
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการกำหนด
โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่รองรับภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

-ปรับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง และดำเนินการตาม
แผนอัตรากำลัง โดยควบคุมภาระค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 40 

1.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ 
และพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือ
ทดแทนอัตรากำลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 

1. ดำเนินการประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล มาดำรง
ตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลังสามปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2. ร้องขอให้ สกถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทนในตำแหน่งที่ว่าง 
ได้แก่ ตำแหน่ง นายช่างโยธา  และตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการ  หรือประกาศรับโอนย้าย พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับ
สมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

1. ดำเนินการรับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล ทีว่่างตามแผน
อัตรากำลังสามปี  จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่    

          1.1 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา รับโอน เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2563 

          1.2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ รับโอน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
2564 

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้าง 

- ไม่มีการดำเนินการ 
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 1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับตำแหน่งที่
สูงขึ้น 

- ดำเนินการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรง
ตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 2 ราย 
ได้แก่ 1.นางสาวจุฑารัตน์  พรหมทอง  ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 

2.นายสรธร  ภิญโญรัตนโชติ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564  

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และ
ดำเนินการตามแผนฯให้สอดคล้องตามความจำเป็น 

- มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2564 -
2566 โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการอบรม  เพ่ือพัฒนาความรู้
ตามสายงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 

-จัดอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

2.2 กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็น
กรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง 

-มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ตามสาย
งานความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้
อยู่ในระบบงาน E-learning 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหนา้ที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ           
E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง 

2.4 ดำเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
เกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ในความรู ้ทักษะ 
และสมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากร เขา้รับการฝึกอบรม เพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถในตำแหน่งตามสายงาน  
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 2.5 ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมการทำงาน บำเหน็จความชอบ พร้อมทั้ง ติดตาม 
และนำผลความพึงพอใจของพนักงานมาปรับใช้ในการพัฒนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด  

๓. ด้านการธำรง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานแต่ละตำแหน่ง ให้บุคลากรใน 
สังกัด อบต.คลองกระบือทราบ 

- หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความกา้วหน้าในสายงาน
ตำแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา 

 

3.2 ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากร
ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

-หน่วยงาน ดำเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดทุกระยะ แล้วเสร็จที่กำหนดไว้ 

 

 3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบ
ได้ 

- หน่วยงานมีการถา่ยทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ดูแล 
กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ในความรู ้ทักษะ 
และสมรรถนะ ทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
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 3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยา่งเป็นธรรม เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้ 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที ่1-2/2564 
ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่าน
กระบวนการ คกก. พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 
ครั้งที ่1/2564 และ ครั้งท่ี 2/2564 

 3.5 ดำเนินการการพิจารณาความดีความชอบการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปี เพ่ือยกย่องชมเชย แก่
บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อ
สาธารณชน 

-มีการยกย่องชมเชยบุคลากรดีเด่นฯ ประจำปี 2564  

3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร ใน
ด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านความปลอดภัยใน
การทำงาน ด้านการ มีส่วนรวมในการทำงาน 

- ปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น           
- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน         
- จัดให้มีเครื่องมือและยาสามัญ เพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ วา่
ด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
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 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแกผู่้ใต้บังคับบัญชา 
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กำกับ 
ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- ดำเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที ่ตามคำสั่ง อบต. 
คลองกระบือ ที ่718/2563 ลงวันที่ 22 ธ.ค.2563 

- ดำเนินการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง และ
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ตามคำสั่ง อบต.คลองกระบือ 
ที ่004/2563 ลงวันที่ 2 ม.ค.2563,คำสั่ง อบต.คลองกระบือ ที่ 
287/2561 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2561, คำสั่ง อบต.คลองกระบือ ที่ 
345/2560 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2560,คำสั่ง อบต. คลองกระบือ ที่ 
593/2563 ลงวันที่ 29 ก.ย. 2563 

- แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด อบต.  ตามคำสั่ง อบต.คลอง
กระบือที ่347/2563 ลงวันที่ 1 ก.ค.2563  

 4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-
2566 

-มีการดำเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลดำเนินการตาม
แผนการส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          รายงานข้อมูลการพัฒนาหรือฝึกอบรมของบุคลากร ประจำปี 2564 
                         องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ  อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลำดับที่ ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ 

1. นางมัลลิกา  ศรีอินทร์ ปลัด อบต. 1  
2. นางดวงกมล  ปาลเกลี้ยง รองปลัด อบต. 1  
 สำนักปลัด    

3. นายวิชาญ  จันทร์สุวรรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด 1  
4. นางธัญสินี  เพ็ชกสุก นักจัดการงานทั่วไป 1  
5. นางสาวจิระภา  อรุณจิตร์ นักทรัพยากรบุคคล 1  
6. นางสาวสิรินทิพย์  พรมอิน นักวิเคราะห์นโยบายฯ 2  
7. นายสรธร  ภิญโญรัตนโชติ นักป้องกันฯ 1  
8. นางสาวจุฑารัตน์ พรหมทอง นักพัฒนาชุมชน 1  
9. นางสาววาสณา  ศรีทองฉิม นิติกร 1  
 กองคลัง    

10. นางนิภา  ศริิสมบัติ ผู้อำนวยการกองคลัง 1  
11. นางไปรดา  จันทร์สุวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1  
12. นางสาวยุพาพิน  ถนอมชู นักวิชาการพัสดุ 1  
13. นายอนันต์  นาคสุข นักวิชาการคลัง 1  
14. นางสาวดาริกา  วรรณถนอม เจ้าพนักงานพัสดุ 1  

 กองช่าง    
15. นายสุธรรม  แต้ตระกูล ผู้อำนวยการกองช่าง 1  
16. นายอดิศัย  นพรัตน์ นายช่างโยธา 1  

 กองการศึกษาฯ    
17. นางสาวจาริยา  ดำดุก ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 1  
18. นายอนุวัฒน์  ชูไชย นักวิชาการศึกษา 1  

 



 

 

 

 

 


