
แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลในเตา อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลั ง 3 ปี  เ พ่ือใช้การก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเตา 

-ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพ่ือก าหนดต าแหน่งใหม่รองรับภารกิจ
ของหน่วยงาน และพิจารณาปรังปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการใน
ปัจจุบัน  (การวิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมการข้อมูล และการระดมความคิด
ของ คกก.และผู้เกี่ยวข้อง) 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการและ
พนักงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลัง
ที่เกษียณอายุ หรือโอนย้าย 

1.ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้างทั่วไปในต าแหน่งที่ว่าง คือต าแหน่ง 
พนักงานขับรถรถยนต์ สังกัด ส านักงานปลัด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 
2. ด าเนินการขอให้ กสถ. ด าเนินการสอบแทนในต าแหน่ง นักบริหารงานการ
คลัง ระดับ ต้น นักบริหาร งานช่าง ระดับ ต้น นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น    
นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น นักบริหารงานการศึกษา  ระดับ ต้น  

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
เข้ารับราชการหรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วน
ท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 
 

-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง พนักงาน
ขับรถยนต์ สังกัด ส านักงานปลัด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 
-ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ว่าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาเลือกสรร -ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน
จ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ตามค าสั่ง อบต.ในเตา ที่ 142/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ไม่มีการด าเนินการ 
 

 

 

 

 



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการ

ตามแผนฯให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 2563  และแผน
กลยุทธการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563           
โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการ อบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงาน
ต าแหน่ง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบใน
การพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

- มีการวางแผนพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน
ความก้าวหน้าในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

2.3 สร้างความรู้ เฉพาะด้านตามสายงานเพ่ือให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้ด้านต าแหน่งที่รับผิดชอบ 

2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ สมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพ่ือ
พิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถใน
ต าแหน่งตามสายงาน 

2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารทรัพยากร
บุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคคลสวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จ
ความชอบพร้อมทั้ง ติดตาม และน าผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา 
และจัดให้มีข้ันพื้นฐานของพนักงาน 

3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ 
และแรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัม พันธ์ และเผยแพร่แนวทาง เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 

- หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง    
ให้บุคลากรทราบพร้อมทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว 

3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรใน
ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

- หน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด 
 
 

 3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกลองผลการ
พิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ให้ความรู้ทักษะและสมรรถนะทุกคนอย่างเป็น
ธรรมเสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 

 



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ 
และแรงจูงใจ (ต่อ) 

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้ 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลครั้งที่1/2563 และครั้งที่ 
2/2563 ให้เป็นไปตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ผ่านกระบวนการ 
คกก. พิจารณาเลือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 12563 และครั้งที่ 
2/2563 ตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานการประชุมดังกล่าว 

3.5 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร ในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

- ด าเนินการประสานงานจัดโครงการอบต.สีเขียวและสะอาด โดยการด าเนิน
กิจกรรมวันท าความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) 
- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 

4. ด้านการใช้ประโยชน์ 4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเตา ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ 
ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างตามค าสั่ง อบต.ในเตา ที่ 108/2563 ลงวันที่ 4 
ตุลาคม 2562 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

- มีการด าเนินงานตามแผน โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการแผนส่งเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น  
-มีแผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องวินัย 
-มีการร่วมกิจกรรมกับส านักงาน ปปช.จังหวัดตรังเกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริต 

 


