
  

   

 

    

            

      

รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปี 2564 

 

 

 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง 

อ าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร 
 

 

 



             บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง          โทร. 042-165607   
ที ่   สน  76901/-              วันที่   20  เดือน  มกราคม  ๒๕65 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินการตามแผนนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2564 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 

            ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ได้มีการจัดท านโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
และด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์        
ไว้ทั้งหมด 7  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

1. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และมีการบูรณาการ
ร่วมกัน 

2. มีการวางแนวและบริหารก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการทั้ง
ปัจจุบันและอนาคต 

3. ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
4. มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 

  5. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
6. สนับสนุนให้ข้าราชการมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปันและเปลี่ยนข้อมูลความรู้

และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  7. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       

  จากการด าเนินการตามแผนการจัดท านโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ทั้งหมด 7  ยุทธศาสตร์นั้น ได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการไปแล้ว จากการ
วิเคราะห์และท าการสรุปผลดังกล่าวแล้วพบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวางแผนอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้
เหมาะสมกับภารกิจนั้น  ปรากฏว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับภารกิจเนื่องมาจากอัตราว่างของพนักงาน ด้วย
สาเหตุมาจากการโอนย้ายเปลี่ยนต าแหน่งเพ่ือความก้าวหน้าในสายงาน จึงท าให้ต าแหน่งสายงานประเภททั่วไปว่าง
หลายต าแหน่ง ฉะนั้นงานจึงไม่เสร็จตามท่ีวางไว้เพราะมีบุคลากรที่จ ากัด  
 

เมื่อได้ผลการวิเคราะห์และท าการสรุปแล้ว ส านักปลัดจึงได้น าเรื่องอัตราว่างนี้เข้าที่ประชุมเพ่ือหา
แนวทางการปรับแผนการสรรหาบุคลากร จากเดิมสรรหาโดยให้ กสถ.เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันซึ่งเป็นการขอใช้
บัญชี แต่ต าแหน่งที่ขอไปนั้นบัญชีที่ กสถ.ขึ้นบัญชีไว้ก็หมดไปไม่เพียงพอกับความต้องการ จากการประชุมของ
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี มีแนวคิดตรงกันว่าเราควรจะสรรหาโดยวิธีการรับโอนย้าย เพ่ือความรวดเร็ว
และป้องกันปัญหาในการขอใช้บัญชีซึ่งอาจจะท าให้ไม่เพียงพอในครั้งต่อไป ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ก็เป็นไปตาม
แผนที่ได้ก าหนดไว้ รายละเอียดตามที่แนบมาด้วยพร้อมนี้ 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

                                     
                          (นางรัชนีพร  ปัญญาภู) 
                      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 

 
(นางสาวมณีประภา  ผิวเงิน) 

หัวหน้าส านักปลัด 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง             

   เห็นชอบ             ไม่เห็นชอบ            

 เหตุผล (ถ้ามี)…………………………… 

                                                                              
 (นายชาญวิทย์ กิณเรศ)                                           ความเห็นของนายก อบต.     

   ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง     อนุมัติ        ไม่อนุมัต ิ  

        เหตุผล (ถ้ามี)……………………………  

                                           
       (นายอุกฤษณ์  บาลลา) 

                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การด าเนินการตามนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่จะด าเนินการ  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ

แล้ว 

 
ตัวช้ีวัด 

 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
ท างานแบบมีส่วนร่วม การ
ท างานเป็นทีมและมีการบูรณา
การการร่วมกัน 

พัฒนา/ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติบุคลากรให้มี
วิสัยทัศและเข้าใจใน
ระบบบริหารราชการ
ยุคใหม่ 

ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

ต.ค.2563 – 
ก.ย.2564 

2 มีการวางแผนและบริหาร
ก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจ
และความจ าเป็นของส่วน
ราชการ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 

จัดท าแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับ
พนักงานส่วนต าบล 

ได้มีการจัดท าคู่มือ
แผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

ต.ค.2563 –  
ก.ย.2564 

3 ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่ภาค
บังคับตามกฏหมาย 

จัดสภาพแวดล้อมการ
ท างานให้ภูมิทัศน์ที่
สวยงาม และให้การ
ตรวจสุขภาพอยู่เป็น
ประจ า 

