


 
แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2564 
1. ด้านโครงสร้างส่วน
ราชการ 

การดำเนินการตาม ประกาศองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไร่โคก เรื่อง  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  
ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564  ลงวันท่ี  
15  มิถุนายน  พ.ศ.  2564  ตามมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
เพชรบุรี ในการประชุมครั้งท่ี 5/2564 เมื่อ
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบ
การปรับปรุงโครงสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
ประเภทสามัญ และมีโครงสร้างเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม)  พ.ศ. 
2564 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2564 และ
แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง 
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการ วิธีการบริหารและการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และ
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
องค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 
2563 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ดังนี้ 
1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การ
บริหารส่วนตำบลไร่โคก เรื่อง แผนอัตรากำลัง  
3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
4. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันถัด
จากวันท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง เป็นต้นไป  
 
 

-กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและ
ระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่โคก  ดังนี้ 
-โครงสร้างและระดับตำแหน่ง 
ประเภทสามัญ  ดังนี้ 
1. ปลัด อบต.  
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น (กรณีมี
คนครอง นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น 
เดิม จนกว่าจะส้ินสุดการครอง
ตำแหน่ง จะปรับเป็น บริหารท้องถิ่น 
ระดับกลาง) 
2. หัวหน้าส่วนราชการ อำนวยการ
ท้องถ่ิน ระดับ ต้น  และแบ่งส่วน
ราชการเป็น 4 ส่วนราชการ และ 1 
กลุ่มงาน ดังนี้  
1. สำนักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
 1.1 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลไร่
โคก มีกลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี เป็นส่วน
ราชการภายใน  สั งกั ดสำนั กป ลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก โดย
ให้แต่งต้ังตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิ เศษขึ้นไป เป็น
หัวหน้ากลุ่มงาน โดยต้องเป็นตำแหน่ง
ท่ีสอดคล้องตามภารกิจของกลุ่มงาน
นั้นด้วย   
2. กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
3. กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
4. กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2564 

1. ด้านโครงสร้างส่วน
ราชการ (ต่อ) 

การดำเนินการตาม ประกาศองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไร่โคก เรื่อง  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  
ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564  ลงวันท่ี  
15  มิถุนายน  พ.ศ.  2564  ตามมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
เพชรบุรี ในการประชุมครั้งท่ี 5/2564 เมื่อ
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบ
การปรับปรุงโครงสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
ประเภทสามัญ และมีโครงสร้างเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม)  พ.ศ. 
2564 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2564 และ
แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง 
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการ วิธีการบริหารและการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และ
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
องค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 
2563 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ดังนี้ 
1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การ
บริหารส่วนตำบลไร่โคก เรื่อง แผนอัตรากำลัง  
3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
4. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันถัด
จากวันท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง เป็นต้นไป  
 
 

5. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลไร่
โคก มีหน่วยตรวจสอบภายใน เป็น
ส่วนราชการหลักที่จำเป็น มีฐานะต่ำ
ก ว่ากอง โดยให้ ขึ้ น ตรงต่อปลั ด
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก 
รายละเอียดตามประกาศ อบต.ไร่โคก 
เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไข
เพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 15  
มิถุนายน 2565 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2564 
2. ด้านการสรรหา 2.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการ

กำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังท่ี
รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 
-ดำเนินจัดทำโครงสร้างส่วนราชการและ
ระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในแผน
อัตรากำลัง 3  ปี  เป็นไปตามเงื่อนไขตาม
ประกาศโครงสร้างให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
เพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ ไข
เพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 

-ดำเนินจัดทำโครงสร้างส่วนราชการ
และระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
ในแผนอัตรากำลัง 3  ปี (2564 – 
2566) ให้ เป็นไปตามเงื่อนไขตาม
ประกาศโครงสร้างให้ เป็น ไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 
2564 ตามประกาศ อบต.ไร่ โคก 
เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบล จังหวั ด เพ ชรบุ รี  เรื่ อ ง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไข
เพิ่มเติม) พ.ศ. 2564  ลงวันท่ี 15  
มิถุนายน 2564 
 

