
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง   อ าเภอบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง  3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและ

กรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
-ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  เพ่ือพิจารณาก าหนด
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยาง  ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.)  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหาร
และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  และกิจการอัน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2563 (การวิเคราะห์ภาระงาน  การเตรียมการข้อมูล  
และการสระดมความคิดของ คณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง)  

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และพนักงาน
จ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือ
โอนย้าย  

ประกาศ  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้าง  ลงวันที่  21   ตุลาคม  พ.ศ.  2563 
 

1.3  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการหรือ 
ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น  มาด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น  

 
 

ประกาศ  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้าง  ลงวันที่  21   ตุลาคม  พ.ศ.  2563 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร 1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

เป็นพนักงานจ้าง  ลงวันที่  22  ตุลาคม 2563 
 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  และด าเนินการตามแผนฯ  
ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 

-มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 – 2566  โดยพิจารณาบุคลากร  เข้ารับการ
อบรม  เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่ง   

2.2  ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา
บุคคลากรแต่ละต าแหน่ง 

-มีการวางแผนการพัฒนาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสาย
งานความก้าวหน้า   ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

2.3  สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน 
E - learning 

มีบทเรียนความรู้เฉพาะด้านในระบบงาน  E - learning 
-มีคู่มือการบริหารจัดการงานพัสดุ 
-มีองค์ความรู้การพิมพ์หนังสือราชการ 
 -มีคู่มือการปฏิบัติธุรการและงานสารบรรณ 

2.4  ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง  ในความรู้  ทักษะ  และสมรรถนะ 

-หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง  เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากร  เข้ารับการอบรม  เพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 
- แบบสอบถามความต้องการเข้ารับการอบรม 

2.5  ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หน่วยงาน  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร  
สวัสดิการ  สภาพแวดล้อมการท างาน  บ าเหน็จความชอบ  
พร้อมทั้ง  ติดตาม  และน าผลความพึงพอใจของพนักงานมา
พัฒนา และจัดให้มีข้ันพ้ืนฐานของพนักงาน  

3. ด้านการธ ารง  รักษาไว้ และ
แรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทาง  เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายงานต าแหน่ง   ให้บุคคลากรทราบ 

- จัดท าแผนความก้าวหน้าในอาชีพ  และมีการประชาสัมพันธ์
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งให้บุคลากรทราบ   

3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ -หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร



ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ท้องถิ่นแห่งชาติ  ตามระยะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ก าหนดทุกระยะ แล้วเสร็จ ตามท่ีก าหนดไว้ 
3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ที่เป็นธรรม
เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้  

-หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด  โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  
ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน  จนถึง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ  
ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคน  อย่างเป็นธรรม  เสมอ
ภาค และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

3.4  จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ  ตามผลการปฏิบัติหน้าที่
ราชการอย่างเป็นธรรม  เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้  

-พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 ครึ่งปีแรก ให้เป็นไปตามผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ผ่านกระบวนการ  คณะ
กรรการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนต าบล  
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   

3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประจ าปี  เพ่ือยกย่องชมเชย  แก่บุคลากรดีเด่น  ด้านการปฏิบัติงาน
และคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

-ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  แก่บุคลากร ในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน  ด้านความปลอดภัยในการท างาน   
ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

- ด าเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลบัวใหญ่ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี   
-มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
-จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
-จัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 

4. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และ
วินัยข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด   รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบล    
ห้วยยาง   ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น   และข้อบังคับองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยาง   ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

4.2 .ให้ผู้บังคับบัญชา  มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  อย่างเป็น -ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของ



ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม  ก ากับ ติดตาม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา   ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตามค าสั่ง อบต.ห้วยยาง   

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน
วินัยคุณธรรม  จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2566 

-มีการด าเนินการตามแผน  โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการ
แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม  จริยธรรม  และการป้องกัน
การทุจริต คอร์รับปชั่น  

 


