
 
 

 

 

รายงานผลการด าเนินการ 
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/งาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. ด้านการสรรหา 1.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่ง

ส่วนราชการภายในและการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบภายในส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- มีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดระยอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลขององค์การ
บรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2545 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 
2 ธันวาคม 2563 
- มีค าสั่งแบ่งส่วนราชการภายในและการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วน
ราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลส านักทอง 

1.2 การจัดท าแผนอัตราก าลงั 3 ป ี - ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 – 2566 และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 

1.3 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหา
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน 

- องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
  จ านวน  5 ต าแหน่ง ดังนี ้
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 2 อัตรา 
2. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จ านวน 1 อัตรา 
3. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบญัชี จ านวน 1 อัตรา 
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน 1 อัตรา 
5. คนงาน จ านวน 1 อัตรา 
- ได้ร้องขอให้ กสถ. ด าเนินการสอบแข่งขัน ในสายงานผู้ที่ปฏิบัติที่ ว่าง จ านวน  1 
ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
1. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
2. นักวิชาการเงินและบัญชี 
3. นายช่างโยธา 
4. นายช่างเขียนแบบ 
5.วิศวกรโยธา 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/งาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

 

 6.เจ้าพนักงานพัสดุ 
7.เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

1.4 การสรรหาต าแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ให้
ด าเนินการตามหลัก เกณฑ์ที่ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดระยองก าหนด 

- องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง มีการรายงานต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 
จ านวน  6 ต าแหน่ง ดังนี้ 
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  
3. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  
4. ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  
5. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 
6. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

๑.5 การให้โอนและการรับโอนพนักงานส่วน
ต าบ ล ห รื อพ นั ก งาน ส่ วนท้ อ ง ถ่ิน อื่ น ห รื อ
ข้าราชการประเภทอื่น 

- ไม่มีการด าเนินการ 

1.6 การประกาศรับโอนย้ายข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน หรือข้าราชการประเภทอื่น 
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง หรือประกาศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่
สูงข้ึน หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงาน 

- มีการเผยแพร่ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและ
เลือกสรร 

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวัดระยอง เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนที่ สอดคล้อง
ตามภารกิจของหน่วยงาน 

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับต าแหน่ง   
ที่สูงข้ึน 

- ด าเนินการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงข ้น 
  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/งาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
๒. ด้านการพัฒนา ๒.๑ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร  - มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 

2566 
2.2 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
องค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง มีการพัฒนาตนเองด้วยการอบรม
กับหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรภายนอก ตาม
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

- องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ได้มีการให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
องค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เข้ารับการอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรภายนอก ดังนี้ 
1.นางวรรณฐกาญจน์  ประดิษฐพฤกษ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างแบบเจาะลึกและอ านาจหน้ าที่ของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริต ระหว่างวันที่ 13-14        
มี.ค. 2564 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง 
2.นางสาวปุริมปรัชญ์  ตาค าวี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 24 มี.ค. 2564 ณ โรงแรมโกลเด้น 
ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง 
3.นางสาวสาวิตรี  มิติลา เข้าร่วมโครงการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครั ฐ วันที่ 
30 มี.ค. 2564 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนช่ัน ระยอง 
4.นายมนตรี  จตุรัส เข้าร่วมอบรมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ
วันที่ 30 มี.ค.2564 ณ จังหวัดจันทบุรี 
5.นางวรรณฐกาญจน์  ประดิษฐพฤกษ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ วันที่  2-3 ก.ค.2564 ณ 
โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง 
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2.3 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู
องค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง มีการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online 
learning) เพื่อให้บุคลากรสามารถเรียนรู้  ได้
ตลอดเวลา 

- ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใช้งานระบบ Local MOOC ระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน  
- ส่งเสริมให้พนักงาน ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และแหล่งข้อมูลของ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

๒.๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและประเมินผลการ
ปฏิบั ติ งานของพนักงานจ้าง ให้ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดระยองก าหนด พร้อมทั้งให้การ
เลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พนักงาน
ครูองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เป็นไปตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด 

- มีการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การ
บริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย. 64) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดระยอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
องค์การบริหารส่วนต าบล และที่แก้ไขเพิ่มเติมและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