พนักงานมีสุขภาพที่
แข็งแรง จิตใจแจ่มใส 
อารมณ์ดีท างานอย่าง
มีความสุข 

พ.ค.2564 –  
มิ.ย.2564 

4 มีความโปร่งใสในทุก
กระบวนการของการบริหาร
ทรพัยากรบุคคล 

จัดท าโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการ
บริหารงานบุคคล
อย่างเปิดเผยสามารถ
ตรวจสอบได้ 
มีการลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการ
ประเมินในการเลื่อน
ขั้นในแต่ละครั้งและ
ปิดประกาศอย่าง
เปิดเผย 

ได้มีการจัดกิจกรรม
การเสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมประจ าปี 
พ.ศ.2562 และ
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
ได้มีการประกาศ
หลักเกณฑ์การ
ตัดสินใจหรือใช้
ดุลพินิจของผู้บริหาร
ในเรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ต.ค.2563 – 
 ก.ย.2564 
 
 
 
 
 
ต.ค.2563 – 
 ก.ย.2564 

5 
 
 

สนับสนุนให้ข้าราชการมีการ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและมี
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้และพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ได้ส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมอย่าง
สม่ าเสมอ 

พนักงานมีความรู้
ความเข้าใจใน
ระบบงานเป็นอย่างดี 

ต.ค.2563 –  
ก.ย.2564 

 
 
 



 
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีมและมีการบูรณาการการร่วมกัน 

- พนักงานทุกคนร่วมกิจกรรมการในองค์การบริหารส่วนต าบล 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 



ร่วมกิจกรรมถวายดอกไมพ้ระราชทาน ณ ถ้ าขาม 

 

 

 

มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวางแผนและบริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจ และความจ าเป็นของส่วนราชการเส้นทางความก้าวหน้า
ให้กับพนักงานส่วนต าบล  
 

                              บัญชีเปรียบเทียบต าแหน่งและระดับในระบบบัญชี 

ระบบซ ี ระบบแท่ง 

สายงาน ระดับ ประเภท ระดับ 
 

เริ่มจากระดับ 1/2  
ระดับ 1-4 

ทั่วไป  
ปฏิบัติงาน 

ระดับ 5-6 ทั่วไป ช านาญงาน 

ระดับ 7 ทั่วไป อาวุโส 

เริ่มต้นจากระดับ 3  
ระดับ 3-5 

วิชาการ ปฏิบัติการ 

ระดับ 6-7 วิชาการ ช านาญการ 

ระดับ 8 วิชาการ ช านาญการพิเศษ 

สายนักบรหิาร 

(มิใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 
 

ระดับ 6-7 อ านวยการท้องถิ่น ต้น 

ระดับ 8 อ านวยการท้องถิ่น กลาง 

ระดับ 9 อ านวยการท้องถิ่น สูง 

สายนักบรหิาร 

(ต าแหน่งปลัด/รองปลดั) 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 6-7 บริหารท้องถิ่น ต้น 

ระดับ 8 บริหารท้องถิ่น กลาง 

   
   
ระดับ 9 บริหารท้องถิ่น สูง 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่ภาคบังคับกฏหมาย 
แบบประเมินความผาสุกและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  

 

