
 
 

 

 
 
 

รายงานผลการด าเนนิการ 

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(ระหว่างวนัที ่1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

อ าเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแก้ว 

 

 



การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 
********************************** 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ไดด้ าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2564 – 31  มีนาคม  2565)  ซึ่งเป็นไปตามกฎ  
ระเบียบ  และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง    ได้แก่  การวางแผนอัตราก าลัง  การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน  การพัฒนาบุคลากร  การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2564 – 31  มีนาคม  2565 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

1) การวางแผนก าลังคน 
    ปฏิบัติตามแผน
อัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  
ถึง 2566 

 
1.เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจดมีโครงสร้างการแบ่งงาน
และระบบงานที่เหมาะสมไม่
ซ้ าซ้อน 
2.เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจดมีการก าหนดประเภท
ต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับภารกิจ
อ านาจหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3.เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการวางแผนการพัฒนา
บุคลากร 
4.เพ่ือใช้ในการควบคุมภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
โจดประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 
ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 – 2566  ได้ภายในวันที่ 
1 ตุลาคม 2563 

 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ห้วยโจดประกาศใช้แผนอัตราก าลัง  
3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 – 2566  ในวันที่  11  
กันยายน  2563 

 
การจัดท าแผนอัตราก าลัง
ควรวิเคราะห์ปริมาณงาน
ของแต่ละต าแหน่งเพื่อ
ความเหมาะสมในการ
ก าหนดต าแหน่งและ
ควบคุมภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
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รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2564 – 31  มีนาคม  2565 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

2) การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร 
   การรับโอน (ย้าย) เพ่ือ
แต่งตั้งในต าแหน่งที่ว่าง 

 
-เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มี
การสนับสนุนและส่งเสริมให้มี
การบริหารจัดการอัตราก าลังให้
เหมาะสมกับภารกิจขององค์กร  
มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อน
การด าเนินงานภายในองค์กร 

 
ความส าเร็จในการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้งบุคลากรทดแทนใน
ต าแหน่งที่ว่าง  

 
ด าเนินการสรรหาบุคลากรเพ่ือทดแทนใน
ต าแหน่งที่ว่าง โดยรับโอน (ย้าย) ข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ  รายนายณัฐพล  
คณิตบุญ  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานปกครอง
ช านาญการ  เพ่ือแต่งตั้งในต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
เมื่อวันที่  16  มีนาคม  2565 
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รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2564 – 31  มีนาคม  2565 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

3) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
   การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานครู  
ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  
ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่   
1 ต.ค.2564 ถึง   
31 มี.ค.2565 
 

 
1.เพ่ือประเมินศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  
พนักงานครู  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 
2.เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน  เลื่อนเงินเดือน  
เลื่อนขั้นค่าจ้าง  เลื่อนค่าตอบแทน  
ต่อสัญญาจ้าง 
3.เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา
บุคลากร 

 
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  
ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทันภายในระยะเวลา 

 
ด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  
พนักงานครู  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561  ครั้งที่ 1  ครบทุกต าแหน่ง 

 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ควรปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ก าหนดระยะเวลาตามหนังสือ
สั่งการก าหนด   
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รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2564 – 31  มีนาคม  2565 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 
4) การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัย 
   ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้พนักงาน
ส่วนต าบล  พนักงานครู  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างถือ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการ
ประชุมของคณะผู้บริหารและพนักงาน 

 
 
เพ่ือให้พนักงานสังกัด อบต. 
ห้วยโจดรับทราบถึงประมวล
จริยธรรม  การรักษาวินัย  ใช้เป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน   

 
 

จ านวนของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างสังกัด อบต.ห้วยโจด 
ทีเ่ข้าร่วมการประชุม 

 
 
1.คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานครู  ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง  เข้าร่วมการ
ประชุมเมื่อวันที่  6  มกราคม  
2565  เพ่ือรับฟังการปฏิบัติให้
เป็นไปตามประมวลจริยธรรม 
2.จัดท าประกาศประมวลขริยธรรม
และชี้แจงให้พนักงานทราบ 

 

   โครงการจิตอาสาพัฒนาท าความ
สะอาดวัดห้วยโจด เนื่องในวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

1.เพ่ือแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี
และน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
2.เพ่ือขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา
ในพ้ืนที่ต าบลห้วยโจด 
3.เพ่ือแสดงความสามัคคี ร่วมมือ
ร่วมใจ 

ร้อยละของพนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่
เข้าร่วมโครงการ 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างสังกัด อบต.ห้วย
โจด  ร้อยละ 90  เข้าร่วมโครงการ
ในวันที่  3  ธันวาคม  2564     
ณ วัดห้วยโจด หมู่ที่ 1 ต าบล 
ห้วยโจด 
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รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2564 – 31  มีนาคม  2565 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

6) การพัฒนาบุคลากร 
   6.1  จัดส่งบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ 

 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

 
จ านวนร้อยละของพนักงานส่วน
ต าบลทีข่้ารับการฝึกอบรม 

 
จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ  ดังนี้ 
1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตร การปรับปรุงบัญชี  การ
ปิดบัญชีขั้นต้น  ประจ าปี 2564    
รุ่นที่  2  ระหว่างวันที ่ 22 – 24  
ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมโบนันซ่า  
อ าเภอปากช่อง  จังหวัด
นครราชสีมา (ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
นางสาวพุทธรักษา  จ านงจิตร์ 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
ช านาญการ) 
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รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2564 – 31  มีนาคม  2565 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

6) การพัฒนาบุคลากร 
(ต่อ) 
   6.1  จัดส่งบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ 

   
2.โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ  
ประจ าปี  พ.ศ.2564  เรื่อง  
“แนวทางการปฏิบัติราชการ
ท้องถิ่นยุคใหม่  NEW NORMAL” 
ระหว่างวันที่  6 – 10  ธันวาคม  
2564  ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น
ฮอลล์  โรงแรม  แอมบาสซาเดอร์ 
ซิตี้ จอมเทียน พัทยา อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี  (ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  นายราเชน  ขันตรีจิตร์  
ต าแหน่ง  ปลัด อบต.ห้วยโจด) 
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รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

6) การพัฒนาบุคลากร 
(ต่อ) 
   6.1  จัดส่งบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ 

   

 
 
3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารราชการ
ของนักบริหารงานท้องถิ่น  
(Increase the Efficiency of 
Local Administration)  รุ่นที่ 2  
ระหว่างวันที่  5 – 12  กุมภาพันธ์  
2565  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น  ซอยคลองหลวง 8  ต าบล
คลองหนึ่ง  อ าเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี  (ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  นางสุรีย์พร  บุญสร้าง  
ต าแหน่ง รองปลัด อบต.ห้วยโจด) 

 

 

 

 



รูปภาพกจิกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาท าความสะอาดวัดห้วยโจดเน่ืองในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร 

วันที่  3  ธันวาคม  2564  ณ บริเวณวัดห้วยโจด  หมู่ที่ 1  ต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

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

 

 

 



 

 

 

 

 



รูปภาพกิจกรรมการประชุมคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง  เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมและการรักษาวินัย 

วันที่  6  มกราคม  2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
************************************************ 

 

  

 

 


