
 

                                         บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานการเจา้หน้าที ่   ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั         
ท่ี   อด ๘๐๐๐๑/          วนัท่ี        30  ตุลาคม    ๒๕๖3      
เร่ือง รายงานผลการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล ประจ าปี     2563    
  
 

เรยีน   นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั 

 ตามทีง่านการเจา้หน้าที ่ส านักงานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหลกั  ไดด้ าเนินการจดัแผน  
พฒันาบุคลากร  และนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล  ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี  (พ.ศ.2561 – 2563)  เพื่อ
พฒันาบุคลากร และเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ ทศันคตทิี ่มวีธิกีารปฏบิตังิานตามลกัษณะงานที่รบัผดิชอบ สามารถ
ปฏบิตัริาชการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  ในสถานการณ์ความเปลีย่นแปลง  เพือ่ใหบุ้คลากรทุกคนไดร้บัการพฒันา
ด้านคุณธรรมจรยิธรรม เป็นแนวทางในการด าเนินการจดัการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร และ เพื่อด ารงรกัษา
บุคลากรทีม่ปีระสทิธภิาพใหอ้ยู่คู่องคก์รต่อไป นัน้  

 บัดนี้   การด าเนินแผนพัฒนาบุคลากร และนโยบายบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้เสรจ็สิ้นแล้ว  งานการเจ้าหน้าที่ จึงขอรายงานให้นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล
หนองหลกัทราบ  รายละเอยีดแนบมาพรอ้มบนัทกึนี้ 

  

 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

 (นางฤชานนัท ์ โพธิช์ยัศร)ี 
                                                         ผูช้่วยนกัทรพัยากรบุคคล    
                                                                                                  

                                                                                                      (นายธนกฤต  ศรทีอง) 
                                                                                                         หวัหน้าส านกัปลดั 

           
                                                                              ความเหน็
...............................................................                                   
 (  )  อนุมตั ิ   (  ) ไม่อนุมตั ิเพราะ............................                  
                                                                                         (ลงชื่อ)                                                        
  (ลงชื่อ)                                                                                              (นายอาทติย ์  อวยชยั) 
            (นายสุดสาคร  ทองใบ)                                                    ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนอง
หลกั 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั  อ าเภอไชยวาน  จงัหวดัอุดรธานี 

 
ประเดน็นโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

๑. ดา้นการสรรหา ๑.๑  จดัท าแผนอตัราก าลงั  ๓  ปี เพือ่ใชใ้นการก าหนดโครงสรา้งและ
กรอบ 
อตัราก าลงัทีร่องรบัภารกจิขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

  ด าเนินการปรบัปรุงแผนอตัราก าลงั เพือ่ก าหนดต าแหน่ง
ใหม่เพือ่รองรบัภารกจิของหน่วยงาน และการพจิารณา
ปรบัปรุงภาระ 
งานใหส้อดคลอ้งกบัสว่นราชการในปัจจุบนั (การวเิคราะห์
งาน การเตรยีมการรบัขอ้มูล และการระดมความคดิของ
คณะกรรมการ และผูเ้กีย่วขอ้ง) 

๑.๒  จดัท าและด าเนินการตามแผนฯ สรรหาขา้ราชการ และพนกังานจา้ง
ใหท้นัต่อการเปลีย่นแลง หรอืทดแทนอตัราก าลงัทีล่าออกหรอืโอนยา้ย 

๑. ด าเนินการประกาศสรรหาพนกังานจา้งประเภททัว่ไปที่
ว่าง ในต าแหน่งนกัการ และคนงานทัว่ไป 
๒. ด าเนินการขอให ้ กสถ. ด าเนินการสอบแทนในต าแหน่ง
ทีว่่าง 
ของขา้ราชการดงันี้ ในต าแหน่งดงันี้ ๑.นิตกิร ๒.นกัวชิาการ
สาธารณสุข ๓.นกัวชิาการศกึษา ๔.นายช่างเขยีนแบบ 

๑.๓  การรบัสมคัรคดัเลอืกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งตัง้เขา้รบัราชการ หรอื
ประกาศรบัโอนยา้ย พนกังานสว่นทอ้งถิน่ พนกังานจา้ง มาด ารงต าแหน่ง
ทีว่่าง 

  ประกาศรบัสมคัรบุคคล เพือ่คดัเลอืกเป็นพนกังานจา้ง ใน
ต าแหน่งคนงานทัว่ไป เมื่อวนัที ่๔ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

๑.๔  แต่งตัง้คณะกรรมการในการสรรหาและเลอืกสรร 
 
 

  ด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ
เลอืกสรรบุคคลเป็นพนกังานจา้งทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ ตามค าสัง่อบต.หนองหลกั ที ่๔ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

๑.๕  การคดัเลอืกบุคคลเพือ่เลื่อนระดบัทีส่งูขึน้   ไม่มกีารการด าเนินการ 
 



 
-๒- 

 
ประเดน็นโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

๒. ดา้นการพฒันา ๒.๑  จดัท าแผนพฒันาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนพฒันา
บุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

   มกีารด าเนินการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร ประจ าปี 
๒๕๖๑-๒๕๖๓  โดยพจิารณาบุคลากรเขา้ร่วมอบรมเพือ่
พฒันาความรูต้ามสายงานในต าแหน่ง ใหเ้ป็นไปตาม
แผนพฒันาบุคลากร 

