
 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน                                                                  
ที ่ กจ  71301/-                  วันที่   4  เมษายน  2565   
เรื่อง รายงานการด้าเนินตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

เรียน หัวหน้าส้านักปลัด/ปลัด อบต.ตะคร ้าเอน/นายก อบต.ตะคร ้าเอน 
 

  ตามที่งานการเจ้าหน้าที่ ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน ได้ด้าเนินการจัดท้า
นโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างและการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์ความรู้ ด้านอัตราก้าลังและการบริหารอัตราก้าลัง ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) 
เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่
รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บุคลากร
ทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นแนวทางในการด้าเนินการจัดการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร 
และเพ่ือด้ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป นั น 
  
  บัดนี  ได้ด้าเนินตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  แล้ว งานการเจ้าหน้าที่ ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน จึงขอรายงานฯ  ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
           (ลงชื่อ)...........................................ผู้เสนอรายงาน 
           (นางปวีณา  ดิษผล) 
                 นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ 
เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน 
............................................................................ 
        
        (นางณภัทร   โพธิพิพิธ) 
                หัวหน้าส้านักปลัด 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน 
.............................................................................   
        
                  (นายจินดา   เจเถื่อน) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน 
- ทราบ 
 
        (นายส้ารวย  อินทร์นะนิสา) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน 



 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปี  2565 

 
ประเด็นนโยบาย การด าเนินการการ 

1.นโยบายด้านการปรับปรุง
โครงสร้างระบบงานและการ
บริหารอัตราก้าลัง 

1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  ระบบงานและกรอบอัตราก้าลังให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน 
2. จัดท้าสมรรถนะ  และน้าสมรรถนะมามาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ทั ง
ด้านการสรรหา  การเลื่อนขั นเงินเดือนและปรับต้าแหน่ง  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการวางแผนการพัฒนาบุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 
3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
4. จัดท้าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
5. จัดท้าแผนการสืบทอดต้าแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี  และคนเก่งของ
องค์กร 

2.นโยบายด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

1. จัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ อบต. 
2. จัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรตามต้าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ  
แผนการสืบทอดต้าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตามสายอาชีพและต้าแหน่งสายงานอย่างต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมให้กับบุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ 
อบต.ตะคร ้าเอน 
5. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้  องค์ความรู้  เพ่ือสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้   การ
ถ่ายทอดความรู้  การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท้างานอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.นโยบายด้านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  LHR  และ  ELAAS 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร LHR  และ  
ELAAS 
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้
ผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือรองรับการใช้งานระบบ  และเพ่ือขีดความสามารถของบุคลากร  
เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 

4.นโยบายด้านสวัสดิการ 1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน   
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง  คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร 
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ  ผลตอบแทนพิเศษ 
5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
6. จัดท้าโครงการสร้างเสริมสุขภาวะและสุขภาพแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 

 



 
ประเด็นนโยบาย การด าเนินการการ 

5.นโยบายด้านการบริหาร 1. กระจายอ้านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
2. มีการก้าหนดแผนกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตาม
แผนงาน  และทิศทางท่ีวางไว้ 
3. มีการจัดท้าแผนปฏิบัติงานประจ้าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก้าหนดไว้ 
4. มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และมี
ประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
5. มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจ้าเดือนและคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค  และปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง   

6.นโยบายด้านอัตราก้าลัง
และการบริหารอัตราก้าลัง 

ด้าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก้าลัง  3  ปี  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566  (ปรับปรุงครั งที่ 1)  ดังนี  
1.ขอก้าหนดต้าแหน่งเพิ่ม  6  อัตรา  ดังนี    
กองคลัง 
ปีงบประมาณ  2565 
   - ต้าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)  จ้านวน  1  อัตรา 
กองช่าง 
ปีงบประมาณ  2565 
   - ต้าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)  จ้านวน  1  อัตรา 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ  2565 
   - ต้าแหน่งผู้ดูและเด็ก (ท่ัวไป)  จ้านวน  2  อัตรา 
ปีงบประมาณ  2566 
   - ต้าแหน่งผู้ดูและเด็ก (ท่ัวไป)  จ้านวน  1  อัตรา 
2.ขอปรับลดต้าแหน่ง  จ้านวน  2  อัตรา  ดังนี    
กองคลัง 
ปีงบประมาณ  2565 
   - ต้าแหน่งนักวิชาการคลัง (ปง./ชง.)  จ้านวน  1  อัตรา 
กองช่าง 
ปีงบประมาณ  2565 
   - ต้าแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  จ้านวน  1  อัตรา 

