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บันทึกขอความ 

สวนราชการ     สํานักปลัด   องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ โทร.0-35546-250      
ท่ี      สพ  ๗22๐1/-   วันท่ี        31   มีนาคม  ๒๕65     
เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
เรียน      นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 

 ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยกําหนดนโยบายในการบริหารงานบุคคลในหนวยงานในดานตาง ๆ ไมวาจะเปน การแตงตั้ง โยกยาย เลื่อน
ตําแหนง เลื่อนข้ันเงินเดือน การลงโทษทางวินัย รวมถึงการใหพนจากตําแหนง เพ่ือท่ีจะสามารถบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดประโยชนสูงสุด และเพ่ือใหการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลจรเขใหญ เปนไปดวยความยุติธรรม โดยยึดถือหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
สามารถบริหารทรัพยากรขององคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญใหเกิดประโยชนสูงสุดสัมฤทธิ์ผลตาม
เปาหมายท่ีวางไว นั้น 

   สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ  จึงไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจําปงบประมาณ 2565 ซ่ึงไดดําเนินการรายงานเปนรายไตรมาส (ไตรมาสแรก ตั้งแต ตุลาคม 
2564-มีนาคม 2565 ) รายละเอียดดังแนบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

   กินรี   แกวปาน 

   ( นางสาวกินรี    แกวปาน ) 
 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 
อิณพรรณวดี  ศรีวิริยไชย       ภิรมย   แกวปาน 

   ( นางสาวอิณพรรณวดี  ศรีวิริยไชย )          ( นายภิรมย  แกวปาน ) 
           หวัหนาสํานักปลัด           รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ  
 
                 -  ทราบ               - อนุมัติ 
 
      ทัศนะ   ธรรมวิชิต        สุเทพ  ทองธรรมชาติ 
           ( นายทัศนะ ธรรมวิชิต )                       ( นายสุเทพ  ทองธรรมชาติ  ) 
   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ                         นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

(ตั้งแตเดือน 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานประจําป 2565 

1.การวางแผนกําลังคน 1.1จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพื่อใชในการกําหนด
โครงสรางและกรอบอัตรากําลังท่ีรองรับภารกิจของ
องคการบริหารสวนตําบล 
 
 
 

-ดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง เพื่อกําหนดปรับ
ตําแหนง ตามประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.
2564-2566) ปรับปรุงคร้ังท่ี 3 จํานวน 3 อัตรา 
เพ่ือรองรับภารกิจหนวยงานและการพิจารณา
ปรับปรุงภารงานใหสอดคลองกับสวนราชการใน
ปจจุบัน 
-อยูในแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจําปงบประมาณ 2565 (หนา 20) 

2.การสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนวยงาน 

2.1 ดําเนินการจัดทําโครงการเชิดชูเกียรติ -โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลจรเขใหญ ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจําป 
2565 คร้ังท่ี 1 (ตุลาคม 64-มีนาคม 65) 
-อยูในแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจําปงบประมาณ 2565 (หนา 20) 

3.การบรรจุและแตงต้ังบุคลากร 3.1 ดําเนินการบันทึก แกไข ปรับปรุง ขอมูลบุคลากร
ในระบบศูนยขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ ให
ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 

- หนวยงาน ดําเนินการปรับปรุงระบบดังกลาว ตาม
ระยะท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กําหนดทุก
ระยะ แลวเสร็จตามท่ีกําหนดไว 
-อยูในแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจําปงบประมาณ 2565 (หนา 26) 

4.การพัฒนาบุคลากร 4.1 ดําเนินการจัดสงบุคลากร เขารวมอบรมใน
หนวยงานตาง ๆ ตามสายงาน 
 

- มีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 
2564-2566 โดยพิจารณาบุคลากร เขารับการ
อบรม เพื่อพัฒนาความรูตามสายงานตําแหนง ให
เปนไปตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
-อยูในแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจําปงบประมาณ 2565 (หนา 25) 

5.การประเมินผลการปฏิบัติงาน 5.1 จัดใหมีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผล
การปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเปนธรรม เสมอภาค 
และสามารถตรวจสอบได 

-พิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล คร้ังท่ี 
1/2565 ใหเปนไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ ผานกระบวนการ คกก.พิจารณาเล่ือน
ข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล คร้ังท่ี 1/2565  
ตามคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือน และรายงานการประชุม
ดังกลาว 
-อยูในแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจําปงบประมาณ 2565 (หนา 25) 

 5.2ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หนวยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังดานการ
พัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดลอมการทํางาน 
บําเหน็จความชอบ พรอมท้ัง ติดตาม และนําผลความ
พึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา และจัดใหมีข้ัน
พ้ืนฐานของพนกังาน 
-อยูในแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจําปงบประมาณ 2565 (หนา 25) 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

(ตั้งแตเดือน 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานประจําป 2565 

6.การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน
หนวยงาน 

6.1 ดําเนินการประกาศจรรยาขาราชการองคการ
บริหารสวนตําบลจรเขใหญ 

-หนวยงาน มีการประชาสัมพันธจรรยาขาราชการ
องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
-จัดทําโครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง 
-อยูในแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจําปงบประมาณ 2565 (หนา 22) 

7.การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 7.1 ประชาสัมพันธและเผยแพรแนวทางเสนทาง
ความกาวหนาในสายงานตําแหนง ใหบคุลากรทราบ 

- หนวยงาน มีการประชาสัมพันธเสนทาง
ความกาวหนาในสายงานตําแหนง ใหบุคลากรทราบ 
พรอมท้ังใหคําปรึกษาดังกลาว 
-อยูในแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจําปงบประมาณ 2565 (หนา 20) 