 2.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหา
ข้าราชการ และพนักงานจ้างให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง หรือทดแทนอัตรากำลังท่ีว่าง 
เช่น การลาออก โอนย้าย และอื่น ๆ 

การสรรหา 
1. พนักงานจ้างท่ัวไป ตำแหน่ง 
คนงาน จำนวน 1  อัตรา 
2. พนักงานจ้างท่ัวไป ตำแหน่ง คน
สวน จำนวน 1  อัตรา ตามประกาศ 
อบต.ไร่โคก เร่ือง การรับสมัครบุคคล
เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง ลว. 14 ม.ค. 2564 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
จำนวน 1  อัตรา 
2. พนักงานจ้างท่ัวไป ตำแหน่ง 
คนงาน จำนวน 1  อัตรา ตาม
ประกาศ อบต.ไร่โคก เร่ือง การรับ
สมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลว. 14 
ต.ค. 2563 
การเกษียณอายุราชการ 
(ไม่มี) 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2564 
2. ด้านการสรรหา 
(ต่อ) 

2.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหา
ข้าราชการ และพนักงานจ้างให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง หรือทดแทนอัตรากำลังท่ีว่าง 
เช่น การลาออก โอนย้าย และอื่น ๆ (ต่อ) 

คำสั่ง อบต.ไร่โคก ที่ 119/2564 
ลงวันที่ 30 เม.ย. 2564 
2.การรับโอน 
1.1 ดำเนินการรับโอนพนักงานส่วน
ตำบล ราย นางสาววิไลรัตน์ เพ็ญ
จันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับ 
ชำนาญงาน จากสังกัด อบต. ต้น
มะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 
ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564   
คำสั่ง อบต.ไร่โคก ที่ 31/2564 ลง
วันที่ 28 ม.ค. 2564 
1.1 ดำเนินการรับโอนพนักงานส่วน
ตำบล ราย นางสาวณัฐิยา  บัวงาม  
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ 
ปฏิบัติการ จากสังกัด อบต. ท่าเสน  
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 
20 ตุลาคม 2563   
คำสั่ง อบต.ไร่โคก ที่ 412/2563 
ลงวันที่ 5 ต.ค. 2563 

2. ด้านการสรรหา 
(ต่อ) 

2.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งต้ังเข้ารับราชการ หรือประกาศรับ
โอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาดำรง
ตำแหน่งท่ีว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเปล่ียนสายงานท่ีสูงขึ้น 

การขอพิจารณายกเลิกคำร้อง ให้ 
กสถ.เป็นผู้ดำเนนิการสอบแข่งขัน
โดยแจ้งความประสงค์การดำเนินการ
สรรหาโดยวิธีรับโอน (ย้าย)  
-ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 
ตามหนังสือ อบต.ไร่โคก ท่ี พบ. 
77301/963 ลงวันท่ี 17 ธ.ค. 
2563  
ประกาศประชาสัมพันธ์การรับโอน
แทนตำแหน่งที่ว่างตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี(2564-2566) ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
ทุกวงรอบ 60 วัน  
1. ตำแหน่ง นวช.ตรวจสอบภายใน  
ปก./ชก. ประกาศ อบต.ไร่โคก ลว. 5 
ก.ค. 2564 
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2. ด้านการสรรหา 
(ต่อ) 

2.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งต้ังเข้ารับราชการ หรือประกาศรับ
โอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาดำรง
ตำแหน่งท่ีว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเปล่ียนสายงานท่ีสูงขึ้น 

2. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
ท้ังนี้ต้ังแต่ 1 มี.ค. 2564 – 29 เม.ย. 
2564 ประกาศ อบต.ไร่โคก ลว. 10 
มี.ค. 2564  
3. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด   
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
ประกาศ อบต.ไร่โคก ลว. 5 พ.ค. 
2564  
4. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
ประกาศ อบต.ไร่โคก ลว. 5 พ.ค. 
2564  
การรายงานตำแหน่งสายงาน
ผู้บริหารท่ีว่าง 
1. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด  
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
จำนวน 1 อัตรา  
2. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา 
หนังสือ อบต.ไร่โคก ที่ พบ 
77301/297 ลงวันที่ 7 พ.ค. 
2564 

2. ด้านการสรรหา 
(ต่อ) 

2.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งต้ังเข้ารับราชการ หรือประกาศรับ
โอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาดำรง
ตำแหน่งท่ีว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเปล่ียนสายงานท่ีสูงขึ้น 

-การเลื่อนและแต่งต้ังพนักงานส่วน
ตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น   (ไม่มี)  
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2. ด้านการสรรหา 
(ต่อ) 

2.4 แต่งต้ังคณะกรรมการในการสรรหา และ
เลือกสรร 

- 

 2.5 การแต่งต้ังผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรง
ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 

-การแต่งต้ังหารือการแต่งต้ังผู้ผ่านการ
สรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร ราย นายภาคภูมิ  เอี่ยมเพชร 
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล (นัก
บริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ไปสังกัด  
อบต. พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.
เพชรบุรี ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 3  
พฤษภาคม 2564  ตามคำสั่ง อบต.
ไร่โคก ที ่119/2564 ลว. 30 เม.ย. 
2564 
 

3. ด้านการจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี 

3.1 ยังคงใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  
ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564  ลงวันท่ี  
15  มิถุนายน  พ.ศ.  2564  ตามมติก.
อบต.จังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งท่ี 
5/2564 เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 

- 
  

4. ด้านการพัฒนา 4.1 แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และ
ดำเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความ
จำเป็น  ตามประกาศองค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่โคก เรื่อง     การใช้แผนพัฒนา
พนักงานส่วนตำบล  รอบประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566 ลง
วันท่ี 6 ม.ค. 2564 

ยังคงดำเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจำปี และดำเนินการตาม
แผนฯ ให้สอดคล้องตามความจำเป็น  
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
ไร่โคก เรื่อง การใช้แผนพัฒนา
พนักงานส่วนตำบล  รอบประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 
2566 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2564 
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4. ด้านการพัฒนา 
(ต่อ) 

4.2 กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อ
เป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละ
ตำแหน่ง 

-มีการดำเนินการจัดทำการสำรวจ 
ดำเนินการสำรวจความต้องการใน
การฝึกอบรม (Training Need) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
-มีการดำเนินการจัดทำแผนการ
ฝึกอบรมรายตำแหน่ง (Training 
Roadmap) ของพนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้าง   
ตามประกาศ อบต. ไร่โคก เรื่อง แผน
ฝึกอบรมรายตำแหน่ง ของพนักงาน
ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง(Training 
Roadmap)  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 

  ดำเนินการสำรวจความต้องการใน
การฝึกอบรม (Training Need) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
-มีการดำเนินการจัดทำแผนการ
ฝึกอบรมรายตำแหน่ง (Training 
Roadmap) ของพนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้าง   
ตามประกาศ อบต. ไร่โคก เรื่อง แผน
ฝึกอบรมรายตำแหน่ง ของพนักงาน
ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง(Training 
Roadmap)  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 4.3 ส่งเสริมให้มีการสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในองค์กร 
และระหว่างองค์กร  

- ส่งเสริมและพัฒนา อบต.ไร่โคกให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำหรับ
พนักงานในองค์กร และหน่วยงานอืน่  
-ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการ
จัดการเรียนรู้สำหรับคณะศึกษาดูงาน
จาก อปท.อื่น และหน่วยงานอื่น 
-ดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อปท. รวมถึง- 
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4. ด้านการพัฒนา 
(ต่อ) 

4.3 ส่งเสริมให้มีการสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในองค์กร 
และระหว่างองค์กร (ต่อ) 

