
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักปลัดองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบ่อหิน      โทร 0-7529-1012 

ท่ี  ตง 76201 /๒๕๖5                       วันท่ี   22   กุมภำพันธ์   ๒๕๖5 

เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปี 2565 

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน  
 
ตำมที่งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ

นโยบำยและกลยุทธ์ด้ำนโครงสร้ำงกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรสร้ำงระบบกำรบริหำร
จัดกำรควำมรู้ ด้ำนอัตรำก ำลังและกำรบริหำรอัตรำก ำลัง ระยะเวลำ 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) เพื่อเป็นกำร
พัฒนำบุคลำกร และเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีวิธีกำรปฏิบัติงำนตำมลักษณะงำนที่รับผิดชอบ 
สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในสถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บุคลำกรทุกคนได้รับ
กำรพัฒนำ ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม เป็นแนวทำงในกำรด ำ เนินกำรจัดกำรพัฒนำึกกอบรมบุคลำกรที่มี
ประสิทธิภำพให้คงอยู่คู่องค์กรต่อไป นั้น 

บัดนี้ กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและกลยุทธ์กำรบริหำรงำนบุคคล ประจ ำปี 2564 ได้
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในรอบระหว่ำง (1 ตุลำคม 2563 - 1 มีนำคม 2565) ดังนั้น งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน จึงขอรำยงำนให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหินทรำบ 
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบมำพร้อมนี้ 

 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 
 (นำงสำวดุษฎี ทะระเกิด) 
 นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำร 
 
ควำมเห็นหัวหน้ำส ำนักปลัด............................................................................................................................ .... 
 
                                                                  (นำยปัณณวิชญ์ ณรงค์) 
 หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต. 
 
ควำมเห็นปลัด อบต.............................................................................................................................. ... 
 
                                                                   (นำยวัฒนชัย  ชูเกิด) 
  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบอ่หิน 
 
ควำมเห็นนำยก อบต.............................................................................................................................. ... 
 
                                                                   (นำยธรรมฤทธ์ิ เขำบำท) 
     นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 



ล ำดับที ่ รำยช่ือ/ต ำแหน่ง เรือ่ง/สถำนที/่วนัที่ ผู้จดัโครงกำร  วนั เดือน ปี

1 นายปัณณวิชญ์  ณรงค์ ประชมุชีแ้จงทิศทางการบริหารกองทุนหลักประกนัสุขภาพ ปี 2564 ส านักงานกองทุนหลักประกนัสุขภาพ  26 ตุลาคม 2563
หัวหน้าส านักปลัด ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง

2 นายปัณณวิชญ์  ณรงค์ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการทบทวนแผนพฒันาท้องถิน่ ส านักบริการวิชาการ 12-14 กมุภาพนัธ์  
หัวหน้าส านักปลัด พ.ศ. 2566-2570 ให้สอดคล้องกบัระบบeMENSCR” รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2564

ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

3 น.ส.ดุษฎี  ทะระเกดิ โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดี จากค าวินิจฉยัของศาลปกครอง ส านักงานศาลปกครอง  19 กมุภาพนัธ์ 2564
นักทรัพยากรบุคคล ให้แกป่ระชาชนทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจ าปีงบประมาณ 

2564 ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง

4 นางนารีนา  คงห้อย โครงการฝึกอบรมเร่ือง “การบริหารจัดการงานสวัสดิการตามที่นโยบาย  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  7–9 ธันวาคม 2563
นักพฒันาชมุชน รัฐบาล การบูรณาการฐานขอ้มูลสวัสดิการสังคม และการพฒันาคุณภาพชวิีต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

การจัดการสวัสดิการสังคมเด็กแรกเกดิ” ณ โรงแรมหาดใหญ่
พาราไดส์โอเต็ลแอนด์รีสอร์ท อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

กำรพัฒนำองค์ควำมรู ้(Knowledge Management) โดยกำรส่งบุคลำกรเข้ำรบักำรอบรมหรอืฝึกอบรมกับหน่วยงำนอ่ืน
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบ่อหนิ อ ำเภอสิเกำ จงัหวดัตรงั



ล ำดับที ่ รำยช่ือ/ต ำแหน่ง เรือ่ง/สถำนที/่วนัที่ ผู้จดัโครงกำร  วนั เดือน ปี

5 นางสาวทิพย์สุดา  รักทรัพย์ โครงการขบัเคล่ือนกลไกการคุ้มครองสิทธิ ป้องกนั และแกไ้ขปัญหา ส านักงานพฒันาสังคมและ  19 กรกฎาคม 2564
ผู้ชว่ยนักพฒันาชมุชน ความรุนแรงในครอบครัว ระดับพื้นที่ ประจ าปี 2564 ความมัน่คงของมนุษย์

