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                  หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ของนักทรัพยากรบุคคล 
              ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการท างาน
ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
             โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
             1. ด้านการปฏิบัติการ 
            1.1  ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ
เสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดท าระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ
เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและประกอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
            1.3 ด าเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆ เช่น การประเมิน
ค่างานของต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัติและผลงานของบุคคล เป็นต้น เพ่ือ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            1.4 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดท าข้อเสนอ และด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป็นฐานข้อมูลบุคคลประกอบการก าหนดนโยบายหรือ การตัดสินใจด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
            1.5 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดท าข้อเสนอเพ่ือก าหนดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล วางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้และการจัดสรร
ทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแผน การจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม 
            1.6 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดท าโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และการแบ่งงานภายในของหน่วยงาน เพ่ือให้มีโครงสร้างองค์กร
โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งงานภายในที่มีถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และสามารถสนับสนุน
การด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุภารกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ 
            1.7 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน เสนอแนะ เพ่ือการก าหนดต าแหน่งและการวางแผนอัตราก าลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            1.8 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดท าข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ และด าเนินการเกี่ยวกับการ
สรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ 
เป็นต้น เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ด ารงต าแหน่ง 
            1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดท าหน้าที่ความรับผิดชอบ และทักษะความสามารถของ
ต าแหน่งงาน และก าหนดระดับต าแห่งงานให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือสร้างความชัดเจน
และมาตรฐานของหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งและของแต่ละหน่วยงานและให้เป็นแนวทางและ 
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
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           1.10 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดท าข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการบริหารค่าตอบแทน เพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทนให้เกิดความเป็นธรรม
และมีประสิทธิภาพ 
           1.11 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค า ข้อเท็จจริง เพ่ือด าเนินการทางวินัยการรักษาวินัย
และจรรยาบรรณ 
           1.12 ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆที่
เกิดข้ึนแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด  
           1.13 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
           2. ดา้นการวางแผน 
              วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานหรือโครงการของหน่วยงานและแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
          3. ด้านการประสานงาน 
             3.1 ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิก
ในทีมงานหรือหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
