
                                                     บันทึกข�อความ 
ส�วนราชการ   สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  โทร. 042-219946 
ท่ี   อด ๗๖๖๐1/-    วันท่ี    18  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2563 

เรียน   นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห   
 

 ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ได9จัดทํานโยบายด9านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป2งบประมาณ 
พ.ศ.2561-2563  ขุ9น  โดยให9ครอบคลุมด9านการปรับโครงสร9าง ระบบงาน และการบริหารอัตรากําลัง ด9านการ
พัฒนาบุคลากร ด9านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด9านสวัสดิการและด9านการบริหาร เพ่ือให9การบริหารงานบุคคลของ
องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหเป?นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีและสามารุบริหารทรัพยากรบุคคลให9เกิด
ประโยชน�สูงสุด ผลักดันวิสัยทัศน� และพันธกิจขององค�กรประสบความสําเร็จและได9ประกาศให9ประชาชนทราบโดยท่ัว
กันแล9วนั้น 
           บัดนี้สิ้นป2งบประมาณ พ.ศ.2563 แล9ว จึงขอรายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายด9านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจําป2 งบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให9ผู9บริหารทราบและพิจารณา แก9ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให9
ครอบคลุม และครบทุกด9าน รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพร9อมนี้ 
 
          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 
                                               (ลงชื่อ)                      
                     (นางสาวดารุณี  ภักดีศรี) 
                                                             นักทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
ความเห็นหัวหน9าสํานักปลัด...............-เพ่ือโปรดทราบ........................………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
                                              (ลงชื่อ)     
                   (นางสาวภาวิณี  แก9วแก�น) 
                                             นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ รักษาราชการแทน 
                                                             หวัหน9าสํานักปลัด 
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ความเห็นปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห…………………เพ่ือโปรดทราบ………………………………………………………… 
........................................................................................................................................................................................ 
 
 
                                               (ลงชื่อ)     
                     (นางสาวกนิษฐา  เพชรนาดี) 
                                            รองปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล รักษาราชการแทน 
                                                     ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห     
 
 
  
 
ความเห็นนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห………………………-ทราบ…………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................................................ 
 
 
                                               (ลงชื่อ)     
                         (นายบัวลา  พลยศ) 
                                                     นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2563 
ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ดําเนินงาน 
วัตถุประสงค3 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห3/ข�อเสนอแนะ 

-ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ประจําป2
งบประมาณ 2561-2563 เพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2563  เพื่อให9มีบุคลากรที่พร9อม
และครบทุกตําแหน�งในการปฏิบัติราชการ 

ประเมินอัตรากําลังที่มีอยู� ซึ่งเปPนตําแหน�ง
ว�างและเพื่อให9สอดคล9องตามแนวทางการ
ปรับลดภาระค�าใช9จ�ายด9านงานบุคคล 

-จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป2 ประจําป2
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

เป?นการวางแผนล�วงหน9าในการกําหนด
อัตรากําลังให9สอดคล9องกับปริมาณปQจจุบัน
รวมถึงปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นภายใน 3 ป2 
รองรับภารกิจที่ได9รับถ�ายดอนมาจาก
ส�วนกลาง การกําหนดแนวทางการพัมนา
คน มาตรการส�งเสริมขวัญและกําลังใจและ
มาตรการลงโทษทางวินัย 

-การโอนพนักงานส�วนตําบลไปดํารงตํา
พนักงานส�วนตําบลสังกัดอื่น ตําแหน�ง ปลัด
องค�การบริหารส�วนตําบล 

 

-ประกาศโครงสร9างส�วนราชการ ขนาดกลาง 
เป?น ประเภท สามัญ 

-เป?นการกําหนดโครงสร9างส�วนราชการงาน
หน9าที่ความรับผิดชอบในแต�ละส�วนราชการ
ที่ชัดเจนขึ้น  

1.นโยบายด9านการปรับปรุง
โครงสร9าง ระบบงาน ละการ
บริหารอัตรากําลัง 
 

เพื่อเป?นการวางแผน
สนับสนุนและส�งเสริมให9มี
โครงสร9าง ระบบงาน การ
จัดกรอบอัตรากําลังให9
เหมาะสมสอดคล9องกับ
ภารกิจขององค�กรและ
เพียงพอมีการวางเส9นทาง
ความก9าวหน9าของสายงาน 
มีความคล�องตัวต�อการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของทุกหน�วยงานในองค�กร 

อัตรากําลังสอดคล9องกับ
ปริมาณงาน ภารกิจหน9าที่
ความรับผิดชอบของแต�ละ
ส�วนราชการและภาพรวมใน
องค�กรการบริหารงานเป?น
อย�างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลภาระค�าใช9จ�าย
ตามมาตรา 35 ไม�เกินร9อย
ละ 40 

-สรรหาบุคลกรมาบรรจุแต�งตั้งเปPนพนักงาน
จ9างทั่วไป ตําแหน�ง พนักงานขับรถประจํา
สํานักงาน  จํานวน 1 อัตรา 

