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องคการบริหารสวนตำบลปากชอง   

อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
 

 



แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 
ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ดำเนินงาน วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

1. ด านการสรรหาและการ
คัดเลือกบุคลากร 

เพ่ือใหไดพนักงานท่ีมีความรูความสามารถ
ดำรงตำแหนงที่วางตามแผนอัตรากำลังท่ี
กำหนดไวและปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหนง 

สามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู
ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน 

1. การสรรหาบุคคลทั่วไปเปนพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป ครั้งที่ 1 จำนวน 4 
อัตรา ดังนี ้
พนักงานตามภารกิจ 
-นายรัตนชัย  สมออน   
ตำแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (กองคลัง) 
-นายแหลม  ทองคำ   
ตำแหนงพนักงานขับรถยนต (ทักษะ 5 ป) (กอง
สาธารณสุขฯ)                      
 เริ่มปฏิบัติงาน 1 กันยายน 2565 
 

พนักงานจางท่ัวไป 
-นายวทัญู  สุดสงวน   ตำแหนงคนงาน
ท ั ่ ว ไป  (คนงานประจำรถขยะ )  (กอง
สาธารณสุขฯ)   เริ่มปฏิบัติงาน 1  
กันยายน  2565 
-นายสามารถ  สุทธิปลื้ม  
ตำแหนงคนงานท่ัวไป (กอง  
สาธารณสุขฯ)   
เริ่มปฏิบัติงาน 1 กันยายน 2565    
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำเนินงาน วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

   2. การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเปน
พนักงานจางท่ัวไป    
(ครั้งท่ี 2) จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 
-นางสาวกชกร  วาสุเทพรักษ    
ตำแหนงคนงานท่ัวไป (สำนักปลัด อบต.)  
-นายวีระศักดิ์  โพธิ์ไพร     
ตำแหนงคนงานประจำรถขยะ (กองสาธารณสุขฯ)                                  
-นายศราวุธ  จันทรทวี    ตำแหนงคนงานทั่วไป 
(คนงานประจำรถขยะ) 
-นางสาวดวงฤทัย  สุทธิปลื้ม  ตำแหนงผูดูแลเด็ก 
(กองการศึกษาฯ) 
อยูในขั้นตอนการดำเนินการขอความเห็นชอบการ
จาง จาก ก.อบต.จ.นม. 

 

2. ก า ร บ ร ร จ ุ แ ล ะ แ ต  ง ตั้ ง
บุคลากร 

1. เพื่อใหอบต.ปากชองสามารถวางแผน
อัตรากำลัง ในการบรรจุแตงตั้งขาราชการ
หรือพนักงานสวนตำบล ขาราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจาง 
เพื่อใหการบริหารงานของอบต.ปากชอง
พัฒนา เกิดประโยชนตอประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ ์ตอภารกิจตามอำนาจหนาท่ี 
ความรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความค ุ มคา สามารถลดข ั ้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิก 
 

มีการบรรจุแตงตั้งขาราชการตาม
แผนอัตรากำลัง โครงสรางของ
หนวยงาน 

การบรรจุแตงตั้ง 
๑. นางสาวณภัค  ภูผารัตน     
ตำแหนงน ักว ิชาการตรวจสอบภายในระดับ
ปฏิบัติการ   
เลขท่ีตำแหนง  20-3-12-3205-๐๐๑   
สังกัดหนวยตรวจสอบภายใน  
มีผลตั้งแต วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 
 2. นายสิปปกร  ปานเรือนแสน  
 ตำแหนงน ักว ิชาการศึกษา ระดับปฏิบ ัต ิการ                                  
เลขท่ีตำแหนง 20-3-08-3803-๐๐๑   
สังกัดกองการศึกษา ฯ 
มีผลตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565                              
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำเนินงาน วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

 ภารกิจงานหรือหนวยงานที ่ไม จำเปน    
การปฏ ิบ ัต ิภารก ิจสามารถให บร ิการ
สาธารณะ แกไขปญหา และตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 
2. เพื ่อเปนแนวทางในการดำเนินวาง
แผนการพัฒนาบุคลากรของอบต.ปากชอง  

 3. นางสาวจิราพร  สุนทรพินิจ   
ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ                              
เลขท่ีตำแหนง 20-3-06-3601-๐๐๑  
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
มีผลตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2565 
การโอนยาย 
1. นางสาวนริศรา  แกววิเศษ  
ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
 เลขท่ีตำแหนง 20-3-06-3601-001  
 สังกัดองคการบริหารสวนตำบลปากชอง อำเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โอนยายไปดำรง
ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เลขท่ี
ตำแหน  ง  20-3-06-3601-002  ท ี ่ องค  ก าร
บริหารสวนตำบลหนองสาหราย อำเภอปากชอง  
จังหวัดนครราชสีมา  
ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี  15  ตุลาคม  2564 
2. นางณภัทร  คงเมือง   
ตำแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
เลขที ่ตำแหนง  20-3-12-3205-001 สังกัด
องคการบริหารสวนตำบลทาชาง อำเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา แตงตั้ง โอน (ยาย) ไป
ดำรงตำแหนงหัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน (นัก
บริหารงานการคลัง ระดับตน) เลขท่ีตำแหนง  20-
3-04-2102-003 ที่องคการบริหารสวนตำบล
ปากชอง 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำเนินงาน วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