ผู้นำชุมชน ตัวแทนองค์กร ภาคี
เครือข่ายร่วมกัน โดยเน้นความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน 
-การเข้าร่วมประกดเพื่อขอรับรางวัล
การบริหารจัดการท่ีดีประจำปี
งบประมาณ 2564 “นวัตกรรม 
น้ำประปาตำบลไร่โคกดื่มได้” และ
ได้รับรางวัลท่ี 2 ประเภทท่ัวไป จาก
สำนักงานคณะกรรมการกระจาย
อำนาจ สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี ตามหนังสือสำนักปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 
0107/ว6080 ลว. 17 ก.ย. 2564 
และตามประกาศคณะกรรมการ
กระจายอำนาจให้แก่ อปท. ลว. 3 
ก.ย. 2564 

 4.4 ดำเนินการประเมินข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง 
ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

- อบต.มีการประเมินบุคลากรตาม
เกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื่อ
พิจารณาการเล่ือนขั้นค่าตอบแทน 
การให้รางวัลประโยชน์ตอบแทนอื่น 
การให้ประกาศนียบัตรพนักงานดีเด่น
ประจำปี และการให้ประกาศนียบัตร
พนักงานงานท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม
ดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และ
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 4.5 ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของ
พนักงานในองค์กรท่ีมีต่อ อบต.ไร่โคก 

-อบต.มีการประเมินความพึงพอใจ 
ของพนักงานในองค์กรท่ีมีต่อ อบต. 
ไร่โคก ด้านการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน 
ของหน่วยงาน ด้านส่ิงอำนวยความ
สะดวก ความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน ด้านความพึงพอใจท่ีมี
ต่อผู้บังคับบัญชา  และความพึงพอใจ
ในสภาพโดยรวมของพนักงานท่ีมีต่อ 
อบต.ไร่โคก รวมถึงการรับฟัง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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 4.5 ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของ
พนักงานในองค์กรท่ีมีต่อ อบต.ไร่โคก 

-อบต.มีการประเมินความพึงพอใจ ของ
พนักงานในองค์กรท่ีมีต่อ อบต. 
ไร่โคก ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอน ของ
หน่วยงาน ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก 
ความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อ
ผู้บังคับบัญชา  และความพึงพอใจใน
สภาพโดยรวมของพนักงานท่ีมีต่อ อบต.
ไร่โคก รวมถึงการรับฟงัข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

 4.3 การส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาความรู ้

การพัฒนาความรู้ 
1. นางสาวชุติกาญจน์ ดังสท้าน 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับต้น 
ฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัย
ในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรปฐมวัย 
พ.ศ. 2560ฯ รุ่นท่ี 4 ตามคำส่ัง อบต.ไร่
โคก ท่ี 476/2563 ลว. 13 เม.ย. 
2565 
2. นางสาวชุติกาญจน์ ดังสท้าน 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับต้น ร่วม
ถอดบทเรียนความสำเร็จดำเนินงาน
มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต เขต
สุขภาพท่ี 5 ปี 2564 ตามคำส่ัง อบต.
ไร่โคก ท่ี 489/2563 ลว. 23 พ.ย. 
2565 
3. ส่งบุคลากร จำนวน 5 อัตรา เข้ารับ
การฝึกอบรมปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) ตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564   
ตามคำส่ัง อบต.ไร่โคก 436/2563 ลว. 
20 ต.ค. 2563 
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 4.3 การส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ (ต่อ) 

4. นางสาวอรนุช จีระวงค์พาณิช 
ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
ระดับชำนาญการ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การสำรวจข้อมูลและจัดทำบัญชี
รายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภ.ด.ส.
3และแบบรายงานต่างๆ ตามพรบ.ส่ิง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามคำส่ัง 
อบต.ไร่โคก ท่ี 421/2563 ลว. 8 
ต.ค. 2563 
5. การอนุมัติดำเนินการจัดทำ
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาบุคลากร อปท. ประจำปี 
พ.ศ. 2564 จำนวน 80 ราย ตาม
คำส่ัง อบต.ไร่โคก ท่ี 434/2563 
ลว. 16 ต.ค. 2563 
 

