
 

รายงานผลตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ   
อำเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น 
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ลำดับ 
ที่ 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

1 การวางแผนกำลังคน 
- ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 

    

1.1 จัดทำแผนอัตรากำลงั 3  ปี  ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6 

-เพื่อวางแผนอัตรากำลังให้สอดคล้องกับ
ภารก ิจ อำนาจหน ้าท ี ่ขององค ์การ
ปริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ทั ้งด้าน 
จำนวน ค ุณภาพ ตลอดจน  ภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตาม
พระราชบัญญัต ิระเบ ียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

-เพื ่อให้การบริหารงานขององค์การ
บร ิหารส ่ วนตำบลแคนเหน ือ  เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์
ต ่ อภารก ิจ   ตามอำนาจหน ้ าที่   มี
ประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลด
ขั ้นตอนการปฏิบ ัต ิงาน  การปฏิบ ัติ
ภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนให้ได้ผลเป็นอย่างดี 

 

 

 

 

-ระดับความสำเร็จในการจัดการ
อัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจ 
อำนาจหนา้ที่ของอบต. 

-คณะกรรมการพน ักงานส ่วน
ตำบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.
จังหวัดขอนแก่น) ในการประชุม
ครั้งที่  ๙/๒๕๖3  เมื่อวันที่ 24 
กันยายน ๒๕๖3  เห็นชอบให้
องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
เหนือ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 
๓ ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
– ๒๕๖6 เพื ่อเป็นกรอบในการ
กำหนดตำแหน ่ ง  และการใช้
ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง    

-อปท.ได้ร ับการถ่าย
โอนภารก ิจเป ็นเพิ่ม
มากขึ้นทำให้บุคลากร
ไม ่ เพ ี ย งพอต ่ อการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
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ลำดับ 
ที่ 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
- ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 

    

2.1 - การรับบรรจุและแต่งต ั ้งบุคคลเข้ารับ
ราชการหรือประกาศรับโอนย้าย พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง โดยการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของ
หน ่ วย งานและประชาส ัมพ ันธ ์ ไปยั ง
หน่วยงานภายนอก เพื่อการรับรู้และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้การวางแผนอัตรากำลังสอดคล้อง
กับภารกิจ อำนาจหน้าที ่ขององค์การ
ปริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ทั ้งด้าน 
จำนวน ค ุณภาพ ตลอดจน  ภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตาม
พระราชบัญญัต ิระเบ ียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 

-ดำเน ินการสรรหาข้าราชการ/
พ น ั ก ง า น ส ่ ว นต ำบล มาด ำ ร ง
ตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง 
3 ปี (2564 – 2566)  
สายบริหาร จำนวน  2 อัตรา 
สายปฏบิัติ  จำนวน  1 อัตรา 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือ
ทดแทนอัตรากำลังที่วา่ง เนื่องจาก
ลาออกหรือโอนย้าย โดยมุ่งเนน้ให้มี
อัตรากำลังว่าง ไม่เกินร้อยละ 15 
ของอัตรากำลังทั้งหมด 
 

-ประกาศรับโอนย้ายพนักงานสว่น
ตำบล ตำแหน่ง สายปฏิบัติ 
จำนวน 1 อัตรา คือ 
ตำแหน่ง  นักวชิการตรวจสอบ
ภายใน ปก/ชก 
-รายงานตำแหน่งว่างให้ก.กลาง
เป็นผู้ดำเนินการสรรหา จำนวน 2 
ตำแหน่ง คือ  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง
การศึกษาฯ ระดับตน้ 
ตำแหน่ง ปลัดอบต.ระดบักลาง 
 
 

-ตำแหน่งว่างบางสาย
งานไม่สามารถสรรหา
ได้เนื่องจากเปน็
ตำแหน่งที่ขาดแคลน
บุคลากร 
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ลำดับ 
ที่ 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

3 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
- ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 

    

