
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ                                

ที ่  ลบ 72101/225               วันที ่ 30  ตุลาคม  2563          

เรื่อง   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 
           
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกต ุ  
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ได้ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุจึงขอรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในช่วงปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
 
  ปัญหาและอุปสรรค 
  1. สถานการณ์โควิด-19 ท าให้การส่งพนักงานเข้ารับการอบรมตามโครงการต่างๆทั้งภายใน
จังหวัดและภายนอกจังหวัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
  2. งบประมาณที่มีจ ากัด ท าให้โอกาสในการเข้ารับการอบรมของพนักงานมีจ ากัดไปด้วย 
 
  ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรมีการจัดอบรมพนักงานเป็นการภายในให้บ่อยครั้งขึ้น เพื่อลดผลการทบจากสถานการณ์โรค
ติดเชื้อโควิด-19 และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการด้วย 
   

 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 

 

 
                       (นางพิษิ  โซซ่า) 
                              หัวหน้าส านักปลัด                    
 

ความเห็นปลัด อบต. 
............................................................................................................................. .............................. 

 
                     (อัครพัชร์  แก้วกระจ่างสินธ)์ 
            รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 

 
 ความเห็นนายก อบต. 
............................................................................................................................. .............................. 

  
 
            (นายบุญธรรม  นพรัตน์)                           
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน  ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

1.ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี 

เพ่ือแสดงค่า
งานของแต่ละ
ต าแหน่ง 

พนักงานท างาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 90 

- ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566) เพ่ือรองรับภารกิจของ 
  หน่วยงาน และปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับ
ส่วนราชการในปัจจุบัน 

ควรมีการปรับปรุงแผนในทุกๆปี 

1.2 การรับโอน 
การโอนย้าย
พนักงานส่วนต าบล 

เพ่ือให้พนักงาน
มีประสบการณ์
มากขึ้น 

มีการรับโอน
ต าแหน่งว่างร้อย
ละ 90 

- ด าเนินการรับโอนย้ายพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล 
- ด าเนินการรับโอนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งนัก
ทรัพยากรบุคคลแทนต าแหน่งว่าง 

รับโอนไม่กระทบต าแหน่งอ่ืนมาก
นัก งานไม่ติดขัด 

1.3 จัดท าและ
ด าเนินการสรรหา
พนักงานจ้างให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือให้พนักงาน
ท างานมี
ประสิทธิภาพ 

มีการสรรหา
ทันเวลา ก่อนเริ่ม
ปีงบประมาณใหม่ 

- ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้าง แทนต าแหน่งว่าง สรรหาพนักงานที่ทีคุณภาพ มี
คุณธรรม 

1.4  การคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือนเลื่อน
ระดับให้สูงขึ้น 

เพ่ือสร้างขวัญ
ก าลังใจให้
พนักงาน 

พนักงานได้รับการ
คัดเลือกมีคุณภาพ 

- ไม่มีการด าเนินการ ยังไม่ถึงช่วงเวลาเลื่อนระดับของ
พนักงาน 

2.ด้านการพัฒนา 2.1 การจัดท า
แผนพัฒนา
บุคลากร 

เพ่ือแสดง
แผนพัฒนา
บุคลากร 

มีการพัฒนาตาม
โครงการร้อยละ 
80 

- มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ควรมีการปรับปรุงแผนในทุกๆปี 

2.2 การประเมิน
ความพึงพอใจของ
บุคลากร 

เพ่ือให้บุคลากร
ได้แสดงออกใน
การมีส่วนร่วม 

พนักงานประเมิน
ร้อยละ 95 

- มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

ควรมีการจัดท าในทุกๆรอบการ
ประเมิน 

2.3 การพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ 

เพ่ือส่งเสริม
ทักษะ 

พัฒนาร้อยละ 80 
ของโครงการ 

- มีการจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรมตาม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงาน 

ควรเพิ่มงบประมาณในการอบรม 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน  ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
3.ด้านการธ ารง
รักษาไว้และสร้าง
แรงจูงใจ 

3.1 กระบวนการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือสร้าง
กระบวนการที่มี
เป้าหมายการ
ประเมินชัดเจน 

พนักงานพึงพอใจ
ร้อยละ 90 

- มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เป็น
ธรรม ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ควรให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม 

3.2 ด าเนินการ
ปรับปรุงข้อมูล
บุคลากรในระบบ
ศูนย์ข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ 

เพ่ือเป็นการ
ปรับปรุงข้อมูล
ให้ทันสมัย 

ปรับปรุงปีละ 2 
ครั้ง 

- ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่าง
สม่ าเสมอ 

ควรด าเนินการตามกรอบเวลาให้
ชัดเจน 

4.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ 

1.1 จัดท าประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการท้องถิ่น 

เพ่ือเป็นการ
แสดง
เจตนารมณ์ของ
พนักงาน 

พนักงานมี
คุณธรรม มีวินัยที่
พึงประสงค์ ร้อย
ละ 80 

- ด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบและ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด 

ควรมีการปรับปรุงในทุกๆปี 

1.2 การมอบหมาย
การปฏิบัติหน้าที่ 

เพ่ือแสดงกรอบ
งานที่ชัดเจน 

พนักงานมีการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน
กันได้ ร้อยละ 90 

- ผู้บังคับบัญชามอบหมายหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
- มีค าสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานในต าแหน่งที่ว่าง 

ควรมีค าสั่งมอบหมายที่ชัดเจน 

 