   3. นางสาวตติยา  กลิ่นอำพันธ  
ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เลขท่ี
ตำแหนง  20-3-01-3601-001 สังกัดองคการ
บริหารสวนตำบลจันทึก อำเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา แตงตั้ง  โอน (ยาย) ไปดำรงตำแหนง
หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงาน
สาธารณสุขและสิ ่งแวดลอม ระดับตน) เลขท่ี
ตำแหนง   20-3-06-2104-002 ที ่องคการ
บริหารสวนตำบลปากชอง อำเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 
4. นางสาวมารีนา  วิเศษพันธ  
ตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
เลขท่ีตำแหนง 27-3-04-3201-001  
สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหัวถนน อำเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย แตงตั ้ง  โอน (ยาย) ไป
ดำรงตำแหนงหัวหนาฝายการเงินและบัญชี (นัก
บริหารงานการคลัง ระดับตน) เลขที ่ตำแหนง   
20-3-04-2102-002 ท ี ่องค การบร ิหารส วน
ตำบลปากชอง อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  
ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำเนินงาน วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

   5. นางสาวฐานิดา  นาควิเศษ  
ตำแหนงห ัวหนาฝ ายบร ิหารงานทั ่วไป เลขท่ี
ตำแหนง 20-3-01-2101-002 สังกัดองคการ
บริหารสวนตำบลปากชอง อำเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา ไปดำรงตำแหนงหัวหนาสำนักปลัด
องคการบริหารสวนตำบล (นักบริหารงานทั ่วไป 
ระดับตน) เลขที่ตำแหนง 20-3-01-2101-001 
ท่ีองคการบริหารสวนตำบลสารภี  อำเภอหนองบุญ
มาก  จังหวัดนครราชสีมา ทั ้งนี ้ตั ้งแตวันที ่   2 
พฤษภาคม 2565 
6. นายชัชวาล  พุทธไธสง   
ตำแหน งห ัวหน าฝ ายแบบแผนและก อสร าง                
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) เลขท่ีตำแหนง   20-
3-05-2103-002 ส ังก ัดองค การบริหารส วน
ตำบลปากชอง อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
ไปดำรงตำแหน  งผ ู  อำนวยการกองช าง (นัก
บริหารงานชาง  ระดับตน) เลขที่ตำแหนง 20-3-
05-2103-001 ที่องคการบริหารสวนตำบลจัน
ทึก อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ท้ังนี้ตั้งแต
วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 
7. นางสาวจิตรลดา  ศรีเมือง   
ตำแหนงเจ าพนักงานธุรการปฏิบัต ิงาน เลขท่ี
ตำแหนง  20-3-08-4101-002  สังกัดองคการ
บริหารสวนตำบลปากชอง อำเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา ขอโอน (ยาย)  
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำเนินงาน วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

   ไปดำรงตำแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
เลขที่ตำแหนง  20-2-29-4101-035  สังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา  ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 
2565 
8. นางเดนเดือน  งามขำ   
ตำแหนงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เลขท่ี
ตำแหนง 20-3-01-3102-001 สังกัดองคการ
บริหารสวนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ 
จังหวัดนครราชสีมา แตงตั้ง โอน (ยาย) ไปดำรง
ตำแหน งห ัวหน าฝ ายบร ิหารงานท ั ่ วไป (นัก
บริหารงานท่ัวไป ระดับตน) เลขท่ีตำแหนง  20-3-
01-2101-002 ที่องคการบริหารสวนตำบลปาก
ชอง อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้
ตั้งแตวันท่ี  1  สิงหาคม 2565 
9. นางสาวมารีนา  วิเศษพันธ ตำแหนงหัวหนาฝาย
การเงินและบัญชี  (นักบริหารงานการคลัง  ระดับ
ตน)  เลขที ่ตำแหนง 20-3-04-2102-002  
สังกัดองคการบริหารสวนตำบลปากชอง  อำเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา   โอน (ยาย)  ไป
ดำรงตำแหนงหัวหนาฝายบริหารงานคลัง (นัก
บริหารงานการคลัง  ระดับตน)  เลขที ่ตำแหนง           
20-3-04-2102-002  ที่องคการบริหารสวน
ตำบลกุดโบสถ อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา 
ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี  1  พฤศจิกายน 2565 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำเนินงาน วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

