
แบบรายงานผลการ าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  อ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 
1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนด

โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับต่อภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  

-   ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนดต าแหน่งใหม่
เพ่ิม รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุง
ภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน (การวิเคราะห์
ภาระงาน การเตรียมการข้อมูล และการระดมความคิดของ
คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาพนักงานส่วน

ต าบลและพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 

1. ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้างแทนต าแหน่งที่ว่าง 
    - ประเภทตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัดกองคลัง  
    - ประเภททั่วไป ต าแหน่งคนงาน , พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้

ชีพ) และพนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) สังกัดส านักปลัด  
    เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 
2. ด าเนินการโอนย้ายพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

- ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 
- ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 
2563 

3. ด าเนินการขอให้ กสถ. ด าเนินการสอบแทน ในต าแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน และต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บ
รายได้  
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 
 1.3 การรับสมัครบุคคลบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

จ้างหรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนต าบล 
โดยประกาศทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทองเอน ปิดประกาศ ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 

1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นนักงานจ้างแทน 
ต าแหน่งที่ว่าง  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 

2. ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ว่างเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

 

1.4 แต่งตั้งคระกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร
จากหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบงานของ
ต าแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่ง
นั้นทั้งภายในหรือภายนอก เพ่ือให้สามารถ
เลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและเป็นคนดี
สอดคล้องตามภารกิจของ  แต่ละส่วนราชการ 

 

- ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.5 การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้
ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

 

- ไม่มีการด าเนินการ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 
2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องตามความ
จ าเป็น 

 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี             
พ.ศ. 2561 – 2563 โดยพิจารณาบุคลากรเข้ารับการอบรม 
เพ่ือพัฒนาความรู้สายงานต าแหน่งให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากรฯ 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบ
ในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสาย
งานความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

2.3  สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะสายงานให้อยู่ใน
ระบบงาน E-learning 

 

- ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ ด าเนินการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในระบบ E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะ
ต าแหน่ง 

2.4  ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่งในความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนา
ความรู้ ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 

2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
 

- หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรสวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบ พร้อมทั้งติดตาม
และน าผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา และจัดให้มีข้ัน
พ้ืนฐานของพนักงาน 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 
3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งให้บุคลากร
ทราบ 

 

- หน่วยงานมีประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว 

 

3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูล
บุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

 

- หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าวตามระยะที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดทุกระยะ แล้วเสร็จที่     
ก าหนดไว้ 

3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการที่เป็นธรรมเสมอภาคและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคระ
กรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ใน
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค 
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 
3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผล

การปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอ
ภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 1/2563 
ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่าน
กระบวนการ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบล ครั้งที่ 1/2563 ตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
รายงานการประชุมดังกล่าว 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 
 3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี เพื่อยกย่อง
ชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงาน
และคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

 - พิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี 
เพ่ือยกย่องชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและ
คุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

 3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร
ในด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมใน
การท างาน 

 - มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ
องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน      
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม รวมถึงการ
ควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างตามค าสั่ง อบต.ทองเอน        
ที่ 105/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 

4.3 ส่งเสริมให้บุคคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2563 

- มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลด าเนินการแผนการ
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ การป้องกันการทุจริต      
คอร์รับชั่น 

 


