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เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
 

  เรื่องเดิม  
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามได้จัดทํานโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2564 ขึ้น โดยให้ครอบคลุมด้านการปรับปรุงโครงสร้าง  ระบบงานและการบริหาร
อัตรากําลัง  ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านสัวัสดิการและด้านการบริหาร  เพ่ือให้
การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี  และ
สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เปิดประโยชน์สูงสุด ผลักดันวิสัยทัศน์และพันธกิจให้สําเร็จ  น้ัน 
  บัดน้ี  ได้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว  องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม จึงขอรายงาน
ผลการดําเนินกาตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564    เพ่ือให้ผู้บริหารได้
ทราบและพิจารณา  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  ปรับปรุงให้ครอบคลุมและครบทุกด้าน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
มาพร้อมน้ี 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
                         
                                                                 

(นายฉัตร์ชัย  บุญรินทร์) 
                นักทรัพยากรบุคคล   
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การวิเคราะหบ์คุลากร 
  การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดไว้ 
เพ่ือให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
๑.  มีภูมลิําเนาอยู่ในพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
๒.  มีการกําหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่ 
     ปฏิบัติ 
๓.  ส่งเสริมใหม้ีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  
     ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
๔.  มีจํานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้าน 
     วิชาการและด้านพัฒนาบุคลากร 
๖.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
๗.  เป็นคนในชุมชนสามารถทํางานคล่องตัว 
     โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑.  เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๒.  เจ้าหน้าทีม่ีความตระหนักในหน้าที่และความ  
     รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
๓.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจ   
     และขวัญกําลังใจ ที่จะทําให้พนักงานส่วนตําบล   
     ลกูจ้างประจํา  พนักงานจ้าง ที่ทุ่มเทกําลังกายและ  
     ความคิดในการปฏิบัติงาน 
๔.  ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป  ไม่คํานึงถึง  
     กฎระเบียบ 

โอกาส (Opportunities) 
๑.  มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทําให้เกิดความ  
    ร่วมมือในการทํางานได้ง่าย  
๒.  มีความจรงิใจในการพัฒนา  อบต. 
๓.  ชุมชนยังมคีวามคาดหวังในตัวผู้บริหารและ 
     การทํางานของ อบต. ในฐานะตัวแทน 

ข้อจํากดั (Threats) 
๑.  ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอ 
๒.  ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน 
3.  บุคลากรมภีาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา 

 เศรษฐกิจทําให้มีเวลาให้ชุมชนจํากัด 
๔.  มคีวามก้าวหน้าในวงแคบ 
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ลําดบั 

 
ประเดน็ยุทธศาสตรก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคล 

1 การสร้างการตระหนักถงึคุณธรรม  จรยิธรรม  ในการเรยีนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
2 การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการปฏิบัตงิาน 
3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกีย่วกับการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
4 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแหง่การเรยีนรู ้
5 การพัฒนาระบบบริหารทรพัยากรบุคคลให้มปีระสิทธิภาพ 
6 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ 
7 การสรรหา  บรรจุ  แต่งตั้ง  บคุลากรให้เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
8 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัตงิานด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
9 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเศรษฐกิจฐานรากและการจดัการส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

10 การสร้างความก้าวหน้าในอาชพี 
11 การพัฒนาศูนยช์่วยเหลือวิชาการใหเ้ป็นศูนย์การบริหารจัดการความรู ้
12 การวางแผนอัตรากําลังและปรบัอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
13 การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรกัษาบุคลากรที่มีประสิทธภิาพสูงไว ้
14 การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 
15 การบริหารทรพัยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรรถนะประจําตําแหน่ง 
16 พัฒนาระบบสรา้งแรงจูงใจและสร้างความตระหนักถงึคุณธรรม  จริยธรรม  ความจําเป็นในการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
17 กําหนดระเบียบ  หลักเกณฑ์  วธิีปฏิบัติแนวทางในการดําเนินงานให้ชัดเจน 
18 บูรณาการแผนงาน/โครงการและระบบการทํางานขององค์กรโดยเน้นการทํางานเป็นทีมและการเป็นหุ้นส่วน

ทางยทุธศาสตรก์ับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
19 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงกบัภารกิจ 
20 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
21 สร้างระบบ Logistic เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
22 สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามมาตรฐานการจดับรกิารสาธารณะ 
23 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ในระบบการบริหารราชการของ อปท.และระบบบรหิารราชการ

แนวใหม่ให้มีสมรรถนะตรงกับงานในหน้าทีท่ี่รบัผิดชอบและงานภารกิจอย่างมืออาชีพ 
24 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของเครื่องมือ  วิธกีาร และผู้ประเมินเพื่อให้สามารถให้

