


แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี
ครั้งท่ี 2 /2565

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ.
2565

ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ

1. ดานโครงสราง
สวนราชการ

-1. การดํา เ นินการตาม ประกาศ
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก เรื่อง
การปรับโครงสรางองคการบริหารสวน
ตําบล จากตํ าแหน งปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน
ทองถ่ิน ระดับตน) เปน นักบริหารงาน
ทองถ่ิน ระดับกลาง
-2. การดําเนินการตามประกาศ อบต.
ไรโคกเรื่อง แผนอัตรากําลัง 3 ป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566
ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2565 ลง
วันท่ี
2 มิถุนายน 2565

ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ท่ั ว ไป เ ก่ี ย ว กับการสอบคั ด เ ลื อ ก
พนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนง
สายงานผูบริหาร ประกอบกับมติ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งท่ี
4/2565 เมื่อ วันท่ี 22 เมษายน
2565 องคการบริหารสวนตําบลไร
โคก จึงไดมีคําสั่งใหโอนพนักงานสวน
ตํ าบล ตํ าแหน ง  ปลั ดอบต . ( นั ก
บริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) เลขท่ี
ตําแหนง 38-3-00-1101-001 ผู
ผานการสรรหาเพ่ือแตงตั้ งใหดํารง
ตําแหนง ปลัด อบต. (นักบริหารงาน
ทองถ่ิน ระดับกลาง) ท้ังน้ีตั้งแตวันท่ี 2
พ.ค. 2565 จึงทําใหปลัด อบต.ไรโคก
(นักบริหารงานทอง ถ่ิน ระดับตน )
วางลงน้ัน ตามมติคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี (ก.
อบต.จังหวัดเพชรบุรี) ในการประชุม
ครั้งท่ี 6/2563 เมื่อวันท่ี 25 มิ.ย.
2563 อบต.ไดดําเนินการประกาศ
กํ า ห น ด โ ค ร ง ส ร า ง ส วน ร า ชก า ร
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลไร
โคก (ขนาดกลาง) เปน อบต. ประเภท
สามัญ ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563
และจัดทําโครงสรางสวนราชการและ

-กําหนดโครงสรางสวนราชการ
และระดับตําแหนงขององคการ
บริหารสวนตําบลไรโคก ดังน้ี
-โครงสรางและระดับตําแหนง
ประเภทสามัญ ดังน้ี
1. ปลัด อบต.
(นักบริหารทองถ่ิน ระดับกลาง
(กรณีตําแหนงปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลท่ีดํารง
ตําแหนงระดับตน ใหดํารง
ตําแหนงเดิมตอไปได แตหาก
เปนตําแหนงวางใหปรับเปน
ระดับกลาง)
2. ประกาศ อบต.ไรโคกเรื่อง
แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป
งบประมาณ พ .ศ . 2564 -
2566
ฉบับปรับปรุงครั้ ง ท่ี 2 พ.ศ .
2565 ลงวันท่ี 2 มิ.ย. 2565
3. ประกาศ อบต.ไรโคกเรื่อง
แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป
งบประมาณ พ .ศ . 2564 -
2566
ฉบับปรับปรุงครั้ ง ท่ี 3 พ.ศ .
2565 ลงวันท่ี 5 ก.ย. พ.ศ.
2565
การกําหนดตําแหนง และยุบ
ตําแหนง ดังน้ี
1. กําหนดเพ่ิม
-กองการศึกษาฯ พนักงานจาง
ท่ั ว ไ ป ตํ า แ ห น ง  ค น ง า น 1
ตําแหนง 1 อัตรา
2. ยุบตําแหนง
-กองคลัง พนักงานสวนตําบล
ตําแหนง นักวิชาการเงินและ
บัญชี ปก./ชก.

- ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ป รั บ
โครงสราง เปนไปตามประกาศ
หลักเกณฑฯ และภารกิจและ
อํานาจหนาท่ี ของ อปท. ท่ีมี
จํานวนมาก ซึ่งไมสอดคลอง
ปบงบประมาณรายได และ
รายจายของ อปท.
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2. ดานการสรรหา ระดับตําแหนงพนักงานสวนตําบลใน
แผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือใหเปนไป
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตํ าบลจั งห วัด เพชรบุรี  เ รื่ อ ง
หลัก เกณฑและ เ ง่ื อนไข เ ก่ี ยว กับ
โครงสรางสวนราชการและระดับ
ตําแหนงขององคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ลง
วันท่ี 3 เมษายน 2563 ขอ 11 ไป
แลวน้ัน ประกอบกับประกาศ
หลักเกณฑฯ ดังกลาว ขอ 13 เมื่อ
ประกาศปรับปรุงโครงสรางและระดับ
ตําแหนงตามหลักเกณฑและเง่ือนไขน้ี
หากองคการบริหารส วนตํ าบลมี
ตําแหนงสายงานผูบริหารไมเปนไป
ตามโครงสรางท่ีกําหนดใหดําเนินการ
ตาม (1) กรณีตําแหนงปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลท่ีดํารงตําแหนง
ระดับตน ใหดํารงตําแหนงเดิมตอไป
ได แตหากเปนตําแหนงวางใหปรับ
เปนระดับกลาง น้ัน เ พ่ือใหการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบล เปนไปดวยความเรียบรอย
และอบต.ไรโคก มีแผนอัตรากําลัง
ฉบับใหมใชอยางตอเน่ือง จึงอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 15 และ
25 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2542 และเพ่ือใหเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตํ า บ ล จั ง ห วั ด เ พ ช ร บุ รี  เ รื่ อ ง
หลัก เกณฑและ เ ง่ื อนไข เ ก่ี ยว กับ
โครงสรางสวนราชการและระดับ
ตําแหนงของ อบต. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2563 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2563
อบต.ไรโคกจึงปรับโครงสรางองคการ
บริหารสวนตําบลจากตําแหนงปลัด
องค ก า รบริ ห าร ส วนตํ าบล ( นั ก
บ ริ ห า ร ง า น ท อ ง ถ่ิ น  ร ะ ดั บ ต น )
เ ป น  นั ก บ ริ ห า ร ง า น ท อ ง ถ่ิ น
ระดับกลาง ตามประกาศ อบต.ไรโคก
ลงวันท่ี 2 มิ.ย. 2565
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2. ดานการสรรหา *-3. การดําเนินการการขอกําหนด
ตําแหนง และยุบตําแหนงในแผน
อัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรงุ
ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 ขององคการ
บริหารสวนตําบลไรโคก ตามมติ
ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี ในการประชุม
ครั้งท่ี 8/2565 เมื่อวันท่ี 26 ส.ค.
2565 และประกาศ อบต.ไรโคก
เรื่อง ประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564–
2566) ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 พ.ศ.
2565 ลงวันท่ี 5 ก.ย. พ.ศ. 2565
2.1 จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือ
ใชในการกําหนดโครงสรางและกรอบ
อัตรา กํ าลั ง ท่ี รองรั บภาร กิจของ
องคการบริหารสวนตําบล
-ดําเนินจัดทําโครงสรางสวนราชการ
และระดับตําแหนงพนักงานสวนตําบล
ในแผนอัตรากําลัง 3 ป เปนไปตาม
เง่ือนไขตามประกาศโครงสรางให
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของ อบต .
(แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2564

-ดําเนินการ ตามประกาศ อบต.
ไรโคก เรื่อง การโอน การรับโอน
ขาราชการและพนักงานสวน
ทองถ่ินในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประเภทเดียวกัน และ
เปนผู ท่ีดํารงตําแหนงประเภท
ระดับและมีฐานะตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน ง เดียว กันกับ
ตําแหนงวางมาดํารงตําแหนงสาย
งานผู บริ หา ร ท่ีว า งตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 –
2566) ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2563
และฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2 พ.ศ.
2565 ลงวันท่ี 21 มิ.ย. พ.ศ.
2565
ตําแหนงสายงานผูบริหารท่ีวาง
จํานวน 4 ตําแหนง 4 อัตรา
ดังน้ี
1. ปลดัองคการบริหารสวน
ตําบล (นักบริหารงานทองถ่ิน)
ระดับกลาง 1 อัตรา
2. หัวหนาสาํนักปลดั (นัก
บริหารงานท่ัวไป) ระดับตน 1
อัตรา
3. ผูอํานวยการกองคลัง (นัก
บริหารงานการคลัง) ระดับตน
๑ อัตรา

-การสรรหาตําแหนงสายงาน
ผู บ ริ ห า ร  มี กา รจํ า กั ดด าน
ระยะเวลา และปจจัยภายนอก
ดวนบุคลากรท่ีมีความประสงค
จ ะ โ อ น ย า ย  ป ร ะ ก อ บ กั บ
ระยะ เวลาการสรรหาของ
คณะกรรมการ กสถ. เปนสวน
สําคัญ

