
 

บันทึกขอความ  
สวนราชการ  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ  (โทร. 0 4270 7348) 

ที่  สน 77301 /          วันที ่ ๓๑  มีนาคม พ.ศ. 256๔ 

เรื่อง  ผลการดําเนินการตามแผนนโยบายและกลยุทธดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป 
 งบประมาณ พ.ศ. 256๔  
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ  

  ตามที่ องคการบริหารสวนดงมะไฟ ไดมีการจัดทํานโยบายและกลยุทธดานการบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล มีวัตถปุระสงคเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา และดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟมี โดยไดกําหนดยุทธศาสตรไวทัง้หมด 10 ยุทธศาสตร ดังนี้  
  1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ  
  2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลัง 
   3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการับริหารทรัพยากรบุคคล  
  4. พัฒนาผูบริหารใหมภาวะผูนํามีวิสัยทัศน  และพฤติกรรมของผูบริหารยุคใหมที่ ให
ความสําคญักับบคุลากรผูปฏิบัตงิานควบคูกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
  5. การสงเสริมชีวิตของบุคลากร  
  6. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มปีระสิทธิภาพสูงไวกับหนวยงาน 
   7. การเสริมสรางคณุธรรมและจริยธรรมใหแกพนักงาน  
  8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรีรถนะประจําตําแหนง  
  9. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรยีนรู  
  10. การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ  
  จากการดําเนินการตามแผนการจัดทํานโยบายและกลยุทธดานการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตรนั้น ไดดําเนินกิจกรรมี/โครงการ 
ไปแลวทั้งหมด 30 กิจกรรมี/โครงการ จากการวิเคราะหและทําการสรุปผลดังกลาวแลวพบวาประเด็น         
ยุทธศาสตรที ่2 การวางแผนอัตรากําลังและปรับอตัรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจนั้น ปรากฏวาอัตรากําลังที่มี
อยูไมเพียงพอกับภารกิจ เนื่องจากมีอัตราวางของพนักงาน ดวยสาเหตุมาจากการโอนยายเปลี่ยนตําแหนงเพื่อ 
ความกาวหนาในสายงานจึงทําใหตําแหนงสายงานประเภททั่วไปวางหลายตําแหนง ฉะนั้นงานจึงไมเสร็จ       
ตามทีว่างไวเพราะมบีุคลากรทีจ่ํากัด  
  เมื่อไดผลการวิเคราะหและทําการสรุปแลว สํานักงานปลัดจึงไดนําเรื่องอัตราวางนี้เขาที ่   
ประชุม เพื่อหาแนวทางการปรับแผนการสรรหาบุคลากร จํากัดมีสรรหาโดยให กสถ.เปนผูดําเนินการสอบ  
แขงขันซึ่งเปนการขอใชบัญชี แตตําแหนงที่ขอไปนั้นบัญชีที ่กสถ.ขึ้นบัญชีไวหมดไปไมเพยีงพอกับความตองการ 
จากการประชุมของคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป มีแนวคิดตรงกันวาเราควรจะสรรหาโดยวิธีการ
รับโอนยาย เพื่อความรวดเร็วและปองกันปญหาในการขอใชบัญชีซึ่งอาจจะทําใหไมเพียงพอในครั้งตอไป     
สวนประเดน็ยุทธศาสตรอืน่ๆ เปนไปตามแผนทีไ่ดกําหนดไวรายละเอียดตามทีแ่นบมาดวยพรอม นี้  
 
 
 
 
           /จึงเรียนมา… 
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  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 
       (ลงชือ่)  
        (นางสิริกานดา ลาวงศเกิด) 
               นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 
(ลงชือ่)  
 (นายอดุลย เวียงสมุทร)  
   หัวหนาสานักปลัด  
 
 
(ลงชื่อ)  
 (นางสาวอรอุมา ไตรภพ) 
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 
  ทราบ 
 

 
(ลงชือ่) 
    (นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล)  
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ  
 
 
  ทราบ  

 
 

 (ลงชื่อ) ................................................................... 
    (นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล)  
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ 
  นายกองคการบริการสวนตําบลดงมะไฟ 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการดาํเนินการตามนโยบายและดานการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาํปงบประมาณ 2560 (ผลการดําเนนิการตั้งแตวันที ่ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
***************************************************** 

ประเด็นยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1 
การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ  
 

1. การสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลสายงานประเภททั่วไปตําแหนงเจาพนักงานพสัดุเปนประเภทวิชาการตําแหนงนักวิชาการเงินและบญัชี  
2. การสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลสายงานประเภททั่วไปตําแหนงเจาพนักงานธรการเปนประเภทวิชาการตําแหนงนักวิชาการศึกษา 
3. การสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหารในตําแหนงนักพัฒนาชุมชนใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม 
4. การสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลสายงานประเภททั่วไปตําแหนงเจาพนักงานการเงนิและบญัชีเปนประเภทวิชาการตําแหนง นักพัฒนาชุมชน  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
การวางแผนอัตรากําลังและปรับ 
อัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกจิ 

