
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

1. ด้านการสรรหา 
 

1.1  จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุงโครงสร้ำง) ฉบับที่ 1 
พ.ศ. 2563  เพ่ือใช้ในกำรก ำหนดโครงสร้ำงและกรอบ
อัตรำก ำลังที่รองรับภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

-  ด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและระดับต ำแหน่งของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมประเภทองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ประเภทสำมัญ  ในแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (ประจ ำปีงบประมำณ            
พ.ศ. 2561 - 2563) ฉบับปรับปรุงโครงสร้ำง  (ฉบับที่  1)                
พ.ศ. 2563  โดยมีกำรวิเครำะห์ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน 
 

1.2  ด ำเนินกำรตำมแผนสรรหำพนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำง ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงหรือทดแทน
อัตรำก ำลังที่ลำออกหรือโอน (ย้ำย) 

1.  รับโอน (ย้ำย) พนักงำนส่วนต ำบลที่ว่ำงในแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
ดังนี้ 

1.1 ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี (ชง.)   
          สังกัด กองคลัง จ ำนวน 1 อัตรำ 

1.2 ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ (ปก.)   
          สังกัด กองกำรศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ 
2.  ด ำเนินกำรสรรหำพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจที่ว่ำง                   
ในแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ดังนี้ 

2.1 ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ   
      สังกัด กองช่ำง จ ำนวน 1 อัตรำ 
2.2 ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  
      สังกัดกองกำรศึกษำ  จ ำนวน  1  อัตรำ 
 

/1.3 กำรรับ... 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

1. ด้านการสรรหา (ต่อ) 1.3  กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงำน
จ้ำงตำมภำรกิจ เข้ำรับรำชกำรหรือประกำศรับโอน (ย้ำย) 
พนักงำนส่วนท้องถิ่นมำด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำงหรือประกำศ
รับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสำยงำนที่สูงขึ้น 

1.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกระบวนกำรสรรหำโดยวิธีรับโอน (ย้ำย)           
ซึ่งเป็นต ำแหน่งที่ว่ำงในแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (2561 - 2563) ดังนี้ 

1.1  ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
(ปง./ชง.)  จ ำนวน  1  อัตรำ สังกัด ส ำนักปลัด อบต. 

1.2  ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนพัสดุ (ปง./ชง.) จ ำนวน 1 อัตรำ 
สังกัด กองคลัง 
 

1.4  แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรสรรหำและเลือกสรร
บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

-  ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ สังกัด กองช่ำง และต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  
สังกัด กองกำรศึกษำ  ที่ว่ำงในแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 - 2563 และด ำเนินกำรตำมแผนฯ ให้สอดคล้อง
ตำมควำมจ ำเป็น 

-  ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ             
พ.ศ. 2561 - 2563 โดยกำรส่งเสริมให้พนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำง เข้ำรับกำรฝึกอบรมพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถตำม
หลักสูตรของแต่ละต ำแหน่งสำยงำน และรำยงำนผลกำรฝึกอบรมให้
ผู้บังคับบัญชำทรำบ พร้อมทั้งถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้เพ่ือนร่วมงำน 
 

2.2  ก ำหนดเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือเป็นกรอบ 
ในกำรพัฒนำบุคลำกรแต่ละต ำแหน่ง 

-  มีกำรวำงแผนกำรพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมตำม             
สำยงำนและควำมก้ำวหน้ำในแผนพัฒนำบุคลำกรฯ 
 

/2.3 ด ำเนินกำร... 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

2. ด้านการพัฒนา (ต่อ) 2.3  ด ำเนินกำรประเมินพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำน
ครูตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก ำหนด เป็นไปตำม
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

-  ส่วนรำชกำรมีกำรประเมินบุคลำกรตำมเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนด 
ต ำแหน่ง เพ่ือพิจำรณำจัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม เพ่ือพัฒนำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถในต ำแหน่งตำมสำยงำน 
 

