
 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 

1.ด้านการสรรหา 1.1จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

-ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อ
ก าหนดต าแหน่งใหม่เพิ่ม รองรับภารกิจของ
หน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระ
งานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน
(การวิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมการ
ข้อมูล และการระดมความคิดของ คกก.
และผู้เก่ียวข้อง) 
 

 1.2จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ 
และพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทน
อัตราก าลังที่โอนย้าย 

1.ด าเนินการประกาศสรรหาต าแหน่งว่าง 
ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.ด าเนินการรับโอน(ย้ายพนักงานส่วน
ต าบล ที่ว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปีได้แก่ 
นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. 
 

 1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วน
ท้องถิ่นมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 
 

-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
พนักงานจ้างในต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
-ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับโอนย้าย
พนักงานส่วนต าบลที่ว่างเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
 

 1.4 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น -ไม่มีการด าเนินการ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 

2.ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการ
ตามแผนฯให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 

-มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี 2561 –2563โดยพิจารณา
บุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนา
ความรู้ตามสายงานต าแหน่งให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากรฯ 

 2.2ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบ
ในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

-มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรม ตามสายงานความก้าวหน้าใน
แผนพัฒนาบุคลากร 

 2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่
ในระบบงาน e-learning 

-ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ 
ด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ       
e-learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะ
ต าแหน่ง 

 2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะ 

-หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพื่อ
พิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม 
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่ง
ตามสายงาน 

 2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร -หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้ง
ด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จ
ความชอบ พร้อมทั้งติดตาม และน าผล
ความพึงพอใจของพนักงาน มาพัฒนาและ
จัดให้มีขั้นพื้นฐานของพนักงาน 

3.ด้านการธ ารงรักษาไว้
และแรงจูงใจ 

3.1ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 
 
 
3.2ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรใน
ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 
3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ ที่เป็นธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 
 

-หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้
บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา
ดังกล่าว 
-หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงระบุดังกล่าว 
ตามระยะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนดทุกระยะแล้วเสร็จที่ก าหนดไว้ 
 
-หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดย
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล ก ากับติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผล
การปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะทุกคนอย่างเป็นธรรม เสมอภาค
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

 
 



 
-3- 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลการด าเนินงาน 

3.ด้านการธ ารงรักษาไว้
และแรงจูงใจ 

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้ 
 

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบลครั้งที่ 1 และ 2 ให้เป็นไปหลักเกณฑ์ 
คกก.ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบลด้วยความโปร่งใส เป็น
ธรรม 

 3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการประจ าปี เพื่อยกย่องชมเชยแก่บุคลากร
ดีเด่น ด้นการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อ
สาธารณชน 

-ด าเนินการประชุม คกก.และคัดเลือก
พนักงานส่วนต าบลและประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงาน
ดีเด่น และมอบประกาศนียบัตร 

 3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากรใน
ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยใน
การท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

-จัดท าโครงการ 5 ส.และ big cleaning 
 

4.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและวินัย 
ข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสรวงว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราช
ส่วนท้องถิ่น 

-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ
ประมวลจริยธรรมข้าราชส่วนท้องถิ่นและ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
สรวง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

 4.2ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการควบคุม ก ากับ 
ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

-ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง ตราค าสั่งอบต.หนองสรวง 

 4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -
2563 

-มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงาน
ผลการด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย 
คุณธรรม และการป้องกันการทุจริต  
 คอร์รัปชัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                           บนัทกึข้อความ 
ส่วนราชการ     ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสมีา 

ท่ี นม ๘๕๓๐๑ / สป.                  วันท่ี   9  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3   

เรื่อง   รายงานผลการด าเนินการบรหิารและพฒันาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

เรียน    นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง 

  ตามที่คณะกรรมการจัดท าแผนพฒันาบุคลากร ประจ าปงีบประมาณ 2561 -2563 ได้
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลหนองสรวง ฯ  นโยบายและกลยทุธ์ด้านโครงสร้างการบรหิาร การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ ด้านอัตราก าลงัและการบรหิาร
อัตราก าลงั ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2561 -2563) เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี มีวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รบัผิดชอบ สามารถปฏิบัตริาชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง เพื่อใหบุ้คลากรทกุคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นแนวทางในการ
ด าเนินจัดการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร และเพื่อด ารงรักษาบุคลากรที่มปีระสิทธิภาพใหอ้ยู่คู่องค์กรต่อไป นั้น 

  บัดน้ี การด าเนินตามนโยบายและกลยุทธ์การบรหิารงานบุคคล ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2563
ได้เสรจ็สิ้นปีงบประมาณแล้ว ดังนั้น งานเจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง จึงขอ
รายงานผลการด าเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้นายกองค์การ
บรหิารส่วนต าบลหนองสรวงทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพรอ้มนี้   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
                                 (ลงช่ือ)                                   ผู้เสนอรายงาน 

                                                              (นางสาวสายพิน  ศรอินทร์ ) 
                                                       ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 

เรียนปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
 -เพื่อโปรดทราบ 
                     (ลงช่ือ) 

                            (นางภคอร  มาสันเทียะ) 
                              หัวหน้าส านักงานปลัด 
 

 

/เรียน....... 
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เรียนนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง 
-เพื่อโปรดทราบ                      
                     (ลงช่ือ) 

                            (นางไข่มุก  ขุนเพชรวรรณ) 
                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
 

 

       -รับทราบ 

                                                                            (ลงช่ือ)......................................... 
                                                                                      (นายจิรัฎฐ์  แนมขุนทด) 
                                                                     ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 

 

                  

 


