
          
                               บนัทึกข้อความ 
 
 

ส่วนราชการ    ส านักปลัด     องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู   โทร    0-4253-0879                     1 
ที ่        นพ ๗๗๙๐๑/    วันที่     1  ตุลาคม    ๒๕64                                                  1 
เรื่อง   รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564     
                  

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ได้ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและข้อกฎหมายในการปฏิบัติงาน และพัฒนาให้สามารน าความรู้มาปรับใช้กับองค์กร
ตลอดจนภาระหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลสีชมพู เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบล นั้น 
 

  บัดนี้ ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาเพ่ือให้ท่านทราบ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่
แนบมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
  

 

 (นางวรรณภา  แสนเวียน)    
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 
 

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัด 
............................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
 
  

(นางสาวพนมลักษณ์  อัคฮาด) 
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 

 
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 

 
 

 

(นางสุรีรัตน์  จิตวัฒนตระกูล) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
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การติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
************************************************ 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด้านการสรรหา 
 

- ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบล
และพนั ก ง านจ้ า งที่ ว่ า ง  ต ามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ให้มีความเพียงพอต่อ
การขับเคลื่อนภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในการจัดท าบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

- ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล 
- ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ผลการสรรหามี
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร คือ  
นางสาวพรรณสิริ  บุตรพรม 
- ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผลการ
สรรหามีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร คือ นาย
ธีระวุฒิ  เชื้อค าเพ็ง 
- ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผลการสรรหามีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
คือ นางสาวอาทิตติยา  วงศ์ผาบุตร 

ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  
2564 - 2566 และด าเนินการตาม
แผนฯ ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
- มีการจัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม
ฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 
- ประเมินผลการปฏิบัติ งาน ทักษะ 
ความรู้  และสมรรถนะพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 
- ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี  2564 – 2566 โดย พิจารณา
บุคลากรในสังกัด เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ตามสายงานของต าแหน่ง ให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากรฯ 
- มีการวางแผนพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึ ก อบรมตามส าย ง านคว ามก้ า วหน้ า ใ น
แผนพัฒนาบุคลากรฯ 
- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 
- หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้าน
การพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดล้อม
การท างาน บ าเหน็จความชอบพร้อมทั้งติดตาม
และน าผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด้านการธ ารง รักษาไว้ 
และแรงจูงใจ 

- องค์การบริหารส่ วนต าบลสี ชม พู 
ก าหนดให้มีการยกย่องชมเชยพนักงาน
ดีเด่นของหน่วยงาน 
- จัดท าคู่มือเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ ให้ทุกต าแหน่งได้รับทราบ 
- ให้มีสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของ
ทางราชการก าหนด 

- มีการประกาศพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  
- จัดท าคู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ให้ทุกต าแหน่งได้รับทราบควบคุมการประเมินผล
การประเมินการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ความดี
ความชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง เป็นต้น 
ด้วยความโปร่งใสปราศจากอคติและการกลั่น
แกล้ง 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

และวินัยข้าราชการ 

- ด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรม 
ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบล    
สีชมพู 
- การมอบหมายงานเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ 
- การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล 

- องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู แจ้ง ให้
บุคลากรในสังกัดทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น  และข้อบั งคับของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
- ผู้ บั ง คั บบั ญช ามี ก า รมอบหมาย ง านแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมและเกิดความ
เหมาะสม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงควบคุมก ากับ
ดูแลให้บุคลากรในสังกัดมีการปฏิบัติราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารง
ต าแหน่ งที่ สู งขึ้ น  ยึ ดหลักคุณธรรมความรู้
ความสามารถ สมรรถนะ โดยการด าเนินการสรร
หาโดยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
(ก.อบต.) 

 
  การด าเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสีชมพู เห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบทุกนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคนมีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับพ้ืนที่ตาม
ภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 


