
 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแขม 
ที ่                                                                  วันที ่   30  กันยายน  2563 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแขม 

 
   ตามท่ี งานบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแขม ได้ประกาศนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี          
(พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ภาครัฐ นั้น  

  
   งานบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแขม ได้ด าเนินงานตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ 2563  เรียบร้อยแล้ว  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
ลงชื่อ                                     

                      (นางสาวอริสรา   จินดามัง) 
                            นักทรัพยากรบุคคล 
 
 

ลงชื่อ                                   
                   (นายสุรพล   วัฒนกุลววิัฒน์) 
                                                                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแขม 

 
 

 
                                 (ลงชื่อ)......................................................... 
                                  (นางพิมพรรนี   มีสุดเพียร) 
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแขม 
 
 

 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน 
 

ล าดับ ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
1 การวางแผนอัตราก าลังคน 

-จัดท าค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี 
-เก็บสถิติปริมาณงานของแต่ละส่วน
ราชการแต่ละต าแหน่งเพื่อใช้ในการ
ค านวณอัตราก าลังคน 
-จัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 
ปี เพื่อก าหนดอัตราก าลังคนให้ตรงกับ
ที่ต้องการ 
-ส่งรางแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อขอ
ความเห็นขอบ 
-ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
-รายงานการใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

-เพ่ือวางแผนอัตรา
ก าลังคน ในแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  ได้ตรง
ตามความต้องการ 
-เพ่ือให้ได้อัตราก าลังคน
ตามปริมาณงานที่ค านวณ 

-จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ได้อย่างถูกต้อง และ
ประกาศใช้ได้ทันเวลา 

-จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี รอบ
ปีงบประมาณ 2561-2563 
ส าเร็จทันเวลา 
-ได้อัตราก าลังคนตามปริมาณงานที่
ก าหนด 

มีการเก็บสถิติปริมาณงานของแต่
ละส่วนราชการเพ่ือใช้ในการ
ค านวณอัตราก าลังคนที่ต้องการใน
แต่ละส่วนราชการ  ท าให้ได้กรอบ
อัตราก าลังที่ถูกต้องเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินงาน 
 

ล าดับ ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การ

สรรหา การคัดเลือก 
-มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและ
แต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การ
เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงนิเดือนส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล  
-คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนต าบล (กสถ.) ได้ด าเนินการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับการ
ราชการเป็นขา้ราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ตามที่องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นได้ร้องขอให้ด าเนินการ
สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิน่ เร่ือง
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขนัเพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ลงวนัที่ 9 
กันยายน 2562 
-การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น
พนักงานส่วนต าบล และแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.) 

เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบลตาม
กรอบอัตราก าลังที่ก าหนด
ไว้ 

การบรรจุและแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบลครบถ้วน
ตามกรอบอัตราก าลัง 

-การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วน
ต าบลเป็นไปด้วยความถูกต้องตม
ขั้นตอน 
-ได้อัตราก าลังตามกรอบอัตราก าลัง 

-การบรรจุและแต่งตั้งเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรเพิ่มอัตราที่มาบรรจุเพื่อให้
เพียงพอต่ออัตราก าลังที่วางไว้ไม่
ควรมีอัตราว่าง 



รายงานผลการด าเนินงาน 
 

ล าดับ ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

-การด าเนินงานตาม มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-การด าเนินงานตาม หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
-ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแขม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล ประจ าปี 2563 
 

-เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล 
-เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบล 

ผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล ไมต่่ ากว่าร้อยละ 80  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบลทุกราย ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดีมาก 

-การจัดท าแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
ในส่วนของ ส่วนที่ 5 การ
พัฒนาการปฏิบัติราชการ  ควรให้มี
การใส่รายการที่อยากพัฒนาให้เพิ่ม
มากขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน 
 

ล าดับ ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
4 การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษา

วินัย 
-ตามก าหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
(หมวด 6 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ 
และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้น
เงินเดือน) 
(หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย ) 
(หมวด 8 การอุทธรณ์ ) 
(หมวด 9 การร้องทุกข์) 
-จัดท าประกาศองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแขม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
-จัดท าโครงการรณรงค์ ส่งเสริม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแขม 
ประจ าปี 2563 
-ด าเนินงานตามโครงการ 
-รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

-เพ่ือรณรงค์ ส่งเสริมให้
พนักงานส่วนต าบลและ 
พนักงานจ้าง  ให้เห็นถึง
ความส าคัญและปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
แขม  
-เพ่ือสร้างและปลูกฝัง
จิตส านึกให้พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง
ตระหนักถึงความส าคัญใน
หน้าที่และมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
-เพ่ือพัฒนาความสามารถ
เชิงสมรรถนะด้าน
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของพนักงาน
ส่วนต าบล 
 

-พนักงานส่วนต าบลมา
ปฏิบัติราชการตรงเวลา 
-พนักงานส่วนต าบลยึดมั่น
ในหลักคุณธรรมจริยธรรม 

-พนักงานส่วนต าบล และ พนักงาน
จ้าง  ประพฤติตนอยู่ในกรอบ
ศีลธรรมและคุณธรรม  
-พนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้าง ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการ ประชาชน ชุมชน และ
ประเทศชาติ 
-ประชาชนมีความศรัทธาเชื่อมั่น
และยอมรับในการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง 
 

-พนักงานส่วนต าบลปฏิบัตติามประกาศ
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข เกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง และด าเนินงานตาม
โครงการรณรงส่งเสริมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของพนักงานส่วนต าบล มี
การด าเนินงานตามโครงการและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 



