
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 

ที่          -/๒๕๖5 วันที่    5  มกรำคม  ๒๕๖5 

เร่ือง  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลปี พ.ศ. 2564 
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
 

 ตำมที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง ได้ประกำศนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 และด ำเนินกำรในประเด็นนโยบำย/แผนกำรด ำเนินงำน ตำมนโยบำย ฯ                    
เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว 
 

  งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักปลัด จึงสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำว                 
ทั้ง 5 ด้ำน ตำมเอกสำรที่แนบท้ำยนี้ 
 

     จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

 
         นำงสำวอำรดำ   เดชขุนทด 
            นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 

 

ควำมเห็น....................................................................................................................... ............ 
 
 

นำงสำวปรำณิสำ   วงษ์นิกร 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 

 

 
ควำมเห็น.............................................................. ..................................................................... 
 
 

นำงสำวสมพร  มีวงษ์สม 
รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 

 
 

ควำมเห็น..................................................................................................................... .............. 
 

 
 นำยสมประสงค์  นำคนำคำ 

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รักษำรำชกำรแทน 
 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
1. ด้านการวางแผนก าลังคน 1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนด ปรับปรุบแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ ตามประกาศ

โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังท่ีรองรับต่อภารกิจองค์การ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการปรับ
บริหารส่วนต าบลเสาธงท่ีเปล่ียนแปลงไป โครงสร้างการแย่งส่วนราชการก าหนดเพ่ิมหน่วยตรวจสอบภายใน 

และก าหนด นักวิชาการตรวจสอบภายใน  1 อัตรา

2 ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. อยู่ระหว่างรอขอใช้บัญชีสอบแข่งขันของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
และพนักงานจ้าง  ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงหรือการสูญเสีย จ านวน 5 ต าแหน่ง 5 อัตรา ดังน้ี
ก าลังคน โดยมุ่งเน้นการสรรหาภายในห้วงเวลา 60 วัน 1. ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปง./ชง. 1 อัตรา
นับแต่วันท่ีต าแหน่งว่าง 2. ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    ระดับ ปง./ชง. 1 อัตรา
3. ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง ระดับ ต้น 1 อัตรา
4. ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ปง./ชง. 1 อัตรา
5. ต าแหน่งนายช่างโยธา ระดับ ปง./ชง. 1 อัตรา

3 รับโอนพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และรับสมัคร ด าเนินการรับโอนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานครู จ านวน 2 ต าแหน่ง
บุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องประกาศทางเว็บ 2 อัตรา ดังน้ี
ไซต์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง และแจ้งข่าวประชา 1. ต าแหน่งครู ระดับ คศ. 1  1 อัตรา
สัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืนประกอบด้วย              2. ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ ปก./ชก. จ านวน 1 อัตรา

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564

2. ด้านการบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร บรรจุและแต่งแต่งพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และ ไม่มีการบรรจุและแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง เน่ืองด้วยอยู่ระหว่างรอขอใช้บัญชีท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินด าเนิน

การจัดสอบแข่งขัน ไม่มีผู้ประสงค์ขอโอน(ย้าย) และไม่มีอัตราว่างของ
พนักงานจ้างท่ีต้องบรรจุแต่งต้ังตามกรอบอัตราก าลัง

3. ด้านการพัฒนา วางแผนพัฒนาบุคลากร - ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2566 โดยพิจารณาบุคลากรเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนา
ความรู้ตามสายงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรดังกล่าวข้างต้น
- ด าเนินการจัดให้มีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ในรูปแบบการจัดองค์ความรู้
ในองค์กร (Knowledge Management:KM)

4. การธ ารงรักษา 1. วางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานท่ีชัดเจน - ด าเนินการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง
ให้บุคลากรทราบ รวมท้ังให้ค าปรึกษาแก่บุคลากร

2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล - ด าเนินการประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏบัติงานของ
พนักงานครูและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง และมีการถ่ายทอดตัวช้ีวัด
จ้างท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแลก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตลอดจนถึงคณะกรรมการกล่ันกรองผลการพิจารณาการปฏิบัติราชการ 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564

ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไป
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

- ด าเนินการประรายช่ือผู้ท่ีมีผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
ในระดับดีเด่น และผู้ท่ีมีผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูในระดับดีมาก
- ด าเนินการประชุมคณะกรรมการเพ่ือประเมินพิจารณาเงินรางวัลประจ าปี
ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง

3. จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันต่อหน่วยงาน ไม่มีการจัดกิจกรรมเข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ประจ าปี 2564 เน่ืองด้วย
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19)

4. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคล ด าเนินการบันทึกฐานข้อมูลการเปล่ียนแปลงบุคลากรในระบบสารสนเทศ

ศูนย์บริหารข้อมูลบุคลากรท้องถ่ินแห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน ภายในระยะเวลาท่ี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนด



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564

5. ด้านคุณประโยชน์และการส่งเสริม 1. จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมและมาตรฐานคุณธรรม จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมและมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม และ
และจริยธรรม ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ

2. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพ
และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน รวมถึงการตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันผลประโยชน์
ส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ ทับซ้อน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100


