
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

1. ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนดปรับปรุงต าแหน่ง จ านวน 1 ต าแหน่ง 
ตามประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
เพ่ือรองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับ
ส่วนราชการในปัจจุบัน 

2. ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนดปรับปรุงต าแหน่ง จ านวน 1 ต าแหน่ง 
ตามประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงาน และการ
พิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน 

 
1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ
และพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทน
อัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 

1. ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจที่ว่าง 1 อัตรา ในต าแหน่งผู้ช่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดส านักปลัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 

2.ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไปที่ว่าง 2 อัตรา ในต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก สังกัดกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือนกรกฎาคม 
2564 

3.ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไปที่ว่าง 3 อัตรา ในต าแหน่งภารโรง สังกัดส านัก
ปลัด ต าแหน่งคนงานงานทั่วไป สังกัดส านักปลัด ต าแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 
2564 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

เข้ารับราชการหรือประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วน
ท้องถิ่นมาด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

1. การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ค าสั่ง อบต.ขนง
พระ ที่  851/2563 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 
2. การรับโอน(ย้าย)ข้าราชการอื่นขอโอนมาเป็นพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งเจ้า
พนักงานเงินและบัญชีช านาญงาน ค าสั่ง อบต.ขนงพระ ที่  285/2564 ลงวันที่ 2 
เมษายน 2564 

3. การให้โอน(ย้าย)พนักงานส่วนต าบลโอนไปส่วนราชการอ่ืน ต าแหน่งนักวิชาการ
ศึกษาปฏิบัติการ ค าสั่ง อบต.ขนงพระ ที่  265/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 

4. การให้โอน(ย้าย)พนักงานส่วนต าบล(สายงานผู้บริหาร) ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
คลัง ค าสั่ง อบต.ขนงพระ ที่  304/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 

5. การให้โอน(ย้าย)พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ
การ ค าสั่ง อบต.ขนงพระ ที่  413/2564 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ตามค าสั่ง อบต.ขนง
พระ ที่   793/2563 ลงวันที ่2 พฤศจิกายน 2563 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ     
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ตามค าสั่ง อบต.ขนง
พระ ที่   109/2564 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป     
ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
- ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ตามค าสั่ง อบต.ขนง
พระ ที่   557/2564 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป     
ต าแหน่ง ภารโรง 
ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีและด าเนินการ

ตามแผนให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี พ.ศ.2564 - 2566 โดย
พิจารณาบุคลากร เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงาน ต าแหน่งเป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากรฯ  

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็นกรอบ
ในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงานความก้าวหน้า
และแผนพัฒนาบุคลากรฯ  

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่
ในระบบงาน E-learning 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไป
แล้วเฉพาะต าแหน่ง 

2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่งในความรู้ทักษะและ
สมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามหลักเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่งเพ่ือ
พิจารณา จัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่ง
ตามสายงาน 

2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง
ด้านการพัฒนาบุคลากรสวัสดิการสภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบ พร้อม
ทั้งติดตาม และน าผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา และจัดให้มีขั้นพ้ืนฐานของ
พนักงาน 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
3. ด้านการธ ารง รักษาไว้และ
แรงจูงใจ 

3.1 ก าหนดให้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเชื่อม
ความสัมพันธ์และความสามัคคีท่ีดีของบุคลากรใน
หน่วยงานรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง 

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานผู้บริหาร
จ านวน 1 ครั้ง 

 3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูล บุคลากร
ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าวตามระยะที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ก าหนดทุกระยะ แล้วเสร็จที่ก าหนดไว้ 

3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการที่เป็นธรรมเสนอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับดูแลก ากับติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติ
ราชการในความรู้ทักษะและสมรรถนะทุกคนอย่างเป็นธรรมเสมอภาคและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบตามผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรมเสมอภาคและ
สามารถตรวจสอบได้ 

1. พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลครั้งที่ 1-2/2564 ให้เป็นไปตามผล
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการผ่านกระบวนการ คกก.พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบลครั้งที่ 1-2/2564 ตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
รายงานการประชุมดังกล่าว 
2. พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู อบต. ครั้งที่1-2/2564 ให้เป็นไปตามผล
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการผ่านกระบวนการ คกก.พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานครู อบต. ครั้งที่ 1-2/2564 ตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและรายงาน
การประชุมดังกล่าว 

3.5 ด าเนินการการพิจารณาความดีความชอบการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปีเพ่ือยกย่องชมเชยแก่
บุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงานและคุฯประโยชน์ต่อ
สาธารณะ 

อบต.ขนงพระ จึงได้ประกาศเชิดชูเกียรติพนักงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เนื่องจากได้ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับการช าระภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ อบต.ขนงพระ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากรใน

ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยใน
การท างานด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

- ด าเนินการประสานงานโรงพยาบาลเพ่ือให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
- มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานครบถ้วน เช่น เครื่องใช้ส านักงาน 
- มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 

4. ด้านคุณธรรมจริยธรรมและวินัย
ข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับ                 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการท้องถิ่น 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลท้องถิ่นว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการควบคุมก ากับ
ติดตามและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์แนวทางและระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งที่ว่าง อีกหน้าที่หนึ่ง 
- การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส านักปลัด  
ตามค าสั่ง อบต.ขนงพระท่ี  739/2564 ลงวันที่ 14 กันยายน  2564    
- ด าเนินการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองและหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
- แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                                            
ตามค าสั่ง อบต.ขนงพระท่ี  411/2560 ลงวันที่  3 กรกฎาคม  2560    
 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกัน
การทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

- มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการแผนกาส่งเสริมวินัย
คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น 
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ปัญหา/อุปสรรค 

1. ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้าง บางคนไม่สามารถเดินทางไปอบรมกับหน่วยงานอ่ืนได้ เนื่องจากมีปัญหาทางครอบครัว 

๒. ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง บางคนไม่สามารถเดินทางไปอบรมกับหน่วยงานอ่ืนได้ เนื่องจากมีปัญหาทางด้านสุขภาพ 
เดินทางไกลไม่ได ้

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

๑. ให้สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกท่านน าแนวคิด ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง 

๒. ให้ประกวด/ยกย่องบุคลากรที่ท าเป็นตัวอย่างได้ 

๓. ให้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

4. สนับสนุนให้พนักงานเทศบาลได้มีโอกาสอบรมในโครงการที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆปี 

 