๒.๕ ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรในหน่วยงานที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร         
ขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 

- มีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานที่มีต่อการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง เป็นประจ าทุกปี 
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3. ด้านการรักษาไว้ 

 

๓.๑ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในแต่ละต าแหน่งหรือสายงาน     
ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ 

- มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ หรือให้ค าแนะน า แนวทางความก้าวหน้าในแต่
สายงานหรือแต่ละต าแหน่ง ให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกะเฉด
ทราบอยู่เป็นประจ า 
- มีการประชาสัมพันธ์ประกาศการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการของ
หน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก ให้พนักงานจ้างทราบ อยู่เป็นประจ า 

3.2 การจัดให้มีการบันทึกข้อมูลบุคลากรใน
ระบบ ศูนย์ ข้อมูลบุคลากรท้อง ถ่ินแห่ งชาติ        
ให้เป็นปัจจุบัน 

- มีการบันทึกข้อมูลบุคลากรในสงักัดองค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ในระบบ
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถ่ินแห่งชาติเป็นปัจจุบัน 

3.3 จัด ให้ มี ก ระบ วนการป ระเมิ นผลการ
ปฏิบั ติ งานราชการ ที่ เป็ นธรรม เสมอภาค       
และสามารถตรวจสอบได้ 

- มีการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การ
บริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสว่นต าบลจงัหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกีย่วกับ
การบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบล และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

๓.๔ จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตาม
ผลการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ อย่างเป็นธรรม 
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

 - มีการพิจารณาความดีความชอบตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในรูปแบบ
คณะกรรมการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดระยอง เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบล     
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

3.5 จัดให้มีการยกย่องชมเชยบุคลากร ที่มีผล
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ให้บุคลากรใน
หน่วยงานทราบโดยทั่วกัน 

- มีการประชาสัมพันธ์และปิดบอร์ดประกาศรายช่ือพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู
องค์การบริหารสว่นต าบล และพนักงานจ้าง ที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับดีเด่น ให้บุคลากรในสังกัดทราบ 
 



 จากการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง จะเห็นได้ว่ามีการครอบคลุมทุกนโยบายที่ได้ก าหนดไว้      
ส่งผลให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง มีขวัญและก าลังใจ สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนเอง  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนในพื้นที่ ตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/งาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 3.6 จัดให้มีการพัฒ นาคุณภาพชีวิตที่ ดีแก่

บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการท างาน   
ด้านความปลอดภัยในการท างาน และด้านการ   
มีส่วนรวมในการท างาน 

- มีการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดที่มีต่อสภาพแวดล้อมการท างาน 
เป็นประจ าทุกปี 
- มีการจัดประชุมประจ าเดือน เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการท างานจากพนักงาน
ทุกคน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 

4. ดา้นการใช้ประโยชน์ 4 .1  ให้ ผู้ บั ง คั บบั ญ ชามอบห มาย งานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
เหมาะสมกับหน้าที่ รับผิดชอบ และความรู้ 
ความสามารถ รวมทั้ งควบ คุม ก ากับ  ดู แล
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถ่ินและข้อบังคับ
อง ค์ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ ลกะ เฉด ว่าด้ วย
จรรยาบรรณข้าราชการองค์การบรหิารส่วนต าบล
ส านักทอง 

- ทุกส่วนราชการ มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงาน โดยค านึงถึงความเป็นธรรม    
ความเหมาะสม หน้าที่รับผิดชอบ และความรู้ความสามารถ 
- ทุกส่วนราชการมีการควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบ/
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานจริยธรรมข้าราชการสว่นท้องถ่ิน และข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนต าบลส านักทอง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล
ส านักทอง 

4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงาน
ตามแผ นการป้ อ งกั น ก ารทุ จ ริตป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕64 

- มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบถึงแผนการป้องกันการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕64 ขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 

4.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น      
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และความเท่าเทียม
ทางความคิด 

- มีการจัดประชุมประจ าเดือน เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการท างาน จากพนักงาน
ทุกคน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และเปิดโอกาสให้ทุกต าแหน่งงาน สามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียม 
- มีช่องทางการแสดงความคิดเห็น ทั้งทางโซเชียลมีเดียและกล่องแสดงความคิดเห็น 


