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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
1.ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 1.จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนด

โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อก าหนด
ต าแหน่ง พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ดังนี้                                      
           ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ช านาญการ  
จ านวน 1 อัตรา 
           ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา 
           ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ จ านวน 3 อัตรา 

2.โอน/ย้าย - ให้โอน นางสาวพรรณฤมล  มาเพ็ง ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
พัสดุช านาญงาน สังกัด กองคลัง (1 พ.ค.62) 
- ให้โอน นางนิภาภัทร์  ยีดิง ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ช านาญการ สังกัด กองคลัง (15 พ.ค.62) 
-รับโอนนางสาวปียาภรณ์  แสงทอง ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
ธุรการช านาญงาน สังกัด กองการศึกษา ฯ (10 มิ.ย.62)  
-รับโอน นางสาวโรส  รอเซะ ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ช านาญการ สังกัด กองคลัง (1 ก.ค.62) 

3.ขอใช้บัญชี/ร้องขอให้ กสถ.เปิดสอบแข่งขัน - ขอใช้บัญชีการสอบของ กสถ. 
           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) 
สังกัด กองช่าง จ านวน 1 อัตรา 
           ต าแหน่ง นายช่างส ารวจ(ปง/ชง.) สังกัด กองช่าง
จ านวน 1 อัตรา 
           ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)  สังกัด ส านัก
ปลัด จ านวน 1 อัตรา 
           ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1 อัตรา สังกัด กอง
การศึกษา ฯ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 4.ใช้แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ  

2561-2563 เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
-ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมในสายงานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
-ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รายงานสรุปผลการฝึกอบรมให้
ผู้บริหารทราบภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

5.การมอบหมายงาน/แบ่งงาน - มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบให้
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
- แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต. 
- แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าส านัก/ผอ.กอง ทุกส่วน
ราชการ 

2.ด้านประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล 1.การเลื่อนข้ันเงินเดือน - พนักงานส่วนต าบล จ านวน 19 คน ได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนทั้งปี ดังนี้ 

           เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น จ านวน – คน 
           เลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น จ านวน 16 คน 
           เลื่อนขั้นเงินเดือน  2 ขั้น จ านวน 3 คน 
- มีประกาศก าหนดวันลา มาสายในแต่ละรอบการ

ประเมินและน ามาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
2.การเลื่อนระดับ 
 

- ไม่มีพนักงานเลื่อนระดับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

3.การสอบแข่งขัน/สอบเปลี่ยนสายงาน - ผู้บังคับบัญชาส่งเสริม/อนุญาตให้พนักงานส่วนต าบล
สอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก เพ่ือความก้าวหน้า 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 4.บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ -บันทึกประวัติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ

บุคลากรในสังกัด ในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ 
(LHR) 
-บันทึกทะเบียนประวัติในบัตรประวัติ(ก.พ.7)  
 

3.ด้านคุณภาพชีวิต 1.พัฒนาสถานที่ท างานให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย -บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีใน
ส านักงาน โดยการจัดกิจกรรมBig Cleanning ในแต่ละกอง 
- จัดสถานที่ท างานให้สะอาด เหมาะสม 
 

2.กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรใน
หน่วยงาน 

- จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
-จัดสังสรรค์ปีใหม่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
ส่วนต าบล 
 

4.ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของพนักงาน 1.ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู เรื่อง ประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 
 
 

-ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าภู  ลงวันที่ 10 ตลุาคม 2561 
 

2.ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

- ประกาศมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานส่วน 
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจา้ง ลงวันที่ 10 ตลุาคม 
2561 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

 


