




 ผลการด าเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 

 
ล ำดับ ภำรกิจหลัก โครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 

1 การสรรหา ๑.๑ การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพ่ือใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านชี 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีไม่มีการด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 
๓ ปี 

๑.๒ การจัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเหมาะสมกับภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านชี 

๑. ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจที่เป็นอัตราว่าง โดย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัด เลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจใน
ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองช่างเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 
๒. ด าเนินการ ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนต าบลที่เป็นอัตราว่างตาม
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 

๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร ๑. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตาม
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ที่  ๕๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๒. ด าเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครและคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติ คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไปและ คณะกรรมการคุมสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านชี ที่ ๕๑๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

๑.๔ การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น - ไม่มีการด าเนินการ 
 



ล ำดับ ภำรกิจหลัก โครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 
๒ การพัฒนา ๒.๑ การด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
โดยพิจารณาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี เข้ารับการ
อบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่งให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

๒.๒ การก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการ
พัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

มีการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงานความก้าวหน้าตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

๒.๓ การด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในเรื่องความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านชีก าหนดทั้งก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม และหลัง
การเข้ารับการฝึกอบรม 

๓  การสร้างแรงจูงใจ ๓.๑ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
งาน ต าแหน่งให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี
ทราบ 

หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งให้
บุคลากรในสังกัดทราบพร้อมทั้งให้ค าปรึกษาในเรื่องดังกล่าว 

๓.๒ การด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรใน
ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีได้ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล
บุคลากรในศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

๓.๓ การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่เป็นธรรม เสมอภาคและ
สามารถตรวจสอบได้ 

หน่วยงานมีการจัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ บั งคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชาได้ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงาน รวมถึงคณะกรรมการการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงาน โดยเน้นเรื่อง ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคน อย่างเป็น
ธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

๓.๔ การจัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ให้
เป็นไปตามผลการประเมินผล ผ่านกระบวนการ คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ตามค าสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน และรายงานการประชุมดังกล่าว 
 



ล ำดับ ภำรกิจหลัก โครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 
๓.๕ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  แก่บุคลากรในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้าน
การมีส่วนร่วมในการท างาน 

1. มีการจัดพ้ืนที่ใช้งานอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่เพ่ือการปฏิบัติงาน 
การจัดเก็บวัสดุ/วัสดุเหลือใช้พ้ืนที่ส าหรับรับประทานอาหาร/ดื่มน้ า 
2. สภาพของหน้าต่าง ประตู ขั้นบันได ราวบันไดอยู่ในสภาพดีและสะอาด 
3. อุปกรณ์และหลอดไฟฟ้าตามท่ีต่าง ๆ อยู่ในสภาพดีและสะอาด 
4. ตู้เก็บของหรือชั้นวางอยู่ในสภาพดีและสะอาดติดป้ายแสดงประเภท
เอกสารหรือสิ่งที่จัดเก็บ 
5. ห้องน้ าได้มาตรฐานสาธารณะ เช่น มีการระบายอากาศ แสงสว่าง
เพียงพอ ไม่มีกลิ่น ไม่สกปรก 
6. การเดินสายไฟเป็นระเบียบ สายไฟอยู่ในสภาพดีและปลอดภัย 
7. วัสดุอุปกรณ์ รถยนต์ อยู่ในสภาพดี 
8. มีถัง/อุปกรณ์ดับเพลิงที่ไม่หมดอายุพร้อมใช้งานและติดตั้งอยู่ในต าแหน่ง
ที่สามารถน ามาใช้ได้ทันที 
9. มีที่รองรับมูลฝอยเพียงพอ มีฝาปิดมิดชิด 
10. มีตู้ยาชุดปฐมพยาบาล 

๔ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
และวินัยข้าราชการ 

๔.๑ การประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และ
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ หรือพนักงาน 
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ และมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ หรือ
พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 

๔.๒ ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็น
ทางการ ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทางระเบียบ
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ด าเนินการออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ครบทุกส่วนราชการประกอบด้วย 
๑. ส านักปลัด 
๒. กองคลัง 
๓. กองช่าง 
๔. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

๔.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีด าเนินโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์
สุขของประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุปรายงานผล



ล ำดับ ภำรกิจหลัก โครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 
การด าเนินโครงการฯ ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
แล้วรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีทราบ ตามบันทึก
ข้อความ ที่ ลบ๗๓๘๐๑/๓๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒  
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