
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลศรีบรรพต อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
๑. ดานการสรรหา 1.1 จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือใชในการกําหนดโครงสราง

และกรอบอัตรากําลังท่ีรองรับภารกิจของ อบต.
- ดําเนินการตามแผนอัตรากําลังสามป (พ.ศ. 2564 –
2566)

1.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนสรรหาพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางใหทันตอการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตรากําลังท่ีลาออกหรือโอนยาย

- การดําเนินการสรรหาพนักงานจาง จํานวน ๓ อัตรา
๑. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองการศึกษาฯ)
๒. คนงานท่ัวไป (กองคลัง)
๓. ผูดูแลเด็ก (กองการศึกษาฯ)

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งรับราชการ
หรือประกาศรับโอนยาย พนักงานสวนทองถ่ิน มาดํารงตําแหนง
ท่ีวางหรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานท่ีสูงข้ึน

- ดําเนินการรับโอน (ยาย) พนักงานสวนตําบล จํานวน ๓
อัตรา

1. นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
๒. นิติกร (ปก./ชก.)
๓. เจาพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)

- ดําเนินการยายพนักงานสวนตําบล 1 อัตรา
1. นักทรัพยากรบุคคล (ปก.)

1.4 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน - ดําเนินการการเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล
ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน

ระดับชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
1. นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ระดับชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา
1. เจาพนักงานพัฒนาชุมชน

๒. ดานการพัฒนา 2.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป และดําเนินการตาม
แผนฯ ใหสอดคลองตามความจําเปน

มีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป พ.ศ.
2564 – 2566 โดยพิจารณาบุคลากร เขารับการอบรม
เพ่ือพัฒนาความรูตามสายงานตําแหนง ใหเปนไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากรฯ



-๒-

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
2.2 กําหนดเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเปนกรอบในการ
พัฒนาบุคลากรแตละตําแหนง

- มีการวางแผนการพิจารณาสงบุคลากรเขารับการอบรม
ตามสายงานความกาวหนาในแผนพัฒนาบุคลากรฯ

2.3 สรางบทเรียนความรูเฉพาะดานตามสายงานใหอยูใน
ระบบงาน E-learning

- สงเสริมใหพนักงานสวนตําบล ท่ีบรรจุใหม ดําเนินการ
เรียนรูดวยตนเองในระบบ E-learning ในวิชาความรู ท่ัวไป
และเฉพาะตําแหนง

2.4 ดําเนินการประเมินพนักงานสวนตําบลตามหลักเกณฑ
มาตรฐานกําหนดตําแหนง ในความรู ทักษะ และสมรรถนะ

- หนวยงานมีการประเมินบุคลากร ตามเกณฑมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง เพ่ือพิจารณาจัดสงบุคลากร เขารับการ
อบรม เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถในตําแหนงตาม
สายงาน

2.5 ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หนวยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังดานการพัฒนาบุคลากร
สวัสดิการ สภาพแวดลอมการทํางาน บําเหน็จความชอบ
พรอมท้ัง ติดตาม และนําผลความพึงพอใจของพนักงาน
มาพัฒนา และจัดใหมีข้ันพ้ืนฐานของพนักงาน

3. ดานการธํารง รักษาไว และแรงจูงใจ 3.1 ประชาสัมพันธและเผยแพรแนวทางเสนทางความกาวหนา
ในสายงานตําแหนง ใหบุคลากรทราบ

- หนวยงาน มีการประชาสัมพันธเสนทางความกาวหนา
ในสายงานตําแหนง ใหบุคลากรทราบ พรอมท้ังให
คําปรึกษาดังกลาว

3.2 ดําเนินการบันทึก แกไข ปรับปรุง ขอมูลบุคลากรในระบบ
ศูนยขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ ใหถูกตอง ครบถวน และ
เปนปจจุบัน

- หนวยงาน ดําเนินการปรับปรุงระบบดังกลาว ตามระยะ
ท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดทุกระยะ แลว
เสร็จท่ีกําหนดไว และเปนปจจุบัน



-๓-

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
3.3 จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ท่ี
เปนธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได

- หนวยงานมีการถายทอดตัวชี้วัด โดยผูบังคับบัญชา
ตามลําดับ ดูแล กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ พิจารณา
ผลการปฏิบัติราชการ ในความรู ทักษะ และ สมรรถนะ
ทุกคน อยางเปนธรรม เสมอภาค และเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานกําหนดตําแหนง

3.4 จัดใหมีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการอยางเปนธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบ
ได

- พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ครั้งท่ี
1/2564 และครั้งท่ี 2/2564 ใหเปนไปตามผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ผานกระบวนการ
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล ตามคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน และรายงานการประชุม
ดังกลาว

3.5 ดําเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการประจําป เพ่ือยกยองชมเชย แกบุคลากรดีเดน ดานการ
ปฏิบัติงานและคุณประโยชนตอสาธารณชน

- ปละ 2 ครั้ง

3.6 จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี แกบุคลากร ในดาน
สภาพแวดลอมการทํางาน ดานความปลอดภัยในการทํางาน
ดานการมีสวนรวมในการทํางาน

- มีการจัดอุปกรณข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอยาง
ครบถวน
- จัดใหมียาและเวชภัณฑสําหรับการปฐมพยาบาล เบื้องตน
- จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสาธารณะ



-๔-

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
4. ดานคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
ขาราชการ

4.1 แจงใหบุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ขาราชการสวนทองถ่ิน และขอบังคับองคการบริหารสวนตําบล
วาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถ่ิน

- ประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีรับทราบประมวลจริยธรรม
ขาราชการสวนทองถ่ิน และขอบังคับองคการบริหารสวน
ตําบลวาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถ่ิน

4.2 ใหผูบังคับบัญชา มอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชา อยาง
เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กํากับ ติดตาม และ
ดูแลผูใตบังคับบัญชา ใหปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ แนวทาง
ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ

- ดําเนินการแบงงานและมอบหมายหนาท่ีความ รับผิดชอบ
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

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

- มีการดําเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการ
ดําเนินการแผนการสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
การปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น


