
 บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ     ส ำนักงำนปลัด องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลวังเยน็                                      

ท่ี   นฐ 77501/ - วันท่ี    30  เมษำยน  2563             

เรื่อง     รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล คร้ังที่ 1 

เรียน นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลวังเย็น 

 

ตำมที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังเย็น อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้ประกำศนโยบำย    

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2563 ไปแล้วนั้น บัดนี้ได้ครบก ำหนดกำรรำยงำนผล      

กำรด ำเนินกำรให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ ครั้งที่ 1/2563 ภำยในวันที่ 30 เมษำยน ของทุกปี ในรอบที่ผ่ำนมำ

องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลวังเย็นได้มีกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบรหิำรทรัพยำกรบุคคลในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

1. ด้านการวางแผนอัตราก าลัง องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลวังเย็นได้จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง  

3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) โดยได้ด ำเนินดังนี ้

- มีกำรวิเครำะห์ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลวังเย็น  

ตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตำมพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอน กำร

กระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมำยอื่นที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำต ำบล นโยบำยของรัฐบำล 

นโยบำยผู้บริหำร และสภำพปัญหำในพื้นที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังเย็น เพื่อให้กำรด ำเนินกำรของ

องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลวังเย็นบรรลุผลตำมพันธกจิที่ตั้งไว้ จ ำเป็นต้องจัดสรรอัตรำก ำลังตำมหน่วยงำนต่ำงๆ 

ให้เหมำะสมกับเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร โดยมุมมองนี้เป็นกำรพิจำรณำว่ำงำนในปัจจุบันที่ด ำเนินกำรอยู่นั้น

ครบถว้น และตรงตำมภำรกิจหรอืไม่ อย่ำงไร หำกงำนที่ท ำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภำรกิจในอนำคตก็ต้องมีกำร

วำงแผนกรอบอัตรำก ำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตำมทิศทำงในอนำคต รวมถึงหำกงำนในปัจจุบันบำงส่วนไม่ต้อง

ด ำเนินกำรแล้ว อำจท ำให้กำรจัดสรรก ำลังคนในบำงส่วนรำชกำรเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกำรเตรียม

ควำมพร้อมในเรื่องก ำลังคนให้รองรับสถำนกำรณใ์นอนำคต 

- มีกำรก ำหนดโครงสรำ้งกำรแบง่ส่วนรำชกำรภำยในและกำรจัดสรรระบบงำน เพื่อรองรับ 

ภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ให้สำมำรถแกป้ัญหำของจังหวัดนครปฐม ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- มีกำรวิเครำะห์ต้นทุนคำ่ใช้จำ่ยของก ำลังคน โดยกำรน ำคำ่ใช้จำ่ยบุคลำกรมำรว่มในกำร 

พิจำรณำ เพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลที่มีอยู่ให้เป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพสูงสุด ก ำหนดต ำแหน่งในสำยงำน

ต่ำงๆ จ ำนวนต ำแหน่ง และระดับต ำแหน่ง ให้เหมำะสมกับภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ปริมำณงำน และ

คุณภำพของงำน รวมทั้งสรำ้งควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของกลุ่มงำนต่ำงๆ 

- มีกำรวิเครำะห์กระบวนกำรและเวลำที่ใชใ้นกำรปฏิบัติงำน เป็นกำรน ำข้อมูลที่ใชใ้นกำร 

ปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรจรงิในอดีต เพื่อวิเครำะห์ปริมำณงำนต่อบุคคลจริง โดยสมมุติฐำนว่ำงำนใดที่ต้องมี

กระบวนกำรและเวลำที่ใชม้ำกกว่ำโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรำก ำลังคนมำกกว่ำ 

- มีกำรวิเครำะห์ปริมำณงำนที่ผำ่นมำเพื่อประกอบกำรก ำหนดอัตรำก ำลัง โดยสมมุติฐำนว่ำ  

หำกปริมำณงำนในปีที่ผ่ำนมำเปรียบเทียบกับปรมิำณงำนในปัจจุบันและในอนำคตมีควำมแตกต่ำงกันมำก อำจ

