
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  โทร  ๐ ๔๔๖๖ ๖๒๔๗-๘               . 
ที่  บร  ๗๒๑๐๑ /                                        วันที ่    ๒๗   ตุลาคม  ๒๕๖๓                              . 
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานการบริหารงานบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓                     .                                   

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  

ตามที่องค์การบริหารส่วนต 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 าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  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 

 
 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานการบริหารงานบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

๑) การวางแผนอัตรา
ก าลังคน 

- เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  
มีการก าหนดต าแหน่ง  การจัดอัตราก าลัง   
โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล    
- เ พ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวาง
แผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจรเข้มาก  
- เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  
สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  และ
พนักงานจ้าง  เพ่ือให้การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มี
ค ว ามคุ้ มค่ า   ส ามาร ถลดขั้ น ตอนกา ร
ปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอนสนองความต้ องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 

- มีกรอบอัตราก าลังที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติ
ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 - มีการปรับปรุงกรอบอัตราก าลัง  ของแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  (มติ ก.อบต.จ.บุรีรัมย์  
4/2563)  ดังนี้ 
ยุบเลิกต าแหน่ง 
๑) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑ อัตรา 
ก าหนดต าแหน่งเพ่ิม 
๑) นักประชาสัมพันธ์ ปก./ชก. ๑ อัตรา 
๒) คนงานทั่วไป(ประจ ารถบรรทุกน้ าฯ)  ๒  อัตรา 
๓) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  ๑ อัตรา 
๔) นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง.  ๑ อัตรา 
๕) พนักงานขับรถยนต์  ๑ อัตรา 
๖) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  ๑ อัตรา 
๗) ผู้ดูแลเด็ก  ๔ อัตรา 
๘) คนงานทั่วไป  ๑ อัตรา 
 

- มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการตามประกาศ
หลักเกณฑ(์มติ ก.อบต.จ.บุรีรัมย์  6/2563) 
 
 

- กรอบอัตราก าลังมีความ
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
- ด าเนินการสรรหาบุคคล
เพ่ือมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง 
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ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
๒) การสรรหาบุคคล
ที่มีความรู้ความ 
สามารถ  เพ่ือบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วน
ต าบล/พนักงานจ้าง 

- เพ่ือสรรหาบุคคลมาบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
ส่วนต าบล/พนักงานจ้างตามกรอบอัตราก าลัง
ที่มี  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ 
-  วิธีการสรรหาบุคคลยึดหลักสมรรถนะ  
ความเท่าเทียมในโอกาส  และประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นส าคัญ  

- มีผู้มาด ารงต าแหน่งตาม
กรอบอัตราก าลังที่มี 

- บรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล  เมื่อวันที่  ๒  
ธันวาคม พ.ศ. 2562  จ านวน ๔ ต าแหน่ง  ๔ อัตรา  ได้แก่ 
๑) นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก. 
๒) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง. 
๓) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง. 
๔) นายช่างโยธา ปง. 
 

- การจ้างพนักงานจ้าง  เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
จ านวน ๒ ต าแหน่ง  ๒ อัตรา  ได้แก่ 
๑) พนักงานขับรถยนต์(ท่ัวไป) 
๒) คนงานทั่วไป(ท่ัวไป) 

- บคุคลที่ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล/
พนักงานจ้าง  เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ  สามารถ
ปฏิบัติงานตามต าแหน่ง  
และตามภารกิจอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลได้เป็นที่น่าพอใจ 

๓) การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

- เพ่ือที่จะหามาตรฐานหลักเกณฑ์ส า หรับ
การปฏิบัติงานของพนักงานที่ แน่นอนและมี
ระบบส าหรับการบริหารงานบุคคล  
1) การเลื่อนต าแหน่งหน้าที่  
๒) การข้ึนเงินเดือน/ค่าตอบแทน  
- เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้ค าแนะน า 
ฝึกอบรมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน  
- เพ่ือที่จะปรับปรุงการควบคุมบังคับบัญชา
ผู้ปฏิบัติงานให้มีความส านึกใน หน้าที่มาก
ยิ่งขึ้น  
- พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา
และลูกน้อง  
- เพ่ือการแก้ไขปรับปรุงระบบวิธีการท างาน 
และอุปกรณ์ในการท างาน  
- เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานมากขึ้น  

- พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง  ได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ตามระเบียบหลักเกณฑ์  
ด้วยความเป็นธรรม 

- พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างได้รับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 
๒ ครั้ง  ได้แก่ 
๑) ครั้งที่ ๑  เดือนเมษายน(ผลการปฏิบัติงาน  ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 
๒) ครั้งที่ ๑  เดือนตุลาคม(ผลการปฏิบัติงาน  เมษายน – 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) 
- พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่  ได้
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ 
- พนักงานส่วนต าบลได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
- พนักงานจ้างได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนและต่อ
สัญญาจ้าง 

- การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท าให้ทราบถึง
ความสารถของแต่ละบุคคล  
และสามารถน าผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
๔) การส่งเสริม
จริยธรรมและการ
รักษาวินัย 

เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลใช้ยึดถือปฏิบัติเป็น
เครื่องก ากับความประพฤติ ได้แก่ 
1. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมี
ความรับผิดชอบ 
2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส 
พร้อมให้ตรวจสอบ 
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก 
รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
4 . พึ ง ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ด ย ยึ ด ป ร ะ โ ย ช น์ 
ผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

- พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างยึดมั่นตาม
ประมวลจริยธรรมและ
มาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรม  ไม่มีผู้ถูก
ร้องเรียน 

- ได้จัดท าประมวลจริยธรรมและมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  และแจ้งให้พนักงานทุก
คนทราบเพ่ือถือปฏิบัติ 
- ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้พนักงานในสังกัดรับทราบถึงประมวล
จริยธรรมและมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมและข้อบังคับ
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น   และก าชับให้ปฏิบัติ งานตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางอย่างเคร่งครัด  
 

- พนักงานมีความรัก  ความ
สามัคคีกันดีภายในองค์กร   
- การให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย
และไมเ่ลือกปฏิบัติ 

5) การพัฒนา
บุคลากร 

เพ่ือมุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน   ความรู้
ความสามารถ  ทักษะและ ทัศนคติของ
บุคลากรใหเ้ป็นไปทางที่ดีข้ึนเพ่ือให้บุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตาม
วัตถปุระสงค์ของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- พนักงานได้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ประชุม  
สัมมนา  ตามต าแหน่ง
หน้าที่ 
- พนักงานเกิดการพัฒนา  
มีการแลกเปลี่ยนความรู้
กันภายในองค์กร 

- มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕61 – ๒๕63 
- มีการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนา  
ตามต าแหน่งหน้าที่ 

- พนักงานที่ได้เข้าร่วม
ฝึกอบรม  ประชุม  หรือ
สัมมนา  สามารถกลับมา
ปฏิบัติงานเอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
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ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
6) กาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

- เพ่ือปลุกจิตส านึก และปลูกฝังทัศนคติที่ดี 
ในความมีระเบียบวินัยของพนักงานทุกระดับ 
- เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน 
และเสริมสร้างความสามัคคีและการท างาน
เป็นทีม 
- เพ่ือให้กิจกรรม 5 ส. เป็นสว่นหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน 
- เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
 

- สิ่งแวดล้อมภายใน
องค์กรเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน  มีความ
ปลอดภัย 
- มีวัสดุหรืออุปกรณ์ท่ี
ทันสมัย  เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

- การด าเนินกิจกรรม 5 ส.  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
- การจัดกิจกรรมจิตอาสา  พัฒนาบริเวณรอบอาคาร
ส านักงาน 

- พนักงานเกิดความสามัคคี  
ท างานกันเป็นทีม 
- การปฏิบัติงาน  หรือการ
ติดต่อประสานงานภายใน
องค์กรเกิดความคล่องตัว 

 


