
ประเด็น

นโยบาย

โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

1.ดา้นการสรร
หา

1.1 จัดทาแผนอตัราก าลัง 3 ปี เพือ่ใช ้

ในการก าหนดโครงสรา้งและกรอบ
อตัราก าลังทีร่องรับภารกจิของ
เทศบาลต าบลตกพรม

ด าเนนิการจัดท าแผนอตัราก าลัง เพือ่ก าหนดปรับปรงุ
ต าแหน่งใหม ่รวมจ านวน 2 ต าแหน่ง ตามประกาศใช ้

แผนอตัราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ประกาศใชเ้มือ่
วนัที ่30 กนัยายน 2563 ปรับปรงุต าแหน่ง เพิม่กรอบ
อตัราก าลัง ไดแ้ก ่ต าแหน่ง ผูช้ว่ยนักวชิาการพัสด ุ1 

อตัรา, ผูช้ว่ยนักวชิาการศกึษา 1 อตัรา,

1.2 จัดท าและด าเนนิการตามแผน
สรรหาขา้ราชการ และพนักงานจา้ง
ใหทั้นตอ่การเปลีย่นแปลง หรอื
ทดแทนอตัราก าลังทีล่าออก หรอืโอน 
(ยา้ย)

ด าเนนิการสรรหาพนักงานจา้งตามภารกจิและพนักงาน
จา้งท่ัวไป ในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
1.เดอืน เมษายน 2563

สรรหาพนักงานจา้งเฉพาะกจิ ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้
พนักงานธรุการ 1 อตัรา

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามนโยบายการบรหิารงานทรพัยากรบคุคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้
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1.3 การรับสมัครคัดเลอืกบคุคลท่ัวไป 
เพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รับราชการ 
หรอืประกาศรับโอน(ยา้ย) พนักงาน
สว่นทอ้งถิน่ ขา้ราชการประเภทอืน่ 
มาด ารงต าแหน่งทีว่า่ง

ประกาศรับโอน(ยา้ย) พนักงานเทศบาลหรอืขา้ราชการ
ประเภทอืน่ มาด ารงต าแหน่งทีว่า่งตามแผนอตัราก าลัง 3
 ปี (พ.ศ.2561–2563) และไดผู้ม้าด ารงต าแหน่ง ดังนี้
1. นายธรีะพงษ์  เจรญิรอย
ต าแหน่ง ปลัด (อ านวยการทอ้งถิน่ ระดับตน้) 

รับโอนเมือ่วนัที ่3 สงิหาคม 2563

1.4 แตง่ตัง้คณะกรรมการในการสรร
หาและเลอืกสรร

ด าเนนิการแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบคัดเลอืกเป็น
พนักงานจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
1. ค าสัง่ อบต.หนองหมากฝ้าย ที ่43/2563 ลงวนัที ่2 

เม.ย. 2563

1.5 การคัดเลอืกบคุคลเพือ่เลือ่น
ระดับต าแหน่งทีส่งูข ึน้

ไมม่ผีูม้คีณุสมบัตเิพือ่เลือ่นระดับใหด้ ารงต าแหน่งทีส่งูข ึน้
 ในปีงบประมาณนี้
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2.ดา้นการ
พัฒนา

2.1 จัดท าแผนพัฒนาบคุลากรประจ าปี
 2564-2566 และด าเนนิการตามแผน
ฯ ใหส้อดคลอ้งตามความจ าเป็น

มกีารด าเนนิการจัดทาแผนพัฒนาบคุลากร ประจาปี พ.ศ.

2564 – 2566 โดยพจิารณาบคุลากร เขา้รับการอบรม 
เพือ่พัฒนาความรูต้ามสายงานต าแหน่ง ใหเ้ป็นไปตาม
แผนพัฒนาบคุลากรฯ

2.2 ก าหนดเสน้ทางการพัฒนา
บคุลากร เพือ่เป็นกรอบในการพัฒนา
บคุลากรแตล่ะต าแหน่ง

มกีารวางแผนพจิารณาสง่บคุลากรเขา้รับการอบรมตาม
สายงานความกา้วหนา้ ในแผนพัฒนาบคุลากรฯ

2.3 สรา้งบทเรยีนความรูเ้ฉพาะดา้น
ตามสายงานใหอ้ยูใ่นระบบงาน
E-learning

ประชาสมัพันธใ์หเ้จา้หนา้ทีไ่ดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองในระบบ
E-learning ในวชิาความรูท่ั้วไปและเฉพาะต าแหน่ง

2.4 ด าเนนิการประเมนิขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ ตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง ในความรู ้ทักษะ และ
สมรรถนะ

