
 

 

สวนราชการ   สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต  อําเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ
 

ที่ กส  ๘๐๐๐๑/-  
 

เรื่อง   รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ
.............................................................................................................................

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต
           

                  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต ไดประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาใหบุคลากรมีความรูเก่ียวกับระเบียบและขอ
กฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน และเพื่อพัฒนาใหบุคลากรนําความรูและความสามารถมาปรับใช
กับองคกรตลอดจนภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติของผูบริหารและผูรับผิดชอบงานดานบุคคลโดยเฉพาะที่ตอง
มุงปฏิบัติในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับบุคคล เพ่ือทําใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสําราญใตเปน
ทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพอันจะสงผลสําเร็จตอเปาหมายขององคการบริหารสวนตําบล นั้น
 

                    บัดนี้ ไดสิ้นสุดปงบประมาณ พ
ประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ
มาเพ่ือใหทานทราบรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีแนบมาดวย
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บันทึกขอความ 
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นายกองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต/ผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต ไดประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาใหบุคลากรมีความรูเก่ียวกับระเบียบและขอ

กฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน และเพื่อพัฒนาใหบุคลากรนําความรูและความสามารถมาปรับใช
กับองคกรตลอดจนภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติของผูบริหารและผูรับผิดชอบงานดานบุคคลโดยเฉพาะที่ตอง

ปฏิบัติในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับบุคคล เพ่ือทําใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสําราญใตเปน
ที่มีประสิทธิภาพอันจะสงผลสําเร็จตอเปาหมายขององคการบริหารสวนตําบล นั้น

บัดนี้ ไดสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แลว จึงขอรายงานการติดตา
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มาเพ่ือใหทานทราบรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีแนบมาดวย 
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การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
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การติดตามและประเมประเมินผล 
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องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 

อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ 

องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑. ดานการสรรหา 

 

 

๑.๑ จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป เพ่ือใช
เปนกรอบอัตรากําลังท่ีรองรับภารกิจของ
องคการบริหารสวนตําบล 

 

-ดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบล
สําราญใต เรื่องแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
ประจําปงบประมาณ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
เพ่ือรองรับภารกิจของหนวยงานและ
พิจารณาปรับปรุงภาระงานให
สอดคลองกับสวนราชการในปจจุบัน 

 

 

 

 ๑.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนฯหรือ
สรรหาขาราชการและพนักงานจางทันตอ
การเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนอัตรากําลังที่
ลาออกหรือโอนยาย 

๑. ดําเนินการประกาศสรรหาพนักงาน
จางภารกิจในตําแหนงผูชวยเจา
พนักงานธุรการ 

๒. ดําเนินการขอให กสถ. ดําเนินการ
สอบแชงชันทดแทนตําแหนงวางของ
ขาราชการ 

 

 ๑.๓ การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เขา รับ
ราชการ หรือประกาศรับโอนยาย 

๑. ประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือสรรหา
ใน ตําแหนงพนักงานจาง 

 

 ๑.๔ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา และ
เลือกสรร 

๑. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ 
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
เปนพนักงานจาง ประจําป ๒๕๖๔ 

 

๒. ดานการพัฒนา ๒.๑จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 
และดําเนิน การตามแผน 

-มีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร ประจําป ๒๕๖๔-๒๕๖๖  
โดยพิจารณาบุคคลเขารับการฝกอบรม
พัฒนาความรูในสายงาน 

 

 ๒.๒ กําหนดเสนทางการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนาละตําแหนง 

-มีการวางแผนพิจารณาบุคคลเขารับ
การฝกอบรม เพ่ือพัฒนาความรูตาม
สายงานในตําแหนง 

 

 

 

 

 



 
 

-๒- 

 

 ๒.๓ สรางบทเรียนรูเฉพาะทางตามสาย 
งานใหอยูในระบบงาน 

-สงเสริมใหพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลดําเนินการ
เรียนรูดวยตัวเองในสายงานของ
ตนเอง 

 

 ๒.๔ ดําเนิน การประเมิน ขาราชการ
ตามเกณฑ มาตราฐาน กําหนดตําแหนง 

-มีการประเมินผลผลการ
ปฏิบัติงานแตละรอบปตามแบบ
ประเมิน เลื่อนข้ันเงินเดือน 

 

 ๒.๕ การดําเนิน ประเมินความพึงพอใจ 
ของบุคลากร 

-หนวยงานมีการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรในการ
บริหารทรัพยากรบุคลากร 
สวัสดิการ สภาพแวดลอมการ
ทํางาน บําเหน็จความชอบ 
พรอมท้ังติดตามและนําผลการ
ประเมินมาพัฒนา 

 

๓. ดานการธํารง รักษาไว 
และแรงจูงใจ 

๓.๑ ประชาสัมพันธ และเผยแพร
แนวทาง เสนทางความกาวหนาในสาย
งานในตําแหนงใหบุคลากรไดทราบ 

-หนวยงานมีการประชาสัมพันธ
เสนทางความกาวหนาสายงานใน
ตําแหนงใหบุคลากรไดทราบ 

 

