
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย  อําเภอประจันตคาม  จังหวดัปราจีนบรุ ี

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

1. ดานการสรรหา 1.1 จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือใชในการกําหนดโครงสราง  
และกรอบอัตรากําลังที่รองรับภารกิจของ อบต. 

ดําเนินการตามแผนอัตรากําลังสามป (พ.ศ. 2564 – 2566) 

1.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนสรรหาพนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจางใหทันตอการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน 
อัตรากําลังที่ลาออกหรือโอนยาย 

 - ดําเนินการสรรหาตามตําแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
 - ดําเนินการขอใช้บัญชีการสอบจาก กสถ. 
 - ดําเนินการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
   ตําแหน่ง ตกแต่งสวน   

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งรับ
ราชการ หรือประกาศรับโอนยาย พนักงานสวนทองถิ่น                            
มาดํารงตําแหนง ที่วางหรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยน
สายงานที่สูงขึ้น 

- ดําเนินการรับโอน (ยาย) พนักงานสวตําบล 
  จํานวน 2 อัตรา  
  1. นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)  
  2. สอบเปลี่ยนสายงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
      เป็น นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

1.4 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับตําแหนงที่สูงขึ้น - ไม่มีการดําเนินการ 

2. ดานการพัฒนา 2.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปและดําเนินการตาม              
แผนฯ ใหสอดคลองตามความจําเปน 

- มีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป พ.ศ. 
2564 – 2566 โดยพิจารณาบุคลากร เขารับการ อบรม 
เพ่ือพัฒนาความรูตามสายงานตําแหนงใหเปนไป ตาม
แผนพัฒนาบุคลากรฯ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
 2.2 กําหนดเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเปนกรอบในการ 

พัฒนาบุคลากรแตละตําแหนง 
- มีการวางแผนการพิจารณาสงบุคลากรเขารับการอบรม           
ตามสายงานความกาวหนาในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

2.3 สรางบทเรียนความรูเฉพาะดานตามสายงานใหอยูใน 
ระบบงาน E-learning 

- สงเสริมใหพนักงานสวนตําบลที่บรรจุใหม ดําเนินการ              
เรียนรูดวยตนเองในระบบ E-learning ในวิชาความรูทั่วไป  
และเฉพาะตําแหนง 

2.4 ดําเนินการประเมินพนักงานสวนตําบลตามหลักเกณฑ 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง ในความรู ทักษะ และสมรรถนะ 

- หนวยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑมาตรฐาน 
กําหนดตําแหนง เพ่ือพิจารณาจัดสงบุคลากร เขารับการ 
อบรม เพื่อพัฒนาความรูความสามารถในตําแหนงตาม 
สายงาน 

2.5 ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หนวยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรใน        
การบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งดานการพัฒนาบุคลากร 
สวัสดิการ สภาพแวดลอมการทํางาน บําเหน็จความชอบ      
พรอมทั้ง ติดตาม และนําผลความพึงพอใจของพนักงาน       
มาพัฒนา และจัดใหมีขั้นพ้ืนฐานของพนักงาน 

3. ดานการธํารง รักษาไว และแรงจูงใจ 3.1 ประชาสัมพันธและเผยแพรแนวทางเสนทางความกาวหนา 
ในสายงานตําแหนง ใหบุคลากรทราบ 

หนวยงาน มีการประชาสัมพันธเสนทางความกาวหนา 
ในสายงานตําแหนง ใหบุคลากรทราบ พรอมทั้งให 
คําปรึกษาดังกลาว 

3.2 ดําเนินการบันทึก แกไข ปรับปรุง ขอมูลบุคลากรในระบบ 
ศูนยขอมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติ ใหถูกตอง ครบถวน และ           
เปนปจจุบัน 

- หนวยงาน ดําเนินการปรับปรุงระบบดังกลาว ตามระยะ            
ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กําหนดทุกระยะ                 
แลวเสร็จที่กําหนดไว ้ 
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 3.3 จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ               

ทีเ่ปนธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได 
 - หนวยงานมีการถายทอดตัวชี้วัด โดยผบูังคับบัญชา   
 ตามลําดับ ดูแล กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ  
 ปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณา 
 ผลการปฏิบัติราชการ ในความรู ทักษะ และ สมรรถนะ  
 ทุกคน อยางเปนธรรม เสมอภาค และเปนไป ตามเกณฑ 
 มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

3.4 จัดใหมีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติ 
หนาที่ราชการอยางเปนธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบ 
ได ้ 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลครั้งที่ 
1/2564 และครั้งที่ 2/2564 ใหเปนไปตามผลการ 
ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ราชการ ผานกระบวนการ 
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวน 
ตําบล ตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานการ ประชุม
ดังกลาว 

3.5 ดําเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหนาที ่
ราชการประจําป เพ่ือยกยองชมเชย แกบุคลากรดีเดน ดานการ 
ปฏิบัติงานและคุณประโยชนตอสาธารณชน 

- ปละ 2 ครั้ง 

3.6 จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แกบุคลากร ในดาน 
สภาพแวดลอมการทํางาน ดานความปลอดภัยในการทํางาน 
ดานการมีสวนรวมในการทํางาน 

- มีการจัดอุปกรณขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอยาง          
  ครบถวน  
- จัดใหมียาและเวชภัณฑสําหรับการปฐมพยาบาล เบื้องตน  
- จดักิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสาธารณะ จิตอาสา 
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4. ดานคุณธรรม จริยธรรม และวินัย          
ขาราชการ 

4.1 แจงใหบุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม          
ขาราชการสวนทองถิ่น และขอบังคับองคการบริหารสวนตําบล 
วาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถิ่น 

- ประชาสัมพันธใหเจาหนาที่รับทราบประมวล
จริยธรรม ขาราชการสวนทองถิ่น และขอบังคับ               
องคการบริหารสวนตําบลวาดวยจรรยาบรรณ            
ขาราชการสวนทองถิ่น 

4.2 ใหผูบังคับบัญชา มอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชา 
อยาง เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กํากับ 
ติดตาม และ ดูแลผูใตบังคับบัญชา ใหปฏิบัติงานตาม               
หลักเกณฑ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

- ดําเนินการแบงงานและมอบหมายหนาที่ความ 
รับผิดชอบของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

4.3 สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสราง 
มาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริตประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 

- มีการดําเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการ 
ดําเนินการแผนการสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม          
และ การปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น 

 