             3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
          4. ด้านการบริการ 
             4.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
             4.2 ให้ค าปรึกษาแนะน าและชี้แจงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
และสามารถพัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนได้ 
             4.3 ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูล น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับ การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือการประมวล วิเคราะห์และน าเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน
โครงการ หลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
             4.4 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆรวมทั้ง
พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพ่ือการเรียนรู้ และท าความเข้าใจใน
เรื่องต่างๆที่เก่ียวกับการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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การปฏิบัติงาน 
                   1. การด าเนินการส่งค าสั่งงานบุคคลต่างๆ 
                        ระหว่างวนัที่ 1-5 ของแต่ละเดือน จะมีค าสั่งต่างๆที่นักทรัพยากรบุคคลได้จัดท าไว้โดยจะ
รวบรวมและจัดเอกสารค าสั่ง เพ่ือส่งค าสั่งให้แก่งานสารบรรณกลางเก็บรักษา ปฏิบัติดังนี้ 
                          1. แยกค าสั่ง ส าเนาค าสั่ง 
                          2. เรียงล าดับเลขค าสั่งก่อนหลัง 
                          3. พิมพ์บันทึกข้อความพร้อมออกเลขส่งบันทึกเพ่ือค าสั่งตัวจริงให้งานสารบรรณ โดย
ระบุเลขค าสั่ง เรื่อง ให้ชัดเจน 
                          4. เมื่องานสารบรรณกลางลงลายมือชื่อรับในบันทึกข้อความและรับเอกสารที่ส่งไปเป็นที่
เรียบร้อยแล้วจะน าบันทึกข้อความนั้นมาเก็บไว้ในแฟ้มบันทึกข้อความ 
                          5. ต้องท าให้เป็นปัจจุบันเพ่ือมิให้มีการติดตามค าสั่งจากสารบรรณกลาง 
                    2. การจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานจ้าง 
                           ในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคนของทุกปี ข้าราชการ พนักงานงานจ้าง จะต้องท า
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ตามจ านวนข้อที่ก าหนดและตามแบบท่ีก าหนดให้แล้วเสร็จภายในก าหนด โดย
จะมอบหมายให้หนักงานจ้างช่วยด าเนินการ มีหน้าที่ติดตามและรวบรวมบันทึกข้อตกลง ปฏิบัติดังนี้ 
                          2.1 นกัทรัพยากรบุคคล จะเป็นผู้ท าบันทึกข้อความเสนอปลัด อบต.เพ่ือแจ้งให้ทุกส่วน
ราชการจัดท าบันทึกข้อตกลง จากนั้นจะต้องติดตามและรวบรวมให้ครบถ้วนภายในเดือนเมษายนและเดือน
ตุลาคมแล้วแต่รอบ โดยเมื่อได้รับเอกสารมาแล้วจะประทับตรารับเอกสารนั้น และบันทึกลงสมุดคุมเลขรับ
บันทึกข้อตกลงทุกครั้ง  
                         2.2 เมื่อมีเจ้าหน้าที่มาส่งและได้ด าเนินตามข้างต้นแล้วนักทรัพยากรบุคคล จะตรวจสอบ
ความเรียบร้อยและองค์ประกอบความสมบูรณ์ของบันทึกข้อตกลง 

     3. จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
                           ในเดือนพฤษภาคม และ พฤศจิกายน ของทุกปี เมื่อได้รวบรวมบันทึกข้อตกลง 
(เมษายน/ตุลาคม) เป็นที่เรียบร้อย จะน ามาจัดท าเป็นแบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างของส่วนราชการ ดังนี้ 
                        3.1 เอกสารที่ได้จากเจ้าหน้าที่จะประกอบด้วย 1. บันทึกข้อตกลง 2. เอกสารส่วนที่2 
(แบบขวาง) 3. เอกสารส่วนที่3 ให้จัดเรียงเอกสารของแต่ละคนโดยรอบคอบ 
                        3.2 จัดพิมพ์เอกสารเพ่ิมเติมในบางส่วนของตัวแบบประเมิน และการลงลายมือชื่อของ
สายการบังคับบัญชาให้ถูกต้อง 
                        3.3 จากนั้นให้เย็บเอกสารให้เรียบร้อยและแยกส่วนกองให้ชัดเจน และนักทรัพยากร
บุคคลจะตรวจสอบความสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง 
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                        3.4 เมื่อได้ตรวจสอบความสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย นักทรัพยากรบุคคลจะท าบันทึก
ข้อความโดยผ่านปลัด อบต. เพ่ือส่งแบบประเมินการปฏิบัติราชการให้แต่ส่วนราชการเก็บรักษาไว้และเมื่อถึง
เวลาให้น าเอกสารดังกล่าวมาใช้ประเมินได้ทันที่ 
                        3.5 จัดพิมพ์แบบอ่ืนที่ใช้ในการนี้ตามที่นักทรัพยากรบุคคลก าหนด 
