
รายงานการบริหารงานทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2563
องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระแชง

สรรหา พฒันา รักษาไว้ ใชป้ระโยชน์

คุณธรรม 
จริยธรรม  และ
วนิยัขา้ราชการ



ค ำน ำ 
 

  รายงานการบริหารทรัพยากรบุคลประจ าปี  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ฉบบัน้ีจดัท า
ข้ึนเพื่อติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ตลอดจน   
ประชาสัมพนัธ์ให้ทุกส่วนราชการในสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบล ไดท้ราบถึงผลการด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกระแชง  
  ผลการด าเนินงานจะส าเร็จลุล่วงตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ไปไม่ได ้หาก
ขาดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกนัขบัเคล่ือนแผนให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์เพื่อนาไปสู่การบริหาร การ
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ต่อไป  

ส านกัปลดั  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระแชง 
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บทที ่1  บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

     วตัถุประสงค์ของกำรรำยงำน  
  1. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  
  2. เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของขา้ราชการพลเรือนของส่วนราชการ  
 

 นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 

  1.  ดา้นการสรรหา (Recruitment) 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง โดยงานการเจา้หน้าท่ี ส านกัปลดั ด าเนินการวางแผน

ก าลงัคนแสวงหาคนตามคุณลกัษณะท่ีก าหนด  และเลือกสรรคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบติัภารกิจขององค์การ

บริหารส่วนต าบลกระแชง   
 

  2.  ดา้นการพฒันา  (Development) 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง โดยงานการเจ้าหน้าท่ี  ส านักปลัด ด าเนินการวาง

แผนพฒันาบุคลากร เตรียมความพร้อมของขา้ราชการ เพื่อเป็นขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงสุด  พฒันาความรู้ 

ทกัษะ และสมรรถนะโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลายตามเส้นทางการพฒันาบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับ

ภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกระแชง 
 

  3.  ดา้นการรักษาไว ้(Retention) 

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระแชงโดยงานการเจา้หนา้ท่ี ส านกัปลดั ตอ้งวางแผนกลยุทธ์

ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล  การปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลบุคคล  การประเมินผลการปฏิบติัราชการท่ีมี

ประสิทธิภาพ และยกย่องชมเชยบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพนัต่อองค์การบริหารส่วนต าบล

กระแชง 
 

  4.  ดา้นการใชป้ระโยชน์ (Utilization) 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง โดยทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลอยา่งเป็นระบบ แจง้ให้บุคลากรเขา้ถึงช่องทางการรับทราบขอ้มูลดา้นการบริหารทรัพยากร

บุคคล รวมทั้งควบคุม ก ากบัดูแลใหป้ฏิบติัราชการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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    กำรวเิครำะห์ควำมต้องกำรอตัรำก ำลงัและแผนอตัรำก ำลงั 

   แผนอตัราก าลงั พ.ศ. 2564 -2566 นั้นมีการปรับลดและเพิ่มกรอบอตัราก าลงัเพื่อสามารถ

ปฏิบติังานตามภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน องค์การ

บริหารส่วนต าบลกระแชง อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  มีอตัราก าลงัทั้งส้ิน จ านวน 34 อตัรา 

จ านวน 34 อตัรา แยกเป็น  

       - พนกังานส่วนต าบลจ านวน 13 อตัรา ต าแหน่งวา่ง 3 อตัรา  

       - พนกังานครู จ  านวน 2 อตัรา   ต าแหน่งวา่ง  -  อตัรา 

       - พนกังานจา้งตามภารกิจ จ านวน 11 อตัรา ต าแหน่งวา่ง  - อตัรา  

       - พนกังานจา้งทัว่ไป จ านวน 8 อตัรา ต าแหน่งวา่ง 1 อตัรา  

  กำรด ำเนินกำรเพ่ือให้เป็นไปตำมแผนอัตรำก ำลัง พ.ศ.2564 -2566  และมีกำรด ำเนินงำน

ตำมแผนอตัรำก ำลงัดังนี ้

    การด าเนินการสรรหาและรับโอน (ยา้ย)  ด าเนินการประกาศรับโอน เจา้พนกังานพสัดุ 

แลว้ แต่ยงัไม่มีการโอน  

   พนกังานส่วนต าบล ต าแหน่ง นกัวชิาการเงินและบญัชี ขอให ้กสถ.เป็นผูเ้ปิดสอบ 

      พนักงานจ้างทัว่ไปลาออกจากราชการ จ านวน 1 ต าแหน่ง ได้แก่ ต าแหน่ง คนงาน  2 

ต าแหน่ง     

                 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนกังานจา้งทัว่ไป มีการสรรหาและเลือกสรร