ระยะเวลาการสรรหา การบนนจุแต�งตั้ง 
และการมาปฏิบัติงาน ต9องรอให9 ก.อบต
จังหวัดให9ความเห็นชอบก�อน ซึ่งใช9ระยะ

เวลานานพอสมควร 

 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2563 
ประเด็นนโยบาย/

แผนการดําเนินงาน 
วัตถุประสงค3 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห3/ข�อเสนอแนะ 

-จัดส�งบุคลากรเข9ารับการฝSกอบรม
เพิ่มพูนความรู9ในสายงาน 11 ราย
สถาบันพัฒนาบุคลากรและ
สถาบันการศึกษาอื่นๆรวมทั้ง
หน�วยงานอื่นๆจัด 
 

ตามแนวทางการตรวจ lpa กําหนดให9เข9าอบรม
ของสถาบันส�งเสริมให9เกิดปQญหาเพราะพนักงาน
ส�วนตําบลบางรายไม�เข9าอบรมเนื่องจากมีปQจจัย
ด9านการเดินทางระยะเวลาการอบรมที่พัก
ครอบครัวแต�ถ9าเป?นสถาบันการศึกษาหรืองานอื่นที่
จัดอบรมให9ความรู9เรื่องต�างๆซึ่งไม�ต�างจากที่กรม
ส�งเสริมหรือสถาบันจัดและอีกอย�างวิทยากรที่มาให9
ความรู9ก็เป?นคนสองคนส�งเสริมแต�สถานที่เข9าอบรม
อยู�ใกล9ที่พักเดินทางสะดวกระยะเวลาเหมาะสมทํา
ให9เกิดปQญหาการส�งบุคลากรเข9าอบรมเพราะไม�ได9
คะแนน 

2.นโยบายด9านการ
พัฒนาบุคลากร 

เพื่อส�งเสริมให9มีการพัฒนา
บุคลากรตามตําแหน�งสายงานครบ
ทุกตําแหน�งสายงานอย�างเป?น
ระบบทั่วถึงและต�อเนื่องโดยการ
เพิ่มพูนความรู9ความสามารถ
ศักยภาพและทักษะการทํางานที่
เหมาะสม 
 

ระดับความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงานความผิดพลาดลดลง
กระบวนการทํางานครบทุก
ขั้นตอนไม�มีข9อร9องเรียนด9าน
พฤติกรรมและการทํางาน 

จัดทําโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมปลูกจิตสํานึกต�อต9านการ

ทุจริตประจําป2 พ.ศ. 2563 

คณะผู9บริหารสมาชิกสภาองค�กรและบุคลากรให9
ความร�วมมือเป?นอย�างดีอุทยานกรเป?นผู9มีความรู9
ความชํานาญในการให9ความรู9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2563 
ประเด็นนโยบาย/

แผนการดําเนินงาน 
วัตถุประสงค3 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห3/ข�อเสนอแนะ 

องกรค�จัดให9มีเว็บไซต� Facebook และ 
LINE ในการสนับสนุนการทํางานไว9
สําหรับประชาชนและประชาสัมพันธ�
ผลงานการปฏิบัติงานนโยบายผู9บริหาร
มาตรการหลักเกณฑ�การปฏิบัติงาน
ผู9อํานวยการปฏิบัติงานการเชื่อมต�อ
หน�วยงานอื่นในการค9นหาข9อมูลรวมถึง
ร9องเรียนผ�าน website ถามตอบปQญหา
ข9อสงสัยจากประชาชนสนองนโยบาย
รัฐบาลไทยแลนด� 4.0 
 

-เสนอแนะให9มีระบบสารสนเทศแบบ one stop 
service และระบบใช9บริการผ�านเว็บไซด�ของอบต
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให9บริการและ
สอดคล9องกับนโยบายของรัฐบาล 

3. นโยบายด9านการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

เพื่อให9บุคลากรขององค�กรมีระบบ
สารสนเทศในการปฏิบัติงานเพื่อให9
บริการประชาชนด9วยความสะดวก
มากขึ้น 

-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและสะดวก
มากขึ้น 

-อุปกรณ�จัดหาวัสดุอุปกรณ�ด9าน
เทคโนโลยีให9กับพนักงานเจ9าหน9าที่ใช9ใน
การปฏิบัติงานที่ทันสมัยสามารถใช9
ทรัพยากรร�วมกันได9อย�างประหยัดใน
ระบบเครือข�ายการแชร�เครื่องพิมพ�เครื่อง
ถ�ายเอกสารและสามารถสั่งพิมพ�งานผ�าน
เครือข�ายคอมพิวเตอร�ได9 

-เป?นรูปแบบการทํางานแบบลดขั้นตอนประหยัด
และเพิ่มความรวดเร็วยิ่งขึ้นแต�ยังมีบุคลากรใน
สังกัดส�วนน9อยที่ไม�ให9ความร�วมมือด9านเทคโนโลยี
เนื่องจากไม�สามารถใช9งานเทคโนโลยีต�างๆในยุค
ปQจจุบันได9อย�างคล�องแคล�ว 

 
 
