
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ   อ าเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

1. การวางแผนก าลังคน เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและ
กรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

1. ความส าเร็จของการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566) 
2. ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 
ปี (2564-2566) ภายในวันที่  
1  ตุลาคม  2564 

1.จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(2564-2566) 
2. ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง  3 
ปี (2564-2566)  

-ด าเนินการจัดท าแผน
อัตราก าลังเพ่ือรองรับภารกิจ
ของหน่วยงาน และสอดคล้อง
กับส่วนราชการในปัจจุบัน  

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร เพ่ือสรรหาบุคลากรบรรจุแต่งตั้งใน
ต าแหน่งที่ว่างตามแผนอัตราก าลัง    
3ปี  (2564-2566) ให้ตรงกับ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ก าหนด 

ร้อยละความส าเร็จของการบรรจุ
แต่งตั้ง ในต าแหน่งที่ว่างตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี(2564-2566) 

1.บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล 
รายนางสาวนุจเรศ ภูมิผักแว่น 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ตามค าสั่ง อบต.หนองไฮ ที่    
1070 /2563 ลว 26พ.ย.. 
2564 
2.บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล 
รายนายสถิตย์  ปัญญายาว 
ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
ตามค าสั่ง อบต.หนองไฮ  ที่316 
/2564 ลว 1 มิถุนายน 2564 
 

-การบรรจุและแต่งตั้งเป็นไป
ตามความต้องการอัตรา
ก าลังคนที่ก าหนดไว้ในแผน
อัตราก าลัง 3 ปี และ
สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน 
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3.บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล 
รายนายวิชัย  ศรีนอก ต าแหน่ง 
คนงานทั่วไป (คนงานเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า) ตามค าสั่ง อบต.หนองไฮ ที่
566 /2564 ลว  2 ส.ค 2564 

 
 
 
 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  
พนักงานจ้าง  เพ่ือใช้ในการเลื่อนขั้น
เงินเดือน  เลื่อนระดับ  เลื่อนค่าจ้าง  
เลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี    

ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า
การประเมินผลการปฏิบัติงานอง
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง ตามรอบการ
ประเมิน  ร้อยละ 100 

1. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
2. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  และ
พนักงาน ประกอบด้วย   
2.1 ปลัด อบต. เป็น ประธานฯ 
2.2 หัวหน้าสว่นราชการ/กอง เป็น
กรรมการ   
2.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ 
ของพนักงานส่วนต าบล   

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  
เป็นไปตามประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปี 2563และเป็นไป
ตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 



-3- 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

   3.จัดท าแบบประเมินผลการปฏบิัติงาน 

ของพนักงานส่วนต าบล   

ราย ในรอบการประเมิน ครั้งที่  1  (1  

ต.ค.63- 31 มี.ค.64) จ านวน 34 

ราย และคร้ังที่  2  (1 เม.ย 2564-

30 ก.ย.64) จ านวน 31 ราย 

4. จัดท าแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง จ านวน  

40 ราย ครั้งที่  1  (1  ต.ค.62- 31 

มี.ค.63)  และคร้ังที่  2  (1 เม.ย.-30 

ก.ย.63) 

 

4. การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัย 

เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความ
ประพฤติของบุคลากร หรือจรรยา
วิชาชีพส่งเสริมสร้างคุณธรรมบุคลา
การให้อยู่ในความถูกต้องดีงามมีจิต
บริการสาธารณะ 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ประกาศนโยบายคุณธรรม
จริยธรรม 

1. ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม   

2. ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยา

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

3. ประกาศก าหนดจ านวนวันลา และ

การมาท างานสาย 

 

การประกาศนโยบาย
คุณธรรมจริยธรรม ได้ใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินผล
การปฏิบัติงานฯ ประจ าปี 
และใช้เป็นเครื่องมือในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ค่าตอบแทนประจ าปี 
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5. การสรรหาคนดีคนเก่ง เพ่ือสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานตาม
กรอบอัตราก าลัง 3 ปี  ในต าแหน่ง
ว่าง (โดยคนเดิม โอน(ย้าย) ตรงตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายงาน 

ร้อยละความส าเร็จ ของการสรร
หาคนดีคนเก่ง ตามต าแหน่งว่าง
ในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี 2564-
2566) 

1.รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนต าบล  
ราย นายจีระพงษ์ โคตรชมภู
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลางช่าง
ระดับกลาง  ค าสั่ง อบต.หนองไฮ ที่ 
746/2564 ลว 28 กันยายน 
2564 
 

2.รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนต าบล  
ราย นางทิตยาภรณ์  สุพรรณ
ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไฮ   ค าสั่ง อบต.
หนองไฮ ที่ 747/25634 ลว 1 
พ.ย. 2564 
 

3.รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนต าบล  
ราย สิบเอกชัชวาล ศรีหาบัติ
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป  ค าสั่ง อบต.หนองไฮ         
ที่ 745/2564 ลว 28 ก.ย. 
2564 
 

 

การสรรหาเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทุก
ขั้นตอน 
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6. การพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรในองค์กร ได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้ในสายงานแต่ละ
ต าแหน่ง และสอดคล้องกับภารกิจ
งานขององค์กร 

ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้า
รับการฝึกอบรม ตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี 2564-2566  
2. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และ
ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

การด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร
ที่ได้ก าหนดไว้  และมีการ
รายงานผลการเข้ารับการ 
ฝึกอบรม 

7. การสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทุกสายงาน มี
ความเจริญก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
ของตนเอง 

ร้อยละความส าเร็จในการสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 

1. จัดท าแผนความก้าวหน้าในสาย
งานอาชีพระบบแท่ง 
2. อนุญาตให้บุคลากรเข้าสอบใน
การสรรหาพนักงานส่วนต าบลให้
ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร
ที่ว่าง จัดโดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

การจัดท าแผนความก้าวหน้า
ในสายงานอาชีพ ครอบคลุม
ทุกสายงานของบุคลากร 
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8. การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ในองค์กร 

ร้อยละความส าเร็จของพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากรใน
องค์กร 

1.จัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานและการ
บริการประชาชน ของพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
2.จัดท าโครงการปลูกต้นไม้
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร  เนื่องในโอกาสวันดิน
โลก วันที่ 5 ธันวาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรในองค์กร เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากรทีไ่ด้
ก าหนดไว้  และมีการรายงาน
ผลการเข้ารับการฝึกอบรม 
และรายงานการด าเนิน
กิจกรรม 

 