3.1 จัดทำกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานราชการที่เปน็ธรรม มีความเสมอ
ภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

-เพื่อการเลื่อนเงินเดือน 
-เพื่อการพัฒนาบุคลากร 
-เพื่อกำหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือก
บุคคลกลุ่มที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง – 
-เพื่อพัฒนาทางก้าวหนา้ในอาชพี 
-เพื่อกำหนดเป็นเงื่อนไขในการปรับ
เลื่อนตำแหน่งทีสู่งขึ้น 
-เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพงานของข้าราชการ/สำนัก กอง/
องค์กร 
-อ่ืนๆ  

ร้อยละ ของพนักงานส่วนตำบล  
พนักงานครูอบต. พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจา้งทั่วไป ใน
สังกัดอบต.แคนเหนือ 

-ทำบนัทึกข้อตกลงการประเมิน 
และแจ้งผลการประเมิน 
ตามผลงาน 
-ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
-ผลการประเมินที่ไดส้ามารถ
จำแนกความแตกตา่งและ
จัดลำดบัผลการปฏิบัตงิานของ
ข้าราชการได้อย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพโดยถูกนำไปใช้
ประโยชน์ ดา้นตา่ง  
-ประกาศรายชื่อพนักงานส่วน
ตำบล พนักงานครูอบต. และ
ลูกจ้างประจำที่มผีลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดบัดีเด่น 
 

-ระบบการประเมิน
เป็นไปตามระเบยีบ 

3.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 และคร้ังที่ 2 
ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นไปอยา่ง
ถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้

เพื่อให้การพิจารณาความดีความชอบ 
ตามผลการปฏิบัติหนา้ที่ราชการ อย่าง
เป็นธรรม มีความเสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได ้
 

-คะแนนจากการประเมินการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
-การพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือน 

-ดูจากผลการประเมินของหัวหน้า
ส่วนราชการ ดำเนนิการประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง ในดา้นความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะและผลการ
ปฏิบัติงานจริง รอบ เมษายน 
2564 และรอบตุลาคม 2564 

-การพิจารณาเลื่อนขั้น
เง ิน เด ือนได ้ร ับการ
พิจารณาอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม 
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ลำดับ 
ที่ 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

4 การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
- ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 

    

4.1 
 
 
 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ตำบลแคนเหนือรับทราบถึงประมวล
จริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแคนเหนือ รวมทั้ง 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลแคน
เหนือ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

-เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแคนเหนือรับทราบและถือ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ ลูกจา้งประจำ และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน
เหนือ รวมทั้งข้อบังคับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแคนเหนือ ว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ 

-ร้อยละบุคลากรในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
รับทราบและถือปฏิบัต ิ

-จัดทำประกาศประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง พร้อมบันทึก
ข้อความแจ้งแต่ละส่วน 

-ได้รับความร่วมมือ
จากบุคลากรเป็นอย่าง
ดีและมิได้เกิดการ
ร้องเรียนเก่ียวกับการ
ปฏิบัติหนา้ที่ของ
บุคลากรแต่อย่างใด 

4.2 การมอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคบับัญชาอย่าง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถงึการควบคุม 
กำกับติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคบับัญชาให้
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์แนวทางตาม
ระเบียบหนังสือสั่งการ และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

-ทำให้ผู้บังคบับัญชาได้รับการ
มอบหมายงานเป็นไปตามสายงาน ตาม
มาตรฐาน  อยา่งเปน็ธรรม ไม่เลอืก
ปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กำกบัติดตาม 
และดูแลผู้ใตบ้ังคับบัญชาให้ปฏบิัติงาน
ตามหลักเกณฑ์แนวทางตามระเบียบ
หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

-ร้อยละบุคลากรในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
รับทราบและถือปฏิบัต ิ

-ทำคำสัง่มอบหมายหนา้ที่การงาน
ภายในอบต. และภายในสว่น
ราชการตามโครงสร้างการบังคบั
บัญชาที่เหมาะสมกบั ตําแหน่ง
และหน้าที ่
-ติดตามและประเมินผลรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

