
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2563                                                            
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 
1. ด้านการสรรหา 1.1 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพ่ือใช้การ

กำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่รองรับ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ 

-  ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพื่อกำหนดตำแหน่งใหม่รองรับ
ภารกิจของหน่วยงาน และพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับ
ส่วนราชการในปัจจุบัน (การวิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมการข้อมูล 
และการระดมความคิดของ คกก.และผู้เกี่ยวข้อง) 

 1.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหา
ข้าราชการและพนักงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
หรือทดแทนอัตรากำลังที่ลาออก หรือโอนย้าย 

- ดำเนินการประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน 
(ปฏิบัติงานในสำนักงานสำนักปลัด) แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน  1  
อัตรา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
 

 1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการหรือประกาศรับโอนย้าย 
พนักงานส่วนท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง หรือ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

1. ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชาการ
ประเภทอ่ืนมาเป็นพนักงานส่วนตำบล เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 
2. ทำหนังสือประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ
ข้าราชการประเภทอ่ืนมาเป็นพนักงานส่วนตำบล ตามหนังสือ องค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ที่ ชร79401/1115 ลงวันที่ 7 
ธันวาคม 2563 
 

 1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและ
เลือกสรร 

- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 
พนักงานจ้างทั่วไป ตามคำสั่งที่ 528/2563  
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
 

 1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับตำแหน่ง    
ที่สูงขั้น 

ไม่มีการดำเนินการ 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 
2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และ

ดำเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความ
จำเป็น 

- มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2561-2563 
โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงาน
ตำแหน่ง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
 

 2.2 กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็น
กรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง 

- มีการวางแผนพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน
ความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
 

 2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงาน
ให้อยู่ในระบบงาน E-learning 

- 
 

 2.4 ดำเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
เกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถในตำแหน่งสายงาน 
 

 2.5 ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดล้อม
การทำงาน บำเหน็จความชอบ พร้อมทั้งติดตามและนำผลความพึงพอใจ
ของพนักงานมาพัฒนา และจัดให้มีข้ันพ้ืนฐานของพนักงาน 
 

 

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 
3. ด้านการธำรง รักษาไว้ 
และแรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง 
ความก้าวหน้าในสายงานตำแหน่งให้บุคลากรทราบ 

- หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ตำแหน่ง ให้บุคลากรทราบพร้อมให้คำปรึกษาดังกล่าว 
 

 3.2 ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูล
บุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

- หน่วยงาน ดำเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกำหนด 
 
 

 3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ ที่เป็นธรรมเสมอภาคและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ดูแล 
กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ให้ความรู้ทักษะและ
สมรรถนะทุกคนอย่างเป็นธรรมเสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
 

 3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผล
การปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค 
และสามารถตรวจสอบได้ 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2563 และ 
ครั้งที่ 2/2563 เป็นไปตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการผ่าน
กระบวนการคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  ครั้งที่ 1/2563 
และ ครั้งท่ี 2/2563 ตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานการ
ประชุมดังกล่าว 
 

 3.5 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร
ในด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านความ
ปลอดภัยในการทำงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ทำงาน 

- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติอย่างครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัย 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่  
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่นท้ังในเว็บไซต์ อบต.              
www. maejadeemai.go.th 
 

 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงการควบคุม กำกับติดตาม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มีการออกคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
 
 
 
 

 4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- 2563 

- มีการดำเนินงานตามแผน โดยสรุปรายงานผลการดำเนินการแผน
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
- มีแผ่นพบัประชาสัมพันธ์เรื่องวินัย 
- มีการร่วมกิจกรรมกับสำนักงาน ปปช. จังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริต 
 

 