๒.๒  ก าหนดเสน้ทางการพฒันาบุคลากร เพือ่เป็นกรอบในการพฒันาล
บุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

  มกีารวางแผนการพจิารณาสง่บุคลากรเขา้รบัการอบรมตาม
สายงานความกา้วหน้า ตามแผนพฒันาบุคลากร 
 

๒.๓  สรา้งบทเรยีนรูเ้ฉพาะดา้นตามสายงานใหอ้ยู่ในระบบงาน E-
learning 

   สง่เสรมิใหพ้นกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้ง ด าเนินการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองในระบบ E-learning ในวชิาความรูท้ ัว่ไป
และเฉพาะต าแหน่ง 

๒.๔  ด าเนินการประเมนิขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ตามเกณฑม์าตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ในความรู ้ทกัษะ และสมรรถนะ 
 

   หน่วยงานมกีารประเมนิบุคลากรตามเกณฑม์าตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง เพือ่พจิารณาจดัสง่บุคลากรเขา้รบัการอบรม 
เพือ่พฒันาความรูค้วามสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 

๒.๕  ด าเนินการประเมนิความพงึพอใจของบุคลากร    หน่วยงานมกีารประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรในการ
บรหิารทรพัยากรบุคคล ทัง้ดา้นการพฒันาบุคลากร 
สวสัดกิาร สภาพแวดลอ้มการท างาน บ าเหน็จความชอบ 
พรอ้มทัง้ตดิตามและน าผลความพงึพอใจของพนกังานมา
พฒันา และจดัใหม้ขี ัน้พืน้ฐานของพนกังาน 

 
 



-๓- 
 
 

ประเดน็นโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 
๓. ดา้นการธ ารง รกัษาไว ้และ
แรงจงูใจ 

๓.๑ ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่แนวทางเสน้ทางความกา้วหน้าในสายงาน
ในต าแหน่ง ใหบุ้คลากรทราบ 

   หน่วยงาน มกีารประชาสมัพนัธเ์สน้ทางความกา้วหน้าใน
สายงานต าแหน่งใหบุ้คลากรทราบ พรอ้มทัง้ใหค้ าปรกึษา
ดงักล่าว 

๓.๒ ด าเนินการบนัทกึ แกไ้ข ปรบัปรุง ขอ้มลูบุคลากรในระบบศูนยข์อ้มลู
บุคลากรทอ้งถิน่แห่งชาต ิใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั 

   หน่วยงาน ด าเนินการปรบัปรุงระบบดงักล่าว ตามระยะที่
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ก าหนดทุกระยะแลว้เสรจ็
ตามทีก่ าหนดไว ้

๓.๓ จดัใหม้กีระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิานราชการ ทีเ่ป็นธรรม
เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได ้

   หน่วยงานมกีารถ่ายทอดตวัชีว้ดั โดยผูบ้งัคบับญัชา
ตามล าดบั ดแูล ก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานจนถงึคณะกรรมการกลัน่กรองผลการพจิารณาผล
การปฏบิตัริาชการ ในความรู ้ทกัษะ และสมรรถนะทุกคน 
อย่างเป็นธรรมเสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

๓.๔ จดัใหม้กีารพจิารณาความดคีวามชอบ ตามผลการปฏบิตัหิน้าที่
ราชการ 
อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

   พจิารณาเลอืนขัน้เงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบลครัง้ที ่๒/
๒๕๖๓ ใหเ้ป็นไปตามผลการประเมนิการปฏบิตัหิน้าที่
ราชการ ผ่านกระบวนการคณะกรรมการพจิารณาเลอืนขัน้
เงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบลครัง้ที ้๒/๒๕๖๓ ตามค าสัง่เลื่อน
ขัน้เงนิเดอืน และรายงานการประชุมดงักล่าว 

 
 
 



-๔- 
 

ประเดน็นโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 
๔. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
และวนิยัขา้ราชการ 

๔.๑  แจง้ใหบุ้คลากรในสงักดั รบัทราบถงึประมวลจรยิธรรมขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ และขอ้บงัคบัว่าดว้ยจรรยาบรรณขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

   ประชาสมัพนัธใ์หเ้จา้หน้าทีร่บัทราบประมวลจรยิธรรม
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ และขอ้บงัคบัว่าดว้ยจรรยาบรรณ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

๔.๒  ใหผู้บ้งัคบับญัชามอบหมายแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างเป็นธรรม ไม่
เลอืกปฏบิตั ิรวมถงึการควบคุม ก ากบั ตดิตาม และดแูลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ใหป้ฏบิตังิานตามหลกัเกณฑ ์แนวทาง ระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

   ด าเนินการแบ่งงาน่และมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ของพนกังานสว่นต าบล ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้งตาม
ภารกจิ และพนกังานจา้งทัว่ไป 

๔.๓  สง่เสรมิใหบุ้คลากรปฏบิตังิานตามแผนการเสรมิสรา้งมาตรฐานวนิัย
คุณธรรม จรยิธรรมและป้องกนัการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑-
๒๕๖๓ 

   มกีารด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการแผนการสง่เสรมิวนิยั คุณธรรม จรยิธรรม และการ
ป้องกนัการทุจรติ คอรร์บัชนั 

 