                    กรณีท่ีบุคคลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง จะด าเนินการแก้ไขในแบบประเมินการ
ปฏิบัติงานด้วย 
              4. การจัดท าแบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 
                      ระหว่างวันที่ 10-20 ของเดือนมีนาคม/กันยายน จะจัดพิมพ์และผลิตแบบประเมินการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติดังนี้ 
                       4.1 จัดพิมพ์แบบประเมินฯตามประกาศ ก.อบต.ก าหนด 
                       4.2 จากนั้นเย็บเอกสารให้เรียบร้อยและแยกส่วนกองให้ชัดเจน และตรวจสอบความ
สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง  
                       4.3 นักทรัพยากรบุคคลจะบันทึกข้อความโดยปลัด อบต.เพ่ือส่งแบบประเมินฯให้
ผู้อ านวยการกองประเมินต่อไป 
                       4.4 จัดพิมพ์แบบอ่ืนที่ใช้ในการนี้ตามความเหมาะสม 
             5. ลงรับหนังสืองานบริหารงานบุคคลที่ได้รับจากงานสารบรรณกงลาง 
                     เมื่องานสารบรรณกลาง น าหนังสือราชการประเภทต่างๆมาให้งานบริหารงานบุคคล จะ
ด าเนินการดังนี้ 
                      5.1 ประทับตรารับหนังสือ (เพ่ือเป็นสถิติในการปฏิบัติงานและง่ายต่อการสืบค้นหนังสือ) 
                      5.2 อ่านสาระส าคัญของหนังสือหรือเอกสารนั้น 
                           - หากเป็นหนังสือที่ต้องมีก าหนดการรายงานเอกสาร จะด าเนินการพิมพ์แบบรายงาน
พร้อมกรอกรายละเอียดตามแบบรายงานนั้น และเสนอตามล าดับชั้นต่อไป 
                           - หากเป็นหนังสือทราบเพ่ือถือปฏิบัติ ให้เสนอตามสายการบัญชาให้เรียบร้อย และให้
ท าบันทึกข้อความแจ้งธุรการทุกส่วนราชการทราบเพ่ือน าไปแจ้งให้ถือปฏิบัติต่อไปนี้ 
                       5.3 เมื่อด าเนินการเรียบร้อยจะเก็บหนังสือลงแฟ้มเก็บเอกสารให้เรียบร้อยและสืบค้นง่าย 
            6. การถ่ายภาพงานตรวจรับงานจ้างเหมา วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆในงานจัดซื้อจัดจ้าง 
                    เช่น อุปกรณ์ท่ีใช้จัดท าโครงการฝึกอบรม อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ การจัดอาหารว่างหรือ
อาหารกลางวันของโครงการฝึกอบรม เป็นต้น จะด าเนินการดังนี้ 
                        1. ถ่ายภาพให้ครบองค์ประกอบ 
                        2. เก็บไฟล์ภาพลงคอมพิวเตอร์ให้เป็นหมวดหมู่และสืบค้นง่าย 
                        3. ปริ้นภาพที่ต้องการพร้อมระบุข้อความของภาพนั้น 
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                 7. จัดเก็บรวบรวม สรุปสถิติการลาทุกประเภท 
                     1. ด าเนินการรวบรวมและติดตามใบลาทุกประเภทของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
                     2. บันทึกสถิติการลาทุกประเภทให้เป็นปัจจุบัน และเสนอนักทรัพยากรบุคคล ลงนามรับรอง
สถิติ หากนักทรัพยากรบุคคล ไม่อยู่อนุญาตให้เสนอพนักงานส่วนต าบลที่รักษาการแทน 
                     3. เก็บใบลาทุกประเภทให้ครบถ้วนห้ามสูญหาย และเก็บไว้ให้เรียบร้อย 
                     4. หากมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้แจ้งนักทรัพยากรบุคคลทราบทันที 
                 8. สรุปการลงเวลาการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ 
                           องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ได้ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
ลงเวลาการมาปฏิบัติราชการ 1 วิธี ดังนี ้
                    1) ลงลายมอืชื่อในสมุดลงเวลาการมาปฏิบัติราชการ และนักทรัพยากรบุคคลจะด าเนินการ
สรุปการมาปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจ าทุกวัน 
                 9. การส ารวจความต้องการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ 
                         ในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ด าเนินการส ารวจความต้องการฝึกอบรมหรือการพัฒนา
ความรู้ให้ครบถ้วนของส่วนราชการ โดยปฏิบัติดังนี้ 
                    1. แจ้งนักทรัพยากรบุคคล ก าหนดแบบฟอร์มที่ใช้ในการส ารวจ 
                    2. เมื่อก าหนดแบบฟอร์มแล้วให้จัดท าบันทึกข้อความขอความร่วมมือทุกส่วนราชการเพ่ือ
หว่านแบบส ารวจ โดยก าหนดวันส่งคืนให้เรียบร้อย 
                    3. เมื่อส่วนราชการส่งแบบส ารวจมาแล้วให้น าความต้องการที่ระบุมาจัดเรียงความส าคัญ
ตามล าดับมาแสดงความเห็นจากมากไปหาน้อย (แยกของแต่ละส่วนราชการ) 
