
                                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ    องคการบริหารสวนตำบลกระแชง       โทร. 036-782-031 
ที่   สำนักงานปลัดฯ                                  วันที ่   31    มีนาคม   2564 
เรื่อง   รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำป  พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 
2564 – 31 มีนาคม 2565) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
เรียน    นายกองคการบริหารสวนตำบลกระแชง 

  ตามที่ อบต.กระแชง ไดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำป  พ.ศ.2565 (1 
ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) น้ัน  

 

   บัดน้ี  ขอรายงานผลผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำป  
พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) รายละเอียดตามที่แนบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
        ( นางวิลาวรรณ  เสนดี ) 
                นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ 

- เพ่ือโปรดทราบ 

 
 
           ( นายสืบพงศ  ดอนมุงคุณ ) 
           หัวหนาสำนักปลัดฯ     -   โปรดทราบ 
 
 
                  ( นายการุณ  พิริยายน ) 
                          ปลัดองคการบริหารสวนตำบลกระแชง 
 
 
                                       คำสั่ง นายก อบต. 

- ทราบ และใหนำขอมูลไปประชาสัมพันธในเวปไซดอบต.กระแขง 

ตอไป   

 

 
( นายฉลอม  จิตประสพ ) 

นายกองคการบริหารสวนตำบลกระแชง 



รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำป  พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 
 

นโยบาย แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชีว้ัด ผลการดำเนนิงาน ขอเสนอแนะ 
1.นโยบายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 2565 

แถลงนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคลในสภา 

เพ่ือสามารถวางแผน
บริหารอัตรากำลังคนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

รายงานการ
ดำเนินการตาม
นโยบายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ดำเนินการครบ 8 ขอ  

2.การสรรหาและคัดเลือก 
 

1ขอให กสถ.ดำเนินการ

สอบแขงขันพนักงานสวนตำบล 

ดำเนินการคัดเลือก สรร
หา บุคลากรมาปฏิบัติงาน
ตามแผนอัตรากำลัง 
2564-2566 

หนังสือ ขอให กสถ.
เปนผูดำเนินการ
สอบ ตำแหนง 
นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

อยูระหวางการดำเนินการ  

 2.ประกาศสรรหาพนักงานจาง ดำเนินการคัดเลือก สรร
หา บุคลากรมาปฏิบัติงาน
ตามแผนอัตรากำลัง 
2564-2566 

คำสั่ง บรรจุแตงต้ัง สรรหาพนักงานจางภารกิจ 1  
ตำแหนง  ทดแทนผูที่ลาออก 
บรรจุ พนักงานจางทั่วไป 1 
ตำแหนง 

 

3.  นโยบายดานบริหารผล
การปฏิบัติราชการ 
 

1.ประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงาน ขาราชการ ครู และ
พนักงานจาง 

เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิและ
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 

รายงานการประชุม มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

อยางเปนธรรม 

 



 

นโยบาย แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชีว้ัด ผลการดำเนนิงาน ขอเสนอแนะ 
4.  บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 

1.ออกคำสั่งใหพนักงานสวน
ตำบลเดินทางไปรวมประชุม  
อบรม 

ดำเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร   

คำสัง อบรม 
ประชุมสัมมนา 

มีพนักงานไดรับการอบรม  ตรง

ตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง คิด

เปนรอยเปอรเซ็นต 

 

 2.ประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงาน ขาราชการ ครู และ
พนักงานจาง 

เพ่ือเพ่ิมผลสมัฤทธิและ
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 

รายงานการประชุม มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

อยางเปนธรรม 

 

5.สวัสดิการและ
คาตอบแทน 

1.จัดหาน้ำด่ืมชา กาแฟใหแก
พนักงาน  และผูมาติดตอ
ราชการ 
 

เพ่ือสรางแรงจูงใจให
บุคลากร และอำนวย
ความสะดวกใหประชาชน 

มุมบริการเครือ่งด่ืม 
ณ อบต. 

บุคลากร และผูมาติดตอราชการมี

เครื่องด่ืมไวบริการ 

 

 2.การจัดสวัสดิการตางๆ ใหแก
พนักงาน  ครู  และพนักงานจาง 

เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจ เอกสารการเบิก
ตางๆ 

มีการดูแล ดานสวัสดิการตางๆ 

เชน การรักษาพยาบาล  การลา  

การเบิกคาเชาบาน  คาการศกึษา

บุตร เงินประจำตำแหนง  ให

เปนไปตามสิทธิ 

 

6.ดานคุณธรรม  จริยธรรม  

และการสรางความผูกพัน

ในองคกร 

 

1.กิจกรรมแสดงเจตจำนงใน
การตอตานการทุจริตคอรรับช่ัน  

เพ่ือเสริมสรางมาตราฐาน
วินัยคุณธรรม  จริยธรรม
และปองกันการทุจริต
ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

รายงานผลการ
ดำเนินการแผนการ
สงเสริมวินัย  
คุณธรรมจริยธรรม  
และปองกันการ
ทุจริต  คอรรับช่ัน 

มีการเนินงานตามแผน  โดยสรุป

รายงานผลการดำเนินการแผนการ

สงเสริมวินัย  คุณธรรมจริยธรรม  

และปองกันการทุจริต  คอรรบัช่ัน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบาย แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชีว้ัด ผลการดำเนนิงาน ขอเสนอแนะ 
 2.ทำบุญอบต. สรางขวัญ กำลังใจ และ

ความสามัคค ี
รูปภาพ กิจกรรม ทำบุญอบต.เกิดขวัญ  และกำลังใจ 

ตลอดจนเกิดความรักสามัคคใีน
หนวยงาน 

 

7.ดานเทคโนโลยีและการ
พัฒนาทักษะดานดิจิตอล 

1.มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานผานระบบไลน 

เพ่ือใหทุกคนเขาถึงงาน
ขององคกรไดตลอดเวลา
และเปนการพัฒนาทักษะ
ดานดิจิตอล 

ไลน อบต.  บุคลากรไดรับทราบขาวสารและผล
การดำเนินงานตางๆ 

 

 2.การบันทึกขอมูลระบบ
บุคลากรทองถิ่น 

หนวยงาน  สามารถ
ตรวจสอบ และใชงาน
ขอมูลบุคลากรทองถิ่นได
ตลอดเวลา 

ระบบบุคลากร
ทองถิ่น 

หนวยงาน  ดำเนินการปรับปรุง
ระบบดังกลาว  ตามระยะที่กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น  
กำหนดทุกระยะ  แลวเสร็จตามที่
กำหนดไว 

 

 3.การประชุม อบรม ผานระบบ 
Zoom 

แกปญหาสถานการณ    
โควิด 

รูปภาพ มีความรู และความเขาใจการทำงาน
มากขึ้น 

 

8.ดานความปลอดภัย  
 อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการ
ทำงาน 

โครงการสถานทีท่ำงาน นาอยู  
นาทำงาน 

เพ่ือทำสถานที่ทำงานใหมี
ความสะอาด  ปลอดภัย  

แบบประเมินความ
พึงพอใขของ
บุคลากร 

สถานที่ทำงานสะอาด  ปลอดภัย มี
การใหบริการที่ดี 

 



รูปกจิกรรม 
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