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องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 

อําเภอปราณบุรี  จังหวดัประจวบครีีขันธ



แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว  อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

1.ดานการสรรหา 1.1 จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือใชในการ
กําหนดโครงสรางและกรอบอัตรากําลังท่ีรองรับ
ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 

- ดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง เพ่ือกําหนด
ตําแหนงใหมเพ่ิม รองรับภารกิจของหนวยงาน 
และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานใหสอดคลอง
กับสวนราชการในปจจุบัน (การวิเคราะหภาระ
งาน การเตรียมการขอมูล และการระดมความคิด
ของ คกก. และผูเก่ียวของ  

1.2 จัด ทําและดํา เนินการตามแผนสรรหา
ข าราชการและพนั กงานจ า ง ให ทันต อการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากําลังท่ีลาออก
หรือโอนยาย 

1. ดําเนินการขอให กสถ. ดําเนินการสอบแทน ใน
ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด ระดับตน และ 
นายชางโยธา 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แตงตั้งเขารับราชการ หรือประกาศรับโอนยาย
พนักงานสวนทองถ่ินมาดํารงตําแหนงท่ีวาง หรือ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานท่ี
สูงข้ึน 

- ไมมีการดําเนินการ 

1.4 แตงต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและการ
เลือกสรร 

- ไมมีการดําเนินการ 

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับตําแหนงท่ี
สูงข้ึน 

- ไมมีการดําเนินการ 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

2. ดานการพัฒนา 2.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป และ
ดําเนินการตามฯ ใหสอดคลองตามความจําเปน 

- มีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําป 2564 – 2566 โดยพิจารณาจาก
บุคลากรเขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู
ตามสายงานตําแหนง ใหเปนไปตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

2.2 กําหนดเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเปน
กรอบในการพัฒนาบุคลากรแตละตําแหนง 

- มีการวางแผนพิจารณาสงบุคลากรเขารับการ
ฝ กอบรมตามสายงาน  ความก า วหน า  ใน
แผนพัฒนาบุคลากรฯ 

2.3 สรางบทเรียนความรูเฉพาะดานตามสายงาน
ใหอยูใน ระบบงาน E – learning  

- สง เสริมใหพนักงานสวนตําบลท่ีบรรจุ ใหม  
ดําเนินการเรียนรูดวยตนเองในระบบ E – learning 
ในวิชาความรูท่ัวไปและเฉพาะตําแหนง  

2.4 ดําเนินการประเมินขาราชการทองถ่ินตาม
เกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนง ในความรู ทักษะ 
และสมรรถนะ 

- หนวยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ
มาตรฐานตําแหนง เพ่ือพิจารณาจัดสงบุคลากร 
เขารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ 
ในตําแหนงในสายงาน 

2.5 ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร 

- หนวยงานมีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังดาน
การพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดลอมการ
ทํางาน บําเหน็จ ความชอบ พรอมท้ังติดตามและ
นําผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนาและให
มีข้ันพ้ืนฐานของพนักงาน 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

3. ดานการธํารงรักษาไวและแรงจูงใจ 3.1 ประชาสัมพันธและเผยแพรแนวทางเสนทาง
ความกาวหนาในสายงานตําแหนงในบุคลากร
ทราบ 

- หนวยงานประชาสัมพันธและเผยแพรแนวทาง
เสนทางความกาวหนาในสายงานตําแหนงใน
บุคลากรทราบ พรอมท้ังใหคําปรึกษาดังกลาว 

3.2 ดําเนินการบันทึก แกไข ปรับปรุง ขอมูล
บุคลากร ในระบบศูนยขอมูลบุคลากรทองถ่ิน
แหงชาติ ใหถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 

- หนวยงานดําเนินการปรับปรุงระบบดังกลาว 
ตามระยะท่ีกรมสงเสริมการปกครองทอง ถ่ิน
กําหนดทุกระยะ แลวเสร็จท่ีกําหนดไว 

3.3 จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานราชการท่ีเปนธรรม เสมอภาคและ
สามารถตรวจสอบได  

- ห น ว ย ง า น มี ก า ร ถ า ย ท อ ด ตั ว ชี้ วั ด  โ ด ย
ผูบงัคับบัญชาตามลําดับ ดูแล กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ 
ในความรู ทักษะ และสมรรถนะ ทุกคนอยางเปน
ธรรม เสมอภาค และเปนไปตามเกณฑมาตราฐาน
กําหนดตําแหนง 

3.4 จัดใหมีการพิจารณาความดี ความชอบ ตาม
ผลการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเปนธรรม เสมอ
ภาค และสามารถตรวจสอบได 

- พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
ครั้งท่ี 1/2563 ใหเปนไปตามผลการประเมินผล
การปฏิบัติหนาท่ีราชการ ผานกระบวนการ คกก. 
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
ครั้งท่ี 2/2563 ตามคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนและ
รายงานการประชุมดังกลาว 

3.5 ดําเนินการพิจารณาความดี ความชอบ การ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการประจําป เพ่ือยกยองชมเชย 
แกบุคลากรดีเดน ดานการปฏิบัติงาน และ
คุณประโยชนตอสาธารณชน 

- อยูระหวางดําเนินการ 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

 3 .6  จัดให มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีดี  แก
บุคลากรในดานสภาพแวดลอมการทํางาน ดาน
ความปลอดภัยในการทํางาน ดานการมีสวนรวม
ในการทํางาน 

- ดําเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลปราณบุรี 
เพ่ือประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีเขารับการตรวจ
สุขภาพประจําป 
- มีการจัดอุปกรณข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน
อยางครบถวน 

- จัดใหมีเครื่องปฐมพยาบาล 

- จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสาธารณะ 

4. ดานคุณธรรม จริยธรรม และวินัยขาราชการ 4.1 แจงใหบุคลากรในสงักัดรับทราบ ถึงประมวล
จริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ินและขอบังคับ 
องคการบริหารส วน ตําบลเขาจ าว  ว าด วย
จรรยาบรรณขาราชการสวนทองถ่ิน 

- ประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีรับทราบประมวล
จริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ินและขอบังคับ 
องคการบริหารส วน ตําบลเขาจ าว  ว าด วย
จรรยาบรรณขาราชการสวนทองถ่ิน 

4 . 2  ให ผู บั ง คั บบัญช ามอบ หมา ย ง า น แ ก
ผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 
รวมถึงการควบคุม กํากับติดตาม และดูแล
ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ 
แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

- ดําเนินการแบงงานและมอบหมายหนาท่ี ความ
รับผิดชอบของพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง 

4.3 สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ
เสริมสรางมาตรฐาน วินัย คุณธรรมจรยิธรรม และ
การปองกัน การทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 - 2566 

- มีการดําเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผล
การดํ า เนินการแผนส ง เสริมวินัย  คุณธรรม 
จริยธรรม และการปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น 

 

 

 

 

 


