
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1.ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนดปรับปรุงต าแหน่งใหม่ 
จ านวน 1 ต าแหน่ง ตามประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.
2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 เพ่ือรองรับภารกิจ
ของหน่วยงานและการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับ
ส่วนราชการปัจจุบัน 

 1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ 
และพนักงานจ้างให้ทันการเปลี่ยนแปลง หรือ
ทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 

1. ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างที่ว่างจ านวน 4 ครั้ง   
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563 

2. ด าเนินการประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนต าบลที่ว่างตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี 

3.ด าเนินการร้องขอให้ กสถ.ด าเนินการสอบแข่งขันแทนในต าแหน่งที่ว่าง 
 1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้า

รับราชการหรือประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วน
ท้องถิ่นมาด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

1.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ด าเนินการตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563 

2.ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนต าบลที่ว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 
ปี ทั้งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ แต่ยังไม่มีผู้มาด ารง
ต าแหน่ง 

3. บรรจุพนักงานส่วนต าบลจากบัญชี กสถ. จ านวน 3 ต าแหน่ง ได้แก่ 
1)นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2)เจ้าพนักงานป้องกันฯ และ 3) 
นักวิชาการศึกษา 

 1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 4 ครั้ง  

 1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น - ไม่มีการด าเนินการ 
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2.ด้านการพัฒนา 1.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และ

ด าเนินการตามแผนฯให้สอดคล้องตามความจ าเป็น
และสถานการณ์ 

- มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2561-2563  
โดยพิจารณาบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงาน
ต าแหน่ง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลการ เพื่อเป็น
กรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงาน
ความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลการ 

 2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้
อยู่ในระบบงาน E-learning 

- ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนต าบล ได้เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ  
E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะต าแหน่ง 

 2.4  ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประชุมบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 

 2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอในของบุคลากร - หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมการท างาน ฯ 

3.ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งให้บุคลากรทราบ 

- หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ต าแหน่ง ให้บุคลการทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา 

 3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไขปรับปรุงข้อมูลในระบบ
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครับ
ถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

- หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

 3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่
เป็นธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
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 3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผล
การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้ 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 1/2563 และ 
2/2563 เป็นไปตามผลการปฏิบัติงานผ่านกระบวนการ 
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ตาม
ค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนและรายงานการประชุม 

 3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชย แก่
บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและ
คุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

- ไม่มีการด าเนินการ 

 3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร ใน
ด้านสภาพแวดล้อมการท างานด้านความปลอดภัย
ในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

- ด าเนินการจัดสถานที่ท างาน และสภาพแวดล้อมในการท างานให้
ปลอดภัยและสะอาดสวยงาม 

- จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
- จัดกิจกรรม 5 ส 

4.ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนต าบลรับทราบประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
การควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ผู้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์แนวทางระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- ด าเนินการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการทุกส านัก กอง 
- ด าเนินการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด อบต. 
- ด าเนินการปรับปรุงการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ส่วนราชการ
ภายใน 

 4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริต 

- มีการด าเนินการตามแผน 

 


