
 
 

รายงานผล การดำเนินการตามนโยบายการ
บร ิหารงานบคุคล ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖4 
(รอบ ๖ เดือน) 

 
 
 
 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 



 

รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (รอบ ๖ เดือน) 

*********************** 
 

ตามที ่นายกองคี การบรี หารสี วนตำบลหนองไม้ไผ  ไดี้กำหนดนโยบายการบรี หารงานบี คคล ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒566 แลี้วนี ี้น ผลการ 
ด าเน นการตามนโยบายการบร หารงานบ คคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (รอบ ๖ เดอืน) ม ด งน ้ 
 

ประเด็นนโยบาย 
 

ว ัตถุประสงค์ 
 

แนวทางปฏิบัติ 
 

ผลการด าเน ินงาน 
ปัญหา/อ ุปสรรค/ 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ด้านการวางแผน เพีื่อสน บสน นและส งเสร มให้ม  ๑.๑ จ ดท าแผนอ ตรากำล ง ๓ ปี เพ่ือใช้ในการกำหนด ๑. ปร บปร งแผนอ ตรากำล ง ไม มี  
ก าล งคน โครงสร้าง ระบบงาน การจ ด โครงสร้างและกรอบอี ตรากำล งท ่รองร บตี อภารก จ ของ (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) และ 

กรอบอี ตราก าล ง และการ องคี การบร หารส วนต าบลหนองไม้ไผ ท ่เปล ่ยนแปลงไป ปร บปร งโครงสร้าง เพีื่อรองรี บ 
บร หารอ ตรากำล งให้เหมาะสม ๑.๒ ทบทวนและปร บปร งโครงสร้างองคี กร ระบบงาน ภารก จต างๆ 
ก บภารก จขององคี กรและ และกรอบอ ตราก าล งให้สอดคล้องกี บว ส ยท ศน  พี นธก จ ๒. จ ดท าสมรรถนะ และ 
เพี ยงพอ มี ความคลี องตี อการ และแผนการปร บบทบาทและภารก จขององค การบร หาร น ามาใช้เป็นเครืี องมีือในการ 
ข บเคลื่อนการด าเน นงานของ ส วนต าบลหนองไม้ไผ  บร หารทร พยากรบ คคล 
ท กหน วยงานในองคี กร ๑.๓ จ ดท าสมรรถนะ และนำสมรรถนะมาใช้เป็น 
รวมท ง้ม ระบบการประเม นผล เครือ่งมือในการบร หารทรี พยากรบ คคล ท ี้งด้านการสรร 
ท ่ม ประส ทธ ผล เชีื่อมโยงกี บ หา การประเม นผลการปฏ บ ตี งาน การเลื่อนข ้นเง นเดีือน 
ผลตอบแทนและการก าหนด และปร บต าแหน ง การวางแผนการพี ฒนาบ คลากร และ 
สมรรถนะและล กษณะท ่พี ง การบร หารผลตอบแทน 
ประสงค ของพน กงาน ท ่ ๑.๔ จ ดท าแผนการสืบทอดตำแหน งและการบร หาร 
องคี กรคาดหวี ง จ ดการคนดี คนเกี งขององค กร 



 

- ๒ี- 
 

 
 

ประเด็นนโยบาย 
 

ว ัตถุประสงค์ 
 

แนวทางปฏิบัติ 
 

ผลการด าเน ินงาน 
ปัญหา/อ ุปสรรค/ 

ข้อเสนอแนะ 
๒. ด้านการสรรหา เพีื่อแสวงหาคนตาม ๒.๑ การด าเน นการสรรหาพน กงานส วนต าบล พน กงาน ด าเน นการสรรหาพนี กงาน ไม มี  

ค ณล กษณะท ่ก าหนด และ คร ูและพนี กงานจ้าง ให้ท นตี อการเปล ่ยนแปลงหรือการ ส วนต าบลภายใน ๖๐ ว น น บ 
เลือกสรรคนดี คนเกี ง สูญเสี ยก าล งคน โดยม  งเน้นการสรรหาภายในห้วงเวลา แต ว นท ่ต าแหน งว าง โดยการ 
เพีื่อปฏ บ ต งานตามภารก จของ ๖๐ วี น น บแต ว นท ่ต าแหน งว าง ประชาส มพี นธ ไปยี งหน วยงาน 
หน วยงาน ๒.๒ การร บโอนพน กงานส วนต าบล พน กงานครู และการ อีื่น ประกอบด้วย 

