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องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุร ี



  
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง  3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนด
โครงการสร้างและ  กรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

1. ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  เพ่ือก าหนดต าแหน่งใหม่เพ่ิม  รองรับ
ภารกิจของหน่วยงาน  และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วน
ราชการในปัจจุบัน (การวิเคราะห์ภาระงาน  การเตรียมการข้อมูล  และการ
ระดมความคิดของ คกก. และผู้ที่เก่ียวข้อง) 
 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ  
และพนักงานจ้าง  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตราก าลังที่น าออกหรือโอนย้าย 

1. ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้างประเภททั่วไป  ที่ว่าง 
2. ด าเนินการรับโอนย้าย  พนักงานส่วนต าบลที่ว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
3. ด าเนินการขอให้ กสถ.ด าเนินการสอบแทนในต าแหน่ง นายช่างโยธา 
 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า
รับราชการ หรือประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง  หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 
 

1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 
2. ประกาศรับโอนย้าย  พนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีว่าง 
 

1.4 แต่งตั้ งคณะกรรมการในการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรร 

ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้างทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ไม่ได้ด าเนินการ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีและด าเนินการ
ตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 

1. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ.2566 – 2566 โดย
พิจารณาบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่งให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางจาก  
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางจาก 
 
 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็นกรอบ
ในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

-มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม  ตามสายงาน
ความก้าวหน้าในแผนพัฒนาบุคลากร 

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่
ในระบบงาน  E - learning 

- ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ ด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองใน
ระบบ E – learning  ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะต าแหน่ง 

2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่งในความรู้ทักษะและ
สมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่งเพื่อ
พิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถใน
ต าแหน่งสายงาน 

2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร -หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารทรัพยากร
บุคคลทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร  สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน  
บ าเหน็จความชอบพร้อมทั้งติดตามและน าผลความพึงพอใจของพนักงานมา
พัฒนาและจัดให้มีขั้นพ้ืนฐานของพนักงาน 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

  3. ด้านการธ ารงรักษาไว้และ
แรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งให้บุคลากรทราบ 

-หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งเพื่อ
พิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถใน
ต าแหน่งตามสายงาน 

3.2 ด าเนินการบันทึก  แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากร
ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

-หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าวตามระยะที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนดทุกระยะแล้วเสร็จตามที่ก าหนด 

3.3  จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการที่เป็นธรรมเสมอภาคและสาสมารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  ดูแล ก ากับ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
พิจารณาผลการปฏิบัติราชการในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคน อย่าง
เป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบตามผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม  เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้ 

- พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 2รอบ ให้เป็นไป
ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและรายงานการประชุม 

3.5 มีการประกาศผลการพิจารณาความดีความชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชย แก่
บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อ
สาธารณชน 

- อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรใน
ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยใน
การท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

- ประสานงานกับโรงพยาบาลระจอมเกล้า เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่เข้า
รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
- มีกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ  
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ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม  
ผลการด าเนินงาน 

 
  4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และวินัยข้าราชการ 

4.1 แจ้งบุคคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางจากว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น
และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลบางจากว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการควบคุม  ก ากับ 
ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์แนวทางระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

-ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง  

4.3  ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐาน  วินัยคุณธรรม  จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริต 

- มีการด าเนินการตามแผน 

 


