
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น 
ที ่ อบ 83101 / 210     วันที่   13  มีนาคม  2565 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ  2565 

  

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น 

  เรื่องเดิม 

  ตามที่สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น  ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายและกลยุทธ์
ด้านโครงสร้าง  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การสร้างระบบบริหารจัดการความรู้  ด้านอัตรากำลังและ
การบริหารอัตรากำลัง  ระยะเวลา 3  ปี  (พ.ศ. 2564-2566) เพ่ือเป็นการพัฒนาพัฒนาบุคลากร  และเพ่ิมพูน
ความรู้  ทักษะ  ทัศนะคติที่ดี  มีวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รีบผิดชอบ  สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ในสถานการณ์ความเปลี่ยนแผลง  เพื่อให้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้คงอยู่คู่องค์กรต่อไป  

  บัดนี้  การดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล  ประจำปีงบประมาณ 
2565  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในรอบระหว่าง (1 ตุลาคม  2564 – 1 มีนาคม  2565) ดังนั้น สำนักปลัดองค์
กาบริหารส่วนตำบลโนนการเล็น  จึงขอรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็นทราบ  รายละเอียด
ตามเอกสารแนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

   (ลงชื่อ)            
                (นางสาวสนธิยา  แสนทวีสุข ) 
                นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

  ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด 
  ………………………………………………………… 
                  .  ………………………………………………………… 
                                           
            (นางละออ  มายาดี) 
             หวัหน้าสำนักปลัด 
 
 
 
 

/ ความเห็นของ...... 
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ความเห็นของปลัด อบต.โนนกาเล็น 
  ………………………………………………………… 
  …………………………………………………………. 

  
           จ่าอากาศตรี    

          ( พรศักดิ์  พลภักดี ) 
                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 ความเห็นของนายก อบต.โนนกาเล็น 

 อนุมัติ 
 ไมอ่นุมัต ิ เนื่องจาก…………………………………………………………. 

(ลงชื่อ)        

( นายนัฐพล  นันทบุตร ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น  อำเภอสำโรง   จังหวัดอุบลราชธานี 

ประเด็นนโยบาย 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลการดำเนินงาน 

1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง  3 ปี  เพ่ือใช้ในการกำหนด
โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่รองรับภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

 

-ดำเนินการตามแผนอัตรากำลังสามปี  (พ.ศ. 2564-2566) 

1.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการและ
พนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  หรือทดแทน
อัตรากำลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 
 

- ดำเนินการขอให้ กสถ.ดำเนินการสอบในตำแหน่ง นายช่างโยธา และตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ที่โอนย้าย 
 

1.3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
ข้าราชการหรือประกาศรับโอนย้าย  พนักงานส่วนท้องถิ่น
มาดำรงตำแหน่งที่ว่างหรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 
 

- ประกาศรับโอน ในตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ที่เปิดขึ้นใหม่ และ
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุที่โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ 

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร -ไม่มีการสรรหา 
1.5 คัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น - ดำเนินการเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น 1 ราย คือ นางสาวสนธิยา  แสนทวีสุข  

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลื่อนเป็นชำนาญการ  ประชุมเมื่อวันที่  
24  กุมภาพันธ์  2565   
 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีและดำเนินการตาม
แผนฯ ให้สอดคล้องตามความจำเป็น 

-มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2564-2566 โดย
พิจารณาบุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงานตำแหน่งให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
 

2.2 กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือเป็นกรอบใน
การพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง 

-มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงาน
ความก้าวหน้าในแผนพัฒนาบุคลากร 
 



ประเด็นนโยบาย 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลการดำเนินงาน 

 2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ใน
ระบบงาน E-Learning 
 
 

-ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลที่บรรจุใหม่  ดำเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ 
E-Learning  ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง 

 2.4 ดำเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ 
 
 

-หน่วยงานมีการประเมินบุคลกรตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  เพ่ือ
พิจารณาจัดส่งบุคลกร เข้ารับการอบรม  เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถใน
ตำแหน่งตามสายงาน 

2.5 ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร -หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารทรัพยากร
บุคคล  ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรสวัสดิการ สภาพแวดล้อมการทำงาน  
บำเหน็จความชอบพร้อมทั้ง ติดตาม และนำผลความพึงพอใจของพนักงานมา
พัฒนา และจัดให้มีข้ันพ้ืนฐานของพนักงาน 
 

3. ด้านการธำรง รักษาไว้  และ
แรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานตำแหน่ง  ให้บุคลากรทราบ 

-หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานตำแหน่ง  ให้
บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาดังกล่าว 
 

3.2 ดำเนินการบันทึก  แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลกรใน
ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน  และเป็นปัจจุบัน 
 
 

-หน่วยงานดำเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว  ตามระยะที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  กำหนดระยะ  แล้วเสร็จที่กำหนด 
 

3.3 จัดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ที่
เป็นธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

-หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด  โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ตูแล กำกับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน  จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
พิจารณา  ผลการปฏิบัติราชการกานในความรู ้ทักษะ และสมรรถนะทุกคน 
อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
 
 



ประเด็นนโยบาย 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลการดำเนินงาน 

 3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

-พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2/2564 ให้เป็นไปตาม
ผลประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการผ่านกระบวนการ คกก.พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  ครั้งที่ 2/2564  ตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
และรายงานการประชุมดังกล่าว 

3.5 ดำเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่
ราชการประจำปี  เพื่อยกย่องชมเชย แก่บุคลกรดีเด่น  ด้าน
การปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสารธารณชน 

- ปีละ 2 ครั้ง 

3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  แก่บุคลากร  ใน
ด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน  ด้านความปลอดภัยในการ
ทำงานด้านการมีส่วนร่วมในการทำงาน 

-มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
-จัดให้มียาและเวชภัณฑ์สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

4. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และ
วินัยข้าราชการ 

4.1  แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมราชการส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนกาเล็น  ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องงถิ่น  
และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กำกับ
ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

-ดำเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้าง ตามคำสั่ง อบต.โนนกาเล็น 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐานวินัยคุณธรรม  จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

-มีการดำเนินการตามแผน  โดยสรุปรายงานผลการด้านการแผนการส่งเสริวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 

 
 
 


