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เร่ือง รายงานการดำเนินตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ปลัด อบต.ทุ่งท่าช้าง/นายก อบต.ทุ่งท่าช้าง 

  ตามที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้ดำเนินการจัดทำนโยบาย
และกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ด ี มีวิธีการปฏิบ ัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติราชการได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แนวทางในการดำเนินการจัดการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร และเพื่อดำรงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กร
ต่อไป น้ัน 
  บัดน้ี การดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังน้ัน งานการบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง จึงขอ
รายงานฯ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมบันทึกข้อความน้ี 
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          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน สรุป/วิเคราะห์ 

1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการ
กำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่รองรับ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 

- ดำเนินการตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) ยังมีตำแหน่งที่ว่างจากการ
สรรหาแยกเป็นประเภท 
ดังน้ี 
1. อำนวยการ 1 ตำแหน่ง 
2. ทั่วไป 3 ตำแหน่ง 
เน่ืองจากบางตำแหน่งต้อง
รอการบรรจุและแต่งต้ัง
จากบัญชีของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และ 
อบต.มีการสรรหาเองโดย
การรับโอน(ย้าย) 

1.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหา
ข้าราชการและพนักงานจ้างให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากำลังที่ลาออกหรือ
โอนย้าย 
 

- ดำเนินการขอให้ กสถ.ดำเนินการสอบแทนในตำแหน่ง             
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งต้ังเข้ารับราชการหรือประกาศรับโอนย้าย 
พนักงานส่วนท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่างหรือ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 
 

- ดำเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง จำนวน 1 อัตรา และปฏิบัติหน้าที่
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา 

1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและ
เลือกสรร 
 

- ดำเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อ
เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต.ทุ่งท่าช้าง 

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่
สูงขึ้น 
 

- ไม่มีการดำเนินการ 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีและ
ดำเนินการตามแผนฯให้สอดคล้องตามความจำเป็น 

- มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.
2564-2566 โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนา
ความรู้ตามสายงานตำแหน่งให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

ในรอบปีที่ผ่านมามีการ
พัฒนาบุคลากรโดย ส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน สรุป/วิเคราะห์ 
 2.2 กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็น

กรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง 
- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสาย

งานความก้าวหน้าในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
ได้ไม่ครอบคลุมตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
เน่ืองจากยังมีตำแหน่ง
อัตราว่างตามแผน
อัตรากำลัง 

 2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้
อยู่ในระบบงาน E-learning 
 

- ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลที่บรรจุใหม่ ดำเนินการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในระบบ E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะ
ตำแหน่ง 
 

2.4 ดำเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
เกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ในความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ 
 

- หน่วยงาน มีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถในตำแหน่งตามสายงาน 
 

2.5 ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
 

- หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจ ของบุคลากรในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมการทำงาน บำเหน็จความชอบพร้อมทั้ง ติดตาม 
และนำผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา และจัดให้มีขั้น
พื้นฐานของพนักงาน 
 

3. ด้านการธำรง รักษาไว้ 
และแรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานตำแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 
 

- หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ตำแหน่งให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาดังกล่าว 
 

- พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการดำรง
ตำแหน่งและ
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของตนเอง 
 

3.2 ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูล
บุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ (LHR) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 
 

- หน่วยงาน ดำเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดทุกระยะ แล้วเสร็จตามที่
กำหนดไว้ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน สรุป/วิเคราะห์ 
 3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 

- หน่วยงาน มีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
ดูแล กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ใน
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค 
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
 

- มีการดำเนินการเลื่อนขั้น
ตามหลักเกณฑ์ที่ได้
กำหนดไว้ 
- พนักงานมีขวัญกำลังใจ 
และแรงจูงใจ ในการ
ปฏิบัติราชการจากการ
ได้รับรางวัลการยกย่อง 
ชมเชยบุคลากรดีเด่น 
- พนักงานมีบรรยากาศใน
การทำงานดีขึ้น จากการ
จัดสภาพแวดล้อมการ
ทำงาน 

3.4 จัดให้การพิจารณาความดี ความชอบ ตามผล
การปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค 
และสามารถตรวจสอบได้ 
 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล คร้ังที่ 1/256๕
ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่าน
กระบวนการ คกก.พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 
คร้ังที่ 1/2563 ตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานการ
ประชุมดังกล่าว 
 

3.5 ดำเนินการพิจารณาความดีความชอบการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปี เพื่อยกย่องชมเชย แก่
บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์
ต่อสาธารณชน 
 

- ปีละ 2 คร้ัง 

3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร
ในด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านความ
ปลอดภัยในการทำงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ทำงาน 
 

- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
- จัดให้มียาและเวชภัณฑ์สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน สรุป/วิเคราะห์ 
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัยข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ว่า
ด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง มีคุณธรรม 
จริยธรรม และรู้ระเบียบ 
วินัยข้าราชการมากขึ้น 
จากการจัดโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม และ
จากประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
และข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งท่า
ช้าง ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงการควบคุม กำกับ ติดตาม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

- ดำเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยจัดทำ
เป็นคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง  ทุกส่วนราชการ 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2564-2566 
 

- ประชาสัมพันธ์ กำชับการประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
- มีการดำเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการดำเนินการ
แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น 
 
 

 
ลงช่ือ 

        (นายวินัย  แป้นซื่อ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง 