3. การพัฒนาบุคลากร 1.เพื ่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถดาน
ความคิด มุงมั่นท่ีจะเปนคนดี มีจิตสำนึก
ในการพัฒนาตนเองเพื่อใหรูวิธีคิดอยางมี
ระบบ รูวิธีคิดที่ถูกตอง มีทักษะในการใช
ความคิดเพื ่อการบร ิหารและและการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล 
2.เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดาน
มนุษย มุงมั่นท่ีจะเขาใจและตระหนักรูใน
คุณคาของตนเองและคุณคาของผูอื ่น มี
ทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (Human  
Skills) เพ ื ่อบร ิหารและพัฒนาอย างมี
ประสิทธิผล 
3.เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดาน
งาน มุงมั่นที่จะเปนคนเกง มีทักษะในการ
บริหารและปฏิบัติงาน (Technical Skills) 
โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหาร 
และปฏิบัติงานตามโครงการภายใตแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของหนวยงานตาง ๆ 

มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำป พ.ศ. 2565 
ตามคำสั ่งองคการบริหารสวนตำบลปากชอง ท่ี 
607/2564 เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565 พรอมท้ังประชาสัมพันธใหทุกสวนรับทราบ 
2. มีการจัดทำแบบสำรวจความตองการในการ
ฝ กอบรมของข าราชการ ล ูกจ างประจำและ
พนักงานจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำนวนพนักงานท้ังหมด 78 คน 
3. มีการจัดทำแผนจัดการความรูในองคการบริหาร
สวนตำบลปากชอง (Knowledge Management 
:KM) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำเนินงาน วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

4.การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

1. เพ ื ่อมุงเน นระบบการบร ิหารผลท่ี
เช ื ่อมโยงผลการปฏิบัต ิงานจากระดับ
องค กร ระด ับหน วยงาน ไปสู ระดับ
รายบุคคล เพื ่อใหผลการปฏิบัต ิงานมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลตามเปาหมาย
ขององคกร 
2. เพื่อใชประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เลื่อนระดับ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2565 

1. มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกลอง
การปฏ ิบ ัต ิราชการของพน ักงานส วนตำบล 
ลูกจางประจำ และพนักงานจาง 
2. มีการจัดทำประกาศองคการบริหารสวนตำบล
ปากชอง เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
สวนตำบล และลูกจางประจำ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ทั้ง 2 ครั้ง พรอมทั้งเผยแพรใหทราบ
โดยท่ัวกัน 
3. มีการจัดทำประกาศองคการบริหารสวนตำบล
ปากชอง เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป 
ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
4. มีการจัดทำประกาศองคการบริหารสวนตำบล
ปากชอง เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป 
ครั้งท่ี 2 (1 เมษายน 256 –31 กันยายน 2565) 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำเนินงาน วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

5. การใหคุณใหโทษและการ
สรางขวัญกำลังใจ 

1. เพ่ือเปนการปลูกจิตสำนึกและตระหนัก
ในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ให
เกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
3. เ พ่ือเป นขว ัญและกำล ังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอบต.ปากชอง 
4. เพ่ือเปนการปลูกจิตสำนึกการตอตาน
การทุจริต และตระหนักในการประพฤติ
ปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม 

บุคลากรในองคกรมีการปฏิบัติ
หนาที ่อยางเต็มที ่และประพฤติ
ตามแนวปฏิบัติของอบต.ปากชอง 

1. มีการแจงบุคลากรในสังกัดใหรับทราบประมวล
จริยธรรมขาราชการสวนทองถิ ่น และขอบังคับ
องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 
2. จัดทำประกาศองคการบริหารสวนตำบลปาก
ชอง เรื ่อง จรรยาบรรณของขาราชการองคการ
บริหารสวนตำบลปากชอง ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 พรอมประชาสัมพันธใหบุคลากรใน
หนวยงานรับทราบและเผยแพรในเวปไซตของ
อบต. 
3. จัดทำประกาศองคการบริหารสวนตำบลปาก
ชอง เรื ่อง นโยบายดานปลอดจากทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตใน
เชิงนโยบายและการสุจริตตอหนาที ่ โดยไมใช
ตำแหนงหนาที่ในการเอื้อประโยชนหรือรับสินบน 
พรอมทั้งประชาสัมพันธแกบุคลากรในหนวยงาน
รับทราบ และเผยแพรในเวปไซตของอบต. 
4. จัดทำประกาศองคองคการบริหารสวนตำบล
ปากชอง เรื่อง วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร เพ่ือให
การบริหารงานและปฏิบัติงานเปนไปตามหลัก    
ธรรมาภิบาลโดยมุงตอบสนองความตองการของ
ประชาชนดานการบริหารที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอ
ภาค โปรงใสและเปนธรรม ไมทนตอการทุจริต 
รวมทั้งการดำเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทับ
ซอน 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำเนินงาน วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

