
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพ่ือใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับต่อภารกิจ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟที่เปลี่ยนแปลงไป 

1. ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) เพื่อก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ
ใหม่ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2. ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ างบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) เพ่ือปรับปรุงอัตราก าลังให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
3. ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ างบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 3) สืบเนื่องจากการขอปรับปรุงใน
ครั้งก่อน จึงขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือขอทบทวนการปรับปรุงกรอบอัตรา ต าแหน่ง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และตามบทบาทภารกิจที่เพ่ิมข้ึนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

1.2 ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
และพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการ
สูญเสียก าลังคน 

1. สรรหาพนักงานส่วนต าบลโดยวิธีการรับโอนย้ายพนักงานส่วนถิ่นที่
ว่าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
2. สรรหาพนักงานจ้าง โดยวิธีการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา
เป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่ว่าง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และเดือน
พฤษภาคม 2564 
3. ด าเนินการร้องขอให้ กสถ.ด าเนินการสอบแข่งขันแทนในต าแหน่งที่ว่าง 
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1. ด้านการสรรหา (ต่อ) 1.3 การรับโอนพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และ
รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

1. ด าเนินการประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนต าบลเพ่ือไปด ารง
ต าแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ดังนี้ 
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
- หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
2. ด าเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร ครั้งที่ 1 เพ่ือเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา 
(รถบรรทุกน้ า) สังกัดส านักปลัดอบต. จ านวน 1 อัตรา ต าแหน่ง พนัก
ขับรถยนต์ สังกัดกองคลัง จ านวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน  
1 อัตรา ด าเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการ และขอความเห็นชอบจาก  
ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนด าเนินการจ้าง 
3. ด าเนินการขอปรับปรุงต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง 
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถบรรทุกน้ า) เป็นต าแหน่งพนักงาน
จ้างทั่วไป  
4. ด าเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร ครั้งที่ 2 พนักงาน
จ้างทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถบรรทุกน้ า) 
สังกัดส านักปลัด อบต.  จ านวน 1 อัตรา และต าแหน่ง คนงาน สังกัด
ส านักปลัด อบต. จ านวน 1 อัตรา ด าเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว
รายงานให้ ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทราบ 
5. ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 1 อัตรา 

๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

- ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
จ้าง เป็นไปตาม หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
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2. ด้านการพัฒนา ๒.๑ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี เพ่ือเป็นกรอบใน
การพัฒนาของบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง 

- ด าเนินการจัดท าแผนบุคลากร ประจ าปี 2564-2566  

 ๒.๒ ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี โดย
การจัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ตามสาย
งานของแต่ละต าแหน่ง 

- ด าเนินการพิจารณาบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ตาม
สายงานต าแหน่งให้เป็นไปตามแผนบุคลากร 

 ๒.๓ จัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge 
Management : KM) ได้แก่ ความรู้ด้านแผนงาน การ
บริหารงานบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออ่ืนๆ  

- ด าเนินการประชาสัมพันธ์ระเบียบ กฎหมาย แนวทางการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องให้ทุกส่วนราชการทราบ 

3. ด้านเก็บรักษาไว้ ๓.๑ ก าหนดให้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเชื่อม
ความสัมพันธ์และความสามัคคีที่ดีของบุคลากรใน
หน่วยงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง 

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิค 19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันได้ 

 ๓.๒ จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้
ราชการในหน่วยงานรับทราบ 

- ด าเนินการประชาสัมพันธ์แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้
บุคลากรทราบ 

 ๓.๓ ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศ
ศูนย์บริหารข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้เป็น
ปัจจุบัน 

- ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์บริหารข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ทุกครั้งเมื่อมีการเลื่อนขั้นเงินเดือน การโอนย้าย 
การรับโอนย้าย การย้ายต าแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง เป็นต้น 

 ๓.๔ จัดกิจกรรมการยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น การ
คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลดีเด่น 

- ด าเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ที่มีความ
ประพฤติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 

 ๓.๕ ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง 

- มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผล
พิจารณา ผลการปฏิบัติข้าราชการ ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุก
คนอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 
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4. ด้านการใช้ประโยชน์ 4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบถึงประมวลผล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต าบล
หินเหล็กไฟ 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นต าบลหินเหล็กไฟ 

 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ 
ติดตาม และผู้ดูแลใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

- ด าเนินการแก้ไขค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนให้เป็นปัจจุบันและ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ปฏบิัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 