ส่ิงตอบแทนตามผลการปฏิบัตงิานอย่างแท้จรงิ 
25 กําหนด  วธิีการ  วิธีปฏิบัติ  แนวทางในการดําเนินงานให้ชดัเจน 
26 สร้างสภาพแวดล้อมต่อการปฎิบัติงาน  จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก  พัฒนาระบบการทํางาน  และ

บรรยากาศของการทํางานแบบมีส่วนร่วม  การทํางานเป็นทีม  การทํางานอย่างมีความสุขและงานบรรลุผล 
27 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้  บริหารจัดการความรู้(KM) คลังข้อมูลความรู้และนําเทคโนโย

ลีมาใช้สร้างเครอืข่ายแหง่การเรียนรู ้
28 การเพิ่มสวัสดิการแรงจูงใจให้เหมาะสม 
29 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหท้าํงานแบบมีส่วนร่วม 
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ประเดน็นโยบาย/ 
แผนการดาํเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนนิงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

การวางแผน
กําลังคน โครงสร้าง 
ระบบงานและการ
สรรหาอตัรากําลัง 

1. เพื่อเป็นการวางแผนสนับสนุน และ
ส่งเสริมให้มีโครงสร้างระบบงาน   
การจดักรอบอัตรากําลัง  
2.การบริหารอัตรากําลังใหเ้หมาะสม  
สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร   
และเพียงพอ   
3.มีการวางเส้นทางความก้าวหน้าของ
สายงาน  มีความคล่องตัวต่อการ
ขับเคลื่อนการดาํเนินงานของทกุกองใน
องค์กร 

เชิงคณุภาพ 
อัตรากําลังสอดคล้องกับ
ปริมาณงาน  ภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละ
ส่วนราชการ  และภาพรวม
ในองค์กรไม่มีตาํแหน่งว่างใน
กรอบอัตรากําลัง  การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ภาระค่าใช้จ่าย
ตามมาตรา 35 ไม่เกินรอ้ย
ละ 40 

1. ปรับปรงุแผนอัตรากําลัง 3 ปี  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับ ที่ 1 โดยกองชา่งต้องการ
บุคลากรเพิ่ม 2 ตําแหน่ง ในการปฏิบัติงานให้
เพียงพอต่อปริมาณงานทีเ่พิ่มขึน้ 
2.สรรหาบุคคลมาบรรจุแตง่ตัง้เป็นพนักงาน
จ้างทัว่ไป จํานวน 2 อัตรา สังกดักองช่าง 1 
อัตราและ สํานักปลัด 1 อัตรา 
3.การรับโอนพนักงานส่วนตําบลหรือ
ข้าราชการประเภทอื่น/พนกังานส่วนท้องถิ่น 
เพื่อแต่งตั้งให้กาํรงตําแหน่งสายงานบรหิาร 
ผอ.กองแต่ละส่วนงาน 

1.ประเมินจากอัตรากําลังที่มอียู่ในแต่ละกอง  
เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น 
2.เป็นการวางแผนล่วงหน้าในการกําหนด
อัตรากําลังให้สอดคล้องกับปรมิาณงานทีจ่ะ
เพิ่มขึ้นภายใน 3 ปี  รองรับภารกิจที่ไดถ้่าย
โอนมาจากส่วนกลาง  การกําหนดแนวทาง
พัฒนาคน  มาตรการส่งเสริมขวญัและกําลังใจ
และมาตรการการลงโทษทางวินัย 
3.ระยะเวลาการสรรหา การบรรจุแต่งตั้งและ
การมาปฏิบัตงิาน ต้องรอ ก.อบต.เห็นชอบ 
4.ใช้ระยะเวลานานในการขอใช้บัญชีจาก
ส่วนกลาง 

  
ปญัหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกบัปทีีผ่า่นมา 

  ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นและมีความต้องการใช้บุคลากรที่มีความชํานาญ หรือต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 
  
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  ควรมีการกําหนดโครงสร้างและกําหนดกรอบอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภารกิจ และอํานาจหน้าที่เพื่อสามารถแกไ้ขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพและสนองตอบความต้องการของประชาชนใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วสร้างความพึงพอใจให้ได้มากที่สุด  และสามารถพัฒนากิจการขององค์การบริหารส่วน 
ตําบลศรีโนนงามให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
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ประเดน็นโยบาย/ 
แผนการดาํเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนนิงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

