
บันทึกข้อความ 
 ส่วนราชการ  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนพลวง     (044 558 916)                    

 ที ่ สร  ๘๐๙๐๑ /      วันที ่   1   ตุลำคม  ๒๕63               

 เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  ประจ ำปีงบประมำณ 2563   

 เรียน   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนพลวง 
    
      ตำมที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนพลวง ได้ประกำศนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ให้สอดคล้องกับนโยบำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลของจังหวัดสุรินทร์ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ้ำนพลวง   
   
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
      ลงชื่อ 
             (นำยวินิจ   วิญญูธรรม) 
                หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 
 

( / )  ทรำบ  
ลงชื่อ 

             (นำงล ำดวน   ยอดภิรมย์) 
           ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 
      

 ( / )  ทรำบ  
ลงชื่อ 

             (นำยเลียงศักดิ์   เผยศิริ) 
            นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนพลวง 
 
 
     
   



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการรด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

๑. ด้านการวางแผนอัตรา
ก าลังคน 
๑.๑ จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) เพ่ือใช้ใน
กำรก ำหนดโครงสร้ำงและกรอบ
อัตรำก ำลังที่รองรับภำรกิจของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

-เพ่ือบริหำรก ำลังคนให้สอดคล้องกับควำม
จ ำเป็นตำมพันธกิจ 
-เพ่ือพัฒนำระบบวำงแผนและติดตำม
ประเมินผลกำรใช้ก ำลังคน 
-เพ่ือพัฒนำผลิตภำพและควำมคุ้มค่ำของ
ก ำลังคน 
-เพ่ือพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ด้ำนกำรบริหำรก ำลังคน 

ก.อบต.จ.สุรินทร์เห็นชอบ
ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวน
ต ำแหน่งที่ขอก ำหนดเพิ่ม 

-ด ำเนินกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ป ี            
(พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) และกำรวิเครำะห์ภำระงำน 
กำรเตรียมกำรข้อมูล และกำรคิดวิเครำะห์ของ
คณะกรรมกำรผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบำยผู้บริหำรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล กำรบริหำรงำนบุคคลตำม
หลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด โดยก ำหนดต ำแหน่งเพิ่ม ดังนี้ 
ส านักปลัด อบต. 
 -ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล  ปก./ชก. 
 -ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป (งำนนโยบำยและแผน) 
 -ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป (พนักงำขับรถยนต์) 
กองช่าง 
 -ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป (งำนธุรกำร) 
 -ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป (งำนไฟฟ้ำ) 
กองการศึกษา 
 -ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป (งำนธุรกำร) 
ตำมมต ิก.อบต. จ.สุรินทร์ในกำรประชุมครั้งที่ 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๖๓ 

- 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการรด าเนินงาน ผลการ
วิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 

๒. ด้านการบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร 
๒.๑ จัดท ำและด ำเนินกำรตำม
แผนสรรหำข้ำรำชกำร และ
พนักงำนจ้ำง ให้ทันต้องกำร
เปลี่ยนแปลงหรือทดแทน 
อัตรำก ำลังที่ลำออกหรือโอนย้ำย 

-เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสสรหำ
ข้ำรำชกำร และพนักงำนจ้ำงให้ทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงหรือทดแทน
อัตรำก ำลังที่ลำออก หรือโอนย้ำย
โดยมุ่งเน้นให้มีอัตรก ำลังว่ำงไม่เกิน
ร้อยละ ๑๕ ของอัตรำก ำลังทั้งหมด 

ระดับควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินกำรสรรหำและกำร

โอนย้ำย 

๑.ด ำเนินกำรสรรหำพนักงำนส่วนต ำบลในที่ว่ำงตำมแผน
อัตรำก ำลัง ๓ ปี ได้แก่ 
ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล  ปก./ชก. ๑ อัตรำ  
 

 

๒.๒ กำรรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคลำกร เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งรับ
รำชกำรหรือ ประกำรสรรหำ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น มำด ำรง
ต ำแหน่งที่ว่ำงหรือประกำศรับ
สมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสำยงำนที่
สูงขึ้น 

-เพ่ือให้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำ
รับรำชกำร หรือประกำศรับสรรหำ
พนักงำนส่วนท้องถิ่นมำด ำรง
ต ำแหน่งที่ว่ำงเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ระดับควำมส ำเร็จกำร
ด ำเนินกำรสรรหำ 

ด ำเนินกำรกำรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลำกร พนักงำนส่วน
ต ำบลจ ำนวน 1 อัตรำ 
๑.ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล  ปก./ชก. จ ำนวน ๑ อัตรำ 
รำย นำงสำวกำญจนำ  ทรงนำค เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 
๒๕๖4 ค ำสั่ง อบต. บ้ำนพลวงที่ 
186/๒๕๖4ลงวันที่ 8 กุมภำพันธ์ ๒๕๖4 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการรด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

๒.๓ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรใน
กำรสรรหำและเลือกสรร 

-เพ่ือให้กำรสรรหำเป็นไปตำมระเบียบและ
หลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดมีควำมสุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

กำรแต่งตั้ง
เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์กำร
สรรหำฯร้อย

ละ ๑๐๐ 

ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรร
หำและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงำนจ้ำงทั่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 ตำมค ำสั่ง อบต.
บ้ำนพลวงที่ 206/๒๕๖3 ลงวันที่ 27 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖3 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำร
สรรหำและเลือกสรรพนักงำนจ้ำง 

