
 



 
รายงานผลการด าเนินการตามนโนบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านการสรรหา 
 

-ประกาศการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตามแผนอัตราก าลัง  
3 ป ี(2564-2566) 
-การจัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการและพนักงานจา้ง
ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงหรือทดแทนอัตราก าลังท่ีโอนย้ายอัตราว่าง 

ประกาศการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างฯ 
-ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างจ านวน 3 อัตรา 
ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ,  
ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ต าแหน่ง ผดด.(ทักษะ) 
-รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งนายช่าง
โยธาช านายงาน 
-รับ โอน(ย้ า ย )พนักงานส่ วนต าบล  ต า แหน่ ง        
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 

- 

2. ด้านการจัดท าแผนพัฒนา 
 

- การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร - ด าเนินการตามแผนให้สอดคล้องตามความจ าเป็น
และความต้ องการ ในการพัฒนาบุคลการ ใน
หน่วยงาน  
-ส่ งบุ ค ล ากร เ ข้ า รั บ ก ารอบรมตามสาย ง าน
ความก้าวหน้า 

- 

3. ด้านการธ ารง รักษา  
ไว้และแรงจูงใจ 

- กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ประจ า 2564 

- มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่าง
เป็นธรรมเสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 
- มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรมเสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้ 

- 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและวนัิย
ข้าราชการ 
 

- ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสรวง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 
- ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
ไม่ เ ลื อกปฏิ บั ติ  รวมถึ งครอบคลุม  ก ากับติ ดตาม และดู แล
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทางระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

- แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชส่วนท้อถิ่น และข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสรวง ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
- จั ดท าค าสั่ งแบ่ ง ง านและมอบหมายหน้ าที่
รับผิดชอบแก่บุคลากร 
 

- 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินการตามนโนบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

 
ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
5. การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
 

การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบล - ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการขอก าหนดใหม่ 
หน่วยตรวจสอบภายใน ต าแหน่ง นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 
-ปรับปรงโครงสร้างให้ถูกต้องตามโครงสร้างใหม่ 
กองช่างขอก าหนดต าแหน่งวิศวกรโยธา (ปก./ชก.) 
กองการศึกษาฯขอก าหนดต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี และผดด.ทักษะฯลฯ 
 

- 

6.การให้โอนและรับโอนพนักงานส่วนต าบล 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 
 

ด าเนินการตามแผนอัตราก าลังสาม (2544-2566) -รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง นายช่าง
โยธาช านาญงาน 
-รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
 

- 

7.เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้
สะอาด 

จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อม 
การท างาน ด้านความปลอดภัยในสถานท่ีท างาน ด้านการมีส่วนร่วมใน
การท างาน 
 

จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร ใน
ด้านสภาพแวดล้อม การท างาน ด้านความปลอดภัย
ในสถานท่ีท างาน น่าอยู่ สวยงาน สะอาด 
จัดท าโครงการ 5 ส.และbig cleaning 
 

- 

8. การจัดท าประมวลจริยธรรม - ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสรวง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 
-ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย
คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2566 
 

- แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชส่วนท้อถิ่น และข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสรวง ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
-มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัยคุณธรรม และการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

- 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินการตามนโนบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

 
ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
9. ควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 

- กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ประจ าปี 2564 
-กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานครู อบต. 
ประจ าปี 2564 
 

- มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่าง
เป็นธรรมเสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 
- มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรมเสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้ 

- 

10.การคัดเลือกบุคคลทีจ่ะเข้ารบัการ
ประเมินผลงานเพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ี
สูงขึ้นในต าแหน่งต่างๆ 

-ส่งเสริมให้บุคลากร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง มี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
 

-ส่งเสริมให้บุคลากร พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างอนุญาตให้ไปสอบคัดเลือกสายบริหาร 
สายอ านวยการ และสายวิชาการ/ทั่วไป 
ที่กรมส่งเสริมการปกครองเปิดสอบฯ 

- 

11.จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการวางแผนอัตราก าลังคน และพัฒนาก าลังคนในองค์กรให้
สามารถด าเนินการตามภารกิจ ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานเป็นระยะเวลา 3  ปี 
เพื่อรองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลังเพื่อก าหนด
ต าแหน่งใหม่เพิ่ม รองรับภารกิจของหน่วยงานและ
การพิจารณารับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วน
ราชการในการปัจจุบัน 
 

- 

12ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บัง
บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

- ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
ไม่ เ ลื อกปฏิ บั ติ  รวมถึ งครอบคลุม  ก ากับติ ดตาม และดู แล
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทางระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

- จั ดท าค าสั่ งแบ่ ง ง านและมอบหมายหน้ าที่
รับผิดชอบแก่บุคลากร 
 
 

 
- 

13.วิธีการบริหารและการปฏิบัตงิานของ
พนักงานส่วนต าบล 

- ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
ไม่ เ ลื อกปฏิ บั ติ  รวมถึ งครอบคลุม  ก ากับติ ดตาม และดู แล
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทางระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

- จั ดท าค าสั่ งแบ่ ง ง านและมอบหมายหน้ าที่
รับผิดชอบแก่บุคลากร 
 

- 

 