การพฒันาบคุลากร เพื่อส่งเสริมให้มกีารพัฒนา
บุคลากรตามตําแหน่ง  สายงาน
ครบทุกตําแหน่งอย่างเป็นระบบ  
ทั่วถงึและต่อเนื่อง โดยการ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ศักยภาพและทักษะการทํางานที่
เหมาะสม 

เชิงคณุภาพ 
ระดับความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงาน  ความผิดพลาด
ลดลง  กระบวนการทํางานครบ
ทุกขั้นตอน  ไมม่ีข้อรอ้งเรียน
ด้านพฤตกิรรมและการทํางาน 
ร้อยละ 80 
เชิงปริมาณ 
บุคลากรได้รับการพัฒนาทกัษะ
ในการทํางาน รอ้ยละ 80 
เชิงประโยชน ์
หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัตงิาน
ในสายงาน ร้อยละ 80 
 

1.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  เพิ่มพูน
ความรู้ในสายงาน 11 ตําแหน่ง  
(สถาบันพัฒนาบุคลากรและสถาบันการศึกษาอื่น 
รวมทัง้หน่วยงานอื่น) 
- จํานวนพนักงานส่วนตําบล 20 คน 
- พนักงานที่ไดร้ับการอบรม  11 คน 
ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม11x100  
=  55  % 
  20 
2.จัดทําโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม ปลูก
จิตสํานึกต่อต้านการทุจรติ  ประจําปี พ.ศ.2564 
3.กิจกรรมส่งเสริมใหพ้นักงานส่วนตําบล 
เจ้าหน้าทีเ่ป็นจติอาสาร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านในเขต
ตําบลศรีโนนงาม 

1.ตามแนวทางการตรวจ LPA กําหนดให้เข้า
อบรมของสถาบันหรือกรมส่งเสริม  จึงทําให้
บุคลากรที่เข้ารบัการอบรมสามารถปฏิบัตงิาน
ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อสั่ง
การที่ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ 
2.คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และบุคลากร
ให้ความรว่มมือเป็นอย่างดี  วิทยากรเป็นผู้มี
ความรู้  ความชํานาญในการใหค้วามรู้เป็น
อย่างด ี
3.เป็นกิจกรรมที่ดี  สร้างความรักความ
สามัคคีในหน่วยงานและสร้างจิตสํานึกทีใ่ห้
บุคลากรมีความเสียสละและอุทิศเวลาการ
ทํางานให้กับส่วนรวม 

ปญัหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกบัปทีีผ่า่นมา 
1. การดําเนินการแผนพัฒนาบุคลากร เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทําให้ต้องเลื่อนการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรไปอย่างไม่มีกําหนด 
2. ยังไม่สามารถนําเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ  เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทํางานได้ดีเท่าที่ควร ตามความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เปลรายนแปลงไป 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  1. ประกาศแผนพัฒนาบุคลากรในรอบปีงบประมาณนั้น ๆให้ทุกส่วนราชการทราบ เพื่อให้จะให้หัวหน้าส่วน/กอง จัดบุคลากรเข้าอบรมตามแผนพัฒนาประจําปี 
  2. การส่งเสริมให้มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่สําคญัจะต้องนําเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบราชการปัจจุบัน 
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ประเดน็นโยบาย/ 
แผนการดาํเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนนิงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

กรสง่เสริมจริยธรรม
และรักษาวินยั 

1.เพื่อเสริมสร้างกําลังใจให้กับ
พนักงานและเกดิความรัก 
ความทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจ
ให้กับองค์กร และสร้างความ
มั่นใจให้กับบุคลากรในการ
ทํางาน 
2. เพื่อใช้เป็นหลักการและ
แนวทางปฏิบัตใิห้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ลูกจ้างใช้ยึดถือปฏิบัติเป็น
เครื่องกับความประพฤต ิ

เชิงปริมาณ 
พนักงานได้เข้ารับการอบรม  
ร้อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 
ผลการปฏิบัติงานดี  สําเร็จทัน 
เวลาที่กําหนด  ข้อรอ้งเรียนไมม่ี 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน ์
หน่วยงานปลอดการทุจริต
คอร์รัปชั่น ร้อยละ 100 

1.จัดทําโครงการยกย่องเชิดชูคนดี  มีคุณธรรมของ 
อบต. ประจําปี 2565 
2.จัดกิจกรรม Big cleaning day ทุกวันพุธเพื่อให้
องค์กรเป็นองค์กรที่น่าอยู่  สภาพแวดล้อมในการทํา
ความสะอาด 
3.มีมาตรการป้องกันและการติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 โดยจัดเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย สําหรับ
พนักงานและผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงปิดประกาศให้
ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมทั้งให้หมั่น
ล้างมือบ่อยครั้ง 
4.การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 รอบ  การเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล เงินเดือนพนักงานครู 
ครั้งที่ 1,2 ประจําปี 2564 และการเลื่อน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจําปี 2564 
5.ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐาน  วินัยคุณธรรม  จริยธรรมและ
การป้องกันการทุจริต 
6.ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการและข้อบังคับ
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 

