
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

องคการบริหารสวนตําบลปะโด  อําเภอมายอ  จังหวัดปตตานี 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๑. ดานการสรรหา ๑.๑ จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป เพ่ือใชในการกําหนดโครงสรางและ 

กรอบอัตรากําลังท่ีรองรับภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล 

- ดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง เพ่ือกําหนดตําแหนง 

ใหมเพ่ิม รองรับภารกิจของหนวยงาน และการพิจารณา 

ปรับปรุงภาระงานใหสอดคลองกับสวนราชการในปจจุบัน 

(การวิเคราะหภาระงาน การเตรียมการขอมูล และการ ระดม

ความคิดของคณะกรรมการ และผูเก่ียวของ) 

๑.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนสรรหาขาราชการ และพนักงานจาง 

ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนอัตรากําลังท่ีลาออก 

หรือโอนยาย 

๑. ดําเนินการประกาศสรรหาพนักงานจางประเภทท่ัวไป ท่ี

วาง ในตําแหนงคนงานท่ัวไป สังกัดกองการศึกษา เม่ือวันท่ี 

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๒. ดําเนินการรับโอนยาย พนักงานสวนตําบล ท่ีวาง ตาม 

แผนอัตรากําลัง ๓ ป ไดแก เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

เม่ือวันท่ี ๑ ธ.ค.๒๕๖๒ 

๓. ดําเนินการขอให กสถ.ดําเนินการสอบแทน ในตําแหนง 

จพง.จัดเก็บรายได , นักวชิาการศึกษา 

 

๑.๓ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ หรือ

ประกาศรับโอนยาย พนักงานสวนทองถ่ิน มาดํารงตําแหนงท่ีวาง หรือ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานท่ีสูงข้ึน 

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนพนักงานจาง ใน 

ตําแหนงคนงานท่ัวไป เม่ือวันท่ี ๑๑ ต.ค.๒๕๖๒ และ 

- ประกาศรับโอนยาย พนักงานสวนทองถ่ิน ท่ีวาง เปนไป 

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว เม่ือวันท่ี ๑ ต.ค.๒๕๖๒ 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 ๑.๔ แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและ 

เลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางท่ัวไป ประจําป งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๓ ตามคําสั่ง อบต.ปะโด ท่ี ๕๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี 

๑๖ ต.ค.๒๕๖๑ และคําสั่ง อบต. ปะโด ท่ี ๕๑๗/๒๕๖๑ ลง

วันท่ี ๑๖ ต.ค.๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ

ดําเนินการสอบพนกังานจางท่ัวไป 

๑.๕ การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน - ไมมีการดําเนินการ 

๒. ดานการพัฒนา ๒.๑ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป และดําเนินการตามแผนฯ ให

สอดคลองตามความจําเปน 

- มีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๓ โดยพิจารณาบุคลากร เขารับการ อบรม เพ่ือ

พัฒนาความรูตามสายงานตําแหนง ใหเปนไป ตาม

แผนพัฒนาบคุลากรฯ 

๒.๒ กําหนดเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนา 

บุคลากรแตละตําแหนง 

- มีการวางแผนการพิจารณาสงบุคลากรเขารับการอบรม 

ตามสายงานความกาวหนา ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

๒.๓ สรางบทเรียนความรูเฉพาะดานตามสายงานใหอยูในระบบงาน 

E-learning 

- สงเสริมใหพนักงานสวนตําบลท่ีบรรจุใหม ดําเนินการ 

เรียนรูดวยตนเองในระบบ E-learning ในวิชาความรูท่ัวไป 

และเฉพาะตําแนง 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 ๒.๔ ดําเนินการประเมินขาราชการสวนทองถ่ินตามเกณฑมาตรฐาน 

กําหนดตําแหนง ในความรู ทักษะ และสมรรถนะ 

- หนวยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑมาตรฐาน 

กําหนดตําแหนง เพ่ือพิจารณาจัดสงบุคลากร เขารับการ 

อบรม เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถในตําแหนงตาม สาย

งาน 

 ๒.๕ ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หนวยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ในการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังดานการพัฒนาบุคลากร 

