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แบบรายงานผลการด าเนนิการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน 
1. ด้านการสรรหา 1.1  จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการ

ก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับ
ภารกิจของ อบต. 
1.2  จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหา
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนอัตราก าลังที่
ลาออกหรือโอนย้าย 
 
 
 
 
 
 
1.3  การรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
รับราชการหรือประกาศรับโอนย้าย พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่
สูงขึ้น 
 
 

-  ด าเนินการตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 
 
 
- ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้าง จ านวน 9 ต าแหน่ง  13  อัตรา 
   1. ยาม  จ านวน  1  อัตรา 
   2. คนงานทั่วไป  จ านวน 4  อัตรา 
   3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 2 อัตรา 
   4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  จ านวน  1  อัตรา 
   5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน  1  อัตรา 
   6. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  จ านวน  1  อัตรา 
   7. ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้  จ านวน  1  อัตรา 
   8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  จ านวน  1  อัตรา 
   9. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  จ านวน  1  อัตรา 
 - ด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป เป็นประเภท
วิชาการ  จ านวน  3  ต าแหน่ง  3  อัตรา 
    1. นักสันทนาการ (ปก./ชก.) 
    2. นักจัดการงานช่าง (ปก./ชก.) 
    3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) 
  



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน 
2.  ด้านการพัฒนา 2.1  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

 
 
2.2  ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร  
 
2.3  ด าเนินการประเมินพนักงานส่วนต าบล
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ใน
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
 
2.4  ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร 

-  มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 – 
2566 โดยพิจารณาบุคลากรเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสาย
งานต าแหน่งให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 
-  มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงาน
ความกา้วหน้าในแผนพัฒนาบุคลากร 
-  หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถในต าแหน่งสายงาน 
 
-  หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดล้อม
การท างาน บ าเหน็จความชอบพร้อมทั้ง ติดตาม และน าผลความพึงพอใจ
ของพนักงานมาพัฒนา และจัดให้มีข้ันพ้ืนฐานของพนักงาน 

3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 3.1  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทาง
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งให้
บุคลากรทราบ 
3.2  ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูล
บุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
3.3  จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นธรรมเสมอภาพและ
สามารถตรวจสอบได้ 
 

-  หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว 
 
-  หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าวตามระยะเวลาที่กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดทุกระยะ แล้วเสร็จตามที่ก าหนด
ไว้ 
-  หน่วยงานมีการถ่ายทอตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล ก ากับ 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผล
การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคน
อย่างเป็นธรรม เสมอภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน 
 3.4  จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ 

ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม 
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.5  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
บุคลากรในด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้าน
ความปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วน
ร่วม 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลครั้งที่ 1/2564 และครั้ง
ที่ 2/2564 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ผ่านกระบวนการคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบลตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานการประชุมดังกล่าว  
-  มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
-  จัดให้มียาและเวชภัณฑ์ส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
-  จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

4.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ 

4.1  แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
4.2  ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
4.3  ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตาม
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม 
จริยธรรม 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 
 
 
- มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการแผนการ
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลของ อบต.ทุ่งใหญ่ จะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบทุกนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ 
ช่วยเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกคนเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถตอบสนองความต้องการของ
นโยบายผู้บริหาร ประชาชนผูร้ับบริการและช่วยแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับพ้ืนที่ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 


