
 

 
                         บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่  

ที ่อย ๗๙๗๐๑/                             วันที่    30  กันยำยน  2563 

เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินตำมนโยบำยบริหำรงำนบุคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ 

        ตำมท่ีงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำนโยบำยกำร
บริหำรกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรสร้ำงและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ ด้ำนอัตรำก ำลังและกำร
บริหำรอัตรำก ำลัง ระยะเวลำ ๓ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) เพ่ือให้กำรพัฒนำบุคลำกรและเพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี มีวิธีกำรปฏิบัติงำนตำมลักษณะงำนที่รับผิดชอบ สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บุคลำกรใน
สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรจัด
ฝึกอบรมบุคลำกร และเพ่ือด ำรงรักษำบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพให้อยู่คู่องค์กรต่อไปนั้น 

            บัดนี้ กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ จึงขอรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยฯ ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ทรำบ รำยละเอียดตำมแบบรำยงำนแนบมำ
พร้อมบันทึกข้อควำมนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 

           (นำงสุพรรณำ  ผลนัย) 
           ผู้ชว่ยนักทรัพยำกรบุคล 

ควำมเห็นหัวหน้ำส ำนักปลัด 

............................................................................................................................. ........................................................... 

 
(นำยวิทิศ  กองทิพย์) 

                                                               หัวหนำ้ส ำนักปลัด 
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ควำมเห็นรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ 
............................................................................................................................ ..............................................................
............................................................................................................................. ............................................................. 
 
 

 (นำยฐำปกรณ์  อรอินทร์) 
                                                                 รองปลัด อบต.บ้ำนใหม่ 
 
 
ควำมเห็นปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ 
..................................................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................. 
 

 (จ่ำเอกพีระยศ  วรรณเผือก) 
                                                                     ปลัด อบต.บ้ำนใหม่ 
 
ควำมเห็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ 
............................................................................................................................. .............................................................
...................................................................... ....................................................................................................................  

 
 

  (นำยวัชรพงศ์  ระดมสิทธิพัฒน์) 
                                                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอมหำรำช จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

๑.ด้านการวางแผนก าลังคนและการสรรหา 
ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 

ข้อเสนอแนะ 
๑.๑ จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ 
ป ี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) เพ่ือใช้
ในกำรก ำหนดโครงสร้ำงและ
กรอบอัตรำก ำลังที่รับรอง
ภำรกิจขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 

-เ พ่ื อ ให้  อบต .บ้ ำน ใหม่  มี
โครงสร้ำงกำรแบ่ งงำนและ
ระบบงำนที่เหมำะสมและไม่
ซ้ ำซ้อน 
-เพ่ือให้ อบต.บ้ำนใหม่ มีกำร
ก ำ ห น ด ต ำ แ ห น่ ง ก ำ ร จั ด
อั ต ร ำ ก ำ ลั ง โ ค ร ง ส ร้ ำ ง ใ ห้
เหมำะสมกับอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน
ใหม ่
-เ พ่ื อ เ ป็ น แ น ว ท ำ ง ใ น ก ำ ร
ด ำ เนินกำรวำงแผนกำรใช้
อัตรำก ำลังกำรพัฒนำบุคลำกร
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ้ำนใหม่ 

-อบ ต .บ้ ำ น ใ ห ม่  มี ก ำ ร
จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี 
ถูกต้องครบถ้วน และ ก.
อบต . จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยำ มีมติ
เ ห็ น ช อ บ  พ ร้ อ ม ทั้ ง
ประกำศใช้แผนอัตรำก ำลัง 
๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) 

-จัดท ำแผนอัตรำก ำลั ง  ๓  ปี  (พ .ศ .
๒๕๖๑-๒๕๖๓) โดยควำมเห็นชอบของ 
ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ครั้งที่ 
๙ /๒๕๖๐ เมื่ อ วั นที่  ๒7  กันยำยน 
๒๕๖๐ และ อบต.บ้ำนใหม่ประกำศใช้
แผนก ำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๒9 กันยำยน ๒๕๖๐ 
 

