
 

 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง  โทร.0-4497-3037  
ท่ี  นม 85301/-                        วันที่   5  ตุลาคม  ๒๕64 
เรื่อง  รายงานผลการบรหิารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
............................................................................................................................. ....................................... 
เรียน     นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง 
  
  ด้วยงานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ได้ด าเนินการตาม
แผน  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนด าเนินการ ดังนี้ 
  1. การวางแผนก าลังคน 
  2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
  3. การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
  4. การสง่เสรมิจริยธรรมและรักษาวินัย 
  5. การสรรหาคนเกง่คนดี 
  6. การพัฒนาบุคลากร 
  7. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
  8. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ในการนี้ได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงใคร่ขอรายงานผล     
การด าเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
     (ลงช่ือ)        สายพิน ศรอินทร ์
      (นางสาวสายพิน  ศรอินทร)์  
                             นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 
 

-ทราบ     ภคอร มาสันเทียะ    
  (นางภคอร  มาสันเทียะ)    

                หัวหน้าส านักปลัด    
      
 
                                  - ทราบ      ไข่มุก  ขุนเพชรวรรณ 

  (นางไข่มุก  ขุนเพชรวรรณ)                           
             ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

                            นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง 



 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

 
ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
1. การวางแผนก าลังคน 
งานแผนอัตราก าลงั 3 ปี (2564-2566) 

1. เพื่อให้ อบต.มีโครงสร้างการแบง่งานและระบบงาน        
ที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
2. เพื่อให้ อบต.มีการก าหนดประเภทต าแหนง่ สายงาน     
การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกบั
ภารกิจอ านาจหน้าที่ของ อปท. ตามกฎหมายจัดต้ังองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภท และตาม พรบ.ก าหนด
แผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้ อปท. พ.ศ. 2542 
3. เพื่อให้ ก.อบต.จังหวัด สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนกังาน       
ส่วนท้องถ่ิน ลกูจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้อง
เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรบัผิดชอบของ     
ส่วนราชการนั้นหรือไม ่
4. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพฒันา
บุคลากรของ อปท. 
5. เพื่อให้ อปท.สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุและ
แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง เพื่อใหก้ารบรหิารงานของ อปท.เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า 
สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มกีารลดภารกิจและยบุ
เลิกภารกิจงานหรือหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกจิ
สามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างด ี

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองสรวง เรื่อง แผนอัตราก าลงั 3 ปี 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ลง
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป      
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ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
งานบรรจุและแต่งตัง้ผูส้อบแข่งขันได้เป็น
พนักงานส่วนต าบล 

เพื่อได้พนักงานส่วนต าบลที่มีความรู้ความสามารถด ารง
ต าแหน่งที่ว่างตามแผนอัตราก าลงัที่ก าหนดไว้ และปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1 วันที่ 4 เมษายน 2565 รับโอนย้าย 
พนักงานส่วนต าบลต าแหนง่นายช่างโยธา
ช านาญงาน 
2.วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 รับโอน(ย้าย)
พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งเจ้าพนักงาน
จัดเกบ็รายได้ปฏิบัตงิาน 
3. ประกาศรับสมัครการสรรหาเลอืกสรรบุคล
ทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่  19 มกราคม 
2565 จ านวน 3 อัตรา 
-ต าแหน่งผุ้ช่วยเจ้าพนักงานพสัด ุ
-ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได ้
-ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 

 

3. การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
งานประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล ลกูจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง ประจ า 2564 

เพื่อประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนกังานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ประจ าปงีบประมาณ 2564 
และน าไปสูก่ารเลื่อนข้ันเงินเดือน เลือ่นระดบั การได้รบั
ประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นต้น 

-พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ได้รับการ
เลื่อนข้ันเงินเดอืนครบทั้ง 2 รอบการประเมิน 
โดยใช้ข้อมูลจากแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
-พนักงานจ้างทั่วไปได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามตัวช้ีวัดที่ได้ตกลงไว้กับหัวหน้า
ส่วนราชการตามแบบประเมินการปฏิบัติงาน 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
4. การสง่เสรมิจริยธรรมและรักษาวินัย 
โครงการสง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรม 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง       
อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวัดนครราชสีมา 
 

 

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานและพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสรวง ทุกระดับ ได้มีความรู้ ความ
เข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการ         
ที่บัญญัติไว้เป็นข้อ กฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความ       
ส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม  
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองสรวง ทุกระดับ มีกระบวนทัศน์วัฒนธรรม 
และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนา
ระบบราชการ ไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน  
๒.๓ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ให้กับพนักงานและพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสรวงทุกระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการ ปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท า งาน
ให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
๔.๔ เพื่อให้พนักงาน และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสรวงทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นใน
ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ น า ห ลั ก ธ ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนามาปรับใช้ใน การปฏิบัติงานให้บรรลุผล
สัมฤทธ์ิ 

๑. จัดท าโครงการเสนอผูบ้รหิารอนมุัต ิ 
๒. จัดอบรมให้ความรู้โดยวิทยากร 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
5. การสรรหาคนดีคนเก่ง 
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้าง และพนกังานจ้างขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลหนองสรวงผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี  2564  
 

1. เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง    
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ    
2. เพื่อเป็นขวัญก าลงัใจในการปฏิบัตริาชการ 
3. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการ    
4. เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง
5. เพื่อสง่เสรมิและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนญูแหง่
ราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550 มาตรา 279 
6. เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสง่เสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 
 

1. คัดเลือกพนักงานสว่นต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลหนองสรวง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ด้านการบริการประชาชนดีเด่น 
-นายมนตรี  แหนงใหม ่
ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
-นายสนธยา  มาสันเทียะ 
ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
-นางสาวเพชรจิรัตน์  ดงสันเทียะ 
ต าแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
6.การพฒันาบุคลากร 
งานแผนพฒันาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566  

1. เพื่อใหผู้้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารบัราชการเป็น
พนักงานส่วนต าบลได้เรียนรู้แบบแผนของทางราชการ      
หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่
และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ตามหลักสูตร    
ที่ ก.อบต.ก าหนด  
2. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพฒันาพนักงานส่วน
ต าบลลูกจ้างประจ าและพนกังานจ้าง 
3. เพื่อพฒันาและยกระดบัขีดความสามารถของบุคลากรทกุ
คนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุริต ยุติธรรม เสียสละ 
โปรง่ใสพร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
4.เพื่อให้ผูบ้ังคับบัญชามหีน้าที่พฒันาผู้อยู่ใตบ้ังคับบัญชา 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม 
อันจะท าให้ปฏิบัตหิน้าทีร่าชการได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
5. เพื่อใหผู้้บงัคับบญัชาทุกระดับมีหน้าทีร่ับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้บงัคับบญัชาที่อยู่ภายใต้
การบงัคับบญัชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บงัคับบัญชาที่เพิ่งย้าย
หรือโอนมาด ารงต าแหน่ง ซึง่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา    
ของตน 
6.เพื่อพฒันาคณะผูบ้รหิารละสมาชิกสภาองค์การบรหิาร  
ส่วนต าบลมีความสามารถในการบรหิารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 องค์การบรหิารส่วน
ต าบลหนองสรวง มเีจ้าหนา้ที่ทัง้หมด  32 คน 
ดังนี ้
1.พนักงานส่วนต าบล       จ านวน  ๑2  คน   
2.พนักงานครู อบต.   จ านวน    3  คน 
3.พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน   6  คน 
4.พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน   11  คน 

       รวมทั้งสิ้น   จ านวน  32  คน 
บุคลากรทั้งหมด  32  คน 
เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
7. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ - เพื่อให้บุคลากรในแตล่ะต าแหนง่เข้าใจ รับทราบถงึ 

ความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอในแต่ละต าแหนง่
ตลอดจนเข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตน   
เป็นข้าราชการที่ด ี
- เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อพฒันาและยกระดบัขีดความสามารถของบุคลากร        
ให้ปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม เสียสละ 
โปรง่ใส พรอ้มรับการตรวจสอบ โยยึดประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
- เพื่อให้การบรหิารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในด้านงาน
บรหิารงานบุคคล 
- เพื่อให้ผูบ้ังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รบัผิดชอบตระหนักถึง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง    
เพื่อพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรองค์การบรหิารส่วน
ต าบลหนองสรวงให้มปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตาม
ต าแหน่งหน้าที่ตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 

- บุคลากรได้รบัเอกสารคู่มือการวางแผน 
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ประจ าปี 2564 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
8. การพัฒนาคุณภาพชีวิต  - เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กร เนื่องจากการจัดการคุณภาพ

ชีวิตในองค์กรท าให้องค์กรมีนโยบายและการวางแผนด้าน
คุณภาพชีวิต มีการจัดกลยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ท างานด้านต่างๆ ทัง้ในด้านลักษณะงาน บุคลากร และ
สภาพแวดล้อมที่ดี ซึง่สง่ผลโดยตรงและทางอ้อมต่อการ
ด าเนินงาน ส่งผลใหผ้ลิตภาพขององค์กรเพิม่ขึ้น 
- เพื่อเพิ่มขวัญและก าลงัใจของผูป้ฏิบัติงาน เนื่องจาก         
มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีให้พนกังานมีความพงึพอใจใน
งานก่อใหเ้กิดแรงจงูใจในการปฏิบัตงิาน ทั้งยังส่งผลต่อความ
ผูกพันและจงรกัภักดีต่อองค์กร 
- เพื่อปรบัปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน การพฒันาคุณภาพ
ชีวิตการท างานด้วยการเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะความสามารถของตนเอง เช่น การฝึกอบรม หรือการ
พัฒนาต่างเป็นการเพิม่ศักยภาพของผู้ปฏิบัตงิานให้สงูข้ึน  

- การเลื่อนข้ันเงินเดือน การเพิม่ค่าจ้าง 
ประจ าปี 2 ครั้ง ต่อ/ป ี
- การจัดท ากจิกรรม 5ส 
- การเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงาน
ประจ าปี 2564 

 

 


