
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนด

โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลังเพ่ือก าหนด
ปรับปรุงต าแหน่งใหม่ จ านวน 2 ต าแหน่ง ตาม
ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.2561-2563) 
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.2562 เพ่ือรองรับภารกิจ
ของหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงการท างาน 
ให้ สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน 
 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ 
และพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือ
ทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 

1. ด าเนินการประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนต าบล 
มาด ารงต าแหน่งที่ว่างตามแผนอัตราก าลังสามปี  ตาม
ประกาศ อบต.คลองกระบือ เมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์  
2562 
2. ด าเนินการร้องขอให้ สกถ. ด าเนินการสอบแข่งขัน
แทนในต าแหน่งที่ว่าง ได้แก่ ต าแหน่ง นายช่างโยธา  
และต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการ  หรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วน
ท้องถิ่นมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง  
หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

1. ด าเนินการรับโอนย้าย พนักงานส่วนต าบล ที่ว่าง  
ตามแผนอัตราก าลังสามปี  จ านวน 2 ต าแหน่ง ได้แก่       
      1.1 ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน รับโอน เมื่อวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2562  
      1.2 ต าแหน่ง นิติกร  รับโอน เมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2562  
2. ด าเนินการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 
2562  
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
    

 
 

3. ด าเนินการร้องขอให้ สกถ. ด าเนินการสอบแข่งขัน
แทนในต าแหน่งที่ว่าง ได้แก่ ต าแหน่ง นายช่างโยธา  
ครูผู้ดูแลเด็ก  
 

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้าง 

- ไม่มีการด าเนินการ 

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น - ไม่มีการด าเนินการ 
 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และ
ด าเนินการตามแผนฯให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี  
พ.ศ.2561 -2563 โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการ
อบรม  เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงานให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบ
ในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

-มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม ตามสายงานความก้าวหน้า ในแผนพัฒนา
บุคลากรฯ 
 

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่
ในระบบงาน E-learning 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหนา้ที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองใน
ระบบ E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะ
ต าแหน่ง 

2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากร เขา้รับ
การฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถใน
ต าแหน่งตามสายงาน  
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 2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งดา้นการพัฒนา
บุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน 
บ าเหน็จความชอบ พร้อมทั้ง ติดตาม และน าผลความ
พึงพอใจของพนักงานมาปรับใช้ในการพัฒนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
 

๓. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานแต่ละต าแหน่ง ให้บุคลากรใน 
สังกัด อบต.คลองกระบือทราบ 

- หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 
พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว 
 

3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากร
ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

-หน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตาม
ระยะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดทุก
ระยะ แล้วเสร็จที่ก าหนดไว้ 
 

 3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบ
ได้ 

- หน่วยงานมีการถา่ยทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
พิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ในความรู ้ทักษะ และ
สมรรถนะ ทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยา่งเป็นธรรม เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้ 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้ง 
ที ่1-2/2562 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก. พิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 1/2562 
 

 3.5 ด าเนินการการพิจารณาความดีความชอบการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชย แก่
บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อ
สาธารณชน 
 

-มีการยกย่องชมเชยบุคลากรดีเด่นฯ ประจ าปี 2562 
ได้แก่ นายอนันต์  นาคสุข  ต าแหน่ง นักวิชาการคลัง 

3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร ใน
ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยใน
การท างาน ด้านการ มีส่วนรวมในการท างาน 

-ด าเนินการประสานงานกับโรงพยาบาล เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
ครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องมือและยาสามัญ เพื่อใช้ในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองกระบือ วา่ด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
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 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
การควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 
ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ปฏิบัติหน้าที ่ตามค าสั่ง อบต.คลองกระบือ ที่ 
320/2562 ลงวันที่ 1 ก.ค.2562 
- ด าเนินการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
กอง และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ตาม
ค าสั่ง อบต.คลองกระบือ ที่ 639/2562 ลงวันที่ 27 
พ.ย.2562,ค าสั่ง อบต.คลองกระบือ ที่ 239/2559 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ,  
- แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด อบต.  ตามค าสั่ง 
อบต.คลองกระบือที่ 271/2559 ลงวันที่ 8 
ก.ค.2559  
 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕6๓ 

-มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
 
 

 

 



                          รายงานข้อมูลการพัฒนาหรือฝึกอบรมของบุคลากร ประจ าปี 2562 
                         องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครั้งที่เข้ารับ

การฝึกอบรม 
หมายเหตุ 

1. นางสุขิตา  ศรีสุวรรณ ปลัด อบต. 7 1 ต.ค.61-มี.ค.62) 

2. นายนัฐวุฒิ  สมัคพงศ์ รองปลัด อบต. 1  
 ส านักงานปลัด    

3. นายวิชาญ  จันทร์สุวรรณ์ หัวหน้าส านักปลัด 2  
4. นางธัญสินี  สิงหพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป -  
5. นางสาวจิระภา  อรุณจิตร์ นักทรัพยากรบุคคล 5  
6. นางสาวสิรินทิพย์  พรมอิน นักวิเคราะห์นโยบายฯ 2  
7. นายสรธร  ภิญโญรัตนโชติ นักป้องกันฯ -  
8. นางสาวจุฑารัตน์ พรหมทอง นักพัฒนาชุมชน -  
 กองคลัง    

9. นางนิภา  ศิริสมบัติ ผู้อ านวยการกองคลัง 4  
10. นางไปรดา  จันทร์สุวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี -  
11. นางสาวยุพาพิน  ถนอมชู นักวิชาการพัสดุ -  
12. นายอนันต์  นาคสุข นักวิชาการคลัง 1  

 กองช่าง    
13. นายสุธรรม  แต้ตระกูล ผู้อ านวยการกองช่าง 1  

 กองการศึกษาฯ    
14. นางสาวจาริยา  ด าดุก ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 1  
15. นายวีระชาติ  เส้งเสน นักวิชาการศึกษา 2  
16. นางจ าเนียร  คงเมือง คร ู 1  

     
     



 
 


