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 โทร ๐-๔๓๒๕-๒๐๒๕    http://www.nongkungyai.go.th/ 
 
 

 
 

http://www.nongkungyai.go.th/


ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบงคคล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
สรงปภารกิจ/กิจกรรม/โครงการ 

ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน 
การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 - การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
 - การก าหนดต าแหน่ง 
 
 
 
 
 

ประเมินแบบทักษะ 
จ านวนผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๓ ราย   ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น มีมติ
เห็นชอบ หนการประชงมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๓  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงงหห่่ มีมติเห็นชอบปรับปรงง 
แผน  (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ) เมื่อวันที่ ๙ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ 
กันยายน ๒๕๖๓ 
 

ต าแหน่ง ว่าง 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่ง จ านวน ๓ ต าแหน่ง  
- รองปลัด อบต.  จ านวน ๑  อัตรา  
รายงานต าแหน่งว่าง ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ด าเนินการสรร
หาหห้ (ว่าง) 
 - ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน ๑  อัตรา รายงานต าแหน่งว่างหห้ 
ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ด าเนินการสรรหาหห้ (ว่าง) 
 
 

การจัดท าสั่่าจ้างของพนักงานจ้าง 
 
 

จัดท าสั่่าจ้างของพนักงานจ้างหนสังกัด  
- ต่อสั่่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน ๒ ราย 
 

บันทึก/ควบคงมทะเบียนการลาของบงคลากร
หนสังกัด 
 
 
 
 

พนักงานส่วนต าบล จ านวน ๒๗ ราย  
พนักงานครู จ านวน ๓ ราย  
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน ๑๕ ราย 
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน ๑๔ ราย 
 



 
งานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ  
- จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติ
พนักงาน ส่วนต าบล พนักงานครู และ
พนักงานจ้าง 

 
- มีการจัดท าแฟ้มทะเบียนประวัติบงคลากรอย่างเป็นปัจจงบัน พร้อม
หช้งานอยู่เสมอ ได้แก่ ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูล เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ข้อมูลการเลื่อนระดับ การ เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบงคคล/ต าแหน่ง 
เป็นต้น 

 
 

- ด าเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เสนอขอเครื่องราชฯ ขั้นตรา ทช. (ห่ิง) จ านวน ๑ ราย 
-การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล
และ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนปีละ ๒ ครั้ง 
ครั้งที่ ๑ เดือนตงลาคมของทงกปี  
ครั้งที ่๒ เดือนเมษายนของทงกปี พนักงานส่วนต าบล  
จ านวน ๒๑ ราย  
พนักงานครู จ านวน ๓ ราย 

 
-การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม 
ภารกิจ 

 

มีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนปีละ ๑ ครั้ง เดือนตงลาคม ของ
ทงกปี พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน ๙ ราย 

 
- จัดท าและปรับปรงงฐานข้อมูลพนักงานส่วน 
ต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ตาม 
โปรแกรมการบันทึกข้อมูลของบงคลากรหน 
ระบบข้อมูลบงคลากร (โครงการจัดตั้งศูนย์ 
ข้อมูลบงคลากรแห่งชาติ) 

มีการจัดท าฐานข้อมูลบงคลากรแห่งชาติครบถ้วนเป็นปัจจงบัน  
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งานวินัยและการรักษาวินัย 
 - จัดท าแผนงานและโครงการงานวินัยและ 
รักษาวินัย 

จัดท าระเบียบการปฏิบัติตามวินัยและการรักษาวินัย ราชการ 
และมีการประชงมชี้แจงอยู่เสมอ  
- จัดท าแฟ้มลงเวลาการปฏิบัติราชการของพนักงานหนสังกัด 
- รายงานการมาปฏิบัติราชการ ไปราชการ ลา มาสาย ของ 
บงคลากรทงกวัน 

 
-การด าเนินการทางวินัยกรณีความผิดทาง - 
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วินัย ไม่ร้ายแรง/วินัยร้ายแรง 
- การองทธรณ์ - 
-การร้องทงกข์ - 
- การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท า 
ผิด วินัย 

จัดท าระเบียบการปฏิบัติตามวินัยและการรักษาวินัยราชการ และ
มีการประชงมชี้แจงอยู่เสมอ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 รอบ พนักงานส่วนต าบล ๒๑ ราย 
 พนักงานครู ๓ ราย  
พนักงานจ้าง ตามภารกิจ -ทั่วไป  ๒๒ราย 

 
-การบันทึกข้อมูลของบงคคลากรหนระบบ
ทะเบียนบงคคลากรสิทธิสวัสดิ์ภาพ
รักษาพยาบาล 

มีการจัดท าฐานข้อมูลบงคลากร (สวัสดิการจ่ายตรง) ครบถ้วน เป็น
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ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑. จัดเตรียมข้อมูล/เอกสารหนการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment : LPA) 
 ๒. จัดเตรียมข้อมูล/เอกสารหนการตรวจประเมินคงณธรรมจริยธรรมและความโปร่งหสหนการ ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
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