ร บสม ครบ คคลเพีื่อเลือกสรรเป็นพน กงานจี้าง ต้อง ๑) สำน กงานส งเสร มการ 
ประกาศทางเว็บไซตี องคี การบร หารส วนต าบลหนองไม้ไผ  ปกครองที้องถ น่อำเภอหนอง 
และแจ้งขี าวประชาส มพี นธ ไปย งหน วยงานอื่น บ ญมาก 
ประกอบด้วย ๑) ส าน กงานส งเสร มการปกครองที้องถ ่น ๒) องคี การบร หารส วนต าบล 
อำเภอหนองบ ญมาก ๒) องคี การบร หารส วนต าบลในเขต ในเขตอ าเภอหนองบ ญมาก 
อำเภอหนองบ ญมาก ๓) เทศบาลในเขตอ าเภอหนองบ ญ ๓) เทศบาลในเขตอำเภอ 
มาก หนองบ ญมาก 
๒.๓ แต งต ้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร 
ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหวี ด 
นครราชส มา และระเบ ยบ กฎหมาย ท ่เก ่ยวข้องในการ 
สรรหาทร พยากรบี คคล 



 

- ๓ี- 
 
 

 

ประเด็นนโยบาย 
 

ว ัตถุประสงค์ 
 

แนวทางปฏิบัติ 
 

ผลการด าเน ินงาน 
ปัญหา/อ ุปสรรค/ 

ข้อเสนอแนะ 
๓. ด้านการพี ฒนา เพีื่อส งเสร มให้ม การพ ฒนา ๓.๑ จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร เพีื่อเป็นกรอบในการ ๑. จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร ไม มี  
บ คลากร อย างท ่วถี งและตี อเนืี อง พี ฒนาของบ คลากรในแต ละตำแหน ง ๒. ส งพน กงานส วนต าบลเข้า 

สอดคล้องกี บสถานการณี  ๓.๒ ด าเน นการพ ฒนาศี กยภาพผู้บร หาร และเพี ่มขี ด ร บการอบรม 
ว ส ยท ศน  ย ทธศาสตร องค กร ความสามารถในการปฏี บ ต งานให้ก บผู้ปฏี บ ต งานที ก ๓. จ ดท าแผ นพ บและคู มีือ 
และสมรรถนะตามมาตรฐาน ระด บตามสายอาช พและตำแหน งงาน ให้เป็นไปตาม เก ่ยวก บงานบร หารงานบ คลล 
ก าหนดต าแหน ง เพีื่อให้การ แผนพ ฒนาบ คลากร และงานอีื่นๆ เผยแพรี ให้ 
ข บเคลื่อนการด าเน นงานตาม ๓.๓ พี ฒนางานด้านการจ ดการความรู้ เพีื่อสร้าง บ คลากรในองคี กรทราบ เพีื่อ 
พี นธก จขององคี กรเป็นไป ว ฒนธรรมการเร ยนรู้ การถ ายทอดเทคโนโลย  การ ใช้เป็นเครื่องมือในการ 
อย างม ประส ทธ ภาพ และ ถ ายทอดความรู้ การแลกเปล ี ยนความรู้และประสบการณ  ปฏ บ ต งาน 
ประสบผลสำเร็จตาม ในการท างานอย างต อเนืี อง ๔. จ ดโครงการอบรมคี ณธรรม 
เป้าหมาย รวมท ง้ส งเสร ม ๓.๔ จ ดองคี ความรู้ในองคี กร (Knowledge : KM) ได้แกี  จร ยธรรม เพีื่อส งเสร มให้ 
ค ณธรรมจร ยธรรมให้ก บ ความรู้ด้านแผนงาน การบร หารทร พยากรบ คคล บ คลากรม ที ศนคตี และค าน ยม 
บ คลากรในองคี กร งบประมาณ การคล ง หรืออีื่นๆ ท ่สามารถใช้เป็น ในการปฏี บ ต งานอย างซืี อส ตย  

