
 

                                         บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  โทร 0-7467-3826                     

ที ่  พท 73901/- วันที่  29 ตุลาคม  2564 

เรื่อง   รายงานผลการด าเนนิงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 
  ตามที่งานการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ด าเนินการจัดท านโยบายการบริหาร
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านอัตราก าลังและการ
บริหารอัตราก าลัง ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี มีวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นแนวทางใน
การด าเนินการจัดการฝึกอบรมบุคลากร และเพ่ือด ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป นั้น   
  บัดนี้ การด าเนินการตามนโยบายการบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จึงขอรายงานผล
การด าเนินการตามนโยบายฯให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอนทราบ รายละเอียดตามแบบรายงานที่
แนบมาพร้อมนี้ 

  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 / ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของ อบต. 
  อ่ืน ๆ..................................................................... 
 

 
           
                                                                     ( นายพิทยา คุม่เค่ียม ) 
                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
หมาย
เหต ุ

1.ด้านการสรรหา         

1.1 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้าง สามารถใช้ในการสรรหา ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลงั เพื่อก าหนดต าแหน่ง   

  และกรอบอัตราก าลังที่รองรับ บุคคลมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง ใหม่เพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณา   

  ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล   ปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน   

      (การวิเคราะห์งาน การเตรียมข้อมลูและการระดมความคดิ   

      ของคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง)   

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหา เพื่อทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก สามารถสรรหาบุคคลมาด ารง ด าเนินการขอให ้กสถ.ด าเนินการสอบแทนในต าแหน่ง   

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง หรือโอนย้าย ที่ว่างได้ ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ    

ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลง หรือทดแทน     ต าแหน่ง เจ้าพนักงานประปา   

อัตราก าลังทีล่าออกหรือโอนย้าย     -ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้างประเภททั่วไป    

      ที่ว่าง ในต าแหน่ง ผช.จพง.พัสดุ 1 อัตรา และต าแหน่ง   

      คนงานท่ัวไปจ านวน 3 อัตรา เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2564   

1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา เพื่อให้การสรรหาด าเนินการไปด้วย การสรรหาเป็นไปตาม ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ   

และเลือกสรร ความเรยีบร้อย บรสิุทธ์ิ ยุติธรรม หลักเกณฑ ์ เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกจิและพนักงาน   

      จ้างท่ัวไป ตามค าสั่ง อบต.ป่าบอนที่ 416/2563 ลงวันท่ี   

      1 ธันวาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งกรรมการสรรหาและเลือก   

      สรรพนักงานจ้าง ครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   

      2564   



 

ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ

2.ด้านการพัฒนา         

2.1จัดท าแผนพัฒนาบคุลากรประจ าป ี เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถและ ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน มีการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานสว่นต าบล ประจ าปี พ.ศ.   

และด าเนินการตามแผนให้สอดคล้อง สมรรถนะในการปฏิบัติงานสูงสุด ของบุคลากรเพิ่มขึ้น 2564-2566 โดยพิจารณาบุคคลเข้ารับการอบรมเพื่อ   

ตามความจ าเป็น     พัฒนาความรู้ตามสายงาน ต าแหน่ง ให้เป้นไปตามแผน   

      พัฒนาบุคลากร   

          

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบคุลากร เพื่อให้บุคลากรได้มคีวามรู ้ความเข้าใจ ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงานและตรง   

เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากร วิธีการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง   

แต่ละต าแหน่ง         

          

          

          

3.การธ ารงรักษาไว้และแรงจูงใจ เพื่อให้บุคลามีความเข้าใจในความ บุคลากรในสังกัดมีความเข้าใจ บุคลากรได้ทราบเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน   

3.1ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทาง ก้าวหน้าในต าแหน่งของตนเอง ในความก้าวหน้าในสายงาน ต าแหน่ง ของตนเอง   

เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน   ต าแหน่ง     

ต าแหน่งให้บุคลากรทราบ         

3.2 จัดให้มีการพจิารณาความดี ความ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างาน บุคลากรมีขวัญและก าลังใจใน การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   

ชอบ ตามผลการปฏิบตัิหน้าที่อย่างเป็น สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบตัิงาน การท างาน การเลื่อนคา่ตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ   

ธรรม เสมอภาค          
 



ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ

4.ด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินยั 1.เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤต ิ 1.บุคลากรตั้งมั่นในศลีธรรม บุคลากรมีเครื่องมือในการก ากับความประพฤต ิสร้าง   

  ของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย ์ ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน   

  มีมาตรฐานในการปฏบิัติงานท่ีชัดเจน  สุจรติ เสียสละและมีความรับ การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มี   

  และเป็นสากล  ผิดชอบ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรเป้นท่ียอมรับ เพิ่ม   

  2.เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทาง 2.บุคลากรปฏบิัติหน้าที่อย่าง ความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และ   

  การปฏิบัติงานอยา่งสม่ าเสมอ ทั้งใน เปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจ ประชาชนท่ัวไป   

  ระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็น สอบ     

  เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้าน 3.บริการด้วยความเสมอภาค     

  ต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัย     

  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลัก ไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ     

  คุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพและ ประชาชนเป็นหลัก     

  ประสิทธิผล 4.ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดประโยชน์     

  3.เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที ่ ผลสัมฤทธ์ิของงานอย่างคุ้มค่า     

  ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความ       

  มั่นใจ แก่ผู้รับบริการ และประชาชน       

  ทั่วไป ตลอดจนผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย        

  4.เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่าง       

  องค์กรและข้าราชการในทุกระดับ        

  โดยให้ฝา่ยบรหิารใช้อ านาจในขอบเขต       

  สร้างระบบความรับผดิชอบของ       

  ข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร        



ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ

4.ด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินยั(ต่อ) ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน        

  และต่อสังคมตามล าดับ        

  5.เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน ์       

  โดยมิชอบและความขดัแย้งทางผล       

  ประโยชน์ ที่อาจเกดิขึ้น รวมทั้ง       

  เสรมิสร้างความโปร่งใสในการปฏบิัติ       

  งาน       

     ปัญหาอุปสรรค 
    -วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการปฏิบตัิงานยังมีไมเ่พียงพอ 

   -บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  -งบประมาณมีจ านวนจ ากดั 

    -ต าแหน่งว่างบางต าแหน่งไม่มผีู้ประสงคโ์อน(ย้าย)มาด ารงต าแหน่งต้องรอใช้บัญชีจาก กสถ.ท าให้ล่าช้าและขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบตัหิน้าท่ีในต าแหน่งน้ันๆ 
 ข้อเสนอแนะ 

    -พัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี
   -จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยและเพยีงพอต่อการใช้งาน 
    

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


