
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  โทร  ๐ ๔๔๖๖ ๖๒๔๗-๘            . 
ที่  บร  ๗๒๑๐๑ /                                        วันที ่   19   เมษายน  ๒๕๖๔                         . 
เร่ือง  รายงานการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีประมาณ  พ.ศ. 2564  . 
         ครั้งที่ 1  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2563 – มีนาคม พ.ศ. 2564)                                  .                                                                                              

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  ได้ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ลงวันที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  ได้ด าเนินการตามแนวทางประกาศดังกล่าวข้างต้น  
ระหว่างวันที่  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ – มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  จึงขอรายงานผลการด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                       (ลงชื่อ)   
                                                                       (นายจตุพงษ์  สว่างพล) 
                                                                         นักทรัพยากรบุคคล   

                ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล................... .............................. 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 

        (ลงชื่อ)   
             (นางสาวพัทยา  ปานะโปย) 
          หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล.......................................................... ............. 
............................................................................................................................. ........................................... 
...................................................................................... ..................................................................... .............. 

        (ลงชื่อ)   
             (นางสาวจิราภรณ์  ชิดอนันต์วงศ์) 
                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 พิจารณา  (    )  อนุมัติ   (    )  ไม่อนุมัติ   
 ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล..................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................ 

............................................................................................................................. ............................................ 

  (ลงชื่อ)   
            นายไพฑูรย์   บาลโสง) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก 

 
 
 
 



 
รายงานการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีประมาณ  พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 1  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2563 – มีนาคม พ.ศ. 2564) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

......................................... 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มากได้มีประกาศ  เรื่อง  นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ลงวันที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  และได้มีการ
ด าเนินการตามนโยบายในรอบ 6 เดือน  ระหว่างเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ – มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  โดย
มีรายละเอียดดังนี้  

1. ด้านการก าหนดโครงสร้าง  กรอบอัตราก าลังและการสรรหา 
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มากได้ก าหนดโครงสร้าง  กรอบอัตราก าลังและการบริหาร

อัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ  อ านาจหน้าที่  และพันธกิจขององค์กร  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวต่อการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร  รวมทั้งมีการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึง
ประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง  ตลอดจนมีสรรหาคนตามคุณลักษณะมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
และเลือกสรรบุคคลตามระเบียบของทางราชการ  เพ่ือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยได้
ด าเนินการดังนี้ 

๑) จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  และได้
ทบทวนและปรับปรุง โครงสร้างองค์กร  ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธ
กิจ  และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก (รายละเอียดตามแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)  

๒) ประกาศประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนต าบล  พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืน 
หรือข้าราชการประเภทอ่ืน  เพ่ือมาด ารงต าแหน่งที่ว่างตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๔ - ๒๕๖๖  จ านวน  ๗  ต าแหน่ง  ๗ อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     (๑) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ จ านวน ๑ อัตรา 
     (๒) นักประชาสัมพันธ์  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  จ านวน ๑ อัตรา   
 (๒) เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  จ านวน ๑ อัตรา 
 (๓) เจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  จ านวน ๑ อัตรา 
 (4) วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ     จ านวน ๑ อัตรา 
 (5) นายช่างไฟฟ้า  ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน   จ านวน ๑ อัตรา 
 (6) เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน จ านวน ๑ อัตรา 

  ๓) รับโอนพนักงานส่วนต าบล  จ านวน ๒ ต าแหน่ง  ๒ อัตรา  ได้แก่  ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา)  ระดับต้น  และต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์  ระดับ
ปฏิบัติการ 

๔) การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  โดยมีการจ้างพนักงานจ้างจ านวน  7 ต าแหน่ง  
1๑ อัตรา  ดังนี้ 

ประเภท  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  9  อัตรา 
-  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป(ประจ ารถบรรทุกน้ าฯ)/ส านักปลัด อบต.   จ านวน  ๒  อัตรา 
-  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์/กองช่าง    จ านวน  1  อัตรา 
-  ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา/กองช่าง  จ านวน  ๑  อัตรา 
-  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก/กองการศึกษาฯ(ศพด.บ้านจรเข้มาก)  จ านวน  ๒  อัตรา 
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-  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก/กองการศึกษาฯ(ศพด.บ้านโคกเมือง)  จ านวน  ๑  อัตรา 
-  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป/กองส่งเสริมการเกษตร     จ านวน  1  อัตรา 

ประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  ๓  อัตรา 
-  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ/กองคลัง   จ านวน  1  อัตรา 
-  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา/กองช่าง    จ านวน  ๑  อัตรา 
-  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา/กองการศึกษาฯ   จ านวน  1  อัตรา 

2. ด้านการพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  ได้ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคคลเพ่ือพัฒนาความรู้ 

ทักษะ  และสมรรถนะแต่ละต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างให้มีผลการ
ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  โดยได้ด าเนินการดังนี้  

๑) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - 2566 (รายละเอียด
ตามแผนพัฒนาบุคลากร)  

๒) จัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามต าแหน่งหน้าที่ 
๓) จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) (รายละเอียดตามคู่มือการ 

ประเมินผลการปฏิบัติการ)  

3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ  
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  ได้ด าเนินการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการ

ท างาน  จัดการสภาพแวดล้อมในการท างาน  ความปลอดภัยในการท างาน  พัฒนาระบบฐานข้อมูล
บุคลากร  การปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร  การยกย่องชมเชยพนักงานผู้ปฏิบัติงานดีเด่น  การพิจารณา
ความดีความชอบ  การแจ้งให้ทราบถึงเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
พนักงานเกิดความรักองค์กร  และสร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อองค์กรและสาธารณชน  โดยได้ด าเนินการดังนี้ 

๑) จัดท าคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) (รายละเอียดตาม คู่มือ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ)  

2) การบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  ถูกต้อง  ครบถ้วน  และ
เป็นปัจจุบัน  

3) มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ในรอบ 6 เดือน  ระหว่างเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
– มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามระเบียบ  หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม  เสมอภาค  และสามารถ
ตรวจสอบได ้ 

4) การพิจารณาความดีความชอบ(การเลื่อนขั้นเงินเดือน,เลื่อนเงินเดือน)  ในรอบการ
ปฏิบัติงาน  6 เดือน  ระหว่างเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ – มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามระเบียบหลักเกณฑ์ 
ที่เก่ียวข้อง  ด้วยความเป็นธรรม  เสมอภาค  และสามารถตรวจสอบ  

5) ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีอยู่เสมอ (จัดท า
กิจกรรม  5 ส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) รายละเอียดตามโครงการฯ  

6) ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทาง  Application 
“LINE”  และทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก http://www.chorakhemak.go.th 

4. ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวินัยข้าราชการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  ได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรม

จริยธรรมของข้าราชการ  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็น 
 

http://www.chorakhemak.go.th/
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หลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ ได้แก่  
๑) จัดท าประมวลจริยธรรมและมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒) ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้พนักงานในสังกัด  รับทราบถึงประมวลจริยธรรมและมาตรฐาน

คุณธรรมและจริยธรรมและข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  และก าชับให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางอย่างเคร่งครัด  

 
******************************** 


