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                   รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
1.ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 1.จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (ปีงบประมำณ 2564-

2566) เพื่อใช้ในกำรก ำหนดโครงสร้ำงและกรอบ
อัตรำก ำลังท่ีรองรับภำรกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

-ด ำเนินกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (ประจ ำปีงบประมำณ 
2564-2566) เพื่อก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำงท่ีต้องกำรใน 3 ปีข้ำงหน้ำ โดยมีกรอบ
อัตรำก ำลังพนักงำนส่วนต ำบลท้ังหมด 24 ต ำแหน่ง (29 
อัตรำ) และพนักงำนจ้ำงท้ังหมด 11 ต ำแหน่ง (33 อัตรำ)                                     
 

2.บรรจุและแต่งตั้ง 
 

-นำงสำวนูรียำ  หมีนปำน ต ำแหน่ง นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้
ปฏิบัติกำร เมื่อวันที 3 กุมภำพันธ์ 2563 
 

3.โอน/ย้ำย - ให้โอน นำงสำวเพ็ญวิภำ ทองเชื้อ ต ำแหน่ง นิติกรช ำนำญ
กำร ไปด ำรงต ำแหน่ง นิติกรช ำนำญกำร สังกัด ส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 เมื่อ 1 พฤศจิกำยน 
2562 
-รับโอนนำยพิพัฒน์  ยอดรักษ์ ต ำแหน่ง นำยช่ำงโยธำช ำนำญ
งำน สังกัด กองช่ำง เมื่อวันท่ี 6 ธันวำคม 2562  
-รับโอน นำยนนท์  จันทร์บุญรอด ต ำแหน่ง นิติกรช ำนำญกำร 
สังกัดส ำนักปลัด เมื่อวันท่ี 9 มกรำคม 2563 

4.ขอใช้บัญชี/ร้องขอให้ กสถ.เปิดสอบแข่งขัน - ขอใช้บัญชีกำรสอบของ กสถ. 
           ต ำแหน่ง นำยช่ำงส ำรวจ(ปง/ชง.) สังกัด กองช่ำง
จ ำนวน 1 อัตรำ 
           ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุ (ปง./ชง.)  สังกัด ส ำนัก
ปลัด จ ำนวน 1 อัตรำ  
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           ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุ (ปง./ชง.)  สังกัด ส ำนัก
ปลัด จ ำนวน 1 อัตรำ  
          ต ำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 1 อัตรำ สังกัด กอง
กำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
 

5.ใช้แผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ  
2561-2563 เป็นแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร 

-ส่งบุคลำกรไปฝึกอบรมในสำยงำนท่ีเก่ียวข้อง สอดคล้องกับ
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง  
-ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม รำยงำนสรุปผลกำรฝึกอบรมให้
ผู้บริหำรทรำบภำยใน 15 วันหลังเสร็จส้ินกำรฝึกอบรม 

6.กำรมอบหมำยงำน/แบ่งงำน - มีค ำส่ังมอบหมำยหน้ำท่ีกำรงำน ควำมรับผิดชอบให้
พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง ตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง และงำนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
- แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนปลัด อบต. 
- แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทน หัวหน้ำส ำนัก/ผอ.กอง ทุกส่วน
รำชกำร 

2.ด้านประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล 1.กำรเล่ือนขั้นเงินเดือน - พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 21 คน ได้รับกำรเล่ือนขั้น
เงินเดือนท้ังปี ดังนี้ 

           เล่ือนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น จ ำนวน – คน 
           เล่ือนขั้นเงินเดือน 1.5  ขั้น จ ำนวน 18 คน 
           เล่ือนขั้นเงินเดือน  2 ขั้น จ ำนวน 3 คน 
- มีประกำศก ำหนดวันลำ มำสำยในแต่ละรอบกำร

ประเมินและน ำมำใช้ในกำรพิจำรณำเล่ือนขั้นเงินเดือน 
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 2.กำรเล่ือนระดับ 

 
- ไม่มีพนักงำนเล่ือนระดับในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

3.กำรสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก - ผู้บังคับบัญชำส่งเสริม/อนุญำตให้พนักงำนส่วนต ำบล
สอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก เพื่อควำมก้ำวหน้ำ 

4.บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ -บันทึกประวัติพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงของ
บุคลำกรในสังกัด ในระบบศูนย์บริกำรข้อมูลบุคลำกรแห่งชำติ 
(LHR) 
-บันทึกทะเบียนประวัติในบัตรประวัติ(ก.พ.7)  

3.ด้านคุณภาพชีวิต 1.พัฒนำสถำนท่ีท ำงำนให้มีสภำพแวดล้อมท่ีปลอดภัย -บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีดีใน
ส ำนักงำน โดยกำรจัดกิจกรรมBig Cleanning ในแต่ละกอง 
- จัดสถำนท่ีท ำงำนให้สะอำด เหมำะสม 

2.กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกรใน
หน่วยงำน 

- จัดโครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนของคณะผู้บริหำร 
สมำชิกสภำ พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 
-จัดสังสรรค์ปีใหม่ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำน
ส่วนต ำบล 
-ร่วมแข่งขันกีฬำเชื่อมควำมสำมัคคีภำยในองค์กร 

4.ด้านคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน 1.ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำภู เร่ือง ประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562 

-ประกำศประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลล ำภู  ลงวันท่ี 3  ตุลำคม 2562 
 

2.ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำภู เร่ือง มำตรฐำน
ท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง 

- ประกำศมำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงำนส่วน 
ต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ลงวันที่  3 ตุลำคม 
2562 
 



 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธวิาส 

 


