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ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
ปัญหา อุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้

ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลังที่รองรับภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

-ทบทวนแผนอัตราก าลัง  เพ่ือก าหนดต าแหน่งใหม่เพ่ิม  รองรับ  
และภารกิจองหน่วยงาน  และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้
สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน (การวิเคราะห์ภาระงาน  การ
เตรียมการข้อมูล  และการระดมความคิดของ คณะกรรมการ
ผู้เกี่ยวข้อง) ให้คงไว้ตามโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังเดิม 

-ควรมีการปรับปรุงแผน
อัตราก าลังอย่างน้อยปี     
ละ 1 ครั้ง 
- 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรร
หาข้าราชการ และพนักงานจ้างให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลัง
ที่ลาออกหรือโอนย้าย  

1. รับโอนย้าย พนักงานส่วนต าบลแทนต าแหน่งที่ว่าง ตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  ต าแหน่ง  นิติกร  เมื่อวันที่ 19  เมษายน 2565 
2. บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2565 
3. รับโอนย้าย พนักงานส่วนต าบลแทนต าแหน่งที่ว่าง ตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  เมื่อวันที่   10  
สิงหาคม  2565 

-ด าเนินการสรรหาด้วยความ
โปร่งใส  เป็นธรรม เสมอ
ภาค  ให้ได้บุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมกับต าแหน่ง 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการหรือประกาศ
รับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น  มา
ด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น  

1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้างตามภารกิจแทนต าแหน่งที่ว่าง ลงวันที่  12 กรกฎาคม 2565  
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  และต าแหน่งผู้ดูแลเด็กเล็ก(ทักษะ)  
 
 
 
 

-ด าเนินการสรรหาด้วยความ
โปร่งใส  เป็นธรรม เสมอ
ภาค  ให้ได้บุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมกับต าแหน่ง 
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ข้อเสนอแนะ 
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา
และเลือกสรร 

1. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหา  และ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2565 เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร  

 - 

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับ
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

1. คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  
ระดับ ปฏิบัติงาน  เพ่ือเลื่อนระดับเป็นเจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ
ช านาญงาน  สังกัด  ส านักปลัด  
2. คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน    
ระดับปฏิบัติการ  เพ่ือเลื่อนระดับเป็นนักพัฒนาชุมชน  ระดับ
ช านาญการ  สังกัด  กองสวัสดิการสังคม  
  

 

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

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

ส่งเสริมให้บุคคลากรทุก
ต าแหน่งได้รับการอบรม  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

2.2  ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคคลากรแต่
ละต าแหน่ง 

-มีการวางแผนการพัฒนาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงาน
ความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

 

2.3  สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้าน
ตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน  
E - learning 

-มีบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานในระบบ E – learning 
   -คู่มือการบริหารจัดการงานพัสดุ 
   -มีองค์ความรู้การพิมพ์หนังสือราชการ 
   -มีคู่มือการปฎิบัติราชการและงานสารบรรณ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีให้บุคคลากรทุก
ต าแหน่ง  
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2.4  ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง  ในความรู้  ทักษะ  และ
สมรรถนะ 

-หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง  ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล  เพื่อประเมินความรู้  ทักษะและสมรรถนะ และพิจารณา
จัดส่งบุคลากร  เข้ารับการอบรม  เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในต าแหน่งตามสายงาน 

-ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส 
-ผู้บังคับบัญชาให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาในการปฎิบัติงาน 

2.5  ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

- หน่วยงาน  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร  สวัสดิการ  
สภาพแวดล้อมการท างาน  บ าเหน็จความชอบ  พร้อมทั้ง  ติดตาม  
และน าผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา และจัดให้มีข้ัน
พ้ืนฐานของพนักงาน  

-วิเคราะห์ความพึงพอใจของ
บุคลากร และจัดหา
สวัสดิการให้แก่พนักงาน 

3. ด้านการธ ารง  รักษาไว้ 
และแรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทาง  
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ต าแหน่ง   ให้บุคคลากรทราบ 

-หน่วยงาน  มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ต าแหน่ง  

-ปัญหาด้านของจ ากัดของ
หลักเกณฑ ์ของเส้นทาง
ความก้าวหน้า 

3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง 
ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

-หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ  ตามระยะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดทุก
ระยะ แล้วเสร็จ ตามท่ีก าหนดไว้ 

 - 

3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  ที่เป็นธรรมเสมอภาค
และสามารถตรวจสอบได้  

-มีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน  จนถึงคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ  ในความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะทุกคน  อย่างเป็นธรรม  เสมอภาค และเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตาฐานก าหนดต าแหน่ง  

-ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส 
-ผู้บังคับบัญชาให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาในการปฎิบัติงาน 
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3.4  จัดให้มีการพิจารณาความดี
ความชอบ  ตามผลการปฏิบัติหน้าที่
ราชการอย่างเป็นธรรม  เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้  

-พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ผ่านกระบวนการ  คณะกรรการกลั่นกรอง
ผลการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนต าบล  คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   

-ปัญหาด้านของจ ากัดของ
หลักเกณฑ์การพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

3.5 ด าเนินการพิจารณาความดี
ความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประจ าปี  เพ่ือยกย่องชมเชย  แก่
บุคลากรดีเด่น  ด้านการปฏิบัติงานและ
คุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

-ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 - 

3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  
แก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการ
ท างาน  ด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน  ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

- ด าเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลบัวใหญ่ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี   
-มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
-จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
-จัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 
-จัดกิจกรรม 5 ส. 
-ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน 

-ควรปรับปรุงสถานที่ท างาน
ให้เหมาะสมแก่การอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

4. ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  และวินัย
ข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด   รับทราบ
ถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  และข้อบังคับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล    หว้ยยาง   ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น   และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง    
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

-การยึดมั่นในหลักจริยธรรม
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 
-ให้บริการประชาชนด้วย
ความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและ
ไม่เลือกปฏิบัติ 
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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   

-มอบหมายงานให้ชัดเจน 

4.3  ประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
เป้าหมาย  และสามารถวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 

-มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา  
-มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน  
  ครั้งที่ 1  รอบ ตุลาคม 2564 – 31  มีนาคม  2565 
  ครั้งที่ 2  รอบ เมษายน 2565 – 30  ตุลาคม  2565 

-ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส 
-ผู้บังคับบัญชาให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาในการปฎิบัติงาน 

4.4 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตาม
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย
คุณธรรม  จริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
– 2566 

-มีการด าเนินการตามแผน  โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการ
แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม  จริยธรรม  และการป้องกันการ
ทุจริต  คอร์รับปชั่น  

- 

 