-ค ว ร ด ำ เ นิ น พิ จ ำ ร ณ ำ
ปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง
ใ น ทุ ก ๆ ปี ง บ ป ร ะม ำ ณ 
เ พ่ื อ ใ ห้ ก ำ ร ก ำ ห น ด
ต ำแหน่งรองรับภำรกิจของ
ห น่ ว ย ง ำ น  แ ล ะ ก ำ ร
พิจำรณำปรับปรุงภำระ
งำนให้สอดคล้องกับส่วน
รำชกำรในปัจจุบัน 
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ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

๑.๒ จัดท ำและด ำเนินกำร
ตำมแผน สรรหำข้ำรำชกำร
และพนักงำนจ้ำง ให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง หรือ
ทดแทนอัตรำก ำลังที่ลำออก
หรือโอนย้ำย 

-เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนภำยใน
องค์กร มีควำมต่อเนื่อง และมี
บุคลำกรรับผิดชอบในแต่ละ
งำนโดยตรง เพ่ือให้งำนเกิดผล
สัมฤทธิ์มำกที่สุด 

-ไม่มีอัตรำต ำแหน่งว่ำงใน
แผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี พ.ศ.
๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๓ 

๑. มติคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล
จงัหวัดพระนครศรีอยุธยำในกำรประชุมครั้งที่ 
10/๒๕62  เมื่อวันที่ 25  ตลุำคม  ๒๕62 
มีมติให้เห็นชอบให้รับโอน จ่ำเอกพีระยศ 
วรรณเผือก ต ำแหน่ง ปลัด อบต. (นัก
บริหำรงำนท้องถิ่น) ระดับต้น  ค ำสั่งที่ 
122/2562 ลงวันที่ 7  พฤศจิกำยน 2563 
2. มติคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำในกำรประชุมครั้งที่ 
12/๒๕62  เมื่อวันที่ 25  ธนัวำคม  ๒๕62 
มีมติให้เห็นชอบให้รับโอน นำยวิทิศ   กอง
ทิพย์ ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด ฯ  (นัก
บริหำรงำนทั่วไป) ระดับต้น ค ำสั่งที่ 
1/2563 ลงวันที่ 3 มกรำคม 2563 
3. ด ำเนินกำรประกำศสรรหำพนักงำนจ้ำง 
ประเภทพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจที่ว่ำง ใน
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน ๑ 
อัตรำ เมื่อวันที่ 8  กรกฎำคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

-กำรลดอัตรำภำวะ
ต ำแหน่งว่ำงใน
องค์กร เพื่อป้องกัน
กำรท ำงำนที่ล้นมือ 
ซึ่งส่งผลให้งำนเกิด
ควำมล่ำช้ำ เสร็จไม่
ทันตำมก ำหนดเวลำ 
ท ำให้งำนขำด
ประสิทธิภำพ 
- กำรรับโอนย้ำยไม่
สำมำรถท ำได้ตำม
อัตรำว่ำงทั้งหมด
เนื่องจำกกำรขอใช้
บัญชี กสถ. ไม่พอใช้ 
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ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

๑.๓ กำรรับสมัครคัดเลือก
บุคคล เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ำรับรำชกำรหรือประกำศ
รับโอนย้ำยพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น มำด ำรงต ำแหน่งที่
ว่ำงหรือประกำศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเปลี่ยนสำยงำนที่
สูงขึ้น 

-เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนภำยใน
องค์กร มีควำมต่อเนื่อง และมี
บุคลำกรรับผิดชอบในแต่ละ
สำยงำนโดยตรง เพ่ือให้งำน
เกิดผลสัมฤทธิ์มำกท่ีสุด 

-ไม่มีอัตรำต ำแหน่งว่ำงใน
แผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 -กระบวนกำร
คัดเลือกเพ่ือบรรจุ
แต่งตั้ง ควร
ด ำเนินกำรด้วยควำม
โปร่งใส และยุติธรรม 
-กำรประกำศรับ
โอนย้ำย พิจำรณำ
สมบัติของผู้ขอโอนให้
ตรงกับต ำแหน่งและ
ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของผู้ที่ประสงค์จะ
โอนย้ำย 

๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ในกำรสรรหำและเลือกสรร 

-เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสรรหำ
และเลือกสรรบุคลำกรเป็นไป
ด้วยควำมโปร่งใส และเกิด
ควำมยุติธรรม 

-คณะกรรมกำรในกำรสรร
หำมีครบถ้วนทุก
กระบวนกำร และปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใส 

-ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
สรรหำและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ ตำมประกำศ อบต.บ้ำนใหม่ เรื่อง 
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหำและกำรเลือกสรร
เป็นพนักงำนจ้ำง ลงวันที่ 8  กรกฎำคม 
๒๕๖๓ ค ำสั่ง อบต.บ้ำนใหม่ ที่ 89/๒๕๖๓ 
สั่ง ณ วันที่ 8  กรกฎำคม ๒๕๖๓ 
 

-เพ่ือควำมยุติธรรม
และโปร่งใส ไม่ควร
จะก ำหนด
คณะกรรมกำรออก
ข้อสอบและ
คณะกรรมกำร
พิจำรณำคัดเลือก
ข้อสอบเป็นชุด
เดียวกัน 
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ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

๑.๕ กำรคัดเลือกบุคคล เพ่ือ
เลื่อนระดับต ำแหน่งที่สูงขึ้น 

-เพ่ือส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำใน
สำยอำชีพของข้ำรำชกำรในทุก
ต ำแหน่งงำน 
-เพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจใน
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

-บุคลำกรได้รับกำร
พิจำรณำเลื่อนระดับใน
ต ำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นไป
ด้วยควำมถูกต้อง 

-ด ำเนินกำรเลื่อนระดับหรือแต่งตั้งพนักงำน
ส่วนต ำบลให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น(ประเภท
วิชำกำร ระดับช ำนำญกำร) มติคณะกรรมกำร
พนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
(ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ) ในกำร
ประชุมครั้งที่ 10/๒๕63  เมื่อวันที่  ๒6 
ตุลำคม ๒๕63  จึงให้เลื่อนระดับและแต่งตั้ง
พนักงำนส่วนต ำบลให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
(ประเภทวิชำกำร) รำย นำงณัฎฎ์ฐกำญจน์  
ผดุงทรัพย์  ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชน 
ปฏิบัติกำร ต ำแหน่งเลขที่  32-3-01-
3801-001  ผู้มีคุณสมบัติตรงตำม
คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชน  
ระดับช ำนำญกำร และได้ผ่ำนกำรประเมินจำก
คณะกรรมกำรประเมินเมื่อวันที่ 21 กันยำยน 
2563 ให้เลื่อนระดับ และแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งที่สูงขึ้น ในต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชน
ช ำนำญกำร 

-น ำผลงำนที่ใช้
ประกอบกำรเลื่อน
ระดับในแต่ละ
ต ำแหน่งงำน เก็บ
รวบรวมเป็นองค์
ควำมรู้ขององค์กร 
(KM) 
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๒.ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 

ข้อเสนอแนะ 
๒.๑ จัดท ำแผนพัฒนำ
บุคลำกรประจ ำปี และ
ด ำเนินกำรตำมแผนฯ ให้
สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็น 

-เพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะ ทัศนคติ
ที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อัน
จะท ำให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
ในทุกๆต ำแหน่งได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

-อบต.บ้ำนใหม่ มีกำร
จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร
ก ำลัง ๓ ปี ถูกต้อง
ครบถ้วนและ ก.อบต.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
มีมติเห็นชอบพร้อมทั้ง
ประกำศใช้แผนพัฒนำ
บุคลำกร ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

-มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ โดยพิจำรณำ
บุคลำกร เข้ำรับกำรอบรม เพื่อพัฒนำควำมรู้
ตำมสำยงำนต ำแหน่ง ให้เป็นไปตำม
แผนพัฒนำบุคลำกรฯ  

-เพ่ือให้กำรพัฒนำ
บุคลำกรเกิด
ประสิทธิภำพ ควร
ด ำเนินกำรส ำรวจ
ควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำของบุคลำกร
แต่ละต ำแหน่ง เพ่ือ
ได้กระบวนกำรและ
วิธีกำรพัฒนำตรงกับ
ควำมต้องกำร 