เครือ่งมือในการบร หารงานและพี ฒนาท้องถ ่นให้เข้มแข็ง ส จร ต โปร งใส ม จ ตส าน กที ่ด  
โดยเผยแพร ความรู้แก บ คลากรในส งกี ดเป็นประจ า มีความซื่ อสัตย์ ร บผ ดชอบตี อ 
๓.๕ จ ดก จกรรม/โครงการใหี้บ คลากรย ดม น่ในว ฒนธรรม หน้าท ่ เพีื่อเป็นการเสร มสร้าง 
องคี กร ปฏี บ ต ตามจรรยาบรรณขององค การบร หารส วน ว ฒนธรรมองค กรตาม 
ต าบลหนองไม้ไผ  ส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม เส ยสละและ มาตรฐานทางจร ยธรรมของ 
อี ท ศตนเพีื่อองค กร เจ้าหน้าท ่ของร ฐ 



 

- ๔ี- 
 
 

 

ประเด็นนโยบาย 
 

ว ัตถุประสงค์ 
 

แนวทางปฏิบัติ 
 

ผลการด าเน ินงาน 
ปัญหา/อ ุปสรรค/ 

ข้อเสนอแนะ 
๔ . ดี้านการพี ฒนา เพีื่อส งเสร มสน บสน นใหี้ม การ ๔.๑ พี ฒนาระบบฐานข้อมูลบี คลากร รวมท ง้ปร บปร ง ๑. บ นท กขี้อมูลในระบบข้อมีูล ไม มี  
ระบบสารสนเทศ น าระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ฐานขอ้มูลในระบบสารสนเทศ ศูนย บร การขี้อมูลบ คลากร บ คลากรแห งชาต  ครบถ้วน 

มาใช้ เพ่ือให้ไดี้ข้อมูลท ่ถีูกต้อง ท้องถ ่นแห งชาต ให้เป็นปัจจ บี น และเป็นปัจจ บ น 
รวดเร็ว ท นสม ยและเป็น ๔.๒ เสร มสร้างความรู้เก ่ยวกี บระบบสารสนเทศดี้านการ ๒. จ ดท าคู มีือและแผ นพี บ 
ปัจจ บ น ช วยลดข ้นตอนของ บร หารทร พยากรบ คคล ใหี้กี บผู้ปฏ บ ต งานเพื่อรองร บการ เก ่ยวก บการปฏ บ ต งานใน 
งาน ลดปร มาณเอกสาร ใช้งานระบบ และเพี ่มข ดความสามารถของบี คลากรเพีื่อ หน้าท ่ต างๆ และเผยแพร  
สามารถน าไปว เคราะห เพีื่อ รองร บการพี ฒนาระบบในอนาคต ประชาส มพี นธ ในเว็บไซต  
วางแผนและต ดส นใจในการ ๔.๓ จ ดให้ม การเร ยนรู้อยี างตี อเนื่องในที กระด บ โดยจ ด องคี การบร หารส วนต าบล 
ปฏ บ ต งาน และใช้บร หารงาน องคี ความรู้ในองคี กร (Knowledge : KM) เผยแพร ใน หนองไม้ไผ  
ด้านบ คลากรอย างม  เว็บไซต องค การบร หารส วนต าบลหนองไม้ไผ  เพีื่อลด 
ประส ทธ ภาพ และเป็นองค กร ปร มาณเอกสารและเพีื่อให้บี คลากรสามารถเข้าถี งได้ 
แห งการเร ยนรู้ โดยง าย 



 

- ๕ี- 
 
 

 