   5. จัดทำประกาศองคการบริหารสวนตำบลปาก
ชอง เรื ่อง คุณธรรมการทำงานในหนวยงาน เพ่ือ
ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรมุ งเนน
ผลประโยชนสวนรวม มีความรูความเขาใจ ยึดหลัก
คุณธรรม จร ิยธรรม มีความเป นธรรมในการ
ปฏิบัติงาน พรอมทั้งประชาสัมพันธแกบุคลากรใน
หนวยงานรับทราบ และเผยแพรในเวปไซตของ
อบต. 
6. จัดทำประกาศองคการบริหารสวนตำบลปาก
ชอง เรื่อง การสื่อสารภายในหนวยงาน เพ่ือสงเสริม
การพัฒนาการสื่อวานโดยนำเทคโนโลยีทันสมัยมา
ปรับใชในการประชาสัมพันธใหประชาชนและ
บุคลากรในหนวยงานเข าถ ึงข อม ูลข าวสารท่ี
เก่ียวของไดโดยเปดเผย พรอมท้ังประชาสัมพันธแก
บุคลากรในหนวยงานรับทราบ และเผยแพรในเวป
ไซตของอบต. 
7. จัดทำประกาศองคการบริหารสวนตำบลปาก
ชอง เรื่อง การกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
และความโปรงใส เพื ่อเปนแนวทางปฏิบัติและ
คานิยมสำหรับคณะผู บริหาร สมาชิกสภาอบต. 
ขาราชการ ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ให
ยึดถือปฏิบัติ พรอมทั้งประชาสัมพันธแกบุคลากร
ในหนวยงานรับทราบ และเผยแพรในเวปไซตของ
อบต. 

 

 



-11- 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำเนินงาน วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

   8. จัดทำประกาศองคการบริหารสวนตำบลปาก
ชอง เรื ่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของ
พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงาน
จาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อยึดถือ
หล ักการแนวทางปฏ ิบ ัต ิ เด ียวก ัน พร อม ท้ัง
ประชาสัมพันธแกบุคลากรในหนวยงานรับทราบ 
และเผยแพรในเวปไซตของอบต. 
9. จัดทำประกาศองคการบริหารสวนตำบลปาก
ชอง เรื ่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ของพนักงานสวนตำบล ขององคการบริหารสวน
ตำบลปากชอง เพื ่อใช เป นคานิยมรวมสำหรับ
องคกร เพื ่อให เก ิดบรรทัดฐานและมาตรฐาน
เดียวกัน พรอมทั้งประชาสัมพันธแกบุคลากรใน
หนวยงานรับทราบ และเผยแพรในเวปไซตของ
อบต. 
10. จัดทำประกาศองคการบริหารสวนตำบลปาก
ชอง เรื่อง เจตนารมณตามนโยบายการปองกันการ
ทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใหมี
เจตนารมณรวมกันที่จะสรางองคกรแหวความใส
สะอาด โปรงใส เพื่อความเปนธรรมตอประชาชน
ผู ร ับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีว ิต พรอมท้ัง
ประชาสัมพันธแกบุคลากรในหนวยงานรับทราบ 
และเผยแพรในเวปไซตของอบต. 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
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   11. จัดทำประกาศองคการบริหารสวนตำบลปาก
ชอง เรื ่อง เจตจำนงในการบริหารงานดวยความ
ซื ่อสัตยสุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพื ่อเปนมาตรฐานการปฏิบัติเดียวกัน มุ งมั ่นให
หนวยงานดำเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส 
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรมและปราศจากการทุจริต 
พรอมทั้งประชาสัมพันธแกบุคลากรในหนวยงาน
รับทราบ และเผยแพรในเวปไซตของอบต. 
12. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน การปฏิบัติราชการ
ใหกับพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางตรงตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหนง สายงาน และหนาที่อ่ืน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู 
 

 

ปญหาและอุปสรรค 

 1. สถานการณการแพรระบาดโรคโควิด 19 ทำใหการสงบุคลากรเขาอบรมไมเปนไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 2. บุคลากรในหนวยงาน ไมสามารถเดินทางไปอบรมกับหนวยงานอ่ืนได เนื่องดวยปญหาสวนตัว 

ขอเสนอแนะ  

 1. สนับสนุนใหบุคลากรนำแนวคิดท่ีไดรับการอบรมมาประยุกตใช 

 2. สนับสนุนใหพนักงานมีโอกาสอบรมในโครงการท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ี 
 


