
รายงานการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1.วางแผนการบริหารอัตราก าลังให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ
ขององค์กร 

1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการ
ก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง ที่รองรับ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1.1.1 องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ ได้
ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (รอบ
ปีงบประมาณ 2564 – 2566) และฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1  เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้าง 
และกรอบอัตราก าลัง ที่รองรับภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้สอดคล้องกับส่วนราชการใน
ปัจจุบัน 

 1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหา
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
2565 
- ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปก/ชก จ านวน 1 
อัตรา 

1.2.1 รายงานต าแหน่งบริหารว่าง โดยให้ ก.ท.
สรรหา จ านวน 2 ต าแหน่ง ดงันี้ 
- ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ
ต้น) 
- ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงาน
การศึกษา ต้น) 
   ปัจจุบันยังไม่มีผู้มาเข้ารับต าแหน่งดังกล่าว 
1.2.2 รายงานต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติโดยให้ 
ก.ท.สรรหา จ านวน 3 ต าแหน่ง ดังนี้ 
- ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก 
จ านวน 1 อัตรา 
- ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก 
จ านวน 1 อัตรา 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
  - ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปก/ชก จ านวน 1 

อัตรา 
 -   ปัจจุบันยังไม่มีผู้มาเข้ารับต าแหน่งดังกล่าว 

  สรุปผลการด าเนินการสรรหา ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ดังนี้ 
 คงเหลืออัตราต าแหน่งว่างสายผู้บริหาร ประจ าปี
งบประมาณ 2565 จ านวน 2 ต าแหน่ง ดังนี้ 
- ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ
ต้น) 
- ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงาน
การศึกษา ต้น) 
สรุปผลการด าเนินการสรรหา ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ดังนี้ 
คงเหลืออัตราต าแหน่งว่างสายงานผู้ปฏิบัติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 3 อัตรา 
ดังนี้ 
- ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก 
จ านวน 1 อัตรา 
- ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก 
จ านวน 1 อัตรา 
- ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปก/ชก จ านวน 1 
อัตรา 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
2.พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 1. ระบบฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น - ด าเนินการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติของ

บุคลากร ในระบบ LHR ได้แก่ 
 (1) ระบบแผนอัตราสามปี ประกอบด้วย 
โครงสร้างส่วนราชการกรอบอัตราก าลังสามปี 
ประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่งตามสายงาน ชื่อ
ต าแหน่งในการบริหารงานอัตราเงินเดือน และ
ระบุผู้ครองต าแหน่งหรืออัตราว่าง 
(2) ระบบ ก.พ.7 ข้าราชการสามัญและครู 
ประกอบด้วย การดึงข้อมูลและรูปถ่ายจากบัตร
ประจ าตัวประชาชน ค าสั่งต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือน ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม การถูก
ลงโทษวินัย (ถ้ามี) ข้อมูลครอบครัว และอ่ืน ๆ ที่
ระบบก าหนดให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร  1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/นโยบาย
พัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผน
ฯ/นโยบายๆ ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
 
 
 
 

-มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี/นโยบายพัฒนาบุคลากรประจ าปี เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกประเภท ทุก
ระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุ
เป้าประสงค์ต่อไป 
 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ 
 

-บุคลากรเข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับต าแหน่ง/
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของผู้นั้น หรือน ามาใช้
กับการพัฒนางานหรือความก้าวหน้าในการ
บริหารงานบุคคลได้ 

4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. ด าเนินการประเมินข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้าง ตามมาตรฐาน ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
 
2. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการที่เปน็ธรรมเสมอภาค และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

-หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 
-หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดย
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

5. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

1. จัดท าประมวลผลจริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักตะคร้อว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
 
2. กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบล
ส านักตะคร้อ พ.ศ.2565 
 
 
 

-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
- จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของประชาชนประจ าปีงบประมาณ 
2565 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 3. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์  แนวทางระเบียบ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักตะคร้อปี (พ.ศ.2566 - 2570) 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และ
พนักงานจ้าง ตามค าสั่งขององค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักตะคร้อ 
 - มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อปี 2566-2570 
- มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ 

6. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มี
ความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของ
บุคลากร 

1. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี บุคลากร ใน
ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน 

-มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน
อย่างครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะหรือ จิต
อาสาขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ 
-เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากร
ในหน่วยงาน 

  

 

 

 

 



ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

   

  จากการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ สิ่งที่ส าคัญท่ีถือเป็นปัจจัยส่งผลต่อความส าเร็จของ การด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนฯ นั้น คือ มีแผนการด าเนินงานที่สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งต้องมีการพัฒนาและ ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
โดยสรุปได้ดังนี้ 

  ปัญหาและอุปสรรค 

1. การด าเนินการในการจ่ายเงินเดือน เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินค่าจ้างของ 

พนักงานส่วนท้องถิ่น จะก าหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่ได้ ตามมาตรา 35 แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

   2.พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

   3.งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีจ ากัด และยังไม่มีแหล่งเรียนรู้ในหน่วยงาน 
 

  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการปรับปรุงระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามมาตร 35  

เพ่ือให้สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน 

2. จัดอบรมชี้แจง พร้อมซักซ้อมแนวทางการจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ประจ าปี 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


