
 

                                         บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     งานบริหารงานบุคคล  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  โทร 0-7467-3826                     

ที ่  พท 73901/- วันที่  30  ตุลาคม  2563 

เรื่อง   รายงานผลการด าเนนิงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 
  ตามที่งานบริหารงานบุคคล  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ด าเนินการจัดท า
นโยบายการบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้าน
อัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรและ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรร ม 
จริยธรรม เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการฝึกอบรมบุคลากร และเพ่ือด ารงรักษาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป นั้น   
  บัดนี้  การด าเนินการตามนโยบายการบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น งานบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล จึงขอรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายฯให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอนทราบ 
รายละเอียดตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

       ( นางจุรีย์  สงนวล ) 
               นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 

ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด อบต. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................. ............................................................................................................  
 
 
       ( นายอุเทน ศักดิ์แก้ว ) 
                    หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

/ความเห็น... 
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ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
............................................................................................................................................ .................................. 
............................................................................................... ............................................................................... 
 
 
        ( นายธานินทร์  บัวชุม) 
                 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 
 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
       ( นายพิทยา  คุ่มเคี่ยม) 
                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 

ค าสั่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 
 

  ทราบ / ประชาสัมพันธ์ในเว๊บไซต์ของ อบต. 
  อ่ืน ๆ..................................................................... 
 

 
       ( นายน าโชค เกื้อเส้ง ) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน  อ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนด

โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนดต าแหน่งใหม่เพ่ือรองรับ
ภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับ
ส่วนราชการในปัจจุบัน (การวิเคราะห์งาน การเตรียมข้อมูลและการระดม
ความคิดของคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง) 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ
และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือ
ทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 

- ด าเนินการขอให้ กสถ.ด าเนินการสอบแทน ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง
ช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) และต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
ประปา 
- ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้างประเภททั่วไป ที่ว่าง ในต าแหน่ง
นักการภารโรง สังกัดส านักงานปลัด อบต.และต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) 
สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2562  

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการหรือประกาศโอนย้าย พนักงานส่วน
ท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

- ประกาศรับโอนพนักงานส่วนต าบลซึ่งเป็นต าแหน่งสายงานผู้บริหารกรณี
ไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้วของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือมาด ารงต าแหน่งที่ว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2561-2563 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตาม
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน ที่ 315/2562 ลงวันที่ 25 
กันยายน 2562 และค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน ที่ 
319/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ด าเนินการคัดเลือกพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น -  ไม่มี 
2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และ

ด าเนินการตามแผนพัฒนาให้สอดคล้องตามความ
จ าเป็น 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 2561-2563 
โดยพิจารณาบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงาน
ต าแหน่งให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบ
ในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงาน
ความก้าวหน้าในแผนพัฒนาบุคลากร 

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่
ในระบบ E-learning 
 
 
 

- ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ ด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองใน
ระบบ E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะต าแหน่ง 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม

เกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 
 

2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการ
ท างาน บ าเหน็จความชอบพร้อมทั้งติดตาม และน าผลความพึงพอใจของ
พนักงานมาพัฒนา 
 

3. ด้านการธ ารง รักษาไว้
และแรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทาง เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงาน งานต าแหน่งให้บุคลากร
ทราบ 

- หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง
ให้บุคลากรทราบพร้อมทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว 

3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากร
ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

- หน่วยงานด าเนินการบันทึกปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดทุกระยะแล้วเสร็จที่ก าหนดไว้ 

3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการที่เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบ
ได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ ดูแล 
ก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจนถึงคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะ ทุกคนอย่างเป็นธรรม เสมอภาคและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้ 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 1/2563 ให้
เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการผ่านกระบวนการ
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 
1/2563 ตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ที่ 116/2563 ลงวนัที่  20
เมษายน  2563 
- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 2/2563 ให้
เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการผ่านกระบวนการ
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 
2/2563 ตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ที่ 362/2563  ลงวันที่ 20 
ตุลาคม  2563 
- พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ  
2563  ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่าน
กระบวนการคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตามค าสั่งเลื่อนค่าตอบแทน ที่ 372/2563  ลงวนัที่ 27 ตุลาคม  
2563 
 

4. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและวินัย
ข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนต าบลชะมวง ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
การควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน  

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-
2563 
 

- มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการส่งเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 

 