ค าชี้แจง 
1.   ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของท่าน แต่จักน าผลการ   
       วิเคราะห์ข้อมูลน าไปใช้ในการวางแผนและปรับปรุงองค์กร 
2.    ค าชี้แจงในการตอบ 
       ตอนที่ 1 ให้ท าเครื่องหมาย        ในช่องแสดงสถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน 
       ตอนที่ 2 ให้ท าเครื่องหมาย        ในช่องระดับความคิดเห็นให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
                      ซึ่งความหมายของระดับความคิดเห็นมีดังนี้ 
 5 = มากที่สุด       4 = มาก      3 = ปานกลาง  2 = น้อย         1 = น้อยที่สุด   
ตอนที่ 1 สถานะภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 
1.   เพศ 
      1.1   (     )  ชาย       1.2   (       )  หญิง 
2.   อายุ 
      2.1   (     )  ต่ ากว่า 21 ปี                 2.2   (      )  21 – 30 ป ี
      2.3   (     )   31 – 40 ปี                 2.4   (      )  41 – 50 ป ี
      2.5   (     )  มากกว่า 50 ปี 
 3.  อายุราชการ 
      3.1   (     )  ต่ ากว่า 5 ปี                 3.2   (      )  5 – 10 ป ี
      3.3   (     )   11 – 15 ปี                 3.4   (      )  15 – 20 ป ี
      3.5   (     )  มากกว่า 20 ปี 
4.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
      4.1   (     )  ต่ ากว่าปริญญาตรี                      4.2   (      )  ปริญญาตรี 
      4.3   (     )  ปริญญาโท                               4.4   (      )  ปริญญาเอก 
      4.5   (     )  อ่ืนๆ ระบุ  ................................. 
5.   ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
      5.1   (      )  หัวหน้าสว่นราชการ                   5.2   (      )  หัวหน้ากลุ่มงาน 
      5.3   (      )  หัวหน้าฝา่ย                             5.4   (      )  หัวหน้างาน 
      5.5   (      )  เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ            5.6   (      )  ลูกจ้าง/พนักงานราชการ 
      5.7   (      )  อ่ืนๆ ระบุ  ................................. 

 
 

 

 

 

 



 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผาสุกและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 

ข้อค าถาม 

 ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

   ด้านเจตคติ 
1.  ท่านมีความศรัทธาในองค์กร  (หน่วยงานของท่าน)…………………………………………………………. 

2.  ภารกิจและหน้าท่ีที่ท่านปฏิบตัิมีลักษณะท้าทายความรู้และความสามารถ 

3.  เพื่อนร่วมงานยอมรับ ในความรู้ ความสามารถ 

4.  ท่านมีความพอใจและมีความสุขในผลการปฏิบตัิงานของตนเอง 

   ด้านความรู้ความสามารถ 
5. ท่านมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับภารกิจและหน้าที่ท่ีได้รบัมอบหมาย 

6.  ท่านมีความเข้าใจในภารกิจและหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน 

7.  การพัฒนา ปรับปรุงงานหรือวิธีการปฏิบัติงานของท่านในงาน/ภารกิจท่ีไดร้ับมอบหมาย 

8.  ท่านไดร้ับโอกาสในการพัฒนาตนเองจากหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

   ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานและการพัฒนาองค์กร 
9.  ท่านมีโอกาสเสนอแนะข้อคิดเห็นในการก าหนดแนวทางและการวางแผนการปฏิบัติงาน 

10. ท่านมคีวามเข้าใจเกี่ยวกับวิสยัทัศน์ ยุทธศาสตร์ และภารกิจส าคัญของจังหวัดอย่างชัดเจน 

11. เพื่อนร่วมงานให้ความสนิทสนม ช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 

12. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบตัิงานของท่านกับเพื่อนร่วมงาน 

13. หน่วยงานของท่านมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏบิัติงานและผู้บังคับบัญชา 

   ด้านค่าตอบแทน ความก้าวหน้า สวัสดิการและความปลอดภัย 
14. มคีวามมั่นคง ปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองดูแลจากการปฏบิัติงาน 

15. มเีกณฑ์การประเมินเพื่อการเข้าสู่ต าแหน่งต่างๆ เหมาะสม ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได ้

16. การประเมินความดีความชอบ ประสิทธิภาพของงานมีเกณฑ์ทีเ่หมาะสม ยตุิธรรม  

17. ค่าตอบแทนและสวัสดิการทีท่่านได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับปรมิาณงานท่ีท า 

18.ท่านมีโอกาสไดร้ับความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานต่างๆ 

   ด้านสิ่งอ านวยสะดวก ระบบสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
19. หน่วยงานของท่านมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการท างานดี 

20. ท่านมีวสัดุอุปกรณ/์อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานท่ีทันสมยัและเพยีงพอ 

21. หน่วยงานมีสิ่งอ านวยความสะดวกดังต่อไปนี้อย่างพอเพียง 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

      1) สถานท่ีจอดรถ 

      2) ห้องน้ า 

      3) โทรศัพท์สาธารณะ 

 ด้านความสัมพันธ์ภายในองค์กร 
22. ท่านและหน่วยงานของท่านมปีฏิสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานอ่ืน 

23. ท่านได้มโีอกาสและมสี่วนร่วมในการปฏิบตัิหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนเป็นประจ าและต่อเนื่อง  