พนกังานจา้งทัว่ไป  ต าแหน่ง  คนงาน  เพื่อทดแทนต าแหน่งท่ีลาออก  

 

38%

6%

32%

23%

12%

การวิเคราะหค์วามต้องอัตราก าลังและแผนอัตราก าลัง

พนกังานสว่นต าบล

พนกังานครู ศพด.

พนกังานจา้งภาระกิจ

พนกังานจา้งทั่วไป.

ต าแหน่งว่าง
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บทที ่2  
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ประจ ำปี  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง   ต ำบลกระแชง  อ ำเภอบำงไทร จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 
 

ประเด็นนโยบำย โครงกำร/กจิกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 

 1.จดัท าและด าเนินการตามแผนฯ สรรหาขา้ราชการ และพนกังานจา้งใหท้นัต่อ
การเปล่ียนแปลง  หรือทดแทนอตัราก าลงัท่ีลาออกหรือโอนยา้ย 

1. ด าเนินการประกาศสรรหาและบรรจุพนกังานจา้งภารกิจ 3  
ต าแหน่ง  ดงัน้ี  
    1.1 ต าแหน่งผูช่้วยนกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 
    1.2  ต าแหน่งผูดู้แลเด็ก ((ทกัษะ) 
    1.3  พนกังานขบัรถยนต ์ 
2. ด าเนินการประกาศสรรหาและบรรจุพนกังานจา้งประเภททัว่ไป
แทนต าแหน่งท่ีวา่ง  ต าแหน่ง  คนงาน 1  ต าแหน่ง   

1. ด าเนินการขอให ้ กสถ.ด าเนินการสอบแข่งขนัในต าแหน่ง  
นกัวชิาการเงินและบญัชี  1 ต าแหน่ง  มีการเล่ือนการสอบแข่งขนั
เน่ืองจากสถานการณ์โคว-ิ19 

4.ประกาศรับโอน  พนกังานส่วนทอ้งถ่ินมาด ารงต าแหน่งท่ี
โอนยา้ย  ยงัไม่มีผูใ้ดยืน่ความประสงคข์อโอน 
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ประเด็นนโยบำย โครงกำร/กจิกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 

 1.4  แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนกังานจา้งภาระกิจ และทัว่ไป  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564  ตามค าสั่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลกระแชง   

1.5  การคดัเลือกบุคคลเพื่อเล่ือนระดบัท่ีสูงข้ึน 1.  ด าเนินการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเล่ือนระดบัและแต่งตั้ง
ใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนดเป็น
ต าแหน่งผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์(ประเภทวชิาการ) ใน
ต าแหน่ง นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   

 

2.  ดา้นการพฒันา 
(Development) 

2.1 ด าเนินการตามแผนพฒันาบุคลากร  และจดัท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาบุคลากร  ประจ าปี 2564 

- มีการด าเนินการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร  ประจ าปี พ.ศ.2564 – 
2566  โดยมีการส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาความรู้ตาม
สายงานในต าแหน่ง คิดเป็น 100 % 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพฒันาบุคลากร  เพื่อเป็นกรอบในการพฒันาบุคลากรในแต่
ละต าแหน่ง 

- มีการวางแผนพิจารณาส่งบุคลเขา้รับการอบรม ตั้งแต่ หลกัสูตร
ปฐมนิเทศ ไปจนถึงหลกัสูตรเฉพาะต าแหน่ง 

2.3 มีการอบรมผา่นระบบ E-learning - ส่งเสริมใหพ้นกังานเรียนรู้ผา่นระบบ E-learning เพื่อเสริมสร้าง
ทกัษะดา้น Digital 
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ประเด็นนโยบำย โครงกำร/กจิกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 

 2.4  ด าเนินการประเมินขา้ราชการ พนกังานครู และพนกังานจา้ง  ตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ดา้นความรู้  ทกัษะ  และสมรถนะ   