๒.๒ ก ำหนดเส้นทำงกำร
พัฒนำบุคลำกร เพื่อเป็น
กรอบในกำรพัฒนำบุคลำกร
แต่ละต ำแหน่ง 

-เพ่ือให้กระบวนกำรและ
วิธีกำรพัฒนำ เกิด
ประสิทธิภำพ และตรงกับ
ควำมต้องกำรของบุคลำกรแต่
ละต ำแหน่ง และเพ่ือให้เกิด
ควำมต่อเนื่องในกำรพัฒนำ 

-บุคลำกรมีประสิทธิภำพ
ในกำรท ำงำน และ
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับ
จำกกำรพัฒนำมำ
ประยุกต์ใช้ในงำนได้ 

-มีกำรวำงแผนพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำรับกำร
อบรมตำมสำยงำนควำมรู้ก้ำวหน้ำ ใน
แผนพัฒนำบุคลำกรฯ 

-ควรมีกำรส่งเสริมให้
บุคลำกรเกิดกำร
พัฒนำด้วยตัวเอง 
และมีควำมต่อเนื่อง
ขององค์ควำมรู้และ
สำมำรถที่จะ
ถ่ำยทอดควำมรู้ 
สร้ำงองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้ได้ 
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ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

๒.๓ สร้ำงบทเรียนควำมรู้
เฉพำะด้ำนตำมสำยงำนให้
อยู่ในระบบงำน E-Learning 

-เพ่ือสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
-เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรแห่ง
กำรเรียนรู้ในหน่วยงำน 

-บุคลำกรเกิดกำรพัฒนำด้วย
ตนเอง และเกิดประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลในกำรท ำงำน 

-ส่งเสริมให้พนักงำนส่วนต ำบลที่บรรจุใหม่
ด ำเนินกำรเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ E-
learning ในวิชำควำมรู้ทั่วไปและเฉพำะ
ต ำแหน่ง 

-ส่งเสริมให้เกิดกำร
เรียนรู้ในทุกๆ
ต ำแหน่งงำนใน
องค์กร 

๒.๔ ด ำเนินกำรประเมิน
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นตำม
เกณฑ์มำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง ในควำมรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

-เพ่ือให้กำรพัฒนำถูกต้องและ
ตรงตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ต ำแหน่ง 

-บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ
และน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้
ในกำรท ำงำนให้ตรงกับ
ต ำแหน่ง 

-หน่วยงำนมีกำรประเมินบุคลำกรตำมเกณฑ์
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง เพื่อพิจำรณำจัดส่ง
บุคลำกร เข้ำรับกำรอบรม เพื่อพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถในต ำแหน่งตำมสำยงำน 

-จัดให้มีกำรพัฒนำ
ด้ำนควำมรู้ และด้ำน
ทักษะในกำรท ำงำน
ไปพร้อมๆกัน เพื่อ
ประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำน 

๒.๕ ด ำเนินกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของบุคลำกร 

-เพ่ือวัดผลระดับควำมพึงพอใจ
ของบุคลำกรในองค์กร 
-เพ่ือน ำผลกำรประเมินมำ
ปรับปรุงแนวทำงและวิธีกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลใน
องค์กร 

-บุคลำกรเกิดควำมผำสุกใน
กำรท ำงำนและมีควำมผูกพัน
กับองค์กร 

-หน่วยงำน มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ทั้ง
ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร สวัสดิกำร 
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน บ ำเหน็จควำมชอบ 
พร้อมทั้งติดตำม และน ำผลควำมพึงพอใจของ
พนักงำนมำพัฒนำ 

-พัฒนำแนวทำงและ
วิธีกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลให้มี
ควำมหลำกหลำย
และสำมำรถ
ตอบสนองควำม
ต้องกำรของบุคลำกร
ครบถ้วนทุกต ำแหน่ง
งำน 
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๓.ด้านการธ ารงรักษาไว้ และแรงจูงใจ 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

๓.๑ ประชำสัมพันธ์และ
เผยแพร่แนวทำงเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน
ต ำแหน่งให้บุคลำกรทรำบ 

-เพ่ือสร้ำงองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้ 
-เพ่ือสร้ำงควำมเตรียมพร้อมให้
บุคลำกร 