-การมอบหมายงาน
หรือมอบภารกิจหน้าที่
บางตำแหน่งอาจมีมาก
เกินกำลังทำให้การ
ปฏิบัติงานล่าช้า 

4.3 จัดทำแผนปฏบิัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปี
งบประมาณ 2561 – 2564 

-ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
แผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

-ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
แผนปฏบิัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
เหนือ ประจำปีงบประมาณ 2561 
– 2564 

-องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
เหน ือ จ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิ การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของขององค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 
2561 – 2564 และประกาศใช้ 
ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 
2560 

-ความสำเร็จการจัด
โครงการ/กิจกรรม ยัง
ไม่สามารถดำเนนิการ
ได้ 100 % ปัญหาเกิด
จาก ระยะเวลา 
งบประมาณ และภ
ภารกิจงานของอบต. 



4.4 จัดหามาตรการหรือประกาศ 
เพื่อป้องกันการฝ่าฝนืตามประมวล 
จริยธรรม การป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภายในอบต 

-ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ที่ดีงามและ ใช้หลักธรรมใน
การดำเนินชีวิต 
-เพื่อกำหนดแนวทาง และหลักปฏิบัติให้
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
ยึดถือเป็นแนวทางปฏบิัติ และเป็น
เครื่องกำกับความประพฤติ และรักษา
ระเบียบวินยั 

จำนวนร้อยละของมาตรการหรือ
ประกาศฯ ข้อบังคับ  

- องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
เหนือ จัดทำประกาศ / ข้อบังคบั/
นโยบาย และจัดทำแผนจำนวน  
5  ฉบับ ดังนี ้
- ประกาศนโยบายคุณธรรม
จริยธรรม 
- ประกาศเจตนารมณ์การป้องกนั
และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
- ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของ
ข้าราชการ 
- นโยบายกำกบัดูแลองค์กรที่ด ี
- แผนการเสริมสร้างวนิัย 
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน
การทุจริต 

-บุคลากรยึดถือปฏิบัติ
ตามมาตรการ 
ประกาศฯ และ
ข้อบังคับ ที่กำหนดไว ้

4.5 จัดทำแผนการเสริมสร้างวนิัยคณุธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการทจุริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-เพื่อใช้เป็นกรอบแผนงานในการ
ดำเนินการเสริมสรา้งให้บุคลากรรักษา
วินัยคุณธรรมจริยธรรมและเป็นการ
ป้องกันการทุจริต 

ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ
แผนการเสริมสร้างวนิัยคุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต ประจำป ี

-อบต.ได้จัดทำแผนการเสริมสร้าง
วินัยคุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

-ความสำเร็จการจัด
โครงการ/กิจกรรม ยัง
ไม่สามารถดำเนนิการ
ได้ 100 % ปัญหาเกิด
จาก ระยะเวลา 
งบประมาณ และภ
ภารกิจงานของอบต. 

4.6 กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกต่อ 
สถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจา้ง ทุกระดบัประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการทีด่ีตามรอย
พระยุคลบาท 

ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 

-บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแคนเหนือ ได้เข้าร่วม
กิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา 
ร่วมงานรัฐพิธสีำคัญ การสบืสาน
ประเพณีกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ ตา่ง ๆ ไม่น้อยกว่า 5 
คร้ัง/ปี เช่น 
- ร่วมงานรัฐพิธีวนัแม่แห่งชาต ิ
- ร่วมงานรัฐพิธีวนัพ่อแห่งชาต ิ
- ร่วมงานรัฐพีธีวนัปิยมหาราช 

-ร้อยละการเข้าร่วม
กิจกรรมของบุคลากร
ยังไม่ครบถ้วน 



 

 

 

 

 

 