หน่วยงานมกีารประเมนิบคุลากรตามเกณฑม์าตรฐานกา
หนดต าแหน่ง เพือ่พจิารณาจัดสง่บคุลากร เขา้รับการ
อบรมเพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในต าแหน่งตาม
สายงาน
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2.5 ด าเนนิการประเมนิความพงึพอใจ
ของบคุลากร

หน่วยงานมกีารประเมนิความพงึพอใจของบคุลากรใน
การบรหิารทรัพยากรบคุคล ทัง้ดา้นการพัฒนาบคุลากร
สวสัดกิาร สภาพแวดลอ้มการท างาน บ าเหน็จความชอบ
 พรอ้มทัง้ ตดิตาม และน าผลความพงึพอใจของ
พนักงานมาพัฒนา และจัดใหม้ขีัน้พืน้ฐานของพนักงาน

3. ดา้นการ
ธ ารง รักษาไว ้
 และแรงจงูใจ

3.1 ประชาสมัพันธแ์ละเผยแพร่
แนวทางเสน้ทางความกา้วหนา้ในสาย
งานต าแหน่ง ใหบ้คุลากรทราบ

หน่วยงานมกีารประชาสมัพันธเ์สน้ทางความกา้วหนา้ใน
สายงานต าแหน่ง ใหบ้คุลากรทราบ พรอ้มทัง้ให ้
ค าปรกึษาดังกลา่ว

3.2 ด าเนนิการบันทกึ แกไ้ข ปรับปรงุ 
ขอ้มลูบคุลากรในระบบศนูยข์อ้มลู
บคุลากรทอ้งถิน่แหง่ชาต ิใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น และเป็นปัจจบุัน

หน่วยงาน ด าเนนิการปรับปรงุระบบดังกลา่ว ตามระยะที่
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ก าหนดทกุระยะ แลว้
เสร็จทีก่ าหนดไว ้
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3.3 จัดใหม้กีารพจิารณาความดี
ความชอบ ตามผลการปฏบิัตหินา้ที่
ราชการอยา่งเป็นธรรม เสมอภาค 
และสามารถตรวจสอบได ้

พจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนพนักงานองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบล ครัง้ที ่1 – 2 /2563 ใหเ้ป็นไปตามผลการ
ประเมนิผลการปฏบิัตหินา้ทีร่าชการ ผา่นกระบวนการ 
คณะกรรมการพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนพนักงาน
เทศบาล ครัง้ที ่1 – 2 /2562 ตามค าสัง่เลือ่นขัน้เงนิเดอืน
 และรายงานการประชมุดังกลา่ว

3.4 จัดใหม้กีารพัฒนาคณุภาพชวีติทีด่ ี
 แกบ่คุลากร ในดา้นสภาพแวดลอ้ม
การท างาน ดา้นความปลอดภัยในการ
ท างาน ดา้นการมสีว่นรว่มในการท างาน

1.ด าเนนิการประสานงานกบัโรงพยาบาล เพือ่ให ้
เจา้หนา้ทีเ่ขา้รับการตรวจสขุภาพประจ าปี
2.มกีารจัดอปุกรณ์ขัน้พืน้ฐานในการปฏบิัตงิานอยา่ง
ครบถว้น
3.จัดใหม้เีครือ่งปฐมพยาบาล
4.จัดกจิกรรมบ าเพ็ญประโยชนส์าธารณะ

4. ดา้น
คณุธรรม 
จรยิธรรม และ
วนัิยขา้ราชการ

4.1 แจง้ใหบ้คุลากรในสงักดั รับทราบ
ถงึประมวลจรยิธรรมขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ และขอ้บังคับเทศบาลต าบล
ตกพรม วา่ดว้ยจรรยาบรรณขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่

ประชาสมัพันธใ์หเ้จา้หนา้ทีรั่บทราบประมวลจรยิธรรม
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ และขอ้บังคับเทศบาลต าบลตก
พรม วา่ดว้ยจรรยาบรรณขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่
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4.3 สง่เสรมิใหบ้คุลากรปฏบิัตงิาน
ตามแผนการเสรมิสรา้งมาตรฐาน วนัิย
คณุธรรม จรยิธรรม

มกีารด าเนนิการจัดโครงอบรมและศกึษาดงูานของคณะ
ผูบ้รหิาร สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พนักงาน
 ลกูจา้งพนักงานจา้งองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ผูน้ า 
คณะกรรมการชมุชนในพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบล
หนองหมากฝ้าย โดยสรปุรายงานผลการด าเนนิโครงการฯ