-บุคลำกรสำมำรถทรำบถึง
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน
ต ำแหน่งงำนของตนเอง 
และควำมสำมำรถเตรียม
ควำมพร้อมได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

-หน่วยงำนมีกำรจัดท ำ km ประชำสัมพันธ์
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนต ำแหน่งให้
บุคลำกรทรำบ พร้อมให้ค ำปรึกษำดังกล่ำว 

-เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้
จำกหลำกหลำยวิธี 
และแหล่งควำมรู้ที่
แตกต่ำงกัน 

๓.๒ ด ำเนินกำรบันทึก แก้ไข
ปรับปรุง ข้อมูลบุคลกร
ท้องถิ่นแห่งชำติ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

-เพ่ือให้ข้อมูลบุคลำกรครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน 

-ข้อมูลบุคลำกรในระบบ 
มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน 
ร้อยละ ๑๐๐  

-หน่อยงำนด ำเนินปรับปรุงระบบดังกล่ำวตำม
ระยะที่กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก ำหนดทุกระยะ แล้วเสร็จที่ก ำหนดไว้ทั้งในส่วน
ของข้อมูลพนักงำนส่วนต ำบล พนังงำนจ้ำง และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

-เสริมสร้ำงควำมรู้
ให้กับเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
ระบบส่งเสริมให้ได้รับ
กำรฝึกอบรมบ่อยครั้ง 

๓.๓ จัดให้มีกระบวนกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
รำชกำร ที่เป็นธรรม เสมอ
ภำคและสำมำรถตรวจสอบ
ได้ 

-เพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรม 
ควำมโปร่งใส และสร้ำง
มำตรฐำนในกำรประเมินผลใน
องค์กร 

-กระบวนกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนรำชกำร ที่
เป็นธรรมเสมอภำคและ
สำมำรถตรวจสอบได้ 

-หน่วยงำนมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด โดย
ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ ดูแล ก ำกับ ติดตำม 
และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน จนถึง
คณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ในควำมรู้ทักษะ และสมรรถนะทุกคน อย่ำงเป็น
ธรรมเสมอภำค และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่ง 

-กำรด ำเนินกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปโดย
ควำมชอบธรรม 

 

 

 



       -8- 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

๓.๔ จัดให้มีควำมพิจำรณำ
ควำมดี ควำมชอบ ตำมผล
กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
อย่ำงเป็นธรรมเสมอภำค
และสำมำรถตรวจสอบได้ 

-เพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจใน
กำรปฏิบัติงำนขิงบุคลำกร  
-เพ่ือพิจำรณำเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นไปตำมผลกำร
ประเมินและประกำร
หลักเกณฑ์ 

-บุคลำกรได้รับกำร
พิจำรณำเลื่อนเงินเดือน 
ถูกต้องครบถ้วนทุกคน 

-พิจำรณำเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงำนส่วน
ต ำบลครั้งที๑่/๒๕๖๓ให้เป็นไปตำมผลกำร
ประเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำน
กระบวนกำรคระกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
ตำมค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และรำยงำนกำร
ประชุมดังกล่ำว 

-จัดท ำประกำศ
หลักเกณฑ์กำร
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนให้เป็น
มำตรฐำนเดียวกัน 

๓.๕ ด ำเนินกำรพิจำรณำ
ควำมดีควำมชอบกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรประจ ำปี พ.ศ 
๒๕๖๓ เพ่ือยกย่องชมเชย 
แก่บุคลำกรดีเด่น ด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนและคุณประโยชน์
ต่อสำธำรณชน 

-เพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้
บุคลำกร 
-เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ 
บุคลำกรดีเด่น ด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนและคุณประโยชน์
ต่อสำธำรณชน 

-อบต.บ้ำนใหม่จัดท ำ
ประกำศยกย่องและมอบ
เกียรติบัตรให้แก่บุคลำกร
ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนใน
ระดับดีเด่นในรอบ
ปีงบประมำณ 2563 

