
                                                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ.   ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 
ที ่นศ. ๘๗๒01/ 212    วันที ่  3  ตุลาคม  2562 
เรื่อง   สรุปผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2562  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 
 
  เรื่องเดิม 

    ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  ได้ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล               
ลงวันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๖๑  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นการเพ่ิมความคุ้มค่า
ของการใช้ทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ชวัญก าลังใจที่ดีต่อ
การปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน นั้น   

       ข้อเท็จจริง 
       ในการนี้ส านักงานปลัดอบต.ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
       1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานบุคคลและอัตราก าลัง  
       ๒. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
       ๓. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
       ๔. ด้านสวัสดิการ แรงจูงใจ  คุณภาพชีวิติ 
       ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอสรุปผลการด าเนินการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

 ข้อเสนอพิจารณา 
                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                                           

                                                             จ.อ. 
                                                                  ( ลักษเกียรติ  บุญเกิด) 
                                                              นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

                                                                                   
                                                                        (นางสิริญพัชธ์  พงศ์ธนบดี) 
                                                                         หัวหน้าส านักงานปลัดอบต. 
 
     
         (นายปราการ  แกล้วทนง) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 
   
 
 
                                                              (ลงชื่อ) 

                                    (นายประยุทธ  แก้วประสิทธิ์) 
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 



   
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปี พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 

1. ด้านการปรับปรุง
โครงสร้างและ
อัตราก าลัง 

1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง 
เพ่ือรองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี                         
(พ.ศ.2561-2563) 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหา
ข้าราชการและพนักงานจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลง 
หรือทดแทนอัตราก าลังที่เกษียณ ลาออก หรือ
โอนย้าย 

ด าเนินการร้องขอให้ กสถ.ด าเนินการ
สอบแข่งขันแทนในต าแหน่งที่ว่าง ผอ.
กองช่าง ผอ.กองคลัง จพง.ธุรการ 
นายช่างโยธา 

1.3 การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเลื่อนระดับ
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

มีพนักงานเลื่อนระดับจ านวน 1 ราย  

2. ด้านการพัฒนา
บุคลากร 

2.1 จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลประจ าปี 
2561-2563 และด าเนินการตามแผน 

มีการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลประจ าปี 2561-2563 

2.2 ก าหนดวิธีการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบใน
การพัฒนาแต่ละต าแหน่ง 

มีการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม
ตามสายงานแต่ละต าแหน่ง 

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้
อยู่ในระบบ E-learning 

ส่งเสริมให้ผู้บรรจุใหม่ ด าเนินการ
เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ E-learning  

 2.4 ด าเนินการประเมินบุคลากร ตามเกณฑ์มาตร
ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

มีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตร
ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะเพ่ือพิจารณาเข้ารับการ
อบรม 

๓.ด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

๓.๑ ปรับปรุงระบบเครื่องข่าย  Internet ในองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ 

เพ่ิมจุดกระจายสัญญาณ Internet 

๓.๒ ปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์กร  มีการน าข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
ในเว็บไซต์ 

๓.๓ ด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในที่เลี่ยงต่อ
ความปลอดภัยของบุคลากรและ
ประชาชน 

๓.๓ ด าเนินการจัดท าบันทึก  แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูล
บุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 
 

มีการปรับปรุงระบบให้เป็นปัจจุบัน 

 

 

 



 

 

 

นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 

๔. ด้านสวัสดิการ 
แรงจูงใจ คุณภาพชีวิต 

๔1 จัดท าคู่มือความก้าวหน้าในสายงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งให้
บุคลากรทราบ พร้อมให้ค าปรึกษา 

๔.๒ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในเรื่องความปลอดภัย
ในสถานที่ท างาน 

มีการจัดซื้อเครื่องมือดับเพลิง 
มีจัดซื้อยาสามัญประจ าบ้าน 
 

๔.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการที่มีความเป็นธรรมเสมอภาคและตรวจสอบ
ได้ 

มีการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการ 

๔.๔ จัดให้มีการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง ที่เป็นธรรม  

มีการพิจารณาในรูปแบบ
คณะกรรมการ 

๔.๔ จัดหาเครื่องมือปฏิบัติงานให้เหมาะกับผู้ปฏิบัติ มีการจัดซื้อ-ซ่อมแซม เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค ให้กับบุคลากร          

๔.๕ ยกย่องบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้ในระดับดีเด่น มีการประกาศผู้ได้ผลการประเมินใน
ระดับดีเด่นให้บุคลากรในสังกัดและ
ประชาชนทราบ 

๔.๖ จัดท าโครงการแข่งขั้นกีฬาประเพณีพ้ืนบ้าน มีการแข่งข้ันกีฬาประเพณีพ้ืนบ้าน
ในช่วงสงกรานต์ระหว่างผู้บริหาร 
สมาชิกอบต. พนักงาน และประชาชน 

๔.๗ ด าเนินการจัดท าโครงการ Big Cleaning Day มีการจัดท า Big Cleaning Dayใน
องค์กร และในพ้ืนที่อบต. 

 