                    4. ปริ้นเอกสารที่จัดเรียงความส าคัญ เสนอนักทรัพยากรบุคคลเพ่ือวิเคราะห์การจัดท า
โครงการต่อไป 
               10. ติดตามบันทึกข้อความการเดินทางไปราชการของทุกส่วนราชการ ให้ด าเนินการดังนี้ 
                         ในทุกๆเดือนให้พนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ประสานงานกับเจ้าพนักงานธุรการ
ทุกส่วนราชการเพ่ือขอถ่ายส าเนาเอกสารการเดินทางไปราชการของข้าราชการหรือพนักงานจ้างประกอบด้วย
เอกสารดังนี้ 
                           - บันทึกหรือค าสั่งหรือหนังสือส่งตัวไปการนั้น 
                           - เอกสารโครงการถ้ามี 
                           - จัดพิมพ์ข้อมูลที่ได้รับมาลงแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ 
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               11. ติดตามการสรุปผลการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายให้ไปการนั้น
ทั้งที ่อบต.จัดท าเองหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ให้ท าเป็นเล่มตามรายการดังนี้ 
                        1. บันทึกรายงานผลการฝึกอบรม 
                        2. ตัวโครงการหรือหนังสือที่สั่งการ 
                        3. บันทึกหรือค าสั่งหรือหนังสือส่งตัวไปการนั้น 
                        4. สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 
                        5. สิ่งที่ต้องการขอรับการพัฒนาทักษะความรู้ของตังเอง เช่น ขาดความรู้ด้านพัสดุ เป็นต้น 
ให้ระบุเรื่องที่ขาด พร้อมข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น 
                        6. รูปภาพประกอบการเข้าการนั้น 
                        7. ถ่ายส าเนาเอกสารที่ได้รับจากการนั้น 
                        8. อ่ืนๆที่เหมาะสม 
                12. การจัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่าง 
                          ด าเนินการประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่างและประชาสัมพันธ์การโอน(ย้าย)พนักงานส่วน
ต าบลด าเนินการดังนี้ 
                        1. บันทึกขออนุมัติประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย 
                        2. ร่างหนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งประธาน ก.อบต./นายอ าเภอยี่งอ/นายกอบต.ในเขต
อ าเภอยี่งอ 
                        3. ร่างหนังสือรายงานต าแหน่งว่างประธาน ก.อบต./นายอ าเภอยี่งอ 
                        4. รายงานผลการการให้ประธาน ก.อบต./นายอ าเภอยี่งอ ทราบ 
                13. การช่วยเตรียมเอกสารเพื่อประเมินดังนี้ 
                         1. การประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 
                         2. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเสนอขอรับเงินรางวัล
ประจ าปี 
                         3. การประเมิน ITA 
                        โดยให้พนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมาย ช่วยนักทรัพยากรบุคคล วางแผนการประเมิน
ประสานงานการออกค าสั่ง การประสานงานการประชุมแบ่งงาน ด าเนินการรายงานผลการประเมินการ
วางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 
                14. การติดตามเอกสารการมอบอ านาจการตัดสินใจ  
                        ในระหว่างวันที่ 1-10 ของทุกเดือน ให้ติดตามการรายงานผลการมอบอ านาจการ
ตัดสินใจของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ครบตามค าสั่งมอบ
อ านาจ ดังนี้ 
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                       1. ประสานงานขอบันทึกข้อความจากทุกส่วนราชการที่นายกฯลงนามทราบแล้ว ว่ารอง
นายกฯ ได้ปฏิบัติราชกาแทนนายกอบต. ตามค าสั่งมอบอ านาจการตัดสินใจ ในงานนั้นๆ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่
ของส่วนราชการนั้นแนบเอกสารประสารประกอบด้วย 
                       2. เมื่อรวบรวมบันทึกข้อความได้แล้ว ให้น ามาเก็บเข้าแฟ้มแยกแฟ้มของรองนายกฯท้ัง 2 
รองให้ชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือรอรับการตรวจสอบต่อไปในอนาคต 
               15. การเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลต่างๆ 
                         ในเดือนทุกๆ ไตรมาสของของปีงบประมาณ ให้ประสานงานทุกส่วนราชการเพ่ือเก็บ
ข้อมูลสถิติปริมาณงานข้อมูลต่างๆ นักทรัพยากรบุคคลจะก าหนดแบบฟอร์มงานส ารวจ จะด าเนินการ ดังนี้ 
