
แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
ดานการวางแผนกำลังคน ๑. จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ป เพื่อใชในการ กำหนด

โครงสรางและกรอบอัตรากำลังที่รองรับ ภารกิจของ 
หนวยงาน 
 
 
 
 
 
 ๒. จัดทำและดำเนินการสรรหาขาราชการ และ 
พนักงานจาง ทันตอการเปลี่ยนแปลง หรือ ทดแทน
อัตรากำลังท่ีลาออก หรือโอนยาย  
 
๓.  ร ับสม ัครค ัดเล ือก สรรหาคนด ีคนเก งเ พ่ือ 
ปฏิบัต ิงานตามภารกิจของหนวยงานเพ่ือบรรจุ 
แตงตั ้งเขาร ับราชการ หรือประกาศรับโอนยาย 
พนักงานสวนทองถิ่น มาดำรงตำแหนงที่วาง หรือ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงาน ท่ีสูงข้ึน 
๔. แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและ เลือกสรร 
 
๕. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรเพื ่อวางแผน 
อัตรากำลังใหมีความครบถวน สมบูรณและเปน 
ปจจุบัน 

- ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพ่ือกำหนดปรับปรุงตำแหนงใหม 
จำนวน ๕ ตำแหนง ตามประกาศใหแผนอันตรากำลัง ๓ ป (พ.ศ. 
๒๕๖๔-๒๕๖๖) ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือรองรับภารกิจของหนวยงาน
และการพิจารณาปรับปรุง ภาระงานใหสอดคลองกับสวนราชการใน
ปจจุบัน  
-ดำเนินการแกไขปรับปรุงโครงสรางสวนราชกาชและเพิ่มตำแหนง
นักวิชาการตรวจสอบภายในตามระเบียบกฎหมายท่ีบังคับไว 
 
- ไมไดดำเนินการ  
 
 
 
- อยู ระหวางการสรรหาในตำแหนงที ่ร องขอให กสถ. ดำเนินการ
สอบแขงขันแทนใน ตำแหนงท่ีวาง  
 
 
 
- ไมไดดำเนินการ 
 
- ดำเน ินการบันทึกข อม ูลในระบบสารสนเทศเพื ่อการวางแผน
อัตรากำลัง (LHR) ครบถวน สมบูรณและเปนปจจุบัน 



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
ดานการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ๑. ดำเนินการประเมินขาราชการ เจาหนาท่ี และ

ลูกจาง ตามมาตรฐาน กำหนดตำแหนง ใน ความรู 
ทักษะ และสมรรถนะ 

- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสวนตำบลและ
พนักงานจางทุกคน จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ - ครั้งท่ี ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) - ครั้งท่ี ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔) 

ดานการพัฒนาบุคลากร ๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำป/นโยบาย 
พัฒนาบุคลากรประจำป และดำเนินการตาม แผนฯ/
นโยบายฯ ใหสอดคลองตามความจำเปน 
 
๒. กิจกรรมการประชุมเพื ่อเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปรงใส ขององคการ บริหาร
สวนตำบลเมืองเกษตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 
 
 
 
 
๓. สงเสริมและพัฒนาองคกรมุงสูการเปน องคกร
แหงการเรียนร 

- มีการดำเนินปรับปรุงแผนอัตรากำลังบุคลากร ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ 
– ๒๕๖๖ โดย พิจารณาบุคลากร เขารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู
ตามสายงาน ตำแหนง ให เปนไปตามแผนพัฒนาบุคลากร  
 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมคุณธรรมและจริยธรรมในการประชมุพนักงาน
สวนตำบลและ พนักงานจาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนมกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีหัวขอการประชุม
เก่ียวกับการเตรียมความพรอม ในการเขาสูปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมีมาตรฐานดาน คุณธรรม จรยิธรรมของ
การเปนขาราชการท่ีดีและเปนไปตาม หลักธรรมาภิบาล  
 
 
- จัดทำคูมือการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ของสวนราชการเพ่ือสรางเปน
องคความรู (Know ledge) สำหรับเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและ
เผยแพรลงในเว็บไซตของ หนวยงาน 

 

 

 



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
 ๒. จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน

ราชการ ท่ีเปนธรรมเสมอภาค และ สามารถ
ตรวจสอบได 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางทุก
คนจำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ผลดังนี ้