5. ด้านการธำรง 
รักษาไว้ และแรงจูงใจ 

5.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทาง
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ให้บุคลากร
ทราบ 

-หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ตำแหน่งให้บุคลากรทราบ พร้อมท้ังให้
คำปรึกษาดังกล่าว 
 

 5.2 ดำเนินบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูล
บุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

-หน่วยงาน ดำเนินการปรับปรุงระบบ
ดังกล่าว ตามระยะท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กำหนดทุกระยะ และ
ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นปัจจุบัน 
 

 5.3 จัดให้กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานราชการ ท่ีเป็นธรรม เสมอภาคและ
สามารถตรวจสอบได้ 

-หน่วยงานมีการประกาศหลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงมีการถ่ายทอด
ตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
ดูแล กำกับ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการ
กล่ันกรองผลการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ ทุกคน อย่างเป็นธรรม 
เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
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 5.4 จัดให้มีการพิจารณาความดี ความชอบ 
ตามผลการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเป็น
ธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

-พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนตำบล ข้าราชการ/พนักงานครู 
และพนักงานจ้าง ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 
2 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ผ่าน
กระบวนการ คณะกรรมการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 
ข้าราชการ/พนักงานครู และพนักงาน
จ้าง และรายงานการประชุม รวมถึง
แจ้งรายงานอำเภอ และจังหวัดทราบ 
ตามหลักเกณฑ์ 

 5.5 ดำเนินการพิจารณาความดีความชอบ
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการประจำปี เพื่อยกย่อง
ชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงาน
และคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

-ดำเนินการประกาศยกย่องพนักงาน
ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  
-ดำเนินการประกาศยกย่องพนักงาน
ดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ทาง
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ทางไลน์
ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ อบต.    
ไร่โคก 

 5.6 พิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ 

-พิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตำบล ข้าราชการ/พนักงานครู และ
พนักงานจ้าง ของ อบต.ไร่โคก ท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
หลักเกณฑ์ 

 5.7 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี แก่
บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน 
ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านการมี
ส่วนร่วมในการทำงาน 

-ดำเนินการประสานงานกับ 
โรงพยาบาลท่ายาง เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพประจำปี 
-จัดให้มีอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
-จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
สาธารณะ และการมีส่วนร่วมกับ
องค์กร ภาคี เครือข่าย ผู้นำชุมชน
ท้องถิ่น และท้องท่ี 
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6. การออกจาก
ราชการ ตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
การให้ออกจาก
ราชการ และ
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ในการสอบสวน การ
ลงโทษทางวินัย  
 

- 
 

- 
 

7. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ 

7.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก 
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
และมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมตำบลไร่โคก 

-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ี บุคลากร
ในสังกัด รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับอบต.ไร่โคก ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงแนวทางปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม แลมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมตำบลไร่โคก 
 

 7.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กำกับ ติดตาม 
และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง  

-ดำเนินการแบ่งงานและมอบหมาย
หน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงาน
ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครบทุก
ส่วนราชการ และเป็นปัจจุบัน 

 7.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตาม
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย จริยธรรม 
และแผนป้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 

มีการดำเนินการตามแผน โดยสรุป
รายงานการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย 
จริยธรรม และรายงานผลแผนป้องกัน
การทุจริต คอร์รัปช่ัน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 7.4 การประกาศผลการประเมินพนักงาน
ส่วนตำบล อบต.ไร่โคก ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

-มีการประกาศผลการประเมิน
พนักงานส่วนตำบลของ อบต.ไร่โคก 
ครั้งท่ี 1 ลว. 2 เม.ย. 2564  
ครั้งท่ี 2 ลว. 15 ต.ค. 2564 
 

 