7.นโยบายด้านการสร้าง
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ 

1. สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของ
การจัดการความรู้ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอื อต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด 
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้  เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์
ความรู้ต่างๆ ขององค์กร  และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. จัดท้า  “แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 



 
 

ประเด็นนโยบาย การด าเนินการการ 
8.นโยบายด้านภาระงาน 1. ก้าหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน 

2. จัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
3. บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ท้าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่้าเสมอ
โดยทุกงานจะต้อง มีการประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเป็นการรายงานผลการ
ด้าเนินการ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุง ภาระงานประจ้าทุกเดือน โดยให้
งานการเจ้าหน้าที่ จัดท้าค้าสั่งการแบ่งงานและก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน แยกเป็นส่วนราชการ และให้มี
การทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ทุกรอบการประเมิน หรือเมื่อภาระงานเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม 

9.นโยบายด้านระบบ
สารสนเทศ 

1. ทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
2. จัดท้าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั นๆและหาแนวทางใน
การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน 
3. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่้าเสมอ โดยให้ปฏิบัติ
ตามแผ่นแม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้า เอน งานการ
เจ้าหน้าที่ต้องมี การประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

10.นโยบายด้านการมีส่วน
ร่วมในการบริหาร 

1. ประชุมหัวหน้างานกับผู้อ้านวยการกองเพ่ือเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วม
แก้ไขปัญหา อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็น
ประจ้า 
2. ประชุมงาน เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน  
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
4. ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการท้างาน เพ่ือให้
บุคลากรพัฒนา ทักษะและความช้านาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจ
ขององค์กรให้เกิดประโยชน์ ประสิทธิภาพ สูงสุดและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 

11.นโยบายด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

1. มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ น 
3. ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และ
น้าผลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผน
อัตราก้าลัง 3 ปี  (พ.ศ.2564-2566) 

 



 
ประเด็นนโยบาย การด าเนินการการ 

12.นโยบายด้านการเงิน
และงบประมาณ 

1. จัดท้าแผนการใช้เงินงบประมาณทั งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
งานประจ้าปี 
2. จัดท้าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทั งงบประมาณแผนดินและเงินรายได้
ประจ้าเดือน เวียนให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ทราบทุกเดือน 
3. น้าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้ด้าเนินงานเป็นระบบการบริหาร
และจัดการตามระบบบัญชีมาใช้ 
4. มอบหมายให้บุคลากรทีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดย
ให้กองคลัง ด้าเนินการจัดท้ารายงานสรุปผลการด้าเนินงานแล้วประชาสัมพันธ์ให้ทุก
กองและประชาชนทั่วไปได้รับทราบเป็นประจ้าทุกเดือน 

13.นโยบายด้านการท้านุ
บ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท้านุบ้า รุง
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
2. จัดท้าแผน/กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านการท้านุ
บ้ารุงศิลปวัฒนธรรม  
3. ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
น้าไปสู่การสร้างสรรค์ รวมทั งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
4. จัดท้าโครงการปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา 

14.นโยบายด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

1. พึงด้ารงตนให้ตั งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ 
และมีความรับผิดชอบ  
2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลัก 
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
6. จัดท้าโครงการปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์เนกขัมมะถวายเป็นพระราชกุศล  
ประจ้าปี พ.ศ.2565  กับวัดห้วยกรด   อ้าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  อย่าง
น้อย  1  วัน  โดยจะด้าเนินกิจกรรมในวันที่  21-25  กุมภาพันธ์ 2565 

 