1.เป็นโครงการที่ดี  สร้างขวญัและกําลังใจใหผุ้้
ที่ได้รับใบประกาศ และกระตุ้นให้บุคลากรใน
สังกัดพัฒนาตนเองให้ดียิง่ขึ้น 
2.บุคลากรให้ความร่วมมือ  มกีิจกรรมร่วมกัน 
สร้างความรกัความสามัคคี และยังส่งผลให้
องค์กร 
3.เป็นมาตรการที่ดี  พนักงานมีความปลอดภัย
มากขึ้น และควรมีเครื่องวัดอุณหภูมิก่อนเข้า
สํานักงานน่าอยู ่
4.เป็นการประเมินผลอย่างเป็นธรรมจาก
ผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการลั่นกรอง
เนื่องจากพิจารณาจากเอกสาร  ผลงานการ
ปฏิบัติงานจรงิ 

 
ปญัหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกบัปทีีผ่า่นมา 

  การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาใหญ่ทีส่ะสมมาเป็นเวลานาน ฝังรากลึกอยู่ในสังคมมาตลอด ส่งผลให้เกิดปัญหามากมาย  
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  ควรให้ความสาํคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม เพื่อให้ตระหนักและรู้ถึงการสร้างจิตสํานึกให้มีคณุธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต  

คอร์รัปชั่น ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ 
ประชาชน 
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ประเดน็นโยบาย/ 
แผนการดาํเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนนิงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

การพฒันา
สารสนเทศ 

เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่ถกูต้อง  ครบถ้วน  
รวดเร็ว  ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  
ช่วยลดขั้นตอนของงานปริมาณ
เอกสาร 

เชิงคณุภาพ 
ระดับความสําเร็จของจดัทํา
แผนการปฏิบัตงิาน 

องค์กรจัดทํา website/facebook/line ใน
การสนับสนุนการทํางาน  ไว้สําหรับประชา
สัมพันธืผลงานการปฏิบัตงิาน  นโยบาย
ผู้บริหาร  มาตรการ  หลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน  คู่มือการปฏิบัตงิาน เชื่อมต่อ
หน่วยงานอื่นในการค้นหาข้อมลู รวมถงึการ
ร้องเรียนผ่านเวบ็ไซต์  ถามตอบปัญหา ข้อ
สงสัยจากประชาชน  สนองนโยบายรัฐบาล
ไทยแลนด์ 4.0 

เสนอแนะให้มีระบบสารสนเทศแบบ one 
stop service และระบบการใช้บริการผ่าน
เว็บไซต์ อบต.เพื่อความรวดเรว็ในการ
ให้บรกิารและสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล 

   มี line กลุ่มองค์กร เพือ่ใช้สําหรับ
ประชาสัมพันธข์่าวสาร  แจง้เวยีนใหท้ราบถือ
ปฏิบัติและสั่งงาน  รวมถงึการรายงานผลให้ผุ้
บังคับบัญชารับทราบ 

เป็นรูปแบบการทํางานแบบลดขั้นตอน  
ประหยัดเวลา  และเพิ่มความรวดเรว็ยิ่งขึ้น   

 

ปญัหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกบัปทีีผ่า่นมา 
  ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขได้รับการติดตามและได้รับการตอบสนองตรงต่อความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้น ต้องใช้ระบบสารสนเทศที ่

ทันสมัยในยุคปัจจุบันเพื่อให้ได้ข้อมูลทีถู่กต้อง  ครบถว้น  รวดเร็ว  ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน   
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  1.เสนอแนะใหม้ีระบบสารสนเทศแบบ one stop service และระบบการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ อบต.เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

2. จัดทํา website/facebook/line ในการสนับสนุนการทํางาน  ไว้สําหรับประชาสัมพันธ์ผลงานการปฏิบัติงาน  นโยบายผู้บริหาร  มาตรการ  หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน  
คู่มือการปฏิบัติงาน เชื่อมต่อหน่วยงานอื่นในการค้นหาข้อมูล รวมถึงการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์  ถามตอบปัญหา ข้อสงสัยจากประชาชน 

 
 

 



 

ภาพกิจกรรมการรายการผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจําปี 2564 

 

     
 

     
 
 
 


