
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองชีล้อม อ าเภอกันตงั จังหวัดตรัง 

 

********************** 

ประเด็น/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

1.ด้านการสรรหา  
 

1.1 จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในกำรก ำหนด
โครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลังที่รองรับต่อภำรกิจของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองชีล้อม รวมทั้งแผนกำร
ปฏิรูปประเทศและยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561 
– 2580) 
 

-ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 – 2563 
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 

ควรมีกำรปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง อย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  

 1.2 กำรรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง 
ต้องประกำศทำงเว็ปไซต์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
คลองชีล้อม ปิดประกำศ ณ บอร์ดประชำสัมพันธ์
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองชีล้อม และแจ้งข่ำว
ประชำสัมพันธ์ไปยังหน่วยงำนอ่ืน ได้แก่ ส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นอ ำเภอ เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้
และเข้ำถึงกลุ่มแรงงำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

-ด ำเนินกำรขอให้ กสถ.ด ำเนินกำรสอบแทน 
ในต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุ 

 

 1.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรสรรหำและเลือกสรร
จำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบงำนของต ำแหน่ง
ที่จะสรรหำและเลือกสรร  ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มี
ประสบกำรณ์ในงำนที่เกี่ยวข้องกับต ำแหน่งนั้น ทั้งจำก
ภำยในหรือภำยนอกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือให้
สำมำรถเลือกสรรผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและเป็น
คนดีสอดคล้องตำมภำรกิจของแต่ละส่วนรำชกำร 
 

-ไม่มีกำรด ำเนินกำร  

 1.4 จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนฯ สรรหำพนักงำน
ส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
หรือทดแทน 

-ไม่มีกำรด ำเนินกำร  



   

 
ประเด็น/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

2.ด้านการพัฒนา 
 

2.1 จัดท ำเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือเป็น
กรอบในกำรพัฒนำของบุคคลในแต่ละต ำแหน่ง 

-มีกำรวำงแผนกำรพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำรับ
กำรอบรมตำมสำยงำนควำมก้ ำวหน้ ำ  ใน
แผนพัฒนำบุคลำกรฯ 

ควรส่งเสริมให้พนักงำนทุกต ำแหน่งได้รับ
กำรอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำน 

 2.2 สร้ำงหรือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์บทเรียน
ควำมรู้เฉพำะด้ำนตำมสำยงำนให้อยู่ในระบบ E-
learning เพ่ือให้บุคลำกรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้
ตลอดเวลำอย่ำงเป็นระบบ 

-ส่งเสริมให้พนักงำนส่วนต ำบล ด ำเนินกำรเรียนรู้
ด้วนตนเองในระบบ E- learning ในวิชำควำมรู้
ทั่วไปและเฉพำะต ำแหน่ง 

 

 2.3 จัดให้มีกำรประเมินพนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำง ตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะที่ก ำหนด 

-มีกำรประเมินบุคลำกรตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่ง เพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในต ำแหน่งตำมสำยงำน 

 

 2.4 ส่งเสริมให้พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำน
จ้ำงเข้ำร่วมอบรมเพ่ือพัฒนำและเพ่ิมควำมรู้ 
ทักษะ ในกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

-มีกำรด ำเนินกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม
ตำมสำยงำน 

 

3.ด้านการธ ารง 
รักษาไว้  
และจูงใจ 

3.1 ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ เส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนในต ำแหน่งให้บุคลำกร
ทรำบ 

-มีกำรประชำสัมพันธ์เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน
สำยงำนต ำแหน่งให้บุคลำกรทรำบ พร้อมทั้งให้
ค ำปรึกษำในเรื่องดังกล่ำว 

ควรเพ่ิมกิจกรรมส ำหรับกำรสร้ำงแรงจูงใจ
ให้กับพนักงำน 

 3.2 ปรับปรุงฐำนข้อมูลบุคลำกรในระบบศูนย์
ข้อมูลบุคลำกรท้องถิ่นแห่งชำติ  ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

-มีกำรด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูล
บุคลำกรท้องถิ่นแห่งชำติเป็นปัจจุบัน 

 

 3.3 จัดกิจกรรมกำรยกย่อง ชมชยบุคลำกร ที่
ประพฤติดีสมควรแก่กำรเป็นแบบอย่ำง 

-มีกำรประกำศผลกำรประเมินประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วน
ต ำบล ที่มีผลกำรประเมินระดับ ดีเด่น ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 
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นโยบาย 
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 3.4 จัดให้มีกระบวนกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นธรรมเสมอภำคและ
สำมำรถตรวจสอบได ้

-มีกำรถ่ำยทอดตัวชี้ วัด  โดยผู้บั งคับบัญชำ
ตำมล ำดับ ดูแล ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน จนถึง คณะกรรมกำรกลั่นกรอง
ผลกำรพิจำรณำผลกำรปฏิบัติรำชกำร ในควำมรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะทุกคน อย่ำงเป็นธรรม 
เสมอภำค และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่ง 

 

 3.5 จัดให้มีกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ ตำม
ผลกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงเป็นธรรม 
เสมอภำค และสำมำรถตรวจสอบได้ 

-พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล 
ครั้งที่ 2/2562 ให้เป็นไปตำมผลกำรประเมิน
กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนกระบวนกำร
คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงำนส่วนต ำบล 

 

4.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และ
วินัยข้าราชการ 
 

4.1 แจ้งให้บุคลำกรในสังกัด รับทรำบถึง
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น 
 

-ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับว่ำ
ด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

ควรมีกำรจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม 

 4.2 ให้ผู้ บั งคับบัญชำ มอบหมำยงำนแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์  
 

-ด ำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง 

 

 4.3 ส่ ง เสริม ให้บุ คลำกรปฏิบัติ ง ำนตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคลองชีล้อม 

-มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนและสรุปรำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
ของอบต.คลองชีล้อม 

 

 

 

                 (นำยอดิศักดิ์ สองเมือง)  
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองชีล้อม  


