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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ บริหารงานบุคคล  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด   
ที่  ชม 78401/        วันที่         ตุลาคม 2562 
เรื่อง    รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2562  
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
  

  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ได้จัดท าแผนนโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2561 – 2563 พร้อมทั้งได้ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นประจ าทุกปี เพ่ือพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ให้ทราบถึงระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวีการปฏิบัติ
ราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลในระบบประชาธิปไตย  และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็น
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างที่ดี นั้น  
 

  ข้อเท็จจริง         
  ตามที่ งานบริหารบุคคล ได้จัดท าประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ 2562  เมื่อวันที่  19 ตุลาคม 2561  พร้อมแจ้งเวียนให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ทราบเป็นแนวทางปฏิบัติประกอบกับท้ายประกาศได้ก าหนดจัดท า
ผลการด าเนินงานตามโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พร้อมรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ และจัดท าเป็นแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ก าหนด   
 

  งานบริหารบุคคล ได้ด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ 2562 โดยใช้วิธีการด าเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

1. จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้าอบรมในสายงานที่เก่ียวข้องตามท่ีหน่วยราชการ/เอกชนจัดขึ้น 
  2.  จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  
 3.  จัดประชุมพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เพ่ือแนะแนวทางการปฏิบัติงาน และ

เพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 4.  จัดให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ได้ทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกาด ปีละ 1 ครั้ง  

 ทั้งนี้  งานบริหารงานบุคคล ได้จัดท าแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแนวนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามประเด็นนโยบายด้านต่างๆ (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายนี้ 
  

 ประโยชน์ที่ได้รับ 
          1. สร้างจิตส านึกให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกระดับ ให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
 2. สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 3. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างในสังกัดได้รับความรู้มากขึ้น และสามารถน าความรู้

ที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  
 4. สร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีเกิดข้ึนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
 

/2. ข้อเสนอ............. 
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 ทั้งนี้  สามารถวัดผลได้จากการแบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานส่วนต าบล และ

พนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดให้มีการประกวดหรือยกย่องพนักงานดีเด่นให้เกิดขึ้นเฉพาะภายในองค์กร 
2. ควรจัดรางวัลเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 

       

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา 
          เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และเพ่ือใช้ประกอบการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2562  เห็นควร
ด าเนินการ.- 

1. แจ้งเวียนให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างในสังกัดทราบ 
2. จัดท าเอกสารประกอบการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
3. เก็บข้อมูลเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณต่อไป 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

      
   

             (นางสาวเบญจมาภรณ์  แสงสุวรรณ) 
                     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
                        

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
         - เพื่อโปรดทราบ 

 
  

              (นางสาวศิริพร  บุญตัน)                           เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
       หวัหน้าส านักปลัด                                    - เพื่อโปรดทราบ 
                                                                                                                                                

          
    

                         (นายบัญชา   อุทาโย) 
           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด                                      

                  
                          ทราบ/ด าเนินการ 
 
 

    
                       (นายณพลเดช  ปันเรือน) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

 

1.ด้านการสรรหา 
 

1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรองอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพ่ือก าหนดต าแหน่ง
ใหม่เพ่ิม รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณา
ปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน 
(การวิเคราะห์ภาระงาน  การเตรียมการข้อมูล และการระดม
ความคิดของคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง) 

 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือ
โอนย้าย 

 

- ด าเนินการรับโอนย้ายพนักงานส่วนต าบล ที่ว่างตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ได้แก่ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด เมื่อวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2562 
- ด า เ นิ นการบรรจุ แต่ ง ตั้ ง พนั ก ง านส่ วนต าบลตาม           
แผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดย อบต. ร้องขอให้ กสถ.ด าเนินการ
สอบแข่งขันแทน จ านวน 2 ต าแหน่ง คือ นักพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ   

 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้า
รับราชการหรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น
มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง  

 

- ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนต าบล ที่ว่าง เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

 

1.4  แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร 
 

- ไม่มีการด าเนินการ (เนื่องจากตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ฉบับปัจจุบันมีผู้ถือครองครบตามแผน) 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. ด้านการสรรหา (ต่อ) 1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น - ด า เนินการเลื่อนระดับพนักงานส่วนต าบล ประเภท
วิชาการ/ทั่วไป ดังนี้ 
   1. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน เลื่อน
เป็นระดับช านาญงาน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 
   2. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน 
เลื่อนเป็นระดับช านาญงาน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 
   3. ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ 
เลื่อนเป็นระดับช านาญการ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการ
ตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 
2561-2563 โดยพิจารณาบุคลากรเข้ารับการอบรม เพ่ือ
พัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่งให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบใน
การพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตาม
สายงานความก้าวหน้าและตามหลักสูตรในสายงานตาม
ต าแหน่ง 

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ใน
ระบบงาน e-learning 

- ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ ด าเนินการเรียนรู้
ด้วยตนเองในระบบ e-learning ในวิชาความรู้เฉพาส าหรับ
ต าแหน่ง 

 
 
 
 
 



งานการเจ้าหน้าท่ี  ส านักงานปลัด 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
2. ด้านการพัฒนา  
(ต่อ) 

2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

- องค์การบริหารส่วนต าบลมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากร      
เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่ง
ตามสายงาน 

2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจบุคลากรในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ทั้ งด้ านการ พัฒนาบุคลากร 
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบ
พร้อมทั้งติดตาม และน าผลความพึงพอใจของพนักงานมา
พัฒนา และจัดให้มีข้ันพื้นฐานของพนักงาน 

3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คู่มือเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานแต่ละต าแหน่ง โดยจัดเป็นองค์
ความรู้ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ 

- องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด มีการจัดท าคู่มือเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานแต่ละต าแหน่ง ประชาสัมพันธ์โดย
จัดเป็นองค์ความรู้ของหน่วยงาน ลงในเว็บไซต์ของ อบต. 

3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรใน
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

- องค์การบริหารส่วนต าบลมีการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตาม
ระยะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด แล้วเสร็จ 
สามารถตรวจสอบได ้

3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ ที่เป็นธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บั งคับบัญชา
ตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติ
ราชการในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคน อย่างเป็น
ธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

 



งานการเจ้าหน้าท่ี  ส านักงานปลัด 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 
    (ต่อ) 

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลครั้งที่ 1/2562 
ให้เป็นไปตามผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ผ่าน
กระบวนการ คกก.พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
ครั้งที่ 1/2562 ตามค าสั่งเลื่อนขั้น และรายงานการประชุม
ดังกล่าว 

3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่
ราชการประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชยแก่บุคลากรดีเด่น ด้าน
การปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกาด ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- ประชาสัมพันธ์ ให้ เจ้ าหน้าที่ รับทราบประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกาด ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ 
ติดตามและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

-ด าเนินงานการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างตามค าสั่ง อบต.บ้านกาด
ที่ 671/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 

 4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 

- มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

 
 
 

                     (นายณพลเดช  ปันเรือน) 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 