-จัดท ำกำรยกย่องและมอบเกียรติบัตรให้แก่
บุคลำกรที่มีผลกำรปฏิบัติงำนในระดับดีเด่น  

-ประชำสัมพันธ์ใน
หน่วยงำนและ
เว็บไซต์หลักของ
องค์กรเพ่ือยกย่อง
และเป็นขวัญก ำลังใจ
ให้บุคลำกร 

๓.๖ จัดให้มีกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่ดีแก่บุคลำกร
ในด้ำนสภำพแวดล้อมกำร
ท ำงำน ด้ำนควำมปลอดภัย
ในกำรท ำงำน ด้ำนกำรมีส่วน
ร่วมในกำรท ำงำน 

-เพ่ือสร้ำงควำมผำสุกในองค์กร 
-เพ่ือสร้ำงคุณภำพชีวิตกำร
ท ำงำนที่ดีของบุคลำกร 

-บุคลำกรรู้สึกปลอดภัย มี
ควำมสุขในกำรท ำงำนและ
มีควำมผูกพันกับองค์กร 

-มีกำรจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงครบถ้วน 
-จัดให้มีเครื่องปฐมพยำบำล 
-จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะ 

-จัดกิจกรรม/
โครงกำรเพื่อสร้ำง
ควำมสำมัคคีใน
องค์กร 
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๔.ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 
ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 

ข้อเสนอแนะ 
๔.๑แจ้งให้บุคลำกรในสังกัด
รับทรำบถึงประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น และข้อบังคับ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ้ำนใหม่ ว่ำด้วย
จรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น 

-เป็นเครื่องมือก ำกับควำม
ประพฤติของข้ำรำชกำร 
-ยึดถือเป็นหลักกำรและ
แนวทำงปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ 
-ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำง
องค์กรและข้ำรำชกำรในทุก
ระดับ 

-จัดท ำประกำศประมวล
จริยธรรมของข้ำรำชกำร
ประจ ำปี 
-มีแนวทำงปฏิบัติตำม
ประมวลจริยธรรม 

ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ 
ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

-เสริมสร้ำงกิจกรรมที่
ช่วยส่งเสริมควำมรู้ใน
ด้ำนประมวล
จริยธรรม 

๔.๒ให้ผู้บังคับบัญชำ 
มอบหมำยงำนแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำ อย่ำงเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
กำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม 
และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำให้
ปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์
แนวทำง ระเบียบ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

-เพ่ือให้บุคลำกรได้ปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ตรงกับต ำแหน่งและ
ใช้ศักยภำพของตนเองได้อย่ำง
เต็มที่ 
-เพ่ือป้องกันควำมมอบหมำย
งำยที่ซ้ ำซ้อน 

-อบต.บ้ำนใหม่ จัดท ำ
ค ำสั่งแบ่งงำนและ
มอบหมำยหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบขององค์กร 

-ด ำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของพนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำง ตำมค ำสั่ง อบต.บ้ำนใหม่ ที่ 2/
๒๕๖3 ลงวันที่ 6  มกรำคม  ๒๕๖3 

-กำรมอบหมำยงำน
ต้องด ำเนินกำรตำม
ก ำหนดมำตรฐำนของ
แต่ละต ำแหน่ง 
รวมถึงพิจำรณำถึง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของแต่ละบุคคล
ประกอบ 
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ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

๔ .๓ส่ ง เ ส ริ ม ให้ บุ คล ำกร
ปฏิบั ติ ง ำนตำมแผนกำร
เสริมสร้ำงมำตรฐำนวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและกำร
ป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี
งบประมำณ พ .ศ .๒๕๖๑ -
๒๕๖๓ 

-ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำน
ต ำ ม แ ผ น ก ำ ร เ ส ริ ม ส ร้ ำ ง
ม ำ ต ร ฐ ำ น วิ นั ย คุ ณ ธ ร ร ม 
จริ ยธรรมและกำรป้ องกัน
ทุจริตในองค์กร 

- แผนกำรเสริมสร้ำง
มำตรฐำนวินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและกำรป้องกัน
ทุ จ ริ ต ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๓ 

-มีกำรด ำเนินตำมแผน โดยสรุปรำยงำนผล
กำรด ำ เนิ นกำรส่ ง เสริ มวิ นั ย  คุณธรรม 
จริยธรรมและกำรป้องกันกำรทุจริตคอรัปชั่น 