- มีการประเมินบุคลากรตามเกณฑม์าตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ดว้ย
ความยติุธรรมโปร่งใส 

2.5  ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร -  หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  ทั้งดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล  
สวสัดิการ  สภาพแวดลอ้มการท างาน  บ าเน็จความชอบ   พลอ้มทั้ง
ติดตาม  และน าผลความพึงพอใจของพนกังานมาพฒันาต่อไป   

2.6  ด าเนินการบนัทึก  แกไ้ข  ปรับปรุง  ขอ้มูลบุคลากรในระบบศูนยข์อ้มูล
บุคลากรทอ้งถ่ินแห่งชาติ  ให้ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 

-  หน่วยงาน  ด าเนินการปรับปรุงระบบดงักล่าว  ตามระยะท่ีกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ก าหนดทุกระยะ  แลว้เสร็จตามท่ี
ก าหนดไว ้

3.  ดา้นการรักษาไว้
(Retention) 

 

3.1  ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความกา้วหนา้ในสายงานใน
ต าแหน่งใหบุ้คคลทราบ 

-  หน่วยงาน  มีการประชาสัมพนัธ์เส้นทางความกา้วหนา้ในสาย
งานต าแหน่งใหบุ้คคลทราบ  พร้อมทั้งใหค้  าปรึกษาดงักล่าว 

3.3  จดัใหมี้กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานราชการ ท่ีเป็นธรรมเสมอภาค
และสามารถตรวจสอบได ้

-  หน่วยงานมีการถ่ายทอดตวัช้ีวดั  โดยผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั  
ดูแล  ก ากบั  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบติังาน  จนถึง
คณะกรรมการกลัน่กรองผลการพิจารณาผลการปฏิบติัราชการ  ใน
ความรู้   ทกัษะ  และสมรรถนะทุกคน 
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ประเด็นนโยบำย โครงกำร/กจิกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 

  อยา่งเป็นธรรม  เสมอภาคและเป็นไปตามเกณฑม์าตราฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

3.4  จดัใหมี้การพิจารณาความดีความชอบ  ตามผลการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการอยา่ง
เป็นธรรม  เสมอภาค  และสามารถตรวจสอบได ้

-  พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
ครู  และพนกังานจา้ง  ใหเ้ป็นไปตามผลการประเมินการปฏิบติั
หนา้ท่ีราชการ  ผา่นกระบวนการ  คกก.พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 
ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  
2542   

3.5 จดัโครงการยกยอ่งผูมี้คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติัราชการและ
ใหบ้ริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี 2564 

-  เพื่อสร้างขวญั และก าลงัใจใหแ้ก่พนกังานในการปฏิบติังานและ
การใหบ้ริการประชาชน  โดยจดัใหมี้การมอบประกาศสนียบตัรแก่
พนกังานผูมี้คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติัราชการและ
ใหบ้ริการประชาชนดีเด่น 

3.6 มีการจดัสวสัดิการต่างๆ ใหแ้ก่พนกังาน  ครู  และพนกังานจา้ง  - มีการดูแล ดา้นสวสัดิการต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาล  การลา  
การเบิกค่าเช่าบา้น  ค่าการศึกษาบุตร เงินประจ าต าแหน่ง  ให้
เป็นไปตามสิทธิ 

3.7  จดัโครงการศึกษา  อบรม  การดูงาน  เพื่อสริมสร้างความรู้ ความสามารถ  
และสร้างความรักสามคัคี  การมีกิจกรรมร่วมกนั 

-  โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนต าบลกระแชง 
"กิจกรรมเรียนรู้ของพ่อ ระบบบ าบดั น ้าเสีย และก าจดัขยะดว้ยวธีิ
ธรรมชาติ"  
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ประเด็นนโยบำย โครงกำร/กจิกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 

4.ดา้นการใช้
ประโยชน์ 
(Utilization) 

4.1  ผูบ้งัคบับญัชามอบหมายงานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นธรรม  ไม่เลือก
ปฏิบติั  