 

๓. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
๓.๑ จัดให้มีกระบวนกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำน
จ้ำงอย่ำงเป็นธรรมเสมอภำค
สำมำรถตรวจสอบได้ 

-เพ่ือให้มีระบบกำรประเมินที่มีประสิทธิภำพที่
โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ และเชื่อมโยง
กับผลตอบแทน 

ระดับกำร
ด ำเนินกำร
เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์และ
ข้อตกลง 

-ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล 
ครั้งที่ ๑ (๑ตุลำคม ๒๕๖2-๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓) 
ครั้งที่ ๒(๑ เมษำยน ๒๕๖๓-๓๐ กันยำยน 
๒๕๖๓) 
เพ่ือด ำเนินกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑ และ
ครั้งที่ ๒ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดย
หน่วยงำนมีกำรถ่ำยทอด โดยผู้บังคับบัญชำ
ตำมล ำดับ ดูแล ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน จนถึงคณะกรรมกำรกลั่นกรองผล
กำรพิจำรณผลกำรปฏิบัติงำน ในควำมรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะทุกคนอย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค 
และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
ตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรตั้งแต่รอบกำร
ประเมิณ แจ้งผลกำรประเมิณกำรปฏิบัติงำนให้
บุคลำกรทรำบทุกครั้ง 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการรด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

๔.ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและรัษาวินัย 
๔.๑ ให้บุคลำกรในสังกัด 
รับทรำบถึงประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นและข้อบังคับองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนพลวง
ว่ำด้วยจรรยำบรรณ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

-เพ่ือเป็นเครื่องก ำกับควำมประพฤติของพนักงำน
ส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 

จ ำนวนพนักงำน
ที่รับทรำบและ

ปฏิบัติตำ
ประมวล

จริยธรรมฯ 

-ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับกำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนพลวง ว่ำด้วยจรรยำบรรณ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

 

๔.๒ ให้ผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำยงำนแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำงเป็น
ทำงกำรไม่เลือกปฏิบัติ
รวมถึงกำรควบคุม ก ำกับ 
ติดตำมและดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชำให้
ปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์ 
แนวทำง ระเบียบ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

-เพ่ือเป็นกำรก ำหนดภำระงำนพนักงำนส่วนต ำบล
และพนักงำนจ้ำงทุกคนอย่ำงชัดเจน 

จ ำนวนพนักงำน
ที่ได้รับค ำสั่ง

มอบหมำยร้อย
ละ ๑๐๐ 

-ด ำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการรด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

๔.๓ ส่งเสริมให้บุคลำกร
ปฏิบัติงำนตำมแผนกำรเสริมสร้ำง
มำตรฐำนวินัยคุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

-เพ่ือรักษำประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชำติ 
ให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ระดับ
ควำมส ำเร็จใน
กำรปฏิบัติตำม

แผนฯ 

-มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนโดยสรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ป้องกันกำรทุจริต คอร์รัปชั่น 

 

4.4 ประชำสัมพัน์และเผยแพร่
แนวทำงเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน
สำยงำนต ำแหน่งให้บุคลำกรทรำบ 

 ร้อยละ ๘๐
ของบุคลำกร

ทรำบฯ 

หน่วยงำนมีกำรประชำสัมพันธืเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยงำนต ำแหน่งให้บุคลำกรทรำบพร้อมทั้งให้
ค ำปรึกษำดังกล่ำว 

ประชำสัมพัน์และ
เผยแพร่แนวทำง

เส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำใน

สำยงำนต ำแหน่งให้
บุคลำกรทรำบ 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการรด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

5.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.๑ กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ
ตำมผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็น
ธรรม เสมอภำค และสำมำรถ
ตรวจสอบได้ 

เพ่ือเป็นขวัญและก ำลังใจควำมผำสุกและ
ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน 

ระดับควำมพึง
พอใจในกำร
ปฏิบัติงำน 

ด ำเนินกำรเลื่อนข้นเงินเดือนตำมผลพิจำรณำควำม
ดีควำมชอบตำมผลกำรปฏิบัติงำนและผ่ำน
คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนซึ่งมีกำร
เลื่อนขั้นปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้  
ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษำยน ของทุกปี 
ครั้งที่ ๒ รอบเดือนตุลำคม ของทุกปี 

 

5.๒ ยกย่องพนักงำนที่เป็นคนเก่ง
คนดีและท ำคุณประโยชน์ให้องค์กร 

เพ่ือเป็นกำรยกย่องชมเชยและรักษำคนดี 
คนเก่งไว้ในองค์กร 

แบบประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน 

หน่วยงำนมีกำรมอบเกียรติบัตรส ำหรับผู้ที่มีผลกำร
ปฏิบัติงำนดีเด่น และผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นคนดีคน
เก่ง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ดังนี้ 
พนักงานส่วนต าบล 
๑.นำยวินิจ  วิญญูธรรม ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนัก
ปลัด ปฏิบัติงำนดีเด่น 
๒.พ.จ.อ.วัชรินทร์  กมุติรำ ต ำแหน่ง นักปัองกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย ปฏิบัติงำนดีเด่น 
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑.นำงมยุรี  พิมพำ ปฏิบัติงำนดีเด่น 
2.นำงปทิตตำ  เจียมทอง ปฏิบัติงำนดีเด่น   

 

 
 
 
 
 