 ๓.๒ ดําเนินการบันทึก แกไขปรับปรุง 
ขอ มูลบุคลากรแหงชาติใหถูกตอง 
ครบถวน และเปนปจจุบัน 

-หนวยงานดําเนินการปรับปรุง
ระบบ ดังกลาว ตามระยะเวลาที่
กรมสงเสริมปกครองทองถ่ิน
กําหนดทุกระยะ แลวเสร็จตามที่
กําหนดไว 

 

 ๓.๓ จัดใหมีการพิจารณาความคิดเห็น 
ชอบ ตามผลการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
อยางเปนธรรม เสมอภาคและสามารถ
ตรวจสอบได 

-พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
พนักงาน องคการบริหารสวน
ตําบลครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ ใหเปนไป
ตามผลการประเมินการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ผานการ
กระบวนการคณะกรรมการ
พิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน 

 

๔. ดานคุณธรรม จริยธรรม
และวินัยขาราชการ 

๔.๑ แจงใหบุคลากรใน สกัดรับทราบถึง
ประมวลจริยธรรมขาราชการสวน
ทองถิ่น ขอบังคบัวาดวย จรรยาบรรณ
ขาราชการสวนทองถ่ิน 

-ประชาสัมพันธใหเจาหนาที่
ทราบประมวลจริยธรรม
ขาราชการ ทองถ่ิน ขอบังคับวา
จรรยาบรรณขาราชการทองถ่ิน 

 

 



 

 ๔.๒ ใหผูบังคบับัญชามอบหมายงานแก
ผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรมรวมถึง
การควบคุมการกับคิดตามและดูแลให
ปฏิบัติตามระเบียบ

 ๔.๓ สงเสริมให 
แผนการเสริมสรางมาตราฐานวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และทุจริต ประจําป 
พ.ศ.๒๕๖๔

ปญหาและอุปสรรค เนื่องจากในป พ
นโยบายดานการบริหารงานบุคคลไมเปนตามเปาหมายที่วางไว
ระบาดของโรคติดตอโควิด ๑๙ ทําใหกิจกรรมการโครงการท่ีเก่ียว
ตามวตัถุประสงคท่ีตั้งไว 

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข จาการ
องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต จะเห็นไดวามีการดําเนินการครบทุกนโยบายที่กําหนดไว ทําใหพนักงานทุกคนมี
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง 
แกไขปญหากับพื้นที่ตามภารกิจและหนาที่ของทองถ่ินที่มีพระราชบัญญัติกําหนดไว

 

                                         ลงชื่อ
                                               
                                                   

 

-๓- 

 

ใหผูบังคบับัญชามอบหมายงานแก
ผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรมรวมถึง
การควบคุมการกับคิดตามและดูแลให
ปฏิบัติตามระเบียบ 

-ดําเนินการแบงงานและ
มอบหมายหนาที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา พนักงาน
จางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป 

สงเสริมให บุคลากรปฏิบัติงานตาม
แผนการเสริมสรางมาตราฐานวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และทุจริต ประจําป 

๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

-มีการดําเนินการรวมแผน โดย
สรุปรายงานผลการดําเนินการ
แผนสงเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการปองกันการ
ทุจริตคอรรับชั่น

ในป พ.ศ.๒๕๖๔ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ทําให
นโยบายดานการบริหารงานบุคคลไมเปนตามเปาหมายที่วางไว และขาดการดําเนินการท่ีตอเนื่องประกอบกับมีแพร

ทําใหกิจกรรมการโครงการท่ีเก่ียวกับการฝกอบรมและการพัฒนาบุคคลไมเปนไป

จาการดําเนินการนโยบายดานตางๆ ของนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลชอง
องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต จะเห็นไดวามีการดําเนินการครบทุกนโยบายที่กําหนดไว ทําใหพนักงานทุกคนมี
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง เพ่ือใหงานออกมาไดดีที่สุดสามารถตอบสนองความตองการและ
แกไขปญหากับพื้นที่ตามภารกิจและหนาที่ของทองถ่ินที่มีพระราชบัญญัติกําหนดไว 

ลงชื่อ 
                                               (นายณภัทร  ไชยากรกิจ) 

                                            นักทรัพยากรบุคคล 

ดําเนินการแบงงานและ
มอบหมายหนาที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา พนักงาน
จางตามภารกิจ และพนักงาน

 

มีการดําเนินการรวมแผน โดย
สรุปรายงานผลการดําเนินการ
แผนสงเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการปองกันการ
ทุจริตคอรรับชั่น 

 

มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ทําให
และขาดการดําเนินการท่ีตอเนื่องประกอบกับมีแพร

กับการฝกอบรมและการพัฒนาบุคคลไมเปนไป

ดําเนินการนโยบายดานตางๆ ของนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลชอง
องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต จะเห็นไดวามีการดําเนินการครบทุกนโยบายที่กําหนดไว ทําใหพนักงานทุกคนมี

เพ่ือใหงานออกมาไดดีที่สุดสามารถตอบสนองความตองการและ


