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

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
ปัญหา อุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้

ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลังที่รองรับภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

-ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  เพื่อก าหนดต าแหน่งใหม่เพ่ิม  
รองรับ  และภารกิจองหน่วยงาน  และการพิจารณาปรับปรุงภาระ
งานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน (การวิเคราะห์ภาระงาน  
การเตรียมการข้อมูล  และการระดมความคิดของ คณะกรรมการ
ผู้เกี่ยวข้อง)  

- 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรร
หาข้าราชการ และพนักงานจ้างให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลัง
ที่ลาออกหรือโอนย้าย  

2.1 ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา  สังกัดส านักปลัด,  ต าแหน่ง คนงานประจ า
รถบรรทุกน  า  สังกัด ส านักปลัด,  และต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  
สังกัด กองช่าง  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง     
ลงวันที่  21  ตุลาคม  2563 
2.2. ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป   
สังกัด กองช่าง  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง     
ลงวันที่  7  พฤษภาคม  2564 
 

- 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งตั งข้าราชการหรือประกาศ
รับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น  มา

รายงานต าแหน่งว่าง  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง   ต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือให้มี
การด าเนินการสรรหาตามประกาศหลักเกณฑ์    

ติดล็อกการโอน(ย้าย)ของ
พนักงานส่วนต าบลสายงาน
ผู้บริหาร ท าให้การรับโอน
(ย้าย)ไม่สามารถท าได้ 



ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
ปัญหา อุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะ 
ด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ น  
1.4 แต่งตั งคณะกรรมการในการสรรหา
และเลือกสรร 

1. ด าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ลงวันที่  22  ตุลาคม 2563  เรื่อง  แต่งตั งคณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร  
2. ด าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ลงวันที่  11  พฤษภาคม  2564   เรื่อง  แต่งตั งคณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 

- 

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับ
ต าแหน่งที่สูงขึ น 

-ไม่มีผู้มีคุณสมบัติที่จะคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับในต าแหน่งที่สูงขึ น - 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  
และด าเนินการตามแผนฯ  ให้สอดคล้อง
ตามความจ าเป็น 

-มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ. 
2564 – 2566  โดยพิจารณาบุคลากร  เข้ารับการอบรม  เพื่อ
พัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่ง  ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากรฯ  

- 

2.2  ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคคลากรแต่
ละต าแหน่ง 

-มีการวางแผนการพัฒนาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงาน
ความก้าวหน้า   ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

- งบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรมีจ านวนจ ากัด 
- สถานการณ์โรคระบาด    
ท าให้มีการงดการจัดอบรม 
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ปัญหา อุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะ 
2.3  สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้าน
ตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E - 
learning 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ มีการเรียนรู้ผ่านระบบ E – 
learning ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

2.4  ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง  ในความรู้  ทักษะ  และ
สมรรถนะ 

-หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง  เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากร  เข้ารับการอบรม  เพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 

- 

2.5  ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

- หน่วยงาน  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  ทั งด้านการพัฒนาบุคลากร  สวัสดิการ  
สภาพแวดล้อมการท างาน  บ าเหน็จความชอบ  พร้อมทั ง  ติดตาม  
และน าผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา และจัดให้มีขั น
พื นฐานของพนักงาน  

- 

3. ด้านการธ ารง  รักษาไว้ 
และแรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทาง  
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ต าแหน่ง   ให้บุคคลากรทราบ 

- มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง  
 

- 

3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง 
ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

-ด าเนินการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคลากร  ในระบบ
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

- 

3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  ที่เป็นธรรมเสมอภาค
และสามารถตรวจสอบได้  

-หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี วัด  โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  
ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน  จนถึง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ  ใน

ควรมีการซักซ้อมแนว
ทางการจัดท าแบบ
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ข้อเสนอแนะ 
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคน  อย่างเป็นธรรม  เสมอภาค 
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตาฐานก าหนดต าแหน่ง  

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี  

3.4  จัดให้มีการพิจารณาความดี
ความชอบ  ตามผลการปฏิบัติหน้าที่
ราชการอย่างเป็นธรรม  เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้  

-พิจารณาเลื่อนขั นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ผ่านกระบวนการ  คณะกรรการกลั่นกรอง
ผลการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนต าบล  คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   

- 

3.5 ด าเนินการพิจารณาความดี
ความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประจ าปี  เพ่ือยกย่องชมเชย  แก่
บุคลากรดีเด่น  ด้านการปฏิบัติงานและ
คุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

-อยู่ระหว่างด าเนินการ  ควรจัดกิจกรรมยกย่อง 
ชมเชยแก่บุคลากรดีเด่น เป็น
ประจ าทุกปี  

3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  
แก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการ
ท างาน  ด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน  ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

- -มีการจัดอุปกรณ์ขั นพื นฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
-จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
-จัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์  หรือจิตอาสา 

- 

4. ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  และวินัย
ข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด   รับทราบ
ถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  และข้อบังคับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล    หว้ยยาง   ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น   และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง     
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

- 
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4.2 .ให้ผู้บังคับบัญชา  มอบหมายงาน
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  อย่างเป็นธรรม  ไม่
เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม  ก ากับ 
ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา   ให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

-ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตามค าสั่ง อบต.ห้วยยาง   

- 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน    
ตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

-มีการด าเนินการตามแผน  โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการ
แผนการส่งเสริมวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และการป้องกันการ
ทุจริต คอร์รับปชั่น  

- 

 