ทําให อปท.ขาดบุคลากร
ท่ีจะเขามาดํารงตําแหนงแทน
ตําแหนงท่ีวาง เปนสาเหตุให
งานดานการบริหารงานบุคคล
ชะงัก และไมสามรถมีคนเขามา
ดํารงตําแหนงได ทันตอการ
ทํางาน และภารกิจหนาท่ี ท่ี
ตองปฏิบัติ ทําใหขาดผูมีความรู
และท่ีปรึกษาเฉพาะดาน
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2. ดานการสรรหา 4. ผูอํานวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม (นัก
บริหารงานการศึกษา) ระดับตน
๑ อัตรา
เพ่ือใหเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล ลง
วันท่ี ๒๒ พ.ย. ๒๕๔๕ และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน
ประกอบกับหนังสือจังหวัด
เพชรบุรี ท่ี พบ 0023.2/ว
8279 ลงวันท่ี 17 มิ.ย.
2565 เรื่อง การดําเนินการสรร
หาตําแหนงสายงานผูบริหาร
กรณไีมมีบญัชีหรือบัญชีผูผาน
การสรรหาหมดแลว ท้ังน้ีตั้งแต
วันท่ี 15 มิถุนายน ถึงวันท่ี 15
สิงหาคม 2565

2.2 จดัทําและดําเนินการตามแผน
สรรหาขาราชการ และพนักงานจางให
ทันตอการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตรากําลังท่ีวาง เชน การลาออก
โอนยาย และอ่ืน ๆ

1 . ป ร ะ ก า ศ รั บ โ อ น  ย า ย
ตําแหนงสายงานผูบริหารท่ีวาง
จํานวน 4 ตําแหนง 4 อัตรา
ดังน้ี
1. ปลดัองคการบริหารสวน
ตําบล (นักบริหารงานทองถ่ิน)
ระดับกลาง 1 อัตรา
2. หัวหนาสาํนักปลดั (นัก
บริหารงานท่ัวไป) ระดับตน 1
อัตรา
3. ผูอํานวยการกองคลัง (นัก
บริหารงานการคลัง) ระดับตน
๑ อัตรา
4. ผูอํานวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม (นัก
บริหารงานการศึกษา) ระดับตน
๑ อัตรา
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2. ดานการสรรหา
2.2 จดัทําและดําเนินการตามแผน
สรรหาขาราชการ และพนักงานจางให
ทันตอการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตรากําลังท่ีวาง เชน การลาออก
โอนยาย และอ่ืน ๆ

-ประกาศ อบต.ไรโคก เรื่อง การ
โอน การรับโอน ขาราชการและ
พนักงานสวนทองถิ่นในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประเภท
เ ดียวกั น และ เป น ผู ท่ี ดํ า ร ง
ตําแหนงประเภท ระดับและมี
ฐานะตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงเดียวกันกับตําแหนง
วางมาดํารงตําแหนงสายงาน
ผู บ ริ ห า ร ท่ี ว า ง ต า ม แ ผ น
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564
– 2566) ลงวันท่ี 30 ก.ย.
2563 และฉบับปรับปรุงครั้งท่ี
2 พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 21
มิ.ย. พ.ศ. 2565

2.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
บรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ หรือ
ประกาศรับโอนยาย พนักงานสวน
ทองถ่ิน มาดํารงตําแหนงท่ีวาง หรอื
ประกาศรับสมคัรบุคคลเพ่ือเปลี่ยน
สายงานท่ีสูงข้ึน

-ประกาศรบัโอนยาย พนักงาน
สวนทองถิ่น ท่ีวาง เปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดไว ทุก
วงรอบ 60 วัน ในตําแหนง
ดังน้ี
2.การรับโอน
2.1 ดําเนินการประกาศรับโอน
แทนตําแหนงท่ีวางตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป ดังน้ี 2
ตําแหนง ดังน้ี
กองชาง

-ตําแหนง นายชางโยธา (ปง./
ชง.) (เลขท่ีตําแหนง 38-3-05-
2103-001) จํานวน 1 อัตรา
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

-ตําแหนง ครู (เลขท่ีตําแหนง
38-3-08-6600-136)
จํานวน 1 อัตรา
ประกาศ อบต.ไรโคก เรื่อง การ
รับโอนพนักงานสวนตําบล ลง
วันท่ี 5 กรกฎาคม 2565 และ
ประกาศ อบต.ไรโคก เรื่อง การ
รับโอนพนักงานสวนตําบล ลง
วันท่ี 12 กันยายน 2565
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2. ดานการสรรหา 2.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
บรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ หรือ
ประกาศรับโอนยาย พนักงานสวน
ทองถ่ิน มาดํารงตําแหนงท่ีวาง หรอื
ประกาศรับสมคัรบุคคลเพ่ือเปลี่ยน
สายงานท่ีสูงข้ึน

