
 

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    งานการเจ้าหน้าที่    สำนักปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
ที ่๗๓๔๐๑/ -                      วันที่     29    พฤศจิกายน  2564 
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
 

  1. เรื่องเดิม 
    ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ด้านการวางแผนกำลังคน  ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ด้านการพัฒนาบุคลากร  ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ   เพ่ือเป็นหลัก
สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร การพัฒนาและรักษาทรัพยากรบุคคลให้ปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  นั้น 
  2. ข้อเท็จจริง 
      บัดนี้ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้
เสร็จสิ้นแล้ว  งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  จึงขอรายงานผลการดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดังรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
  3. ปัญหาและอุปสรรค 
        เนื่องจากในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19 )  เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2519 (COVID -19 )   
 โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก ซึ่งต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ภาครัฐกำหนด จึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรทำให้การจัดกิจกรรม/
โครงการ และการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ลดน้อยลง 
 

  4.  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
     เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 

กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน จึงเห็นควรให้บุคลากรศึกษาความรู้จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ ต่าง ๆ จากเว็ปไซด์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เว็ปไซด์จังหวัด และทางสื่ออ่ืน ๆ เป็นต้น  เป็นการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กรโดยพัฒนาระบบข้อมูล      ไปสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      เรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์    
e – Learning  และ บุคลากรต้องมี ทักษะในด้านดิจิทัล เพ่ือนำมาปรับใช้ให้การทำงานสะดวก และเกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด 
  5. ข้อพิจารณา 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                                                                 
          (นางสาวพรอนงค์   จิ้วตั้น) 

                                                                   นกัทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
                         
 
 

     /ความเห็นหัวหน้าสำนัก... 
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                     (นายเรืองวิทย์  จูห้อง) 
               หัวหน้าสำนักปลัด 
                                              29    พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
 

 
 

      (นายอลงกรณ์    ไชยเสนีย์ ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

     29    พฤศจิกายน  2564 

            
 
                       
   
 

  ( นายอลงกรณ์    ไชยเสนีย์ ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
29    พฤศจิกายน  2564 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวดัตรัง 

 
ประเด็นนโยบาย วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

1. การวางแผนกำลังคน 
-แผนอัตรากำลัง 3 ปี 
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 – 2566) 

เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลควนปริงมีการกำหนด
ตำแหน่งอัตรากำลังคนให้
เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่
ภารกิจของ  
อบต.ควนปริง ภายใน 3 ปี
ข้างหน้า 
 

สามารถสรรหาบุคลากรตาม
แผนอัตรากำลังที่ว่าง 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ควนปริงจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี (2564 
-2566 )เพ่ือเป็นการ
กำหนดโครงสร้างและ
กรอบอัตรากำลังที่รองรับ
ภารกิจของ อบต.ควน
ปริงให้สอดคล้องกับส่วน
ราชการในปัจจุบัน 
 
 

2. การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร 
-การรับโอน(ย้าย) พนักงาน
ส่วนตำบลและข้าราชการ
ประเภทอ่ืน 
 

เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ มี
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานตรงตามตำแหน่ง 

การสรรหาพนักงานส่วน
ตำบลตามกรอบระยะเวลาใน
การสรรหา  บรรจุ และ
แต่งตั้งตามระเบียบ/
ประกาศ/มติ.ก.อบต.จังหวัด
ตรัง อย่างถูกต้อง 

-ประชาสัมพันธ์การรับ
โอน(ย้ายพนักงานส่วน
ตำบลตามตำแหน่งที่ว่าง
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
-ดำเนินการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้างตามแผนอัตรากำลัง
ที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 
3 ปี 
 
 

3. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
-การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ตำบล  พนักงานครู ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง ตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ 
 
 

เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานครู ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้าง ได้รับทราบ
ถึงความรู้ความสามารถของ
ตนเอง 

พนักงานส่วนตำบล พนักงาน
ครู  ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง ที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

-ดำเนินการประเมิน
บุคลากรตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งเพื่อพิจารณา
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถในตำแหน่ง
ตามสายงาน 
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ประเด็นนโยบาย วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
4. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
-กิจกรรมการประชุมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส  
 

-เพ่ือให้บุคลากร มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองค์กรในแนวทาง
เดียวกัน 
-เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานที่ด้อย
ประสิทธิภาพ 
 

-บุคลากร มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
องค์กรในแนวทางเดียวกัน 
-บุคลากร มีประสิทธิภาพใน
การทำงานมากกยิ่งข้ึน 
 

ดำเนินการให้มีการ
ประชุมประจำเดือนทุก
เดือนของบุคลากร 
ตลอดถึงการเข้ารับการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ 
 
 

5. การสร้างความก้าวหน้าที่
ในสายอาชีพ 
-การเลื่อนระดับของบุคลกร 
-การสอบคัดเลือกให้ดำรง
ตำแหน่งในสาย 
งานบริหาร 
 
 

-เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบลมี
ความก้าวหน้าในตำแหน่ง
หน้าที่ของตนเอง 

พนักงานส่วนตำบลได้รับการ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่
สูงขึ้นและมีความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

ดำเนินการเลื่อนระดับ
ของบุคลากรที่มี
คุณสมบัติครบตา
มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งให้ดำรง
ตำแหน่งที่สูงขึ้นตามสาย
งาน 

6.ส่งเสริมให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตในการทำงานที่
ดีมีสุขภาวะที่ดี มีสุขภาพท่ี
แข็งแรงมีความสุขในการ
ทำงาน โดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 
 
 

เพ่ือให้บุคลากรมีความรัก
ความสามัคคีภายในองค์กร 

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตใน
การทำงานที่ดีมีสุขภาวะที่ดี 
มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุข
ในการทำงาน โดยเปิดโอกาส
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

จัดโครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์ตำบลควนปริง  
ประจำปี 2564  
เพ่ือให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตในการ
ทำงานที่ดีมีสุขภาวะที่ดี 
มีสุขภาพที่แข็งแรงมี
ความสุขในการทำงาน 
โดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  
 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