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 
 



        บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
ที ่ สน ๘๒๗๐๑/                วันที่   20  มกราคม   ๒๕65 
เรื่อง  รายงาน แบบรายงานสรุปผลการประเมินความผาสุกและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง 
 

  ด้วยส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ได้แจกแบบประเมินความผาสุกและความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ ลูกจ้าง เพ่ือที่จะน ามาเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ต่อไป   สรุปข้อมูลจากแบบประเมินฯ ในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 
 

 ด้านเจตคติ 
1.  ท่านมีความศรัทธาในองค์กร(หน่วยงานของท่าน)…………………………………………………………. 
2.  ภารกิจและหน้าที่ที่ท่านปฏิบัติมีลักษณะท้าทายความรู้และความสามารถ 
3.  เพ่ือนร่วมงานยอมรับ ในความรู้ ความสามารถ 
4.  ท่านมีความพอใจและมีความสุขในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

       จากผลการประเมินด้านเจตคติ พบว่าพนักงาน ลูกจ้าง ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับ มาก  
ด้านความรู้ความสามารถ 

1. ท่านมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับภารกิจและหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
2.  ท่านมีความเข้าใจในภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน 
3.  การพัฒนา ปรับปรุงงานหรือวิธีการปฏิบัติงานของท่านในงาน/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
4.  ท่านได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองจากหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

       จากผลการประเมินด้านเจตคติ พบว่าพนักงาน ลูกจ้าง ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับ มาก  
ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานและการพัฒนาองค์กร 

1. ท่านมีโอกาสเสนอแนะข้อคิดเห็นในการก าหนดแนวทางและการวางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และภารกิจส าคัญของจังหวัดอย่างชัดเจน 
3. เพื่อนร่วมงานให้ความสนิทสนม ช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
4. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของท่านกับเพ่ือนร่วมงาน 
5. หน่วยงานของท่านมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา 

       จากผลการประเมินด้านเจตคติ พบว่าพนักงาน ลูกจ้าง ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับ มาก  
 ด้านค่าตอบแทน ความก้าวหน้า สวัสดิการและความปลอดภัย 
1. มีความมั่นคง ปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองดูแลจากการปฏิบัติงาน 
2. มีเกณฑ์การประเมินเพ่ือการเข้าสู่ต าแหน่งต่างๆ เหมาะสม ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
3. การประเมินความดีความชอบ ประสิทธิภาพของงานมีเกณฑ์ที่เหมาะสม ยุติธรรม  
4. ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ท่านได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีท า 
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5.ท่านมีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานต่างๆ 
จากผลการประเมินด้านเจตคติ พบว่าพนักงาน ลูกจ้าง ส่วนใหญ่มีความต้องการความคิดเห็นในระดับ ปานกลาง 

ด้านสิ่งอ านวยสะดวก ระบบสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
1. หน่วยงานของท่านมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการท างานดี 
2. ท่านมีวัสดุอุปกรณ์/อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานที่ทันสมัยและ

เพียงพอ 
3. หน่วยงานมีสิ่งอ านวยความสะดวกดังต่อไปนี้อย่างพอเพียง 

      1) สถานที่จอดรถ 
       2) ห้องน้ า 
        3) โทรศัพท์สาธารณะ 
         จากผลการประเมินด้านเจตคติ พบว่าพนักงาน ลูกจ้าง ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับ มาก  

ด้านความสัมพันธ์ภายในองค์กร 
1. ท่านและหน่วยงานของท่านมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานอื่น 
2. ท่านได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นเป็นประจ าและต่อเนื่อง 

         จากผลการประเมินด้านเจตคติ พบว่าพนักงาน ลูกจ้าง ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับ มาก  
     ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

เห็นควรปรับปรุง ด้านค่าตอบแทน ความก้าวหน้า สวัสดิการและความปลอดภัย ดังนี้ 
1. มีความมั่นคง ปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองดูแลจากการปฏิบัติงาน 
๒. มีเกณฑ์การประเมินเพ่ือการเข้าสู่ต าแหน่งต่างๆ เหมาะสม ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
๓. การประเมินความดีความชอบ ประสิทธิภาพของงานมีเกณฑ์ที่เหมาะสม ยุติธรรม  
4. ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ท่านได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีท า 
5.ท่านมีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานต่างๆ 

