
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปี 2562 
องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 
ประเด็น/นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

การวางแผน การจัดท าแผน การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

1. แผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563) 
2. แผนพัฒนาบุคลากร 
- ไม่มีการด าเนินการขอปรับปรุงแผน หรือ   
  ก าหนดเพิ่ม ลด กรอบอัตราก าลัง 

การสรรหา การสรรหาข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล 
การสรรหาพนักงานจ้าง 

1.ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างท่ัวไป 
   1.1 คนงานประจ ารถขยะ ส านักปลัด  
         1 อัตรา 
   1.2 คนงานท่ัวไป กองช่าง  1 อัตรา 
2.รับโอนพนักงานส่วนต าบล อัตราว่างตาม    
   แผนอัตราก าลัง 3 ปี ต าแหน่งนักพัฒนา    
   ชุมชน รายสิบเอกสัมพันธ์ อยู่เกียม      
   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ เมื่อวันท่ี 4   
   มิถุนายน  2562  
3.ด าเนินการขอให้ กสถ.ด าเนินการสรรหา  
   จ านวน 6 ต าแหน่ง 
   3.1 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก. 
   3.2 นักวิชาการพัสดุ ปก. 
   3.3 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก. 
   3.4 วิศวกรโยธา ปก. 
   3.5 เจ้าพนักงานสาธารสุข ปง. 
   3.6 นายช่างไฟฟ้า ปง. 
    

การพัฒนา การฝึกอบรม การสัมนา เข้าอบหลักสูตรตามสายงาย 
ธ ารงรักษา แรงจูงใจ การเล่ือนระดับพนักงานส่วนต าบล 

การเล่ือนขั้นเงินเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
การต่อสัญญาจ้าง 

1. ไม่มีพนักงานส่วนต าบลมีคุณสมบัติใน    
    การเล่ือนระดับในปี 2562 
2. เล่ือนขั้นเงินเดือนงวด 1 เมษายน  
    2562 
3. เล่ือนขั้นเงินเดือนงวด 1 ตุลาคม 2562 
4. ขอพระราชทานเครื่องราช 
5. ด าเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง  
    จ านวน  14  ราย ดังนี้ 
    
 



ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 5.1 นางรัชนี  เกิดกับบุญ ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก  สังกัดส านักปลัด สัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 
2562 – 30 กันยายน 2563 
5.2 นางพิมลพรรณ  พรหมลัทธิ์ ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก สังกัดส านักปลัด สัญญาจ้าง 1 
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
5.3 นายอนุพงษ์  คงตาก  ผู้ช่วย
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ สังกัดส านักปลัด 
สัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563 
5.4 นางกฤติมา  วงกลม  ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัสดุ สังกัดกองคลัง สัญญาจ้าง 1 
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
5.5 นางสาววณิชชา  สุพรรณเลิศ ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองช่าง สัญญา
จ้าง 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 
2563 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. นายแดง   ศรีสวรรค์ คนงานประจ ารถ

ขยะ  สังกัดส านักปลัด สัญญาจ้าง 1 
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

2. นายวิชัน  โสมาศรี คนงานประจ ารถ
ขยะ  สังกัดส านักปลัด สัญญาจ้าง 1 
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

3. นายบุญมี  เบ้าชารี  คนงานท่ัวไป   
สังกัดส านักปลัด สัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 
2562 – 30 กันยายน 2563 

4. นายพิรุณ  พรหมลัทธิ์ คนงานท่ัวไป   
สังกัดส านักปลัด สัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 
2562 – 30 กันยายน 2563 

5. นายสายชล พงศ์จันทร์ คนงานท่ัวไป   
สังกัดส านักปลัด สัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 
2562 – 30 กันยายน 2563 

6. นางสาววาสนา  บุญประเสริฐ คนงาน
ท่ัวไป   สังกัดส านักปลัด สัญญาจ้าง 1 
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 



7. นางสาวประดับดาว  เพชรไปล่ คนงาน
ท่ัวไป   สังกัดส านักปลัด สัญญาจ้าง 1 
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

8. นางสาววิยะดา  จิตจ านงค์ ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  สังกัดกองคลัง 
สัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563 

9. นายมนัสชัย   ดวงดี ปฏิบัติงานผู้ช่วย
นายช่างไฟฟ้า    สังกัดกองช่าง สัญญา
จ้าง 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 
2563  

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
การรักษาวินัย 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
การด าเนินการทางวินัย 
 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ     
    ป้องกันการกระท าผิดจริยธรรม  เมื่อวันท่ี     
    29 สิงหาคม 2562 ณ  วัดถ้ าสองพี่ 
    น้อง  หมู่ท่ี 7 บ้านพี้   
2. ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการ 
    ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  
    ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ประจ าปี  
    พ.ศ.2562 

การให้ออกจากราชการ เกษียณอายุราชการ 
การส้ินสุดสัญญาจ้าง 

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่มี   
    พนักงานเกษียณอายุราชการ 
2. พนักงานจ้างส้ินสุดสัญญาจ้าง ในวันท่ี1   
    ตุลาคม 2562 ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้า    
    พนักงานห้องสมุด 1 ต าแหน่ง 

 


