
การรายงานผลการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลด าเนินงาน หมายเหตุ 

1.การสรรหา  1. การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  และปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือก าหนดโครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลัง ไว้เพ่ือรองรับภารกิจขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
 
 

1. ด าเนินการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและ
กรอบอัตราก าลังภายในองค์การบริหารส่วนต าบลใน
แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปี พ.ศ.256๔-256๖  
2. ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  3  ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ครั้งที่ 2)  
3. ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี   
4. ประกาศก าหนดโครงสร้างส่วนราชการภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบล 
๕.ประกาศแบ่งส่วนราชการของ อบต. 
๖. ประกาศก าหนดระดับต าแหน่งภายใน อบต. 
๗. จัดคนลงสู่ต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
๘. การแบ่งงานในส่วนราชการและมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 

 

 ๒. การด าเนินการสรรหาข้าราชการ  พนักงานจ้างตาม
แผนอัตราก าลัง 3 ปี แทนต าแหน่งที่ว่าง และ 
ที่ก าหนดต าแหน่งใหม่  
 

1. ประกาศรับโอนพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่ง
สายงานบริหารและสายงานปฏิบัติ 
2. ด าเนินการร้องขอให้ ก.สถ.ด าเนินการจัดสอบ               
ในต าแหน่งที่ว่าง 
5. สรรหาพนักงานจ้างในต าแหน่งว่างตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี โดยการประกาศรับสมัครพนักงาน
จ้างและด าเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการและ
ออกค าสั่งแต่งตั้งพนักงาน 

สรรหาแทน
ต าแหน่งว่างใน
แผนอัตราก าลัง           
3 ปี และสรรหา
ต าแหน่งที่ก าหนด
ใหม่ในแผน
อัตราก าลัง 3 ปี 
 

 



การรายงานผลการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  อ าเภอจอมบงึ  จังหวดัราชบุรี 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลด าเนินงาน หมายเหตุ 
๒. การพัฒนาบุคลากร 1. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  และด าเนินการตาม

แผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลและตามความจ าเป็น 

1. มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี 256๔ – 256๖  
2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามต าแหน่งสาย
งาน  รวมทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติ  เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้  ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
 

 

 2. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จัดท าแบบประเมินพึงพอใจพร้อมเสนอผู้บริหาร  
สรุปหาแนวทางการพัฒนาด้านบุคลกรต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



การรายงานผลการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  อ าเภอจอมบงึ  จังหวดัราชบุรี 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลด าเนินงาน หมายเหตุ 
3. การธ ารงไว้ รักษาไว้ และแรงจูงใจ 1.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางและเส้นทาง

ความก้าวหน้า 
1. แจ้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างทราบถึงเส้นทางความก้าวหน้าของแต่
ละต าแหน่ง  เพ่ือจะได้วางแผนอนาคตการท างาน 
2. แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  และการรับ
สมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้ทราบ
โดยทั่วกัน 

 

 2. การจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น 2. การบันทึกข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นที่ถูกต้อง  
ครบถ้วน  และเป็นปัจจุบัน 

 

 3. การจัดท าการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของ
บุคลากรต่อองค์กร 

3. มีการจัดท าประเมินความพึงพอใจแลแรงจูงใจ
ของบุคลากรต่อองค์กรเพ่ือให้ค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสุข ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากร
อย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
และให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ ปีละครั้ง 

 

 

 

 

 



การรายงานผลการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  อ าเภอจอมบงึ  จังหวดัราชบุรี 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลด าเนินงาน หมายเหตุ 
3. การธ ารงไว้ รักษาไว้ และแรงจูงใจ 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  

พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา   รวมทั้งการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  

1. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  และแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  เพื่อ
พิจารณาผลการประเมินอย่างเป็นธรรม 
2. แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ  
โดยประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง เพื่อน าผล
การประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาด้านการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรขององค์กรต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



การรายงานผลการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  อ าเภอจอมบงึ  จังหวดัราชบุรี 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลด าเนินงาน หมายเหตุ 
4. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 1. การจัดแผนที่เส้นทางความก้าวหน้า มีการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแต่ละ

ต าแหน่ง 
 

 2. การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น  1. ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับต าแหน่ง
ที่สูงขึ้นในระดับปฏิบัติการเป็นระดับช านาญการตาม
ขั้นตอนและกระบวนการ 

 

 3. การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและเลื่อนขั้น
ค้าจ้างลูกจ้างประจ า  , การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา  

2. น าผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มาพิจารณาเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน  
เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ า  และเลื่อนเงินเดือน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยผ่าน
กระบวนการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการ 

 

 4. การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงาน ๓. น าผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน
จ้าง มาพิจารณาเพ่ือค่าจ้างพนักงานจ้าง  โดยผ่าน
กระบวนการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 



 

การรายงานผลการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  อ าเภอจอมบงึ  จังหวดัราชบุรี 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลด าเนินงาน หมายเหตุ 
5. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ๑. การจัดท าแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.256๔-๒๕๖๖   
3. การจัดท าแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม  
จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปี พ.ศ.256๔-
256๖ 

1. การประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวล
จริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  แนวทางการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับคุณธรรมและ 
จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามแผนการเสริมสร้าง
วินัยคุณธรรมและจริยธรรมและป้องกันการทุจริต  

 

 

 

 

 

 

 

 