 
รายงานผลการด าเนินงาน 

 
ล าดับ ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

5 การสรรหาคนดีคนเก่ง 
-การพิจารณาจากผลงานและความ
รับผิดชอบที่ผ่านมา 
-เปรียบเทียบความส าเร็จ/ล้มเหลวที่
ผ่านมา 

-เพ่ือคัดเลือกบุคคลให้
เหมาะสมกับงาน 
-เพ่ือให้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

ระดับความส าเร็จของงาน -การคัดเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับ
งาน 

-การพิจารณาสรรหาคนดีคนเก่ง 
พิจารณาจากผลงานและความ
รับผิดชอบที่ผ่านมา มีการ
เปรียบเทียบความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของงานที่ได้รับมอบหมาย
เพ่ือพิจารณาเลือกคนดีคนเก่งเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน 
 

ล าดับ ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
6 การพัฒนาบุคลากร 

-โครงการอบรมสมัมนาผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วน
ท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ทั้งที่หน่วยงาน
ด าเนินการเอง หรือเข้ารับการหนว่ยงานกับ
หน่วยงานภายนอก 
-การเผยแพร่องค์ความรู้ในองค์กร 
-การจัดเก็บรวบรวมความรู้ในองคก์ร 
-การจัดท าแผน 
พัฒนาบุคลากร 

-เพื่อให้มีการจัดอบรมหรือส่ง
บุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้  ทักษะ อย่าง
สม่ าเสมอ 
-เพื่อให้มีการเผยแพร่ และ
ประชาสมัพันธ์องค์ความรู้
ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้
ด้วย 
 -เพื่อให้มีการเก็บรวบรวม  
องค์ความรู้ให้เป็นระบบและ
หมวดหมู ่
-เพื่อให้มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 

-พนักงานส่วนท้องถิ่น เข้ารับ
การอบรมอย่างน้อย 1 หลักสูตร 
 

-มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเขา้รับ
การพัฒนาความรู้  ทักษะ อย่าง
สม่ าเสมอครบทุกสายงาน 
-มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรูด้้วย
โดยการรายงานผลการอบรมและ
รายงานในที่ประชุมของหน่วยงาน 
 -มีการเก็บรวบรวม  
องค์ความรู้ให้เป็นระบบและหมวดหมู่
เป็นระเบียบง่ายต่อการค้นหา 
-มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

-มีการส่งพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้า
รับการอบรมกับหน่วยงานอ่ืนครบ
ทุกต าแหน่งอย่างน้อย 1 หลักสูตร 
-มีการรายงานผลหลังการฝึกอบรม
เสนอต่อผู้บริหาร 
 
ข้อเสนอแนะ 
-จัดให้มีการฝึกอบรมในหน่วยงาน
ให้เพ่ิมมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน 
 

ล าดับ ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
7 การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

-จ าท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
-จัดท าบันทึกประชาสัมพันธ์แจ้ง
พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกท่านทราบ 
 

-เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการ
ท างาน 
-เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน 

จ านวนบุคลากรที่มี
ความก้าวหน้าไปในต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น 

-พนักงานส่วนท้องถิ่นเกิดแรงจูงใจ
ในการท างาน ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการและประชาชน 

-มีการจัดท าแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ที่ชัดเจนท าให้บุคลากรเกิด
แรงจูงใจในการท างาน เพราะ
บุคลากรจะรู้ถึงแนวทาง
ความก้าวหน้าของตนเองในองค์กร
ได้ สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร จะท าให้บุคลากรขยัน
และตั้งใจปฏิบัติงานมากขึ้น เพ่ือให้
ตนเองเจริญก้าวหน้าตามต าแหน่ง
งาน/สายงานได้อย่างเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน 
 

ล าดับ ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
8 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
-แผนงานส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการจัดสวัสดิการ 
-โครงการส่งเสรมิ 
สนับสนุนเพื่อด าเนินการตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
-การท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความ
ผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการ
ท างาน 
 

-เพื่อให้พนักงานน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มา
ใช้ในการท างานและใน
ชีวิตประจ าวัน 
-เพื่อจัดสภาพแวดล้อมการ
ท างาน และสวสัดิการให้กับ
บุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจใน
การท างาน 
-เพื่อให้ส่วนราชการมีระบบ 
กลไก และวิธีด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
เป็นมาตรฐาน 
 

-จ านวนสวัสดิการที่พนักงาน
ส่วนต าบลไดร้ับนอกเหนือจาก
สิ่งที่กฎหมายก าหนด 
-ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการจดัสวสัดิการ 

-พนักงานมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ในการท างานและใน
ชีวิตประจ าวัน 
-พนักงานมีการจัดสภาพแวดล้อมการ
ท างาน และสวสัดิการให้กับบคุลากรเพื่อ
เป็นแรงจูงใจในการท างาน 
-มีการจัดท าแผนปฏิบตัิการเสรมิสร้าง
ความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ในการท างาน 
 

-มีการจัดท าโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
-การด าเนินงานตามแผนการสร้าง
ความผาสุกและแรงจูงใจในการ
ท างานให้กับพนักงานทั้งในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้าน
ความก้าวหน้าในสายงาน การ
ท างานเป็นทีม จัดสวัสดิการต่างๆ 
เช่น อวยพรวันเกิด รับขวัญบุตร 
ทานขาวกลางวันร่วมกัน  

 
 
 
 
 
 