3. ดําเนินการขอให กสถ.
ดําเนินการสรรหาตําแหนงนัก
บริหารในตําแหนงท่ีวาง 4
ตําแหนง
1. นักบริหารงานทองถ่ิน
ระดับกลาง
2. นักบริหารงานคลัง ระดับตน
3. นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน
4. นักบริหารงานคลัง ระดับตน
-การเลื่อนและแตงต้ังพนักงาน
สวนตําบลใหดํารงตําแหนงใน
ระดับท่ีสูงขึ้น (ไมมี)

2.4 แตงตั้งคณะกรรมการในการสรร
หา และเลือกสรร

-

2.5 การแตงตั้งผูผานการสรรหาให
ดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร

-

3. ดานการจัดทํา
แผนอัตรากําลัง 3
ป

3.1 ใชแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565
ลงวันท่ี 5 ก.ย. พ.ศ. 2565 ตาม
มติ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี ในการ
ประชุมครั้งท่ี 8/2565 เมื่อวันท่ี 26
ส.ค. 2565

-

4. ดานการพัฒนา 4.1 แผนพัฒนาบุคลากรประจําป
และดําเนินการตามแผนฯ ให
สอดคลองตามความจําเปน ตาม
ประกาศองคการบริหารสวนตาํบลไร
โคก เรื่อง การใชแผนพัฒนา
พนักงานสวนตําบล รอบประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ.
2566 ลงวันท่ี 6 ม.ค. 2564

ยังคงดําเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจําป และ
ดําเนินการตามแผนฯ ให
สอดคลองตามความจําเปน ตาม
ประกาศองคการบริหารสวน
ตําบลไรโคก เรื่อง การใช
แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล
รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 – พ.ศ. 2566 ลงวันท่ี
6 ม.ค. 2564
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4. ดานการพัฒนา 4.2 กําหนดเสนทางการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนา
บุคลากรแตละตําแหนง

-มีการดําเนินการจดัทําการ
สํารวจ
ดําเนินการสํารวจความตองการ
ในการฝกอบรม (Training
Need) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
-มีการดําเนินการจดัทําแผนการ
ฝกอบรมรายตาํแหนง (Training
Roadmap) ของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง
ตามประกาศ อบต. ไรโคก เรื่อง
แผนฝกอบรมรายตําแหนง ของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง(Training Roadmap)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565
ดําเนินการสํารวจความตองการ
ในการฝกอบรม (Training
Need) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
-มีการดําเนินการจดัทําแผนการ
ฝกอบรมรายตาํแหนง (Training
Roadmap) ของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง
ตามประกาศ อบต. ไรโคก เรื่อง
แผนฝกอบรมรายตําแหนง ของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง(Training Roadmap)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565
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4. ดานการพัฒนา
(ตอ)

4.3 สงเสริมใหมีการสรางองคกรแหง
การเรยีนรู และการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในองคกร และระหวางองคกร

- สงเสริมและพัฒนา อบต.ไรโคก
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
สําหรับพนักงานในองคกร และ
หนวยงานอ่ืน
-สงเสรมิและใหความรวมมือใน
การจัดการเรยีนรูสําหรับคณะ
ศึกษาดูงานจาก อปท.อ่ืน และ
หนวยงานอ่ืน
-ดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
อปท. รวมถึงผูนําชุมชน ตัวแทน
องคกร ภาคีเครือขายรวมกัน โดย
เนนความรวมมือจากทุกภาคสวน
-การพัฒนาบุคลากรในองคการ
บริหารสวนตําบลไรโคก ใหเปน
วิทยากรถายทอดความรู ดานการ
บริหารจดัการท่ีดี และดานการ
บริหารจดัการขยะสาํหรับ อปท.
อ่ืน และการตอนรับคณะศึกษาดู
งาน
-การจัดใหเขารวมโครงการอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน บุคลากร
อปท.ประจําป 2565 ใหกับคณะ
ผูบริหาร สมาชิก พนักงาน ผูนํา
ชุมชน ตัวแทนภาค/เครือขาย
ของ อบต.ไรโคกรวมกัน
-การจัดใหเขารวมโครงการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบตัิงานและ
สงเสริมคณุธรรมจรยิธรรม
ประจําป พ.ศ. 2565 ใหกับคณะ
ผูบริหาร สมาชิก พนักงาน ผูนํา
ชุมชน ตัวแทนภาค/เครือขาย
ของ อบต.ไรโคกรวมกัน
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4.4 ดําเนินการประเมินขาราชการ
สวนทองถ่ินตามเกณฑมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง ในความรู ทักษะ
และสมรรถนะ