- มีการออกค าสั่ง  ก าหนดหนา้ท่ี และความรับผดิชอบ อยา่งเป็น
ธรรม  ไม่เลือกปฏิบติั รวมทั้งควบคุม ก ากบั ดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ปฏิบติัตามระเบียบวินยั   ประมวลวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการองคก์าร
บริหารส่วนต าบลกระแชง  และมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัจริยธรรม
ของพนกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบล  และพนกังานจา้ง 

4.2  การพิจารณาแต่งตั้งขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึนในต าแหน่งต่าง ๆ จะ
ยดึถือความรู้ ความสามารถ และประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบล
กระแชง 

- มีการปรับเล่ือน นกัวเิคราะนโยบายและแผน ระดบัปฏิบติัการ 
เป็น ระดบัช านาญการ 

- เล่ือนครู คศ.1 เป็นครูคศ.2 มีวทิยฐานะเป็นครูช านาญการ 

5.ดา้นคุณธรรม  
จริยธรรม  และวนิยั

ขา้ราชการ 

  

5.1 แจง้ใหบุ้คลากรในสังกดั  รับทราบถึงประมวลจริยธรรมขา้ราชการทอ้งถ่ิน  
และขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาบรรณขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

- ประชาสัมพนัธ์ใหเ้จา้หนา้ท่ีรับทราบประมวลจริยธรรม
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  และขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาบรรณ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

5.2 ส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบติังานตามแผนการเสริมสร้างมาตราฐานวนิยัคุณธรรม  
จริยธรรมและป้องกนัการทุจริตประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

- มีการเนินงานตามแผน  โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการ
แผนการส่งเสริมวนิยั  คุณธรรมจริยธรรม  และป้องกนัการทุจริต  
คอร์รับชัน่ 
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บทที ่3 
สรุปปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ /ปัญหำอปุสรรค  

  องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชงได้ด าเนินการส ารวจรวบรวมขอ้มูล จนไดข้อ้สรุปถึง
ปัจจยัแห่งความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรคในการบริหารทรพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
กระแชง สรุปไดด้งัน้ี  
  1. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ  
       1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานตามภารกิจของตน  
       2. บุคลากรปฏิบติัราชการโดยมุ่งเนน้ผลส าเร็จ  
       3. ปรับปรุงกระบวนการท างานทั้งกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนบัสนุน 
ใหต้อบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
       4. ใหค้วามส าคญัในการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัราชการท่ีมีความเป็นธรรม  
       5. มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมและบูรณาการแผนงานร่วมกนัของบุคลากรในองคก์ร 
       6. บุคลากรมีความสัมพนัธ์ท่ีตีระหวา่งกนัทั้งผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบติังานและระหวา่
ผูป้ฏิบติังานดว้ยกนั  
       7. ส่งเสริมใหมี้การใชร้ะบบสารสนเทศและเทคโนโลยใีหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  
  2. ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน  
       1. ระบบการบริหารงานบุคคลท่ีแตกต่างกนัระหวา่งทอ้งถ่ินกบัส่วนราชการอ่ืน เป็น
อุปสรรคต่อการโอน (ยา้ย)  
       2. งบประมาณในการสนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาบุคลากรไม่เพียงพอ  
       3. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน  
       4. วสัดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอในการปฏิบติังาน 
       5.  ท่ีพกัของพนกังานห่างไกล เดินทางไม่สะดวก   
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง       โทร. 036-782-031 
ที ่  ส านักงานปลัดฯ                                  วันที่    4    ตุลาคม   2564 
เรื่อง     รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปี  พ.ศ.2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 

ตามที่ อบต.กระแชง ได้จัดท าประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปี  พ.ศ.
2564  ลงวันที่  7  มกราคม  2564 นั้น  

 

   บัดนี้  สิ้นปีงบประมาณ 2564 ขอรายงานผลผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  ประจ าปี  พ.ศ.2564 รายละเอียดตามที่แนบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 
        ( นางวิลาวรรณ์  เสนดี ) 
                นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ 
 

- เพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
           ( นายสืบพงศ์  ดอนมุงคุณ ) 
           หัวหน้าส านักปลัดฯ      
 
 
 
                                       ค าสั่ง นายก อบต. 

- ทราบ และให้น าข้อมูลไปประชาสัมพันธ์ในเวปไซด์อบต.กระแขง ต่อไป  
    

 

 
(นายการุณ  พิริยายน) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 

 



 


