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องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

1.ด้านการสรรหา 1.1 จ ัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื ่อใช ้ในการ
กำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่รองรั บ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

- ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพ่ือกำหนด
ตำแหน่งใหม่เพิ ่ม รองร ับภารกิจของหนว่ยงาน 
และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้อง
กับส่วนราชการในปัจจ ุบ ัน (การวิเคราะห์ภาระ
งาน การเตรียมการข้อมูล และการระดมความคิด
ของ คกก. และผู้เก่ียวข้อง) 

1.2 จ ัดทำและดำ เน ินกา รตา มแผนสร ร หา
ข้าราชการและพนั กงานจ ้า ง ให ้ ทั นต ่ อก า ร
เปลี ่ยนแปลง หร ือทดแทนอัตรากำลังที ่ลาออก
หรือโอนย้าย 

1. ดำเนินการขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแทน ใน
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด ระดับต้น และ 
นายช่างโยธา 

1.3 การร ับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั ้งเข ้าร ับราชการ หร ือประกาศรับโอนยา้ย
พนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง หรือ
ประกาศร ับสมัครบุคคลเพื ่อเปลี ่ยนสายงานที่
สูงขึ้น 

- ไม่มีการดำเนินการ 

1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและการ
เลือกสรร 

- ไม่มีการดำเนินการ 

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับตำแหน่งที่
สูงขึ้น 

- ไม่มีการดำเนินการ 

 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จ ัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และ
ดำเนินการตามฯ ให้สอดคล้องตามความจำเป็น 

-  มีการดำเน ินการจ ัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจำปี 2564 –  2566 โดยพิจารณาจาก
บุคลากรเข ้าร ับการฝึกอบรมเพื ่อพัฒนาความรู้
ตามสายงานตำแหน่ง ให้เป็นไปตามแผน พัฒนา
บุคลากร 

2.2 กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็น
กรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง 

-  มีการวางแผนพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝ ึ กอบรมตา มสา ย งา น  ควา มก ้ า วหน ้ า  ใน
แผนพัฒนาบุคลากรฯ 

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงาน
ให้อยู่ใน ระบบงาน E – learning  

- ส่งเสร ิมให้พนักงานส่วนตำ บลที ่บรรจ ุ ให ม่  
ดำเนินการเรียนรู้ ด้วยตนเองในระบบ E – learning 
ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง  

2.4 ดำเนินการประเมินข้าราชการท้องถิ่นตาม
เกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ในความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

-  หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานตำแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุ คลากร 
เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ในตำแหน่งในสายงาน 

2.5 ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร 

-  หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้าน
การพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการ
ทำงาน บำเหน็จ ความชอบ พร้อมทั้งติดตามและ
นำผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนาและให้
มีขั้นพ้ืนฐานของพนักงาน 

 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

3. ด้านการธำรงรักษาไว้และแรงจูงใจ 3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทา ง
ความก้าวหน้าในสายงานตำแหน่งในบุคลากร
ทราบ 

- หน่วยงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทาง
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานตำแหน่งใน
บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาดังกล่าว 

3.2 ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูล
บุคลากร ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

-  หน่วยงานดำเน ินการปรับปรุงระบบดังกล่าว 
ตามระยะที ่กรมส่งเสร ิมการปกครองท้อ งถิ่ น
กำหนดทุกระยะ แล้วเสร็จที่กำหนดไว้ 

3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นธรรม เสมอภาคและ
สามารถตรวจสอบได้  

- หน ่ วย งา นม ี กา ร ถ ่ า ยทอดต ั วช ี ้ ว ั ด  โ ดย
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ดูแล กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกร รมการ
กลั่นกรองผลการพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ 
ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ทุกคนอย่างเป็น
ธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรา ฐาน
กำหนดตำแหน่ง 

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดี ความชอบ ตาม
ผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอ
ภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำ บล
ครั้งที่ 1/2564 ให้เป็นไปตามผลการประเ มินผล
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก. 
พิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 
ครั้งที่ 2/2564 ตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
รายงานการประชุมดังกล่าว 

3.5 ดำเนินการพิจารณาความดี ความชอบ การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปี เพ่ือยกย่องชมเชย 
แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงาน และ
คุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
 3.6 จ ัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีว ิ ตที ่ด ี แก่

บุคลากรในด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้าน
ความปลอดภัยในการทำงาน ด้านการมีส่วนร่วม
ในการทำงาน 

- ดำเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลปราณบุรี 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ เข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจำปี 
-  มีการจ ัดอุปกรณ์ขั ้นพื้นฐานในการปฏิบติังาน
อย่างครบถ้วน 

- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 

- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ ถึงประมวล
จร ิยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ ่นและข้อบงัคับ 
องค์การบร ิ หาร ส่ วนตำ บล เขาจ ้าว ว่าด ้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ ้าหน้าที่รับทราบประมวล
จร ิยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ ่นและข้อบงัคับ 
องค์การบร ิ หาร ส่ วนตำ บล เขาจ ้าว ว่าด ้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

4.2 ให ้ ผ ู ้ บ ั งค ั บบ ัญชา มอบหมา ยงา นแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบั ติ 
รวมถึงการควบค ุม กำกับติดตาม และดูแล
ผู ้ใต้บ ังคับบัญชาให้ปฏิบ ัติงานตามหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- ดำเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงาน
จ้าง 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรมจริยธรรม และ
การป้องกัน การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 - 2566 

- มีการดำเนินการตามแผน โดยสรุปรายงา นผล
การดำเน ินการแผนส่ งเสร ิ มวิน ัย คุณธร รม 
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 

 
 
 
 
 