                       1. เดือนสดุท้ายของแต่ละไตรมาส ให้ประสานทุกส่วนราชการ โดยจัดท าเป็นบันทึก
ข้อความขอความร่วมมือ และก าหนดวันส่งเอกสารให้เรียบร้อย 
                       2. รวบรวมส่งที่ขอความร่วมมือไปให้ครบถ้วน และท าบันทึกรายงานนักทรัพยากรบุคคล
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ในงานต่อไป 
                       3. จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
               16. การด าเนินการบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
                          ด าเนินการครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2546 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนราธิวาส ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
                      1. จัดท าเอกสารรายงาน ก.อบต.จังหวัด/นายอ าเภอ เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลพ้นจาก
ราชการเพราะเหตุเกษียณอายุราชการ 
                      2. ออกค าสั่งการให้พนักงานส่วนต าบลพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุราชการตาม
มติ ก.อบต.จังหวัด พร้อมรายงานค าสั่ง 
                      3. ด าเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลที่จะขอรับบ านาญ 
                      4. จัดท าเอกสารเพื่อขอรับบ านาญและบ าเหน็จด ารงชีพให้แก่พนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
                          4.1 แบบ บ.ท.1 
                          4.2 แบบ บ.ท.2 
                          4.3 แบบ บ.ท.4 
                          4.4 แบบขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ 
                      5. ตรวจสอบงบประมาณส าหรับจ่ายเงินบ าเหน็จด ารงชีพ 
                      6. เมื่อได้รับค าสั่งจ่ายเงินบ านาญและบ าเหน็จด ารงชีพ จัดท าเอกสารเพ่ือเบิกจ่ายให้แก่
พนักงานส่วนต าบล 
                      7. ส่งค าสั่งการให้ได้รับเงินบ านาญปกติและบ าเหน็จด ารงชีพแก่พนักงานส่วนต าบล 
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                17. การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
                      1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
                      2. แจ้งค าสั่งให้คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ทราบ 
                      3. มีหนังสอืเชิญคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประชุม 
                     4. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
                     5. มีเอกสารอธิบายเหตุผลและความจ าเป็นของการขอก าหนดต าแหน่ง หรือยุบเลิกต าแหน่ง  
                     6. มีเอกสารหมายเลข 4 เอกสารหมายเลข 5 และเอกสารหมายเลข 6 
                     7. ด าเนินการจัดท าเอกสารเพื่อขอความเห็นชอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี ต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส ภายในก าหนดเวลา 
                     8. เมื่อได้รับความเห็นชอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี บันทึกออกประกาศใช้แผนอัตราก าลังและ
รายงานการออกประกาศปรับปรุงแผนให้ประธาน ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส นายอ าเภอยี่งอ ทราบพร้อมแจ้งให้
ทุกส่วนราชการในสังกัด อบต.ลุโบะบือซา ทราบและถือปฏิบัติตามแผนอัตราก าลังสามปี 
                   18. การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท.) ประจ าปี 
(Local Performance Assessment ; LPA) 
                       การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท.) ประจ าปี (Local 
Performance Assessment ; LPA) ครอบคลุมและครบถ้วน ดังนี้ 
                       1. มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพ่ือจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน LPA 
                       2. มีการประเมินตนเองเบื้องต้น 
                       3. มีการจัดแฟ้มเอกสารเรียงล าดับข้อตามตัวชี้วัดในแต่ละด้านอย่างชัดเจน 
                       4. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ส าหรับตอบข้อซักถามจากทีมประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท.) 
                       5. มีการรายงานผลคะแนนประเมินให้แก่ผู้บริหาร ทุกส่วนราชการในสังกัด อบต. 