ประเด็นนโยบาย 
 

ว ัตถุประสงค์ 
 

แนวทางปฏิบัติ 
 

ผลการด าเน ินงาน 
ปัญหา/อ ุปสรรค/ 

ข้อเสนอแนะ 
๕. ด้านการพ ฒนา เพีื่อเสร มสร้างความม ่นคง ๕.๑ จ ดก จกรรมยกย อง ชมเชยบ คลากร เชี น การ ๑. ผีู้บร หารพ จารณาให้ม การ ไม มี  
ค ณภาพช ว ตและ ขว ญก าล งใจ คี ณภาพช วี ตท ่ด  ค ดเลือกพนี กงานส วนต าบลด เด น ครูด เด น และลูกจ้าง จ ายเง นประโยชน ตอบแทนอีื่น 
สวี สด การ และความพี งพอใจของ ด เด น เพีื่อเป็นการเสร มสร้างความร ก ความผีูกพี น เป็นกรณี พี เศษแกี บี คลากรใน 

ผู้ปฏ บ ต งาน เพ่ือรี กษาคนด  ระหว างบ คลากรก บองคี การบร หารส วนต าบลหนองไม้ไผ  องคี กร เพืี อเป็นส ่งจูงใจในการ 
คนเกี ง และท าคี ณประโยชน  และหากม บ คลากรท ่ประพฤตี ด สมควรแกี การเป็น ปฏ บ ต งาน 
ไว้ก บองค กร แบบอย าง ให้ผีู้บ งค บบ ญชารายงานให้นายกองค การ ๒. ม การส งเสร มความกี้าว 

บร หารส วนต าบลหนองไม้ไผ ร บทราบเพืี อพี จารณาเป็น หน้าของบี คลากร โดยการเปี ด 
กรณ พี เศษ โอกาสให้ศี กษาตี อในระดี บท ่ 
๕.๒ ปร บปร งสภาพแวดลี้อม จ ดสถานท ท่ำงานให้ สูงข ้น 
ปลอดภ ยตามหล กอาช วอนามี ยและส ่งแวดลี้อมในการ 
ท างาน ตามความเหมาะสมเปี็นไปตามท ก่ฎหมายหนด 
๕.๓ จ ดก จกรรมเพีื่อสร้างความส มพี นธ อี นด ระหวี าง 
ผู้บร หารก บบ คลากรท กระด บ 
๕.๔ ให้ส ่งจูงใจ ปร บปร งระบบสวี สด การ และ 
ผลประโยชน ตอบแทนอีื่นเป็นกรณ พี เศษ 
๕.๕ สร้างช องทางการสื่อสารด้านการบร หารทรี พยากร 
บ คคลในองคี กร 
๕.๖ ส งเสร มความกี้าวหน้าของผู้ปฏี บ ต งานท ่ม ผลงาน 
และสมรรถนะ ในที กโอกาส 



 

- ๖ี- 
 
 

 

ประเด็นนโยบาย 
 

ว ัตถุประสงค์ 
 

แนวทางปฏิบัติ 
 

ผลการด าเน ินงาน 
ปัญหา/อ ุปสรรค/ 

ข้อเสนอแนะ 
๖. ด้านความ เพีื่อจ ดวางเส้นทาง ๖.๑ ปร บปร งฐานข้อมูลบ คลากรในระบบสารสนเทศ ๑. บ นท กขี้อมูลในระบบข้อมีูล ไม มี  
ก้าวหน้าในสายอาชี พ ความกา้วหน้าในสายงาน ศูนย บร การขี้อมูลบี คลากรที้องถ ่นแห งชาต  ให้เป็น บ คลากรแห งชาต  ครบถ้วน 

ปร บปร งระบบงาน ฐานขี้อมูล ปัจจ บ น เพีื่อใช้ตรวจสอบเส้นทางความก้าวหน้าในสาย และเป็นปัจจ บ น 
บ คคล การประเม นผลการ งาน ๒. ประเมี นผลการปฏี บ ต งาน 
ปฏ บ ต ราชการของพนี กงาน ๖.๒ีี จ ดท าและแจ้งเว ยนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ของพน กงานส วนต าบลและ 
ส วนต าบล พน กงานครู และ ให้พน กงานส วนต าบลในหน วยงานได้ร บทราบ พน กงานจ้างตามหลี กเกณฑ ที ่ 
การประเม นผลการปฏ บ ต งาน ๖.๓ ควบค มการประเม นผลการปฏี บ ตี ราชการของ ก าหนด และพี จารณาจากผล 
ของพน กงานจ้าง ท ่ม  พน กงานส วนต าบล พนี กงานคร ูและการประเม นผลการ การปฏ บ ต งาน 
ประส ทธ ภาพ และยกย อง ปฏ บ ต งานของพนี กงานจ้างีี ให้เป็นไปตามหล กเกณฑ และ ๓. จ ดท าแผ นพ บเกี ่ยวก บ 
ชมเชยบ คลากร เพืี อให้ ว ธ การท ค่ณะกรรมการพนี กงานส วนต าบลจ งหวี ด เส้นทางความก้าวหน้าในสาย 
บ คลากรเก ดความผูกพี นตี อ นครราชส มา และองคี การบรี หารสี วนต าบลหนองไม้ไผ  อาช พ และแจ้งประชาส มพ นธ  
หน วยงาน ก าหนด พรี้อมท ้งให้การเลืี อนข ้นเง นเดือนพนี กงานส วน ให้บ คลากรในองค กรทราบ 