- อบต.มีการประเมินบคุลากรตาม
เกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนง
เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ัน
คาตอบแทน การใหรางวัล
ประโยชนตอบแทนอ่ืน การให
ประกาศนียบตัรพนักงานดเีดน
ประจําป และการให
ประกาศนียบตัรพนักงานงานท่ีมี
คุณธรรมจริยธรรมดเีดน เพ่ือเปน
ขวัญและกําลังใจ และการสราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

4.5 ดําเนินการประเมินความพึง
พอใจของพนักงานในองคกรท่ีมีตอ
อบต.ไรโคก

-อบต.มีการประเมินความพึงพอใจ
ของพนักงานในองคกรท่ีมีตอ อบต.
ไรโคก ดานการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี ดานกระบวนการ/
ข้ันตอน ของหนวยงาน ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก ความสะอาด
ความเปนระเบียบเรียบรอย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ดาน
ความพึงพอใจท่ีมีตอผูบังคับบัญชา
และความพึงพอใจในสภาพ
โดยรวมของพนักงานท่ีมีตอ อบต.
ไรโคก รวมถึงการรบัฟง
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม

4.3 การสงบุคลากรในสังกัดเขารบั
การอบรมเพ่ือพัฒนาความรู

การพัฒนาความรู ครึ่งปหลัง
-การอนุมัติดําเนินการจดัทํา
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบตัิงานและ
สงเสริมคณุธรรมจรยิธรรม
ประจําป พ.ศ. 2565 ใหกับคณะ
ผูบริหาร สมาชิก พนักงาน ผูนํา
ชุมชน ตัวแทนภาค/เครือขาย ของ
อบต.ไรโคกรวมกัน จาํนวน 44
ราย ตามคําสั่ง อบต.ไรโคก ท่ี
248/2565 ลว. 5 ส.ค. 2565
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5. ดานการธํารง
รักษาไว และ
แรงจูงใจ

5.1 ประชาสมัพันธและเผยแพร
แนวทางเสนทางความกาวหนาในสาย
งาน ใหบุคลากรทราบ

-หนวยงาน มีการประชาสัมพันธ
เสนทางความกาวหนาในสายงาน
ตําแหนงใหบุคลากรทราบ พรอม
ท้ังใหคําปรึกษาดังกลาว

5.2 ดําเนินบันทึก แกไข ปรับปรุง
ขอมลูบุคลากรในระบบศูนยขอมลู
บุคลากรทองถ่ินแหงชาติ ใหถูกตอง
ครบถวน และเปนปจจุบัน

-หนวยงาน ดําเนินการปรับปรุง
ระบบดังกลาว ตามระยะท่ีกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน
กําหนดทุกระยะ และดําเนินการ
แลวเสร็จเปนปจจุบัน

-ระบบ ระบบศูนยขอมูล
บุคลากรทองถ่ินแหงชาติ
(LHR) มีการปรับปรุงบอยครั้ง
การกรองขอมูลความ
เคลื่อนไหว ไมตอเน่ือง บางเมนู
ไมสามารถดําเนินการได เชน
เมนู การนําเขารูปภาพ ดวย
บัตรประชาชน การ
เปลี่ยนแปลงระบบแตละครั้ง
ของกรมฯ ทําใหขอมูลท่ีกรอก
ไปแลวหายไป

5.3 จดัใหกระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติงานราชการ ท่ีเปนธรรม
เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได

-หนวยงานมีการประกาศ
หลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ
รวมถึงมีการถายทอดตัวช้ีวัด โดย
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ ดูแล
กํากับ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงาน จนถึง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
พิจารณาผลการปฏบิัติราชการ
ในความรู ทักษะ และสมรรถนะ
ทุกคน อยางเปนธรรม เสมอภาค
และเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง

5.4 จดัใหมีการพิจารณาความดี
ความชอบ ตามผลการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการอยางเปนธรรม เสมอภาค
และสามารถตรวจสอบได

-พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
พนักงานสวนตําบล ขาราชการ/
พนักงานครู และพนักงานจาง
ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ใหเปนไป
ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ ผานกระบวนการ
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล
ขาราชการ/พนักงานครู และ
พนักงานจาง และรายงานการ
ประชุม รวมถึงแจงรายงาน
อําเภอ และจังหวัดทราบ ตาม
หลักเกณฑ
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี
ครั้งท่ี 2/2565

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ

5.5 ดําเนินการพิจารณาความดี
ความชอบการปฏิบตัิหนาท่ีราชการ
ประจําป เพ่ือยกยองชมเชย แก
บุคลากรดีเดน ดานการปฏิบัติงาน
และคณุประโยชนตอสาธารณชน

-ดําเนินการประกาศยกยอง
พนักงานดีเดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
-ดําเนินการประกาศยกยอง
พนักงานดีเดนดานคณุธรรม
จริยธรรม ทางบอรด
ประชาสมัพันธ ทางไลน
ประชาสมัพันธ ทางเว็บไซต
อบต. ไรโคก

5.6 พิจารณาจายเงินประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ

-พิจารณาจายเงินประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล ขาราชการ/
พนักงานครู และพนักงานจาง
ของ อบต.ไรโคก ท่ีมีคณุสมบัติ
ครบถวนตามประกาศหลักเกณฑ

5.7 จดัใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ี
ดี แกบุคลากร ในดานสภาพแวดลอม
การทํางาน ดานความปลอดภยัในการ
ทํางาน ดานการมสีวนรวมในการ
ทํางาน

-ดําเนินการประสานงานกับ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลไรโคก เพ่ือตรวจคดักรอง
Covid-19 ใหกับคณะผูบริหาร
พนักงานในสังกัด
-จัดใหมีอุปกรณข้ันพ้ืนฐานใน
การปฏิบัติงานอยางครบถวน
-จัดใหมีเครื่องปฐมพยาบาล
จัดใหมีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
สาธารณะ และการมีสวนรวมกับ
องคกร ภาคี เครือขาย ผูนํา
ชุมชนทองถ่ิน และทองท่ี

6. การออกจาก
ราชการ ตาม
หลักเกณฑและ
เง่ือนไขการใหออก
จากราชการ และ
หลักเกณฑและ
เง่ือนไขในการ
สอบสวน การ
ลงโทษทางวินัย

- -
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการดําเนินงาน
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7. ดานคุณธรรม
จริยธรรม และวินัย
ขาราชการ

7.1 แจงใหบุคลากรในสังกัด รับทราบ
ถึงประมวลจริยธรรมขาราชการสวน
ทองถ่ิน และขอบังคับองคการบริหาร
สวนตําบลไรโคก วาดวยจรรยาบรรณ
ขาราชการสวนทองถ่ิน รวมถึงแนวทาง
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และ
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมตําบลไร
โคก

-ประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ี
บุคลากรในสังกัด รับทราบถึง
ประมวลจริยธรรมขาราชการ
สวนทองถ่ิน และขอบังคับอบต.
ไรโคก วาดวยจรรยาบรรณ
ขาราชการสวนทองถ่ิน รวมถึง
แนวทางปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม แลมาตรฐานคณุธรรม
จริยธรรมตําบลไรโคก

7.2 ใหผูบังคับบัญชามอบหมายงาน
แกผูใตบังคับบัญชา อยางเปนธรรม ไม
เลือกปฏิบตัิ รวมถึงการควบคมุ กํากับ
ติดตาม และดูแลผูใตบังคับบัญชา ให
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ แนวทาง
ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ

-ดําเนินการแบงงานและ
มอบหมายหนาท่ีความ
รับผิดชอบของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง ครบทุก
สวนราชการ และเปนปจจุบัน

7.3 สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงาน
ตามแผนการเสรมิสรางมาตรฐานวินัย
จริยธรรม และแผนปองกันการทุจริต
คอรรัปช่ัน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.
2564 - 2566

มีการดําเนินการตามแผน โดย
สรุปรายงานการเสริมสราง
มาตรฐานวินัย จริยธรรม และ
รายงานผลแผนปองกันการทุจริต
คอรรัปช่ัน ประจาํปงบประมาณ
พ.ศ. 2565

7.4 การประกาศผลการประเมิน
พนักงานสวนตําบล อบต.ไรโคก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

-มีการประกาศผลการประเมิน
พนักงานสวนตําบลของ อบต.ไร
โคก ครั้งท่ี 2 ลว. 4 ต.ค. 2565