สวัสดิการ สภาพแวดสอมการทํางาน บําเหน็จความชอบ 

พรอมท้ัง ติดตาม และนําผลความพิงพอใจของพนักงาน มา

พัฒนา และจัดใหมีข้ันพ้ืนฐานของพนักงาน 

๓. ดานการธํารง รักษาไว และแรงจูงใจ ๓.๑ ประชาสัมพันธและเผยแพรแนวทางเสนทางความกาวหนาในสาย 

งานตําแหนง ใหบุคลากรทราบ 

- หนวยงาน มีการประชาสัมพันธเสนทางความกาวหนาใน 

สายงานตําแหนง ใหบุคลากรทราบ พรอมท้ังใหคําปรึกษา 

ดังกลาว 

 
๓.๒ ดําเนินการบันทึก แกไข ปรับปรุง ขอมูลบุคลากรในระบบศูนย 

ขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ ใหถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 

- หนวยงาน ดําเนินการปรับปรุงระบบดังกลาว ตามระยะท่ี 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กําหนดทุกระยะ แลว เสร็จ

ท่ีกําหนดไว 

 ๓.๓ จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ท่ีเปนธรรม 

เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได 

- หนวยงานมีการถายทอดตัวชี้วัด โดยผูบังคับบัญชา 

ตามลําดับ ดูแล กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ 

ปฏิบัตงิาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณา 

ผลการปฏิบัติราชการ ในความรู ทักษะ และสมรรถนะ ทุกคน 

อยางเปนธรรม เสมอภาค และเปนไปตามเกณฑ มาตรฐาน

กําหนดตําแหนง 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 ๓.๔ จัดใหมีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหนาท่ี 

ราชการอยางเปนธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได 

- พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ครั้ง ท่ี ๑/

๒๕๖๓ ใหเปนไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ หนาท่ี

ราชการ ผานกระบวนการคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน 

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  ตามคําสั่ง 

เลือ่นข้ันเงินเดือน และรายงานการประชุมดังกลาว 

 ๓.๕ ดําเนินการการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

ประจําป เพ่ือยกยองชมเชย แกบุคลากรดีเดน ดานการปฏิบัติงานและ 

คุณประโยชนตอสาธารณชน 

- อยูระหวางดําเนินการ 

 ๓.๖ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี แกบุคลากร ในดาน 

สภาพแวดลอมการทํางาน ดานความปลอดภัยในการทํางาน ดานการ 

มีสวนรวมในการทํางาน 
- ดําเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลยะลา เพ่ือ 

ประชาสัมพันธ ใหเจาหนาท่ีเขารับการตรวจสุขภาพ ประจําป 

- มีการจัดอุปกรณข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอยาง ครบถวน 

- จัดใหมีเครื่องปฐมพยาบาล 

- จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสาธารณะ 

๔. ดานคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 

ขาราชการ 

๔.๑ แจงใหบุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมขาราชการ 

สวนทองถ่ิน และขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลปะโด วาดวย 

จรรยาบรรณขาราชการสวนทองถ่ิน 

- ประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีรับทราบประมวลจริยธรรม 

ขาราชการสวนทองถ่ิน และขอบังคับองคการบริหารสวน 

ตําบลปะโด วาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถ่ิน 

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 ๔.๒ ใหผูบังคับบัญชา มอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชา อยางเปน ธรรม 

ไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กํากับ ติดตาม และดูแล 

ผูใตบังคับบัญชา ใหปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ แนวทาง ระเบียบ และ 

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

๔.๓ สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัย

คุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริตประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

- ดําเนินการแบงงานและมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ตามคําสั่ง อบต. 

ปะโด ท่ี ๔๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๙ มี.ค.๒๕๖๑ 

- มีการดําเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการ 

ดําเนินการแผนการสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 

การปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น 

 