 
 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2563 
ประเด็นนโยบาย/

แผนการดําเนินงาน 
วัตถุประสงค3 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห3/ข�อเสนอแนะ 

-จัดทําโครงการยกย�องเชิดชูคนดีมี
คุณธรรมขององค�การบริหารส�วนตําบล
เตาไหประจําป2งบประมาณ พ. ศ. 2563 
มอบใบประกาศให9กับผู9ได9รับการคัดเลือก
เป?นคนดี มีคุณธรรมและบริการ
ประชาชนดีเด�นประจําป2งบประมาณพ.ศ 
2563 

เป?นโครงการที่ดี สร9างขวัญและกําลังใจให9กับผู9ที่
ได9รับคัดเลือกและกระตุ9นให9บุคลากรท�านอื่นพัฒนา
ตนเองให9ดียิ่งขึ้น 

-จัดกิจกรรมวันคล9ายวันเกิดให9กับคณะ
ผู9บริหารพนักงานส�วนตําบลและพนักงาน
จ9างทุกคน 

บุคลากรให9ความร�วมมือเปPนอย�างดี 

-ประกาศรายชื่อพนักงานปฏิบัติหน9าที่
และการประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ระดับดีเด�นในแต�ละรอบการประเมิน 

ดําเนินการตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี 

-ร�วมบริจาคเงินช�วยเหลือครอบครัว
พนักงานส�วนตําบลเพื่อการจ9างที่เกิดการ
สูญเสียบุคคลในครอบครัว 

บุคลกรเกิดความรักใคร�กลมเกลียวกัยในองคืกร 

4. นโยบายด9าน
สวัสดิการมีมาตรการ
เสริมสร9างขวัยและ
กําลังใจให9กับพนักงาน
ส�วนตําบล พนักงาน
จ9าง 

เพื่อเสริมสร9างขวัญและกําลังใจ
ให9กับพนักงานและเกิดความทุกข�
แกกําลังกายกําลังใจให9กับองค�กร
และสร9างความมั่นใจให9กับ
บุคลากรในความปลอดภัยในการ
ทํางาน 

-ผลการปฏิบัติงานดีสําเร็จ
ทันเวลาที่กําหนด ความ
ผิดพลาดในการทํางานมี
น9อยข9อร9องเรียนไม�มี การ
ทํางาน 

 -จัดกิจกรรม Big ทุกวัน ทุกวันพุธเพื่อ 
ทุกวันพุธเพื่อให9องค�กรเป?นองค�กรที่น�า
อยู�สภาพแวดล9อม ทุกวันพุธเพื่อให9
องค�กรเป?นองค�กรที่น�าอยู�สภาพแวดล9อม
ในการทํางานสะอาด 
 

บุคลากรให9ความร�วมือ มีกิจกรรมร�วมกัน เกิดความ
สามัคคี 

 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2563 
ประเด็นนโยบาย/

แผนการดําเนินงาน 
วัตถุประสงค3 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห3/ข�อเสนอแนะ 

-จัดทําคําสั่งมอบหมายงานการปฏิบัติ
ราชการให9กับพนักงานส�วนตําบลและ
พนักงานจ9างตรงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน�งสายงานและหน9าที่อื่นเพื่อ
เพิ่มพูนความรู9 

 

-จัดทําคําสั่งให9พนักงานส�วนตําบลรักษา
ราชการแทนปลัดอบตหัวหน9าส�วน
ราชการผู9อํานวยการกองต�างๆกรณี
ตําแหน�งว�างหรือมีแต�ไม�สามารถปฏิบัติ
ราชการแทนได9 

พนักงานส�วนตําบลยังมีความเข9าใจผิดสับสน  การ
รักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน 

-จัดทําคําสั่งให9รองปลัดอบตปฏิบัติ
ราชการแทนปลัดอบตเป?นการมอบหมาย
อํานาจรายกรณี 

 

5. นโยบายด9านการ
บริหาร 

เพื่อให9กลับบริหารราชการเป?นไป
ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีการ
ลดขั้นตอนในการทํางานเพื่อ
ประชาชนได9รับการบริการรวดเร็ว
ยิ่งขึ้นลดการสูญเสียรวมทั้งเพื่อให9
พนักงานส�วนตําบลพนักงานจ9าง
ปฏิบัติงานได9ตรงตามสายงานและ
หน9าที่ความรับผิดชอบให9เคลียร�
งานเป?นไปตามขั้นตอนภายใต9การ
บังคับบัญชาของหัวหน9างานหรือ
หัวหน9าส�วนราชการ 

การปฏิบัติราชการเป?นไป
ตามคําสั่งมอบหมายงาน
การรักษาราชการแทนและ
การปฏิบัติราชการแทนและ
การปฏิบัติงานเป?นไปอย�าง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
ประชาชนได9รับการบริการ
อย�างรวดเร็วและเกิดความ
ประทับใจไม�เกิดข9อ
ร9องเรียนด9านการ
ปฏิบัติงาน 

-แจ9งเวียนคําสั่งให9พนักงานส�วนตําบล
พนักงานจ9างได9รับทราบและถือปฏิบัติ
อย�างเคร�งครัด 

 

 


