
  
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 
 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
1. ด้านการสรรหา 1.1  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

เข้ารับราชการหรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วน
ท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือประกาศรับสมัคร
บุคคลโอนย้าย 

-ด าเนินการประกาศรับโอนพนักงานส่วนต าบล ตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ได้แก่ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน  ต าแหน่งเจ้าพนักงานปัองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เมื่อวันที่  5  มกราคม 2564 
-ด าเนินการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 
-ด าเนินการร้องขอให้ กสถ.เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน 
 ต าแหน่ง นักวิชการตรวจสอบภายใน  เมื่อวันที่ 28   
 มิถุนายน 2564 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
2. ด้านการพัฒนา 

 
 
 

2.1  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและด าเนินการตาม
พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
2564-2566 โดยพิจารณาบุคลากรเข้ารับการอบรม 
เพ่ือพัฒนาความรู้สายงานต าแหน่ง 

2.2  ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็น
กรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

-มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมตามสายงานความก้าวหน้าในแผนพัฒนา
บุคลากรฯ 

2.3  สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านสายงานให้อยู่ใน
ระบบงาน E-learning 

-ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ ด าเนินการ
เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ E-learning ในวิชาความรู้
ทั่วไปและเฉพาะต าแหน่ง 

2.4  ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่งในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

-หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถใน
ต าแหน่งตามสายงาน 

3.  ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 3.1  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากร ทราบ 

-หน่วยงานมีประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้
ค าปรึกษาดังกล่าว 

3.2  ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูล
บุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

-หน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตาม
ระยะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดทุก
ระยะ แล้วเสร็จที่ก าหนดไว้ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
 3.3  จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ราชการที่เป็นธรรมเสมอภาค และสามารถตรวจสอบ
ได้ 

-หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั้นกรองผลการ
พิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

3.4  จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผล
การปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค
และสามารถตรวจสอบได้ 

-พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลครั้งที่ 
1/2564 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก.พิจารณา   
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 2/2564 

 3.5  ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชย แก่
บุคลากรดีเด่น ด้านการปฎิบัติงานและคุณประโยชน์
ต่อสาธารณชน 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3.6  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร 
ในด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัย
ในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

-จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

4.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 4.1  แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการ อบต.บ้านหม้อ ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ อบต.
บ้านหม้อ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
 4.2  ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม 
ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

-ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
ตามค าสั่งอบต.บ้านหม้อ ที่ 698/2563 ลงวันที่  2 
ตุลาคม 2563 (ปีงบประมาณ 2564) 

4.3  ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการ
ทุจริต 

-มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันการทุจริต 
 

 

ปัญหาและอุปสรรค   ไม่มีข้าราชการที่สอบแข่งขันได้มาบรรจุตามต าแหน่งที่ด าเนินการร้องขอ (ข้อ 1 ด้านการสรรหา) 

ข้อเสนอแนะ          กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรก าหนดระเบียบใหม่ ให้สามารถรับโอนข้าราชการได้กรณี ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ 

 

 

(นางสาวน้ าฝน  เหนี่ยงจิตต์) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 


