
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง   อ าเภอบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา 

 

ประเด็นนโยบาย วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 
   ปัญหาและอุปสรรค       

ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านการวางแผนอัตราก าลัง -วางแผนอัตราก าลังคน โดยการค านึงถึง

ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ สนับสนุน
และส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การ
จัดการอัตราก าลัง และบริหารอัตราก าลัง
ให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและ
เพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อน
การด าเนินงานของทุกหน่วยงานองค์การ 
 

- ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  ระบบงานและกรอบ
อัตราก าลัง  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการ
ปรับทบทวนและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
โดยจัดท าประเมินการปรับปรุงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  
ประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส  
 

ควรมีการปรับปรุงแผน
อัตราก าลังอย่างน้อยปีละ  
1  ครั้ง 

2. ด้านการสรรหา  -สรรหาพนักงานส่วนต าบลและสรรหา
พนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะ ความ
เท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้
มาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไป
ตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมาก าหนด 
 

- จัดท าสมรรถนะ  และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล  ทั้งด้านการสรรหา การเลื่อนขั้น
เงินเดือน  การปรับปรุงต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การวางแผนพัฒนาบุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 
 

- 
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ข้อเสนอแนะ 
3. ด้านการบรรจุและแต่งตั้ง

บุคลากร 
สรรหาบุคคลสายงานผู้บริหารและสายงาน
ผู้ปฏิบัติงานที่ว่าง  โดยวิธีการบรรจุ  
แต่งตั้ง การรับโอนการย้าย  การคัดลอก
โดยการด าเนินการตามหลักเกณฑ์  
ขั้นตอนที่คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา  ก าหนด 

 - ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้  เพ่ือมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ส่วนต าบล  ในต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ
ปฏิบัติการ ตามประกาศ  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคล
เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
- รายงานต าแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร ต าแหน่งผู้อ านวยการ
กองช่าง ต่อคณ ะกรรมการพนักงานส่ วนต าบลจั งหวัด
นครราชสีมา  เพ่ือให้มีการด าเนินการสรรหาตามประกาศ
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2555   

 - 

4. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับสถานการณ์ 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ขององค์กร และ
สมรรถนะมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง      
ให้การขับเคลื่อนการการด าเนินงานตาม
พันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
 

- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2565 
- พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน  โยการส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม  
- มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ใน
การท างานอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดประชุมประจ าเดือนพนักงาน  
- ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของ อบต. โดยกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
และการปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี 
- พัฒนางานด้านการจัดการองค์ความรู้ โดยจัดท าคู่มือ การ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) ด้านต่าง ๆ  

ควรส่งเสริมให้พนักงาน
ทุกต าแหน่งได้รับการ

อบรม  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
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5. ด้านการประเมินผลปฏิบัติงาน 

 
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างอย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและ
กลยุทธ์ของทุกสายงานน าระบบตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงาน(KPI) จากเป้าหมายของ
องค์กร ลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่
สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ตลอดจน
ประเมินขีดความสามรถต่างๆ 
(Corporacy Competency) โดยการน า
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบลและผู้บริหารเพ่ือ
น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

- จัดท าสมรรถนะ  และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล  การเลื่อนขั้นเงินเดือน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนพัฒนาบุคลากรและการ
บริหารผลตอบแทน 
- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม  และโปร่งใส 
- มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นประจ าทุก
เดือน  
 

 

6. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน 
 

ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
 
 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  และ
กล่ าวค าปฏิญ าณ ตน  ในวันที่   9  กุมภาพันธ์   2565          
ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
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7. ด้านการสร้างความก้าวหน้าใน

สายอาชีพ 
 

มีการจัดวางเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
งาน และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคล 
เพ่ือใช้ตรวจสอบเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายงาน 

-จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
- ประเมินคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล
ต าแหน่งประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน 
- ประเมินคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล
ต าแหน่งประเภททั่วไปให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

 

8. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง  ขวัญก าลังใจ  
คุณภาพชีวิตที่ดี  และพึงพอใจให้
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่ง     
และท าคุณประโยชน์ไว้กับองค์กร 

- ปรับปรุงแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย       
ในการปฏิบัติงาน  
- มีสวัสดิการผลตอบแทนพิเศษ  
- ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านต่าง ๆ นโยบายและกลยุทธ์
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
- จัดหาอุปกรณ์  เครื่องมือในการปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอ  

- ควรเพิ่มช่องทางการ
สื่อสารให้มากขึ้น  
- ควรปรับปรุงสถานที่
ท างานให้มีความ
เหมาะสม เพียงพอ 

 


