลังที่ลาออก
หรือโอนย้าย ดำเนินการสรรหาข้าราชการและพนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2565-2566)  รับ
โอนย้ายตำแหน่งต่างๆ กรณีตำแหน่งว่างและโอน รายละเอียด  ดังนี้     
1.  รับโอนพนักงานส่วนส่วนตำบล  จำนวน  1  อัตรา  ได้แก่   

1.1  รับโอนพนักงานส่วนตำบล ราย นายวรรณชัย  เพชรแก้ว  ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง  อัตราเงินเดือน  43,300  บาท  (สี่หมื่นสามพันสามร้อยบาท
ถ้วน)  ตำแหน่งเลขที่  68-3-00-1101-001    สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่  อำเภอเขวาสินรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์  มาดำรงตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง  อัตรา
เงินเดือน  43,300  บาท  (สี่หมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)  ตำแหน่งเลขที่  68-3-00-1101-001   สังกัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ ์ อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์    
2.  โห้โอนพนักงานส่วนตำบล  จำนวน  1  อัตรา  ได้แก่ 
  2.1  ให้โอน  นายวรรณชัย  เพชรแก้ว  ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  นัก
บริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น  อัตราเงินเดือน  42,890  บาท  ตำแหน่งเลขที่  68-3-00-1101-001  สังกัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  โอนไปดำรงตำแหน่งสังกัดใหม่ ใน
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง  สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแร่  อำเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
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2.  การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง  จำนวน  3  อัตรา 
 

ท่ี ชื่อตัว-สกุล ตำแหน่งที่จ้าง 
ประเภท ค่าตอบแทน /

สังกัด ส่วนราชการ 

วัน เดือน ปี เกิด/ อายุ
ตัวบุคคลผู้ได้รับการจัด

จ้าง 

ระยะเวลาการจัด
จ้าง เริ่มต้น - 
สิ้นสุดสัญญา 

หมายเหต ุ

1 นายสมาน  สถิตสุข   
ตำแหน่ง  ยาม 
พนักงานจ้างทั่วไป 
อัตราค่าตอบแทน 9,000 
บาท 
สังกัด สำนักปลัด 

เกิดวันที่ 18 มิถุนายน 
2526 
/อายุตัว 38 ปี 

1 มีนาคม 2565 
-  
30 กันยายน 
2565 

  

2 นางสาวมณิอร  ดมอุ่นดี  
ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป 
(งานแผนที่และทะเบียน
ทรัพย์สิน)   
พนักงานจ้างทั่วไป 
อัตราค่าตอบแทน 9,000 
บาท 
สังกัด กองคลัง 

เกิดวันที่ 8 เมษายน 
2540 
/อายุตัว 24 ปี 

1 มีนาคม 2565 
-  
30 กันยายน 
2565 

  

3 นางสาวอัจฉรา  ชมช่ืนด ี 
ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป 
(งานธุรการ)   
พนักงานจ้างทั่วไป 
อัตราค่าตอบแทน 9,000 
บาท 
สังกัด กองช่าง 

เกิดวันที่ 12 กรกฏาคม 
2520 
/อายุตัว 44 ปี 

1 มีนาคม 2565 
-  
30 กันยายน 
2565 

  

 
    การสรรหาเป็นไปตามประกาศหนังสือสั่งการที่เกี่ยวขอ้งทุกประการ  
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วิธีการสรรหาโดยการสมัภาษณ ์

1. ตำแหน่ง  ยาม   
 

 
 
 
2.  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป (งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน)   
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3. ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป (งานธุรการ)   
 

 
    
 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 
 1.  ในการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้จังหวัดทราบ  ผูท้ี่เกี่ยวข้องควรมหีนังสือซักซ้อมเพื่อให้การ
ดำเนินงานจัดส่งเอกสารเป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว  
    
3.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 วัตถุประสงค ์ เพือ่ให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและ
สามารถตรวจสอบได้  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลสำเร็จ
ด้านการบริหารงานบุคคลและมีระบบฐานข้อมูล  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ที่เกิดจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 