1. รับโอนพนักงานสวนตําบลตําแหนงวางตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (2558 – 2560) ในตําแหนง เจาพนักงานพสัดุสังกดักองคลัง 
2. ยุบตําแหนงเจาพนักงานธุรการสังกดักองคลงัเพื่อลดภาระคาใชจายตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (2558 – 2560)  
3. ยุบตําแหนงนักการภารโรงพนักงานจางประเภทภารกจิเปนประเภททั่วไปเพื่อลดภาระคาใชจายตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (2558 – 2560) 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่3  
การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ    
เพื่ อสนับสนุนการปฏิบั ติ งานด านการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. บันทึกขอมูลบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่นในระบบขอมูล ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
2. บันทึกขอมูลเกีย่วกับระบบการจายตรง ของกองทนุหลักประกนัสุขภาพ สปสช. เพื่อตอบสนองความตองการทําดานสุขภาพ  
3. การบันทึกฐานขอมูลบุคลากรทองถิน่แหงชาติ 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที ่4 
พัฒนาผูบริหารใหมภาวะผูนํามีวิสัยทัศน
และพฤติกรรมของ ผูบริหารยุคใหมที่ให
ความสําคัญกับ บุคลากรผูปฏิบัติงานควบคู
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 

1. ผูบริหารเขารวมประชุม เพื่อรับมอบนโยบายจากจังหวัด และการเปนตัวแทนในการแตงตั้งเปนคณะกรรมการที่สําคัญในจังหวัดเพื่อสรางภาวะ
ความเปนผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและนํามาเปนหลักบริหารองคกร  
2. หัวหนาสํานักปลัดเขาอบรมหลักสูตรนี้กับริหารงานทั่วไป  
3. ผูอํานวยการกองการศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม เขาอบรมหลักสตูรนี้กับริหารงานการศกึษา  
4. ผูอํานวยการกองสวสัดิการสังคม เขาอบรมหลักสูตรนี้กับริหารงานสวัสดิการสังคม  
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 
การสงเสริมคณุภาพชวีิตของบุคลากร 
 

1. จัดกิจกรรมโดยการเลนกฬีารวมกนัหลงัเลิกงาน ตั้งแตเวลา 16.00 น. – 17.00 น. (จันทร– ศกุร)  
2. จัดทําโครงการศกึษาดูงานในทกุๆป  
3. องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟไดรับความรวมมือจากโรงพยาบาลสกลนครกับการตรวจสุขภาพและบริการนวดแพทยแผนไทยใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง รวมไปถงึคณะผูบริหารตามแผนที่กําหนดไว 

 



 

 
ประเด็นยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่6  
การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพื่อรักษา
บุคลากรทีม่ปีระสิทธิภาพสูงไวกับหนวยงาน  

 

1. มกีารวางแผนความกาวหนาในสายงานอาชีพแตละสาย  
2. สํารวจแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของพนักงานสวนตําบลเพื่อ ปรับปุรงแกไขตามความตองการของคนสวนมาก และสวนทีข่าด  
3. โครงการเชดิชูเกยีรติแกผูปฏิบัติงานดีเดน โดยการคดัเลือกปละ 2 คน  
4. ใหรางวัลชมเชยแกผูปฏิบัติงานดีเดนในดานการใหบริการ มมีนุษยสัมพันธทีด่ีและเปนตวัอยางทีด่ีใหกับเพ่ือนรวมงานในทุกๆป  

ประเด็นยุทธศาสตรที ่7  
การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแก
พนักงาน  

1. ประกาศคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัตแิละดําเนินการตามประกาศคณุธรรมและจรยิธรรม  
2. ประกาศจรรยาบรรณของขาราชการและพนักงานจาง  
3. มกีารรวมกลุมของเจาหนาที่เพ่ือการทํางานทีโ่ปรงใสสามารถตรวจสอบได 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่8  
การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุ คคลให ตรงกับสมรรถนะ     
ประจําตําแหนง  

1. จัดทําการวิเคราะหคางานและคาบรรยายลักษณะงาน job description  
2. มกีารกําหนดตัวชี้วัดการประเมินผลประสทิธิภาพและกระบวนการทํางาน  
3. สงบคุลกรไปอบรม เพื่อเสริมสรางความรูความสามารถในตําแหนงทีม่ีอยู  

 
ประเด็นยุทธศาสตรที ่9  
พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  

1. จัดทําคูมอืตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความรูใหกับบุคลากร  
2. ถายทอดความรูหลงัจากไปอบรมโดยการสอนงานหรอการถายทอดเปนเอกสารหรือการบรรยายแลวแตงานนั้น ๆ  

ประเด็นยุทธศาสตรที ่10 
 การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ  

1. รวมประชุมเสนอผลการดําเนินงานของแตละสวนราชการในทีป่ระชุมประจําเดือน เพื่อใหแตละคนไดเสนอการดําเนินงานในรอบเดือน  
และสรางภาวการณเปนผูนําของผูนําเสนอ พรอมกับกลาแสดงออกในทีส่าธารณะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