ระดับการ 
ประเมิน 

พนักงาน
สวนตำบล

(คน) 

ลูกจาประจำ 
(คน) 

พนักงานจาง
(คน) 

ระดับดีเดน 1๔ ๑ ๙ 
ระดับดีมาก - - - 
ระดับด - - - 
ระดับพอใช ๑ - - 
ระดับปรับปรุง - - - 

ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ผลดังนี ้
ระดับการ 
ประเมิน 

พนักงาน
สวนตำบล

(คน) 

ลูกจาประจำ 
(คน) 

พนักงานจาง
(คน) 

ระดับดีเดน ๑๔ ๑ ๙ 
ระดับดีมาก - - - 
ระดับด - - - 
ระดับพอใช ๑ - - 
ระดับปรับปรุง - - - 

 



ดานการสงเสริมจริยธรรมและ รักษา
วินัยของบุคลากรใน หนวยงาน 

๑. แจงใหบุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวล 
จริยธรรมขาราชการสวนทองถิ่น และขอบังคับ ของ
องคการบร ิหารส วนตำบลเมืองเกษตร ว าด วย 
จรรยาบรรณขาราชการสวนทองถ่ิน 

- ประกาศพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางรับทราบถึงประมวล
จริยธรรม ขาราชการสวนทองถิ่น และขอบังคับขององคการบริหารสวน
ตำบลเมืองเกษตรวาดวย จรรยาบรรณขาราชการสวนทองถิ่นพรอมใหลง
นามรับทราบทุกคน 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
 ๒.  ให  ผ ู  บ ั งค ับบ ัญชา มอบหมายงานให  แก  

ผู ใตบังคับบัญชา อยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 
รวมถ ึงการควบค ุม กำก ับ ต ิดตาม และด ูแล 
ผู ใต บ ังคับบัญชา ใหปฏิบ ัต ิงานตามหลักเกณฑ 
แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
๓. สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริตขององคการ บริหารสวนตำบล
เมืองเกษตร ป ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

- ดำเนินการแบงงานและมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหพนักงาน
สวนตำบล ปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนง ตามคำสั่ง อบต.ดังนี้ 
 - สำนักปลัด คำสั่ง ท่ี ๒๑/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕ 
- กองคลัง คำสั่ง ท่ี ๒๒/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕  
- กองชาง คำสั่ง ท่ี ๒๓/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕  
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ๒๔/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕ 
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒๕/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๕ ม.ค. 
๒๕๖๕ 
- หนวยตรวจสอบภายใน ๒๖/๒๕๖๕  ลงวันท่ี ๒๕ ม.ค.๒๕๖๕ 
- ดำเนินการแตงตั้งหัวหนาสวนราชการ รักษาราชการแทนปลัดองคการ
บริหารสวน ตำบล ตามคำสั่ง อบต.เมืองเกษตร ท่ี ๒๗๑/๒๕๖๓ ลงวันท่ี 
๑ ต.ค. ๒๕๖๓ 
- มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตของ องคการบริหารสวนตำบลศรีธาตุ และรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของ
องคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร 
 หมายเหตุ : ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไมมีพนักงานสวนตำบลและ
พนักงานจางของ องคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร ถูกดำเนินการ
ลงโทษทางวินัย 



ดานการพัฒนาและสงเสริม คุณภาพ
ชีวิตใหมีความเหมาะสม และตรงกับ
ความตองการของ บุคลากร 

๑. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี บุคลากร ใน
ดานสภาพแวดลอมการทำงาน ดานความ ปลอดภัย
ในการทำงาน ดานการมีสวนรวมใน การทำงาน 

- มีการจัดอุปกรณขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอยางครบถวน - จัดใหมี
เครื่องปฐมพยาบาล - จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนสานธารณะหรือ จิต
อาสาขององคการบริหารสวน ตำบลเมืองเกษตร 

ปญหาและอุปสรรค - มีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรท่ีจำกัด ทำใหพนักงานเจาหนาท่ี ไมสามารถเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรท่ีตองการฝกอบรม 

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข - ควรตั้งงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรเพ่ิม เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรู ความสามารถ ตามหลักสูตรท่ี

ตองการ 

 

งานทรัพยากรบุคคล  

สำนักปลัด  

องคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร 

 