 7.2 กําหนดเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเปน
กรอบในการพัฒนาบุคลากรแตละตําแหนง 

- มีการวางแผนการพิจารณาสงบุคลากรเขารับการ
อบรมตามสายงานความกาวหนา ในแผนพัฒนา
บุคลากรฯ 
-อยูในแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจําปงบประมาณ 2565 (หนา 20) 

 7.3 ดําเนินการประเมินขาราชการสวนทองถ่ินตาม
เกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนง ในความรู ทักษะ 
และสมรรถนะ 

- หนวยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ
มาตรฐานกําหนดตําแหนง เพ่ือพิจารณาจัดสง
บุคลากร เขารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถในตําแหนงตามสายงาน 
-อยูในแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจําปงบประมาณ 2565 (หนา 24) 

8.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 8.1 จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี แกบุคลากร 
ในดานสภาพแวดลอมการทํางาน ดานความปลอดภัย
ในการทํางาน ดานการมีสวนรวมในการทํางาน 

-ดําเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ เพื่อใหเจาหนาท่ีเขารับการตรวจสุขภาพ
ประจําป 
- มีการจัดอุปกรณข้ันพื้นฐานในการปฏิบัติงานอยาง
ครบถวน 
- จัดใหมีเคร่ืองปฐมพยาบาล 
- จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสาธารณะ 
- จัดใหมีกิจกรรมนันทนาการ กีฬาเพื่อสุขภาพ 
-อยูในแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจําปงบประมาณ 2565 (หนา 26) 

 

                       
      ( นายสุเทพ  ทองธรรมชาติ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
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การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขององคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

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

 องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ ไดดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเปนไป

ตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ ไดแก การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงาน

ตามภารกิจของหนวยงาน การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ การพัฒนา

คุณภาพชีวิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. นโยบายการวางแผนกําลงัคน  

เปาประสงค  วางแผนจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือใชในการกําหนดโครงสรางและกรอบ

อัตรากําลังท่ีรองรับภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล 

กลยุทธ ดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง เพ่ือกําหนดปรับปรุงตําแหนงใหม ตําแหนง ตาม

ประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุงครั้งท่ี 3 จํานวน 1 อัตรา 

ตําแหนง คนงาน จํานวน 3 อัตรา เพ่ือรองรับภารกิจของหนวยงานและการพิจารณาปรับปรุง

ภารงานใหสอดคลองกับสวนราชการในปจจุบัน 

2. การสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน  

เปาประสงค ดําเนินการจัดทําโครงการเชิดชูเกียรต ิ

กลยุทธ โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ ผูมีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจําป 2565 ครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 

64-มีนาคม 65) 

3. การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร  

เปาประสงค ดําเนินการบันทึก แกไข ปรับปรุง ขอมูลบุคลากรในระบบศูนยขอมูลบุคลากร

ทองถ่ินแหงชาติ ใหถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 

กลยุทธ หนวยงาน ดําเนินการปรับปรุงระบบดังกลาว ตามระยะท่ีกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน กําหนดทุกระยะ แลวเสร็จตามท่ีกําหนดไว 

4. การพัฒนาบุคลากร  

เปาประสงค ดําเนินการจัดสงบุคลากร เขารวมอบรมในหนวยงานตาง ๆ ตามสายงาน 

กลยุทธ มีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2564-2566 โดยพิจารณา

บุคลากร เขารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรูตามสายงานตําแหนง ใหเปนไปตามแผนพัฒนา

บุคลากรฯ 
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5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

เปาประสงค จัดใหมีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยาง  เปน

ธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได 

กลยุทธ พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ครั้งท่ี 1/2565 ใหเปนไปตามผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ผานกระบวนการ คกก.พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน
สวนตําบล ครั้งท่ี 1/2565 ตามคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน และรายงานการประชุมดังกลาว 

6. การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินยัของบุคลากรในหนวยงาน  

เปาประสงค ดําเนินการประกาศจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 

กลยุทธ หนวยงานมีการประชาสัมพันธจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 

จัดทําโครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล  

และพนักงานจาง 

7. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ  

เปาประสงค -ประชาสัมพันธและเผยแพรแนวทางเสนทางความกาวหนาในสายงานตําแหนง ให

บุคลากรทราบ 

-กําหนดเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนาบุคลากรแตละตําแหนง 

-ดําเนินการประเมินขาราชการสวนทองถ่ินตามเกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนง ในความรู ทักษะ 
สมรรถนะ 
กลยุทธ –มีการประชาสัมพันธเสนทางความกาวหนาในสายงานตําแหนง ใหบุคลากรทราบ พรอม 
ท้ังใหคําปรึกษาดังกลาว 
-มีการวางแผนการพิจารณาสงบุคลากรเขารับการอบรมตามสายงานความกาวหนา ในแผนพัฒนา 
บุคลากร 
-หนวยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนง เพ่ือพิจารณาจัดสง 
บุคลากร เขารับการอบรม  เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถในตําแหนงตามสายงาน 

8. การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

เปาประสงค –จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี แกบุคลากรในดานสภาพแวดลอมการทํางาน 

ดานความปลอดภัยในการทํางาน ดานการมีสวนรวมการทํางาน 

กลยุทธ –ดําเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ เพ่ือใหเจาหนาท่ีเขารับการ 
ตรวจสุขภาพประจําป 
-มีการจัดอุปกรณข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอยางครบถวน 
-จัดใหมีเครื่องปฐมพยาบาล 

-จัดใหมีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสาธารณะ 

-จัดใหมีกิจกรรมนันทนาการ กีฬาเพ่ือสุขภาพ 
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