
  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานปลัด อบต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช  โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6200 

ที ่ นศ 82701/                                               วันที่   23  พฤศจิกายน  2563 

เรื่อง   รายงานผลการด าเนินการและวิเคราะห์แผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  
  ตามท่ีงานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  ได้จัดท า แผนพัฒนา พนักงานส่วน
ต าบล และมีแผนพัฒนารายบุ คคลขึ้น ก็เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้ผู้บังคับบัญชา  ได้น าไปด าเนินการเพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและพฤติกรรมที่พ่ึงประสงค์ โดยผ่านกระบวนการประเมินการปฏิบัติราชการตาม
แนวทางท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ได้แก่ การประเมินความส าเร็จของงานอันเป็นผลมา
จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนตลอดรอบประเมินด้วยวิธีการที่องค์กรก าหนดโดยเปรียบเทียบผลงาน
กับเป้าหมายก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์มาตรฐานผลงานที่ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน
ก าหนดร่วมกันไว้ตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างในสังกัด แยก
ได้ดังนี้ 
  - แยกตามเพศ  
   1. เพศชาย    จ านวน   28 คน  
   2. เพศหญิง    จ านวน   28    คน  
  - แยกตามประเภทต าแหน่ง  
   1. คณะผู้บริหาร   จ านวน    4 คน  
   2. สมาชิกสภาฯ   จ านวน   18 คน  
   3.  ข้าราชการ   จ านวน   16 คน  
   4. ลูกจ้างประจ า   จ านวน      2    คน 
   5. พนักงานจ้าง   จ านวน   16 คน  
  - แยกตามสังกัดกอง/ฝ่าย/ส่วน  
   1. ปลัด/รองปลัด  จ านวน     1    คน 
   1. ส านักงานปลัด  จ านวน     8    คน  
   2. กองคลัง   จ านวน     5 คน  
   3.  กองช่าง   จ านวน     6 คน  
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการจะมาจากการพิจารณาองค์ประกอบหลักการประเมิน ๒  ส่วน 
ได้แก่ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะซึ่งทั้ง ๒ ส่วนนี้ 
นอกจากจะน าไปประกอบกรพิจารณาความดีความชอบของผู้ปฏิบัติงานแล้ว ยังใช้เป็นข้อมูลในการปรึกษาหารือ
ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติราชการและน าไปจัดท า
แผนพัฒนาตัวผู้ปฏิบัติงานแต่ละรายหรือที่เรียกว่าการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ( Incividual 
Development Plan :IDP) 
   องค์การบริหารส่วนต าบล แหลม จึงได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพแก่
บุคลากรตามความรู้ความสามารถอย่างเป็นธรรมเสมอภาคและชัดเจน โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริม
การปฏิบัติอย่างมืออาชีพ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าที่ในการ
วางแผนและวางแผนหลักเกณฑ์การพัฒนายุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล ( Individual Development plan : IDP) เพ่ือใช้พัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลุ่มน าร่อง
และได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  (IDP) เพ่ือให้เป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลม จึงให้หน่วยงานต่างๆ น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่อไป 
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   ในการนี้ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕ 63 โดยได้ พิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล เพื่อ ส่งเข้ารับการฝึกอบรม  ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ปรากฏผล ดังนี้ 

1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาๆ เข้ารับการฝึกอบรม  ร้อยละ ๘0% 
2. พนักงานส่วนต าบล      ร้อยละ 100% 
3. พนักงานจ้าง      ร้อยละ 100% 

   งบประมาณท่ีใช้ในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  เป็นเงิน  189,631 บาท 
   งบประมาณท่ี อบต.ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเอง  เป็นเงิน    12,81๐  บาท 
   รวมค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรม     เป็นเงิน 202,44๑  บาท 

   จากข้อมูลดังกล่าว ข้างต้นการพัฒนาบุคลากรนับว่าเป็นเรื่องท่ีจ าเป็นอย่างมาก การพัฒนา
องค์กรต้องเริ่มจากการพัฒนาบุคลากรก่อนจึงจะประสบผลส าเร็จ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล แหลม ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม มีผลคะแนนเฉลี่ย 
97.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก จากส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลม ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตามตัวชี้ 
วัดที่ 1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ จ านวน 5 งาน คือ   
1) งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  2) งานด้านรายได้หรือภาษี  3) งานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม 4) งานด้านการศึกษา 5) งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  และยังมีผลการตรวจ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)          
ประจ าปี 2563 อยู่ในเกณฑ์ดี จากการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  5  ด้าน  
ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการและการ
คลัง และด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล รายละเอียด ดังนี้  

ด้านที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 
1. ด้านการบริหารจัดการ   110 95.00 86.00%  
2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา   105 101.00 96.19%  
3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง   220 150.00 68.18%  
4. ด้านการบริการสาธารณะ 365 315.00 86.30%  
5. ด้านธรรมาภิบาล 55 44.00 80.00%  

คะแนนรวม 5 ด้าน 1,030 705 83.33%  

   จึงสรุปได้ว่าการพัฒนาบุคลากรในองค์กรโดยการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและการ
โครงการฝึกอบรมขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม เองนั้น ประสบความส าเร็จอยู่ในระดับมาก นับได้ว่าคุ้มค่า
กับงบประมาณที่ใช้ไป เมื่อเทียบกับผลที่บุคลากรในองค์กรได้รับ คือ  ผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถน าความรู้ที่
ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความสัมพันธ์อันดีในองค์กร มีความรัก ความสามัคคี
เพ่ิมข้ึน รวมถึงผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รู้ถึงหลักธรรม  ค าสอนของพระพุทธศาสนา และน ามาปรับใช้ในการบริการ
ประชาชนอย่างมีความสุข เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติจริงต่อไป 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
    
     (นางสาวปวริศา แสงศักดิ์)        
            นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการ  
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ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด.................................................................................................................................. 

                                           
    (นางสาวอารีย์  ต าแอ)    

         หัวหน้าส านักปลัด อบต.แหลม 
ความเห็นปลัด....................................................................................................................................................... 

                                                           
(นายปรเมศวร์  ชุมทอง)    

         ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลแหลม 
ค าสั่งนายกฯ.......................................................................................................................................................... 
 
           

(นายเสทือน  ถาวรนุรักษ์)            
                                   นายกองค์การบริหารสว่นต าบลแหลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