ต าบล พน กงานครู และการเลืี อนค าตอบแทนพนี กงาน 
จ้าง เป็นไปตามช วงเวลาท ่กำหนด หากม พนี กงานส วน 
ต าบล พน กงานครู หรือพน กงานจ้าง ร้องเร ยน ร้องขอ 
ความเป็นธรรม ให้รวบรวมและร บน าเสนอนายกองคี การ 
บร หารส วนต าบล 



 

- ๗ี- 
 
 

 

ประเด็นนโยบาย 
 

ว ัตถุประสงค์ 
 

แนวทางปฏิบัติ 
 

ผลการด าเน ินงาน 
ปัญหา/อ ุปสรรค/ 

ข้อเสนอแนะ 
๗. ด้านการปฎี บ ต  เพีื่อให้ท กส วนราชการร วมมีือ ๗.๑ ให้ผู้บ งค บบ ญชามอบหมายงานให้ผู้ใต้บ งค บบ ญชา ๑. ม ค าส ่งมอบหมายงานจาก ไม มี  
ราชการขององค กร ก นในการบร หารทร พยากร อย างเป็นธรรม ไม เลือกปฏ บ ต  รวมท ง้ควบค ม ก ากี บ ดูแล ผู้บ งค บบ ญชาเป็นลายล กษณ  

บ คคลอย างเป็นระบบ แจ้งให้ ผู้ใต้บ งค บบ ญชาให้ปฏ บ ต ตามระเบ ยบว น ย ประมวล อี กษร อย างเป็นธรรมและไม  
บ คลากรเข้าถ งช องทางการ จร ยธรรม และมาตรฐานค ณธรรมและจร ยธรรม ของ เลือกปฏฺบ ต  
ร บทราบข้อมูลด้านการ พน กงานส วนต าบล และพนี กงานจ้างองค การบร หารส วน ๒. แต งต ้งพน กงานส วนต าบล 
บร หารงานบ คคล รวมท ้ง ต าบลหนองไม้ไผ ีี หากผู้ใต้บ งคี บบ ญชากระท าความผ ดหรีือ และพนี กงานครู ให้ด ารง 
ควบค ม กำก บ ดูแลให้ปฏี บ ต  ท จร ต ให้รายงานนายกองค การบร หารส วนต าบลไทย ต าแหน งท ่สูงข ้น 
ราชการอย างม ประส ทธ ภาพ เจร ญทราบโดยเร็ว ๓. ปร บปร งกรอบอ ตราก าล ง 

๗.๒ การพี จารณาแต งต ง้พนี กงานส วนต าบล พน กงานครู ของพน กงานส วนต าบลและ 
ให้ด ารงต าแหน งท ่สูงข ้นในต าแหน งต างๆีี จะยี ดถือความรู้ พน กงานจ้าง เพืี อให้ 
ความสามารถ และประโยชนี สูงส ด และปฏ บ ต ตาม ครอบคลี มภารก จในด้านตี างๆ 
หล กเกณฑ ที ่คณะกรรมการพน กงานส วนต าบล (ก.อบต.) 
และคณะกรรมการพน กงานสี วนต าบลจ งหวี ด 
นครราชส มา (ก.อบต.จ.นม.) ก าหนด 

 