ลุโบะบือซา 
                       6. มีการสรุปผลค าแนะน าจากทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถ-อปท.) เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการท างาน 
                       7. มีการจดัเก็บส าเนาเอกสารที่ใช้ตรวจประเมินในแต่ละด้านไว้ครบถ้วน เพ่ือรอรับการ
ตรวจสอบที่อาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต 
                  19. การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
                             ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
เดือนมกราคม 2549 ดังนี้ 
                      1. มีเอกสารอธิบายเหตุผลและความจ าเป็นของการขอก าหนดต าแหน่ง หรือยุบเลิก
ต าแหน่ง 
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                      2. มีเอกสารขอปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ครอบทุกแบบที่ก าหนด คือ บัญชีขอความเห็นชอบ 
เอกสารหมายเลข 1 เอกสารหมายเลข 2 เอกสารหมายเลข 3 เอกสารหมายเลข 4 เอกสารหมายเลข 5 และ
เอกสารหมายเลข 6 
                      3. ด าเนินการจัดท าเอกสารเพ่ือขอปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ให้คะแนนกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส พิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายในก าหนดเวลา  
                      4. จัดเตรียมเอกสารเพ่ือน าเสนอคณะอนุกรรมการโครงสร้างแผนอัตราก าลังพิจารณาพร้อม
ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นของการก าหนดต าแหน่งหรือยุบเลิกต าแหน่ง 
                      5. ติดตามรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดนราธิวาสและตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏใน
รายงานการประชุมว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่ขอไป 
                      6. เมื่อได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง อบต.ด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตราก าลัง ประกาศปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 
                      7. รายงานการออกประกาศปรับปรุงแผนให้ประธาน ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส และ
นายอ าเภอยี่งอ ทราบ 
                      8. แจ้งใหทุ้กส่วนราชการในสังกัด อบต.ลุโบะบือซา ทราบและถือปฏิบัติตามแผน
อัตราก าลังสามปี 
                  20. การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. 
                            การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. ดังนี้ 
                          1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินฯ 
                          2. มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพ่ือจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินฯ 
                          3. มีการประเมินตนเองเบื้องต้น 
                          4. มีการจัดแฟ้มเอกสารเรียงล าดับข้อตามตังชี้วัดในแต่ละด้านอย่างชัดเจน 
                          5. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ส าหรับตอบข้อซักถามจากทีมประเมินฯ 
                          6. มีการรายงานผลคะแนนประเมินให้แก่ผู้บริหาร ทึกส่วนราชการในสังกัด ทราบ 
                          7. มีการสรุปผลค าแนะน าจากทีมประเมินฯเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการท างาน 
                 21. การจัดการสารสนเทศภายในองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา 
                            1. มีระบบการเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการด าเนินงานของอบต.
ลุโบะบือซา 
                            2. มีระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเป้าหมาย 
                            3. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยง 
                            4. มีการน าระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุม
ภายในและตรวจสอบภายใน 
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                            5. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของ
บุคลากรทุกต าแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency Inventory )  
                            6. มีระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรอย่างครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 
                            7. มีการน าระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
                         8. มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องภายนอก
องค์กรได้ 
                       22. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงิน
รางวัลประจ าปีส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
                             1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน 
                             2. มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน 
                             3. มีการประเมินตนเองเบื้องต้น 
                             4. มีการจัดแฟ้มเอกสารเรียงล าดับข้อตามตัวชี้วัดในแต่ละด้านอย่างชัดเจน 
                             5. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ส าหรับตอบข้อซักถามจากทีมประเมินฯ 
                             6. มีการรายการผลคะแนนประเมินให้แก่ผู้บริหาร ทุกส่วนราชการในสังกัด อบต. 
ลุโบะบือซา ทราบ 
                             7. มีการจัดเก็บส าเนาเอกสารที่ใช้ตรวจประเมินในแต่ละด้านไว้ครบถ้วน เพ่ือรอรับ
การตรวจสอบที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต 
                          23. การบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                     การบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความถูก
ต้องและครบถ้วนตามรายการที่ก าหนดไว้ในระบบฯ  ดังนี้ 
                            1. มี username password ส าหรับปฏิบัติงาน 
                            2. มีคูม่ือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและศึกษาได้ง่ายและผ่านการฝึกอบรมการบันทึก
ระบบเบื้องต้น 
                            3. จัดเตรียมข้อมูล ที่จะต้องน ามาบันทึกลงระบบ เช่นทะเบียนประวัติ แผนอัตราก าลัง 
ข้อมูลบุคคล 
                            4. ตรวจเช็คระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
                            5. บนัทึกระบบของข้าราชการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
                            6. ปริน้ข้อมูลที่บันทึกลงระบบมาตรวจสอบความถูกต้อง 
                            7. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
 
 
 