-เสริมสร้ำงกิจกรรมที่
ช่วยส่งเสริมควำมรู้ใน
ด้ ำ น ด ำ เ นิ น ก ำ ร
ส่ ง เ ส ริ ม วิ นั ย 
คุณธรรม จริยธรรม
และกำรป้องกันกำร
ทุจริตคอรัปชั่น 

๔ .๔ โ ค ร ง ก ำ ร อ บ ร ม 
จริยธรรมพนักงำนส่วนต ำบล 
พนักงำนจ้ำง คณะผู้บริหำร
แ ล ะส ม ำ ชิ ก ส ภ ำ  อบ ต . 
ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.
๒๕๖๓ 

-เ พ่ื อ ส ร้ ำ ง จิ ต ส ำ นึ กที่ ดี ใ ห้
บุ ค ล ำก รส ำม ำ รถ น ำ หลั ก
คุณธรรม จริยธรรม มำปรับใช้
ในกำรด ำเนินชีวิต 
-เ พ่ื อส่ ง เสริม ให้ บุ คลำกรมี
ควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจในเรื่ อง
ศีลธรรมจริยธรรม สำมำรถ
น ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
-เพ่ือให้บุคลำกรรู้จักท ำงำน
เป็นทีม ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
มีทัศนคติที่ดี มีควำมสำมัคคีใน
องค์กร 

-ผู้ เข้ำร่วมโครงกำร ไม่
น้อยกว่ำ ๗๐ % 
-ผู้ เ ข้ ำ ร่ วม โครงกำร  มี
ควำมพึงพอใจทุกด้ำน ไม่
น้อยกว่ำ ๗๐ %  

-โครงกำรจิตอำสำ "เรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ" 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ ได้ท ำ
โครงกำรจิตอำสำเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น "เรำ
ท ำควำมดีด้วยหัวใจ" ในวันที่ 20 มีนำคม 
2563 
- โครงกำรปลูกจิตส ำนึกที่ดีสู่ต ำบลบ้ำนใหม่ 
ประจ ำปี 2563 ในวันที่ 24 เมษำยน 2563 
-ด ำเนินกำรจักโครงกำรอบรมพัฒนำคุณธรรท
จริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำรฯ ประจ ำปี
งบประมำณ  พ .ศ .๒๕๖๓  ใน วั นที่  ๑๘ 
พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
อำคำรโอทอปเทรดดิ้ง (หลวงปู่ทวด) 
-รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำม
บันทึกข้อควำมส ำนักปลัด ที่ อย 97901/-  
ลงวันที่ ๒2  พฤษภำคม  ๒๕๖๓ 

-เสริมสร้ำงกิจกรรมที่
ช่วยส่งเสริมควำมรู้ใน
ด้ ำ น คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม 

 



 

ปัญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

 ๑.ปัญหำและอุปสรรคด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 

 ๑.๑องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ มีกำรพัฒนำบุคลำกรยังไม่เป็นระบบ ไม่ทั่วถึง ไม่ต่อเนื่อง กำรพัฒนำที่ยังไม่เป็นระบบ ไม่มีเป้ำหมำยที่ชัดเจน ขำด
กำรติดตำมประเมินผลในภำพรวมของส่วนรำชกำรนั้น ยังไม่ส่งเสริม สนับสนุนควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวังของบุคลำกรที่จะกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

 ๑.๒ กำรก ำหนดเนื้อหำ และวิธีกำรพัฒนำ ไม่ตรงกับต ำแหน่งหน้ำที่ที่รับผิดชอบ ท ำให้กำรพัฒนำไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ในทำงปฏิบัติ 

 ๑.๓ งบประมำณในกำรพัฒนำบุคลำกรยังไม่เพียงพอที่จะใช้พัฒนำบุคลำกรได้ครบทุกสำยงำน 

 ๒.ปัญหำและอุปสรรคด้ำนคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน 

 ๒.๑ ปัญหำกำรแบ่งพรรคแบ่งพวกในที่ท ำงำน ขำดควำมรักใคร่สำมัคคี มีทัศนคติในเชิงลบกับองค์กร 