ต้องมีกำรพิจำรณำแนวทำงในกำรก ำหนด/ปรับเกลี่ยอัตรำก ำลังใหม่ เพื่อให้เกดิกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพตำม

ภำรกิจขององคก์รอย่ำงสูงสุด 

 



 

- มีกำรวิเครำะห์ข้อมลูจำกควำมคิดเห็นแบบ 360 องศำ โดยกำรสอบถำมข้อมลูควำม 

คดิเห็นจำกผูม้สี่วนได้เสยี เช่น กำรบรหิำรงำน งบประมำณ และบุคลำกร มำพิจำรณำ 

- มีกำรพิจำรณำเปรียบเทียบกรอบอัตรำก ำลังขององคก์รอืน่ๆ ทีม่ีลักษณะงำนใกล้เคยีงกัน 

มำเปรียบเทียบ 

- องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลวังเย็น มีแผนพัฒนำข้ำรำชกำรหรอืพนักงำนส่วนทอ้งถิ่นทุกคน  

โดยต้องได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถอย่ำงน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

2. ด้านการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร  โดยองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลวังเย็นได้ 

ด ำเนินกำรสรรหำ บรรจุ และแต่งตั้งบุคลำกรตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจงัหวัดนครปฐม 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของ อบต. ลงวันที ่31 ตลุำคม 2545 แกไ้ขเพิ่มเติม

ถงึวันที่ 20 มกรำคม 2559 และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจงัหวดันครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์

และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง ลงวันที ่22 กรกฏำคม 2547 และแกไ้ขเพิ่มเติมถงึฉบับที่ 6 ลงวันที ่13 

ธันวำคม 2559 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร  องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลวงัเยน็ ได้มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 

พนักงำนส่วนต ำบล โดยกำรจดัส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมตำมหลักสตูรที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำร 

หลักสูตรที่เก่ียวกับงำนในหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบ หลักสูตรควำมรู้และทักษะเฉพำะของงำนในแต่ละต ำแหน่ง 

หลักสูตรด้ำนกำรบริหำร และหลักสูตรด้ำนคุณธรรมและจรยิธรรม ที่ผำ่นมำมีเจ้ำหน้ำทีเ่ข้ำรับกำรอบรมตำม

หลักสูตรต่ำงๆ  

4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลวงัเย็น ได้จดักจิกรรม 5ส และ 

กจิกรรมกำรท ำบุญ และกจิกรรมกำรป้องกันโรคโควิด 19 และกจิกรรมอื่นๆ โดยให้บุคลำกรทุกคนเข้ำรว่ม

กจิกรรมดังกล่ำว เพือ่เป็นกำรสร้ำงสภำพแวดล้อม และบรรยำกำศที่ดใีนกำรท ำงำน มีกำรร่วมกันรับประทำน

อำหำรกลำงวนัรว่มกันเป็นประจ ำเมื่อมีโอกำสท ำกิจกรรมตำ่งๆ 

5. ด้านการประเมินผลการปฏบิัติงาน องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลวงัเย็น ได้จัดท ำประกำศ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรเลื่อนขั้นเงินเดอืนพนักงำนส่วนต ำบลทุกรอบกำรประเมิน และทุกครัง้ที่มีกำร

เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์กำรประเมินใหม่ โดยกำรประชุม และแจ้งประชำสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทรำบ 

6. ด้านการส่งเสริมจรยิธรรมและคุณธรรมในองค์กร  องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลวังเย็น  

ได้จัดโครงกำรส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมในองคก์ร เช่น โครงกำรบุคลำกรดีเด่น ประจ ำปีงบประมำณ 2563  
 

  จึงเรยีนมำเพื่อโปรดทรำบ 

 

 

      

     (นำงสำวนัทธมนกำญจน ์ เตมิคุนำนนท์) 

                                                                 นักทรัพยำกรบุคคล 

  

 

 
(นางสาวนันท์ปภัสร์   สงวนทรัพย์) 

หัวหน้าส านักปลัด 
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                   (นายวินัย   มงคลรัตนาสิทธิ์)     
             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น 
      

 
 
-ทราบ- 
 
 
             (นายวินัย    มงคลรัตนาสิทธ์) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น 
 

 