ณ กระชอ่งฮิล รีสอร์ท อ.นาโยง จ.ตรัง

6 นางกนกวรรณ  มูสิกะนิลพนัธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารทางด้าน ส านักบริการวิชาการ 2-4 เมษายน  2564  
เจ้าพนักงานธุรการ กฎหมาย เพื่อบริหารท้องถิน่อย่างมืออาชพีในยุค New Normal” รุ่นที่ 3  มหาวิทยาลัยสารคาม 

ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

7 น.ส.ทัศนีย์  ชดิงาน โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดท าบัญชแีละรายงาน สถาบันบริการวิชาการ   12-13 ตุลาคม 
นักวิชาการเงินและบัญชี การเงินตามมาตรฐานการบัญชภีาครัฐ และนโยบายการบัญชภีาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 2563
น.ส.สุณีรัตน์  คนขยัน ของ อปท. ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเรือรัษฎา

ผู้ชว่ยจพง.การเงินและบัญชี อ.เมือง จ.ตรัง

8 นายเนติลักษณ์  รักทอง โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ หลักสูตร “การน าเขา้แบบส ารวจ ผท.1, ส านักพฒันาทรัพยากรมนุษย์   10–11 กมุภาพนัธ์                                 
เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ ผท.2, ผท.3 เพื่อจัดท า “ภ.ด.ส.3, 4, ภ.ด.ส. 1, 2 ,ภ.ด.ส. 6, 7, 8 และ และพนัธกจิสังคม 2565
น.ส.เนตรนภิส  รัตนตรัง แบบ ภป.1, 3, 7 ตามพ.ร.บ. ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน พ.ร.บ. ภาษปี้าย” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

กำรพัฒนำองค์ควำมรู ้(Knowledge Management) โดยกำรส่งบุคลำกรเข้ำรบักำรอบรมหรอืฝึกอบรมกับหน่วยงำนอ่ืน
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบ่อหนิ อ ำเภอสิเกำ จงัหวดัตรงั



ล ำดับที ่ รำยช่ือ/ต ำแหน่ง เรือ่ง/สถำนที/่วนัที่ ผู้จดัโครงกำร  วนั เดือน ปี

9 นางนิรมล  ล่องต้ี /ครู โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดั อปท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  25 - 29 มกราคม 
นางชนิษฐา  ชืน่ชม /ครู เพื่อยกระดับการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยี 2565
น.ส.วรยา  ปูเงิน /ครู สารสนเทศ DLIT ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
น.ส.สิริภา  นาแว /ครู เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

น.ส.ณพรรธณ์สร อรรถชยัยะ/ครู

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบ่อหนิ อ ำเภอสิเกำ จงัหวดัตรงั
กำรพัฒนำองค์ควำมรู ้(Knowledge Management) โดยกำรส่งบุคลำกรเข้ำรบักำรอบรมหรอืฝึกอบรมกับหน่วยงำนอ่ืน



ปัญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
1. การจัดท าแผนอัตราไม่ครอบคลุมภารกิจของงาน 
2. การประเมินผลการปฏิบัตงิาน บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในข้ันตอน วิธีการจัดท าข้อตกลง

การปฏิบัตริาชการและแบบประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
3. การสรรหา ภารกิจงานบางงานขาดบุคลากรในการปฏิบตัิงาน 
4. การพัฒนาบุคลากร บุคลากรบางต าแหนง่ไม่มหีลักสูตรอบรมเฉพาะต าแหนง่ 
5. จากการเปลี่ยนระบบข้าราชการส่วนท้องถ่ินจากระบบซเีป็นระบบแทง่ ท าใหบุ้คลากรขาดความ

เข้าใจใน ข้ันตอนการเลื่อนระดับ การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1. ปรับปรงุแผนอัตราก าลัง เพือ่ก าหนดกรอบอัตราก าลงัพนักงานส่วนต าบล และพนกังานจ้าง ให้

ครอบคลมุ ภาระงานทีเ่พิ่มข้ึน 
2. ประชุมถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดท าข้อตกลงการปฏิบตัิราชการและแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานใหก้ับ บุคลากรเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการ 
3. ด าเนินการสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในภารกจิงานทีไ่ม่มีผู้ด ารงต าแหนง่ 
4. การพัฒนาบุคลากร จัดส่งบุคลากรเข้ารบัการอบรมให้ครอบคลุมทุกต าแหนง่ 
5. จัดท าคู่มือการปฏิบัตงิานและคู่มอืสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาและท า

ความเข้าใจ 


