
 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  
อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

 
 



 
รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

 
ประเด็นนโยบาย/

แผนการ
ด าเนินงาน  

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

๑.ด้านการสรรหา 
 

-เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง มีโครงสร้าง
การแบ่งงานและระบบงานให้
เหมาะสมไม่ซ  าซ้อน 
-เพ่ือด าเนินการวางแผน
ก าลังคน สรรหาคน ตาม
คุณลักษณะมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง และเลือกคนดีที่เป็น
คนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

-อัตราก าลังสอดคล้องกับปริมาณ
งาน ภารกิจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบแต่ละส่วนราชการ 
การบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๓๕ 
ไม่เกินร้อยละ ๔๐ 
 

     ๑.ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุง 
ครั งที่ ๑) โดยการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ ตามประกาศ ก.
อบต.จังหวัดชัยภูมิ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามมติก .อบต. ในการ
ประชุมครั งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 
     ๒.การรับโอนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
     ๓.ประกาศประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)
พนักงานส่วนต าบลและข้าราชการประเภทอ่ืนมา
ด ารงต าแหน่งว่าง 
     ๔.การบรรจุแต่งตั งพนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่ง นักวิชการศึกษาปฏิบัติการ 
     ๕.การแต่งตั งพนักงานครูองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้เลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการ จ านวน 
๒ ราย 
     
 

๑.ควรมีการปรับปรุงแผน
อัตราก าลังอย่างน้อยปีละครั ง 
๒.มีกรอบอัตราก าลังพนักงาน
ส่วนต าบลในแต่ละส่วนราชการ
อย่างชัดเจนเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน 
๓.ด าเนินการด้วยความโปร่งใส 
ความเป็นธรรมความเสมอภาค 
และความยุติธรรม 
๔.ได้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

 



 
 
 
 

๒.ด้านการพัฒนา เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครูเป็นข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้
ทักษะและสมรรถนะเพ่ือให้
สามารถรองรับภารกิจของ
หน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าหมาย
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ระดับความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงาน ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานลดลง กระบวนการ
ท างานทุกขั นตอนไม่มีการร้องเรียน
ด้านพฤติกรรมและการท างาน 

     ๑.การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปีและ
ด าเนินการตามแผนให้สอดคล้องตามความ
จ าเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
ในหน่วยงาน 
    ๒.การจัดท าโครงการอบรมเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 
ประจ าปี ๒๕๖๔  
 

๑.เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ ท าให้
การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ไม่เป็นไปตามแผนฯ 
๒.คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล และบุคลากรภายใน
หน่วยงานร่วมมือเป็นอย่างดี 
วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ ความ
ช านาญในการให้ความรู้ 

๓.ด้านการธ ารงไว้ 
รักษาไว้ และจูงใจ 

-เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ผลการปฏิบัติงานมีความส าเร็จ ทัน
ตามเวลาที่ก าหนด ลดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  การ
ท างานเป็นทีม 
 
 

     ๑.การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
งานให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ 
     ๒.การจัดท าคู่มือความปลอดภัยในการ
ท างาน 
     ๓.โครงการกิจกรรม ๕ ส.และBig 
Cleaning Day  
     ๔.มีกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดให้กับคณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างทุก
คน  
     ๕.การบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัว
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างที่สูญเสีย
บุคคลในครอบครัว 
     ๖.มีมาตรการในการป้องกันและการติดเชื อ
ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ การจัดเจลล้างมือ 
หน้ากากอนามัย ส าหรับพนักงานและผู้มา
ติดต่อราชการ 

บุคลากรให้ความร่วมมือทุก
กิจกรรมเป็นอย่างดี มีความ
สามัคคี ส่งผลให้องค์กรน่าอยู่ 



     ๗.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การ
เลื่อนขั นเงินเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ครั งที่ ๑,ครั งที่ ๒ ,การเลื่อนเงินเดือน
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั งที่ ๑,ครั งที่ ๒ 
และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
     ๘.ส่งเสริมปัจจัยในการท างานให้น่าอยู่ เช่น 
โต๊ะ เก้าอี  ตู้เก็บเอกสาร เทคโนโลยีในการ
ท างานที่ทันสมัย ครบถ้วน แสงสว่างเพียงพอ 
 

๔.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และ
วินัย 

เพ่ือให้บุคลากรยึดถือเป็น
หลักการแนวทางปฏิบัติและ
เป็นเครื่องมือก ากับความ
ประพฤติของบุคลากร 

ผู้บังคับบญัชามอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ รวมทั งควบคุม ก ากับ
ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
ระเบียบ วินัย หลักเกณฑ์แนวทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 

     ๑.การจัดท าประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     ๒.การจัดท าประมวลจริยธรรมพนักงาน
ส่วนต าบล 
 

๑.บุคลากรยึดมั่นในหลัก
จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ 
๒.การบริการประชาชนด้วย
ความเต็มใจ รวดเร็ว มีอัธยาศัย 
และไม่เลือกปฏิบัติ 

 
 

 

 

 


