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อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นนโยบาย โครงการ /กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห/์ข้อเสนอแนะ 
1.ด้านการวางแผน 1.1 การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพื่อใช้ในการ

ก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ตามประกาศใช้
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6) เพ่ือ
รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณา
ปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการใน
ปัจจุบัน 

- เห็นควรก าหนดต าแหน่งที่มี
ความจ าเป็นตามภารกิจงานเช่น 
ต าแหน่ง นิติกร นักวิชาการ
สาธารณสุข 

2.ด้านการสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้ง 

2.1 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ
และพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือ
ทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 

  มีการด าเนินการสรรหาพนักงานจ้าง ต าแหน่ง 
พนักงานขับรถยนต์ EMS ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน 

- เห็นควรสรรหาข้าราชการและ
พนักงานจ้างให้ครบตามกรอบ
อัตราก าลัง 

2.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการหรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วน
ท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

 มีการด าเนินการประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามช่องทางต่างๆ 

- เห็นควรประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องและเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น 

2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร  มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

- 

2.4 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ไม่มีการด าเนินการ - 
3.ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

3.1 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ ที่เป็นธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบ
ได้ 

  หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
พิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะทุกคนอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

- 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ /กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห/์ข้อเสนอแนะ 
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัยข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

  ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราชว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- เห็นควรประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง 

 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
การควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 
ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
ตามค าสั่งอบต.สะแกราช ที่ 582/2563 ส านัก
ปลัด  ค าสั่งอบต.สะแกราช ที่ 208/2563 กอง
คลัง ค าสั่งอบต.สะแกราช ที่ 72/2561 กองช่าง  
ค าสั่งอบต.สะแกราช ที่ 733/2563 กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ค าสั่ง อบต.สะแกราช ที่ 
585/2563 กองสวัสดิการสังคม ค าสั่ง อบต. 
สะแกราช ที่ 440/2563 หน่วยตรวจสอบภายใน 

- เห็นควรปฏิบัติงานตามกรอบ
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบให้ชัดเจน 

 4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 
2563 

  มีการด าเนินการตามแผนโดยสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 

- เห็นควรด าเนินงานให้เป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 

5.ด้านการสรรหาคนดีคน
เก่ง 

5.1 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชย แก่
บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์
ต่อสาธารณชน 
 
 

ไม่ได้ด าเนินการ - เห็นควรด าเนินในปีถัดไป 



ประเด็นนโยบาย โครงการ /กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห/์ข้อเสนอแนะ 
6. ด้านการพัฒนาบุคลากร 6.๑ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีและ

ด าเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
 มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖3 โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับ
การฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่ง 
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

- เห็นควรส่งพนักงานเข้ารับการ
อบรมครบทุกคนตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

 6.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็น
กรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

 มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมตามสายงานความก้าวหน้า ในแผนพัฒนา
บุคลากรฯ 

- เห็นควรส่งพนักงานเข้ารับการ
อบรม 

 6.3 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่งในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

 หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 

 

 6.4 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร  หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนา
บุคลากรสวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน 
บ าเหน็จความชอบพร้อมทั้ง ติดตามและน าผลความ
พึงพอใจของพนักงานมาพัฒนาและจัดให้มีขั้น
พ้ืนฐานของพนักงาน 

- เห็นควรน าผลการประเมินพึง
พอใจมาปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานและปรับปรุง 
สภาพแวดล้อมในการท างานให้ดี
ขึ้น 

7. ด้านสร้างความก้าวหน้า
ในสายงาน 

7.๑ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งให้บุคลากรทราบ 

 หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งให้บุคลากรทราบ 
พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว 

- ผู้บริหารควรมีการส่งเสริม
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 

 7.๒ ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากร
ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

 หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตาม
ระยะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดทุก
ระยะ แล้วเสร็จที่ก าหนดไว้ 

- 



ประเด็นนโยบาย โครงการ /กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห/์ข้อเสนอแนะ 
 7.3 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผล

การปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค
และสามารถตรวจสอบได้ 

 พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้ง
ที่ 1 – 2/2563 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก. 
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 
1 – 2/2563 ตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
รายงานประชุมดังกล่าว 

- เห็นควรด าเนินการตามมติที่
ประชุม 

8.ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรใน
ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยใน
การท างาน ด้านการมีส่วนรวมในการท างาน 

- ด าเนินการประสานงานกับโรงพยาบาล เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
ครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

- เห็นควรมีการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร 

 