 ๒.๒ กำรโอนย้ำยต ำแหน่งของบุคลำกร ที่ท ำให้บุคลำกรที่มีกำรโยกย้ำยต้องมีกำรปรับตัวใหม่ เพ่ือที่จะให้เข้ำกับวัฒนธรรมขององค์กร 

 ๒.๓ องค์กรมีกำรวำงแผนงำนและกำรท ำงำนที่ซับซ้อน ท ำให้เกิดควำมไม่เป็นระบบข้ึนในองค์กร ซึ่งจำกปัญหำเหล่ำนี้ ท ำให้บุคลำกรเกิดควำมอึดอัดใจ ไม่มี
ควำมสุขในกำรท ำงำน ไม่มีควำมผูกพันกับองค์กร 

          2.4 กำรด ำเนินบรรจุแต่งเพ่ือให้เป็นไปตำมอัตรำต ำแหน่งว่ำงในแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ ไม่สำมำรถท ำได้ครบตำมอัตรำก ำลังที่ว่ำงอยู่
เนื่องจำกกำรขอใช้บัญชี กสถ. ไม่พอใช้ 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

 ๑. ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 

 ๑.๑ ควรมีกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร วิธีกำรและแนวทำงตำมแผนพัฒนำบุคลำกรขององค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรม และชัดเจนขึ้น 

 ๑.๒ ในกระบวนกำรด ำเนินกำรควรให้บุคลำกรผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร ในลักษณะของกำรร่วมคิด ร่วมท ำ เป็นกำรรวมพลังของ
ทุกภำคส่วน เพ่ือให้สำมำรถขับเคลื่อนกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 

 ๑.๓ ด ำเนินกำรส ำรวจหำกำรพัฒนำของบุคลำกร นอกจำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในองค์ซึ่งได้แก่ ภำรกิจ นโยบำย มำตำฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ขีดควำมสม
มำรถของบุคลำกรในด้ำนต่ำงๆ แล้วควรต้องมีกำรวิเครำะห์เรื่องอ่ืนๆ ที่เป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำในระบบรำชกำร เช่น ชีวิตกำรท ำงำนในยุคดิจิทัล ระบบเศรษฐกิจ 
กำรเมือง สังคมผู้สูงอำยุ และควำมสำมำรถทำงเทคโนโนยีดิจิทัล 

 ๑.๔ ก ำหนดรูปแบบกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับต ำแหน่งงำนและกำรเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งหมำยถึงกำรปรับเปลี่ยนจำกระบบกำรศึกษำ มำเป็นกำรเรียนรู้
จำกประสบกำรณ์และกำรฝึกอบรม 

 ๑.๕ ก ำหนดรูปแบบวิธีกำรและกระบวนกำรในกำรพัฒนำที่เหมำะสมให้แก่บุคลำกรแต่ละคน เพรำะกำรเรียนรู้ไม่จ ำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันในเวลำเดียวกัน 
เรื่องเดียวกัน ด้วยวิธีเหมือนกัน 

 ๒. ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรส่วนบุคล 

 ๒.๑ กำรพัฒนำระบบงำน โดยกำรก ำหนดนโยบำยและระบบกำรจัดกำรด้ำนบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ มีระบบกำรท ำงำนที่ประสิทธิภำพ คล่องตัวและมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงำน กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีดีมีประสิทธิภำพ 

 ๒.๒ สร้ำงควำมผำสุกและควำมผูกพันของบุคลำกรให้เป็น องค์กรแห่งควำมสุข 

 ๒.๓ ท ำให้ประเมินผลงำนเป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมิน เพ่ือที่จะสำมำรถพัฒนำให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงจริงจัง และสำมำรถน ำผลกำร
ประเมินดังกล่ำวมำใช้ในกำรก ำหนดประเด็นเพื่อกำรพัฒนำบุคลำกรได้ ผลลัพธ์ของกำรพัฒนำบุคลำกรต้องมีผลกำรปฏิบัติงำน ผลสัมฤทธิ์ของงำนสูงขึ้น ซึ่งแสดงว่ำ
บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะพร้อมต่อกำรปฏิบัติงำน 

 