กลยุทธ์  
 

1.  จดัทำประกาศองคก์ารบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์   เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
2.  จดัทำประกาศองคก์ารบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  เรื่อง  หลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
3.  จดัทำประกาศองคก์ารบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  เรื่อง  หลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565   
4.  จดัทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
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   โครงการ/กิจกรรม/งานและการตั้งเป้าหมายตัวช้ีวัดการดำเนินงาน 
  
1.  ข้าราชการดำเนินการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ถูกต้อง
ครบถ้วน และมีการเลื่อนข้ันเงินเดือน  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เป็นธรรม และมีความโปร่งใส  ตวัชี้วัดการ
ดำเนินการ (ต้องดำเนินการได ้ 6-7  ข้อ)  ดังนี ้
    ๑. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และแบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนกังาน
ส่วนท้องถ่ิน 
     ๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
    ๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัตงิาน และคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าจ้าง 
     ๔. เอกสารการแบ่งกลุ่ม การคำนวณโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   ๕. คุณสมบัติของผู้มีสิทธ ิหรือไม่มีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   ๖. สุ่มสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความ
โปร่งใสและเป็นธรรมหรือไม่ อย่างไร อย่างน้อยรวมกันแล้ว ๓ คน 
   ๗. เอกสารการเรียกร้องขอความเป็นธรรม หรือหนังสือร้องเรียนหรือไม่ 
   
    ผลการดำเนินงาน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ได้ดำเนินการเกี่ยวกับประเมินผลการปฏิบัติงาน  ด้านการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได ้โดยได้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วน
ตำบลแสลงพันธ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจา้ง    
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  และแจ้งเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  
ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ครั้งที่  1  ครั้งที ่ 2  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  นั้น  ข้าราชการดำเนินการ
จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ถูกต้องครบถ้วน และมีการเลื่อนขั้น
เงินเดือน  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เป็นธรรม และมคีวามโปร่งใส  ตามตัวชีว้ดัการดำเนินการ ดังนี้ 
    ๑. มีแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และแบบประเมินการเลื่อนขัน้เงินเดือนของข้าราชการหรือพนกังาน
ส่วนท้องถ่ิน 
     ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
    ๓. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน และค่าจ้าง 
     ๔. มีเอกสารการแบ่งกลุ่ม การคำนวณโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   ๕. มีการชี้แจงคุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   ๖. การเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
   ๗. ไม่มเีรียกร้องขอความเป็นธรรม หรือหนังสือรอ้งเรียนใดๆ 
   
    ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 บุคคลากรดำเนินการจดัทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินการเลื่อนขัน้เงินเดือนผิดบ่อยครั้ง
ต้องทำการแก้ไขให้ถูกตอ้งครบถ้วน  ดังนั้น  ควรจัดทำการจัดองคค์วามรู้เกี่ยวกับการจัดทำแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน แบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
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4.  การสง่เสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
 
   วัตถุประสงค์  เพื่อให้บุคคลากรมจีริยธรรมและรกัษาวินัยในหน่วยงาน 
   กลยุทธ์  ส่งเสริมให้บุคลากรมีจริยธรรมและรกัษาวินัยในการปฏิบัติงาน 
 
ผลการดำเนินงาน 
  
    1.  กจิกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม  โครงการคนดีศรีแสลงพันธ์ (คนแต่งกายดี  
ศรีแสลงพันธ์)  พนักงานที่แต่งกายด ี ถูกตอ้งตามระเบียบ  หน่วยงานมีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
 
 

แตง่กายดี ศรีแสลงพันธ์ 
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2.  จดัทำประกาศเจตจำนงต่อต้านการทจุรติของหน่วยงาน  หน่วยงานมปีระกาศเจตจำนงต่อตา้นการ

ทุจริตและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
   3.  กจิกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน)  บุคลากรเข้าทดสอบ ร้อยละ 90  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการประเมิน ร้อยละ 90 
หน่วยงานมีฐานข้อมูลการประเมินเพื่อใช้ในการบริหารงาน 
4.  จดัทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร 
หน่วยงานมีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ 
    5.  โครงการเผยแพร่ใหค้วามรู้ข้อมูลด้านการจดัซื้อ-จัดจา้ง ผู้มีส่วนได้เสีย การสรา้งจิตสำนึก ทางสื่อ
สังคมออนไลน์ (Facebook Line website ฯลฯ ขององค์กร)  มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจา้งในเวปไซด์ 
www.salangpan.go.th  หัวข้อ  การจัดซื้อจดัจา้งหรือการจัดหาพัสด ุ
    6.  การมีสว่นร่วมในกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ และการบำเพ็ญตนที่เป็น
ประโยชน์ 
 บุคลากรทุกคน  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา  เช่น กิจกรรมรว่มกันทำความสะอาดสถานที่สาธารณในเขต
พื้นที่ตำบลแสลงพันธ์  เดือนละ  1  ครั้ง    โดยได้บูรณาการกับ ท้องที่  ท้องถิ่น โดยได้ดำเนินการ  เก็บกวาด  ตัด
หญ้า ทำความสะอาด อาคาร  ห้องน้ำ  พื้นที่ทุกส่วนของวัด  ฯลฯ 
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5.  การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
 
    วัตถุประสงค์  เพือ่ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์มีคนดีคนเก่งเพือ่ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 
    กลยุทธ์ 
1.  พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
2.  ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
 ผลการดำเนินงาน 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ดำเนินการวางแผนกำลังคน  แสวงหาคนตามคุณลักษณะที่กำหนด  
และเลือกสรรคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกจิของหน่วยงาน  ดังนี ้

1.  จดัทำแผนอตัรากำลงั  3  ปี  เพื่อใช้ในการกำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่รองรับต่อภารกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.  ดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนตำบล  พนักงานครู  อบต.  และพนักงานจ้างให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกำลังคน  โดยมุ่งเน้นการสรรหาภายในห้วงเวลา  60  วัน  นับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง 

3.  การรับโอนพนักงานส่วนตำบล  พนักงานครู อบต. และรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ต้องประกาศทางเว็ปไซด์ อบต.แสลงพันธ์ และแจง้ข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น  ประกอบด้วย  

   1) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสรุินทร์   
2) องค์การบริหารสว่นตำบลในเขตจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง   
3) เทศบาลในเขตจังหวัดสุรินทร์และจังหวดัใกลเ้คียง   
4) หมู่บ้านในเขต อบต.แสลงพันธ์ 

 
 4.  แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่นตำบล

จังหวัดสุรินทร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.
2545  และแก้ไขเพิ่มเติม 
 
6.  การพัฒนาบุคลการ 
    วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้บุคลากร ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม 
2.  เพื่อให้บุคลากร  มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลักดันให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์บรรลุตามเป้าหมาย 
 
   กลยุทธ์  
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เพือ่พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 
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4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการบริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดตอ่
องค์กรและประชาชนในพื้นที่ 

 
ผลการดำเนินงาน 
 

    องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร  เตรียมความพร้อมของพนักงาน
ส่วนตำบล  และพนักงานครู  อบต. เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ อบต. แสลงพันธพ์ัฒนาความรู้  ทักษะ  
และสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร  
เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจของหน่วยงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  ในดา้นต่าง ๆ  ได้แก่ 
    1.  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน 
      โดยดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี  โดยการจดัส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
ความรูต้ามสายงานแต่ละตำแหน่งใน  รอบวันที ่ 1  ตุลาคม  2564  ถึง  วันที ่ 30  กันยายน  2565 มี
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน   21  คน   
    2.  จดักิจกรรมการสรา้งส่วนราชการเป็นองค์กรเรียนรู้ ได้แก่  ความรู้ดา้นแผนงาน  การบริหารงาน
บุคคล  งบประมาณ  การคลัง  หรืออื่นๆ  ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง  เช่น จัดทำคู่มือการปฏิบัติราชการ แผ่นพับ คู่มือการทำงาน  เผยแพร่ให้กับบุคลากรในสังกัด  (การ
จัดการความรูใ้นองค์กร knowledge Management :KM ) 
    องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  ได้จัดทำแหล่งเรียนรู้  โดยการทำแผน่พับ คู่มือการทำงาน  เผยแพร่
ให้กับบุคลากรในสังกัด  (การจัดการความรู้ในองค์กร knowledge Management :KM ) โดยเผยแพร่ทางเวปไซด์ 
www.salangpan.go.th  หัวข้อ  แหล่งเรียนรู้  โดยบุคลากรจดัทำคู่มือปฏิบัติราชการ  ดังนี้  การป้องกันเด็กจมน้ำ 
การป้องกันอัคคีภัย  ความรู้ด้านอาชีพ  เศรษฐกิจพอเพียง  การรณรงค์กำจัดขยะถูกวิธี  ประชาธิปไตย 
การอนรุักษ์แหล่งน้ำ  ฯลฯ  ทำให้หน่วยงานมีคู่มอืในการปฏิบัติราชการ 
   3.  กจิกรรมประชุมถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน) 
   องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  มกีารประชุมประจำเดือนในช่วงต้นๆ เดือนทุกเดือน  และมีการถ่าย
ถอดงานและติดตามงานที่ปฏิบัติ  ทำใหพ้นักงานมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  เกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานในแต่ละตำแหน่ง 

