
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น  โทร  043- 306922 
ที่   ขก ๘๔๓๐๑/323              วันที่    15  ตุลาคม  2562 
เรื่อง  รายงานการด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................................................................................................. ................................................. 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น 

  ตามที่งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น  ได้ด าเนินการ
จัดท านโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหาร  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการองค์ความรู้  ด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง ระยะเวลา  3 ปี (พ.ศ.  2561 -
2563)  เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี  มีวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะ
งานที่รับผิดชอบ  สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้
บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาฝึกอบรม
บุคลากร  และเพ่ือด ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป 

  บัดนี้  ได้ด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2562  ได้เสร็จสิ้นแล้ว  ดังนั้น  งานการเจ้าหน้าที่   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น   
จึงขอรายงานการด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ  2562  
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่นทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
               บุษบา  สุต ิ
         (นางสาวบุษบา  สุติ) 
            นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 
 
 

                         ศศิยุพา  โมรีรัตน์ 
                       (นางศศิยุพา โมรีรัตน์) 

     หัวหน้าส านักปลัด  
 
 

                  กุสุมา  ศิรินันทวิทยา 
                     (นางกุสุมา   ศิรินันทวิทยา) 

  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น 
 
     
      
            มนต์ชัย  ดวงสว่าง 
                 (นายมนต์ชัย   ดวงสว่าง) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน  พ.ศ. 2562 
1.ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าและด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

ด าเนินการสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้างให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 
 
 
 
 
 
 
1.2 การรับสมัครคัดเลือกสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. ด าเนินการรับโอนย้าย พนักงานส่วนต าบล ที่ว่าง
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ได้แก่ นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ 
2. ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้างที่ว่าง ใน
ต าแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดส านักปลัด  
3. ด าเนินการขอให้ กสถ.ด าเนินการสอบแทน ใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา 
    
 
-ประกาศรับสมัครคัดเลือกการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ในต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการ
ตามแผนฯให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
 
 
 
2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบใน
การพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
 

-มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 – 2563 โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับ
การอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่ง ให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
 
-มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมตามสายงานความก้าวหน้า ในแผนพัฒนา
บุคลากรฯ 
 



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน พ.ศ.  2562 
 2.3 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร -หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร

ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนา
บุคลากรสวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน ติดตาม 
และน าผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา และ
จัดให้มีขั้นพ้ืนฐานของพนักงาน 
 
 

3.ด้านการธ ารง  รักษาไว้ และแรงจูงใจ 3.1 ประชาสัมพันธ์แนวทางความก้าวหน้าในสายงาน
ต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 
 
 
3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรใน
ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 
 

-หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้
ค าปรึกษา 
 
-หน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตาม
ระยะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดทุก
ระยะ แล้วเสร็จที่ก าหนดไว้ 
 
 



3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

-หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
พิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน  พ.ศ.  2562 
 3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้ 
 
 
3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่
ราชการประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้าน
การปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 
 

-พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 
2/2562 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก.พิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  
 
-อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  และวินัย
ข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแท่น ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 

-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น  และข้อบังคับ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 



4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ 
ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 
 

-ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
ตามค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น 
 
 
-มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 

 
 