2.4  ด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร -  ส่วนรำชกำรมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรในกำร 
บริหำรทรัพยำกรบุคคล ทั้งด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร สวัสดิกำร 
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน บ ำเหน็จควำมชอบ พร้อมทั้งติดตำมและ
น ำผลควำมพึงพอใจของพนักงำนมำพัฒนำ 
 

2.5  ส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงในแต่ละต ำแหน่ง
สำยงำน 

-  ด ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของ
พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงในแต่ละต ำแหน่งสำยงำนเพ่ือ
น ำข้อมูลมำจัดท ำเป็นแผนพัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำน 
 

3. ด้านการธ ารงรักษาไว้และแรงจูงใจ 3.1  ก ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของแต่ละต ำแหน่ง
สำยงำน 

-  ส่วนรำชกำรมีกำรจัดท ำแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน
ต ำแหน่งให้บุคลำกรทรำบ พร้อมทั้งให้ค ำแนะน ำ/ปรึกษำดังกล่ำว 
 

3.2  กำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนเงินเดือนและ
ค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนครูและ
พนักงำนจ้ำง 

-  ด ำเนินกำรออกค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนเงินเดือนและค่ำ 
ตอบแทนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนครูและพนักงำนจ้ำง 
(รอบ 1 เม.ย.63 และ 1 ต.ค. 63) ตำมเกณฑ์คะแนนตัวชี้วัด 
 

 

/3.3 มีกระบวน... 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

3. ด้านการธ ารงรักษาไว้และแรงจูงใจ  
    (ต่อ) 

3.3  มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นธรรม 
เสมอภำคและสำมำรถตรวจสอบได้ 

-  มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร กำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำร
พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่ำตอบแทน อย่ำง
เป็นธรรมและเสมอภำค เป็นไปตำมหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ก ำหนด 
 

3.4  ประกำศเชิดชูเกียรติพนักงำนส่วนต ำบล/พนักงำน
จ้ำงผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำรและ
ให้บริกำรประชำชนดีเด่นประจ ำปี 2563 
 

-  ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกพนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำงผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำรและ
ให้บริกำรประชำชนดีเด่นประจ ำปี 2563 พร้อมจัดท ำประกำศเพ่ือ
เชิดชูเกียรติ 
 

3.5  จัดให้มีสภำพแวดล้อมที่ดีและมีควำมปลอดภัยใน
กำรปฏิบัติงำน 

-  มีกำรจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงครบถ้วน  
-  จัดให้มีสวัสดิกำรแก่พนักงำนที่นอกเหนือของรัฐ 
-  จัดกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ 
-  จัดให้มีอุปกรณ์ในกำรป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ 
   ปลอดภัย 
 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ 

4.1  ประชำสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น และข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประทัดบุ
ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
 

-  ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรรับทรำบประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประทัดบุว่ำด้วย 
จรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

/4.2 ผู้บังคับ... 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ (ต่อ) 

4.2  ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยงำนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
อย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงกำรควบคุม ก ำกับ 
ติดตำม และดูแลผู้ ใต้บังคับบัญชำให้ปฏิบัติงำนตำม 
ระเบียบหลักเกณฑ์ และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 

-  ด ำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ 
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 

4.3  ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรเสริม 
สร้ำงมำตรฐำนวินัยคุณธรรม จริยธรรมและกำรป้องกัน
กำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 -2563 
 

-  มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน โดยสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและกำรป้องกันกำรทุจริต คอรัปชั่น 
-  มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร เช่น กำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง รำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนประจ ำปี รำยงำนงบแสดงสถำนะกำรเงิน ข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  แผนพัฒนำ
บุคลำกร รำยงำนกำรประชุม เป็นต้น 
 

 
 
 
                                                                             (ลงชื่อ) 

(นำยพิเชฐ   บุญประสิทธิ์) 
รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รักษำรำชกำรแทน 

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่ 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประทัดบุ 