4.  ส่งเสริมกจิกรรมหรือการทำงานเป็นทีม กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมบำเพ็ญตนต่อสาธารณะ ฯลฯ 
การจดัการความรูใ้นองคก์ร (knowledge Management:KM) การทำงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
การถ่ายทอดความรูร้ะหว่างเพื่อนรว่มงาน  

องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเป็นประจำทกุเดือน  เช่น กิจกรรมการทำ
ความสะอาดหมู่บ้าน  หน่วยงาน  เก็บขยะในพื้นที่ตำบลแสลงพันธ์  ทำหน่วยงานมีทีมงานที่มีคุณภาพในการ
ขับเคลื่อนงานขององค์กร 
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7.  การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 
    วัตถุประสงค์  เพือ่ให้บุคลากรมีความกา้วหน้าในสายอาชพี 
    กลยุทธ์  ส่งเสริม/สนับสนุนให้ความรู้ในความกา้วหน้าของสายอาชพีตนเอง 
 
 ผลการดำเนินงาน 
 
1.  กจิกรรมให้ความรู้และส่งเสริมความกา้วหน้าให้บุคลากรในสายงาน 
 ได้จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในหน่วยงานรับทราบ 
2.  การพัฒนาองค์กร (knowledge Management :KM ) การรายงานผลการฝึกอบรม และประชาสัมพันธ์ผล
การฝึกอบรมให้เพื่อนร่วมงานทราบ 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไดร้ายงานผลการอบรมถูกตอ้ง เรียบร้อย สมบูรณ ์ และบุคลากรได้นำความรู้จาก
การฝึกอบรมไปพัฒนาการทำงาน  และได้จัดทำ  knowledge Management :KM เผยแพร่ให้เพื่อนร่วมงานได้
ศึกษาเรียนรู ้
3.  สำรวจความต้องการฝึกอบรม หรือสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของพนักงานส่วนตำบล  
   ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรทุกคน  ตามแบบสำรวจความต้องการเพื่อให้
หน่วยงานรับรู้ปัญหาและความต้องการในเบ้ืองต้นของบุคลากร 
 
8.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 วัตถุประสงค์   
1.  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในสายงานที่ปฏิบัติ 
2.  เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพรา่งกายที่แข็งแรง  
 
    กลยุทธ์  
1.  พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะทีจ่ำเป็นในการปฏิบัติงาน 
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพือ่รองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
3.  ส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชวีิตบุคลากรทุกระดับ 

 
 ผลการดำเนินงาน  
 
1.  การพัฒนาองค์ความรู้ (knowledge Management :KM) จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในสายงานที่มีใน
แผนอัตรากำลัง 
2.  กจิกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ได้สำรวจความต้องการในการตรวจสขุภาพประจำปี  และได้ประสาน
กับโรงพยาบาลสรุินทร์เพื่อให้บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี  โดยบุคลากรทุกคนได้เข้ารับการตรวจ
เรียบร้อยแล้ว 

กำหนดให้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์เป็นประจำทุกปี  เพื่อให้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเชื่อม
ความสัมพันธ์และความสามัคคีที่ดีของบุคลากรในหน่วยงาน  รวมทั้งเป็นการเสริมสรา้งสุขภาพให้แข็งแรง 
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