   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                  
(นางรัชนีพร  ปัญญาภู) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
         

      
(นายอุกฤษณ์  บาลลา) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
 
 



 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
เรื่อง  ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ครั้งที่  ๑  ครึ่งปีแรก  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕64 
(๑  ตุลาคม  ๒๕63 – ๓๑  มีนาคม  ๒๕64) 

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

 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ที่  28/2564  ลงวันที่  25  ตุลาคม  ๒๕64              
เรื่องแต่งตั้ งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานส่วนต าบลช้างมิ่ ง                     
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕64  เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลช้างมิ่ง  และเพ่ือให้การ
ปฏิบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง  มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การคัดเลือก  การบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย  การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ลงวันที่  ๒๔  
ธันวาคม  ๒๕๔๔  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๔๕ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง  ได้ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบลช้างมิ่ง ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕64  (๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๑ มีนาคม  
๒๕64)  จ านวน  12  ราย  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดผลการประเมินเรียงล าดับตามคะแนนที่ได้รับการ
ประเมินตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕64 

                                                                 
      (นายแปลงศักดิ์  สุวรรณไชยรบ) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
 

 

 

 

 

 



บัญชีสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 

ครั้งที่  ๑  ครึ่งปีแรก  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62  (๑  ตุลาคม  ๒๕63 – ๓๑  มีนาคม  ๒๕64) 

ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ระดับ ผลการประเมิน สรุปผลการประเมิน หมาย
เหต ุคะแนน ร้อยละ ดีเด่น

90 
ข้ึน 

ดีมาก 
80-90 

ดี 
70-80 

๑ นายชาญวิทย์  กิณเรศ ปลัด อบต. บริหารกลาง 190 95     
๒ นางสุภารตัน์  อัคพิน รองปลัด อบต. บริหารต้น 180 90     
๓ นางสาวมณีประภา  ผิวเงิน หัวหน้าส านักปลัด อบต. อ านวยการต้น ๑74 87     
๔ นางรัชนีพร  ปัญญาภ ู นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 174 87     
5 นางจิตรลดา  บาลลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 174 87     
6 นายสิทธิศักดิ์  ไชยรา นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ ๑72 86     
7 นายชัยพร  ทอนรินทร ์ นักป้องกันฯ ปฏิบัติงาน ๑88 94     
8 นางยุพิน  หงส์อุปรี ผู้อ านวยการกองคลัง อ านวยการต้น ๑80 90     
9 นางกานดา  การีชุม นักวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการ 174 86     
10 นางอรุณี  มิกราช เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ ช านาญงาน ๑๗4 ๘๖     
๑1 นายปรีชา  ทาอินทะ นักวิชาการศึกษา อ านวยการต้น ๑๗2 ๘๖     
๑2 นางสาวปิยะวรรณ อุทโธ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 168 84     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.การสนับสนุนให้ข้าราชการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
ตารางการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หลักสูตร สถานที่/ระยะเวลา 
1. นายเชาวลิต โสสุทธิ ์

ต าแหน่ง พนกังานจดมาตรวัดน้ า 
เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสกลนคร คร้ังที่ 
1/2564 

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร/ 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
เวลา  08.30 – 16.00 น. 

2. นายเชาวลิต โสสุทธิ ์
ต าแหน่ง พนกังานจดมาตรวัดน้ า 

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าเครือขา่ย
ประกันสังคม รุ่นที่ 2 

โรงแรมสกลแกนพาเลซสกลนคร/  
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา 08.00 – 16.30 น. 

3. นายชาญณรงค์  ศรีสวัสดิ ์
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ ์

โครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของ
จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร/ 
วันที่ 11 มีนาคม 2564 
เวลา 08.30 น. 

4. นายชัยพร ทอนรินทร์ 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารณภยั 
เขต 7/ วันที ่10 มีนาคม 2564 
เวลา 07.00 – 18.00 น. 

5. นายเชาวลิต โสสุทธิ ์
ต าแหน่ง พนกังานจดมาตรวัดน้ า 

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร/ 
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 
เวลา  13.30 น. 

 
 

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานครู เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้จ านวนน้อย



 


