
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
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1.ดานการสรรหา 1.1 จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือใชในการกําหนด 

โครงสรางและกรอบอัตรากําลังท่ีรองรับภารกิจของ 
องคการบริหารสวนตําบล 

1.จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564-2566 
2.ดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง เพ่ือกําหนดปรับปรุงตําแหนงใหม 
จํานวน 3 ตําแหนง ตามประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป  
(พ.ศ. 2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2 พ.ศ.2564 เพ่ือรองรับ
ภารกิจ ของหนวยงานและการพิจารณาปรับปรุงภาระงานใหสอดคลอง
กับ สวนราชการปจจุบนั 

 1.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนสรรหาขาราชการ  
และพนักงานจางใหทันการเปลี่ยนแปลง หรือ ทดแทน
อัตรากําลังท่ีลาออกหรือโอนยาย 

1. ดําเนินการสรรหาพนักงานจางท่ีวาง จํานวน 3 ครั้ง ตั้งแตเดือน 
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
2. ดําเนินการประกาศรับโอน(ยาย) พนักงานสวนตําบลท่ีวางตามแผน 
อัตรากําลัง 3 ป   
3.ดําเนินการรองขอให กสถ.ดําเนินการสอบแขงขันแทนในตําแหนง
ท่ีวาง 
4.ปรับเกลี่ยและตัดโอนตําแหนงพนักงานจางใหตรงตาม ตําแหนง 
หนาท่ี สวนราชการท่ีปฏิบัติงาน 

 1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแตงตั้งเขา  
รับราชการหรือประกาศรับโอน(ยาย) พนักงานสวนทองถ่ิน
มาดํารงตําแหนงท่ีวางหรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เปลี่ยนสายงานท่ีสูงข้ึน 

1.ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกสรรเปนพนักงานจาง ดําเนินการ
ตั้งแต เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
2.ประกาศรับโอน(ยาย)พนักงานสวนตําบลท่ีวางตามแผนอัตรากําลัง 3 
ป ท้ังสายงานผูบริหารและสายงานผูปฏิบัติ  
แตยังไมมีผูมาดํารง ตําแหนง  
 

 1.4 แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร 1. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคล เปนพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน 3 ครั้ง 

 1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน - ไมมีการดําเนินการ 
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2.ดานการพัฒนา 1.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจาํป และ ดําเนนิการ
ตามแผนฯใหสอดคลองตามความจําเปน  
และสถานการณ 

1. มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2564-
2566 โดยพิจารณาบุคลากรเขารับการอบรม เพ่ือพัฒนา
ความรูตามสายงาน ตําแหนง ใหเปนไปตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

 2.2 กําหนดเสนทางการพัฒนาบุคลการ เพ่ือเปน กรอบใน
การพัฒนาบุคลากรแตละตําแหนง 

1. มีการวางแผนการพิจารณาสงบุคลากรเขารับการอบรมตาม
สายงาน ความกาวหนา ในแผนพัฒนาบุคลการ 

 2.3 สรางบทเรียนความรูเฉพาะดานตามสายงานใหอยูใน
ระบบงาน E-learning 

1. ประชาสัมพันธใหพนักงานสวนตําบล ไดเรียนรูดวยตนเอง
ในระบบ E-learning ในวิชาความรูท่ัวไปและความรูเฉพาะ
ตําแหนง 

 2.4 ดําเนินการประเมินขาราชการสวนทองถ่ินตาม เกณฑ
มาตรฐานกําหนดตําแหนง ในความรู ทักษะ และ สมรรถนะ 

1. หนวยงานมีการประชุมบุคลากรตามเกณฑมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง เพ่ือพิจารณาจัดสงบุคลากร เขารับการอบรม เพ่ือ
พัฒนาความรู ความสามารถในตําแหนงตามสายงาน 

 2.5 ดําเนินการประเมินความพึงพอในของบุคลากร 1. หนวยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการ
บริหาร ทรัพยากรบุคคล ท้ังดานการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ 
สภาพแวดลอมการทํางาน ฯ 

3.ดานการธํารง รักษาไว และ
แรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธและเผยแพรแนวทางเสนทาง 
ความกาวหนาในสายงานตําแหนงใหบุคลากรทราบ 

1. หนวยงานมีการประชาสัมพันธเสนทางความกาวหนาในสาย
งาน ตําแหนง ใหบุคลการทราบ พรอมท้ังใหคําปรึกษา 

 3.2 ดําเนินการบันทึก แกไขปรบัปรุงขอมูลในระบบ ศูนย
ขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ (LHR) ใหถูกตอง ครับ ถวน
และเปนปจจุบัน 

1.หนวยงานดําเนินการปรับปรุงระบบดังกลาวถูกตอง เปน
ปจจุบัน 

 3.3 จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ท่ีเปนธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได 

1.หนวยงานมีการถายทอดตัวชีว้ัด โดยผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
ดูแล กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึง
คณะกรรมการ กลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ 
ในความรู ทักษะ และสมรรถนะทุกคน อยางเปนธรรม เสมอ
ภาค และเปนตามเกณฑ มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
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 3.4 จัดใหมีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผล การ
ปฏิบัติงานอยางเปนธรรม เสมอภาค และ สามารถ
ตรวจสอบได 

1. พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ครั้งท่ี 1/2564 
และ 2/2564 เปนไปตามผลการปฏิบัติงานผานกระบวนการ 
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตาม 
คําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนและรายงานการประชุม 

 3.5 ดําเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติ 
หนาท่ีราชการประจําป เพ่ือยกยองชมเชย แก บุคลากร
ดีเดน ดานการปฏิบัติงานและ คุณประโยชนตอสาธารณชน 

1. มีการพิจารณาความดีความชอบโดยมีการจายเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป 
ใหแกบุคลกรผูมีสิทธิ 

 3.6 จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี แกบุคลากร ใน 
ดานสภาพแวดลอมการท างานดานความปลอดภัย ในการ
ทํางาน ดานการมีสวนรวมในการทํางาน 

1. ดําเนินการจัดสถานท่ีทํางาน และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ให ปลอดภยัและสะอาดสวยงาม  
2.จัดใหมีวัสดุ อุปกรณ ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอยางครบถวน 
3. จัดใหมีเครื่องปฐมพยาบาลเบื้องตน  
4. จัดกิจกรรม 5 ส 

4.ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
วินัย ขาราชการ 

4.1 แจงใหบุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวล 
จริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ิน และขอบังคับวาดวย 
จรรยาบรรณขาราชการสวนทองถ่ิน 

1 ประชาสัมพันธใหพนักงานสวนตําบลรับทราบประมวลจริยธรรม 
ขาราชการสวนทองถ่ิน และขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณ
ขาราชการ สวนทองถ่ิน 

 4.2 ใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใต ผูบังคับบัญชา
อยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ รวมถึง การควบคุม กํากับ 
ติดตาม และดูแลผูใตบังคับบัญชา ใหผูปฏิบัติงานตามเกณฑ
แนวทางระเบียบและ กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

1. ดําเนินการแบงงานและมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ  
2. ดําเนินการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนหัวหนาสวนราชการทุก
สํานัก กอง 
3. ดําเนินการแตงตั้งผูรักษาราชการแทน ปลัด อบต.  
4. ดําเนินการปรับปรุงการแบงงานและมอบหมายหนาท่ีความ
รับผิดชอบ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางปฏิบัติหนาท่ี
สวนราชการ ภายใน 

 4.3 สงเสริมใหบุคลากรปฏบิัติงานตามแผนการ เสริมสราง
มาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ ปองกันการทุจริต 

- มีการดําเนินการตามแผน 

 