- ร่วมออกหน่วยบริการจิตอาสา
อบต.แคนเหนือ 
-ร่วมพิธีทางพุทธศาสนา ทำบุญ
ตักบาตร – 
- โครงการทำบญุธรรมสวนะ
ในช่วงเทศกาลวัน 
เข้าพรรษา กันยายน 2564 

4.7 การสร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ 
เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ และการสร้างความโปร่งใส 

ส่งเสริมสนบัสนุนและสร้าง
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ 
เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบ และการสรา้งความ
โปร่งใส 

จำนวนแนวทาง/วิธีการ ในการ 
ส่งเสริมหรือสนับสนุน 

-จัดสถานที่ไวบ้ริการประชาชน 
เช่น ศูนย์ดำรงธรรมตำบลแคน
เหนือ / ศูนย์ยุติธรรมตำบลแคน 
เหนือ/ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.
แคนเหนือ/ศูนย์รับแจ้งข่าวสาร
การทุจริต 

การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ/การ
ประสานงาน ระหวา่ง
องค์กร/หน่วยงาน ยัง
ไม่เป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน 
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ลำดับ 
ที่ 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

5 ด้านการสรรหาคนดีคนเก่ง 
- ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 

    

5.1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแคนเหนือ  ประจำปีงบประมาณ  
2564 
 
 

การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรผู้ที่มี
ความรู ้ความสามารถ ทักษะ และเป็นผู้
ที่มีความประพฤติดี สอดคล้องตาม 
ภารกิจของหน่วยงาน 
 

ร้อยละของความสำเร็จ ถูกต้อง 
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบล ลงวนัที่ 
๑ กรกฎาคม 2547  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 9 ข้อ 20 
และได้รับความเห็นชอบจากก.อบต.
จังหวัดขอนแก่นเป็นไปตาม 

ปีงบประมาณ 2564 การสรรหา
พนักงานจ้าง โดยได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่นในการจ้างพนักงานจ้าง
ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ดังนี ้
-ตำแหน่ง  คนงาน  1  อัตรา 
สังกัด กองคลัง 
-ตำแหน่ง  คนงาน จำนวน  1  
อัตรา สังกัด สำนักปลดัอบต. 

-การสรรหาเป็นไปตาม
ระเบียบ และโปร่งใส 

5.2 กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับยึด
ระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน และมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการบริหารงานบุคคลอย่างสม่ำเสมอ 

-มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความ
ไม่โปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคล 

-มีการแจ้งประชาสัมพนัธ์การรบั
สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างต้องประกาศทาง
เว็บไซต์ของอบต.แคนเหนือ 

-ควรเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์ให้มาก
ขึ้น เช่น สื่อสังคม 
หรือโชเชียลมีเดีย  
ต่าง ๆ เปน็ต้น 



 

 

ลำดับ 
ที่ 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการดำเนินงาน 
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ข้อเสนอแนะ 

6 
 

ด้านการพัฒนาบุคลากร     

6.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และ
ดำเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตาม
ความจำเปน็ และความต้องการในการ 
พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 

เพื่อให้บุคลากรทุกคนทุกตำแหน่งตาม
แผนอัตรากำลงั 3 ปี ได้มีการพฒันา
ความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ให้
เป็นบุคคลที่มปีระสทิธิภาพและมีการ
เรียนรู้ร่วมกัน สามารถนำความรู้มาใช้
ปฏิบัติราชการได้อยา่งถูกต้อง รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ  

ร ้อยละความสำเร ็จในการ
จ ัดทำแผนพัฒนาบ ุคลากร
ของ อบต.แคนเหนือ 

-ดำเนินการจัดทำแผนพฒันาบคุลากร 
ประจำปี 2564 
-กำหนดเส้นทางการพฒันาบุคลากร ให้
ครอบคลุมเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา
คลากรแต่ละตำแหน่ง 

ควรปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากร ในทุกป ี

6.2 -ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ ทักษะ ศักยภาพ ของผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง ตามแผนพัฒนาบคุลากร
ประจำป ี
 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิตัิงานแก่
บุคลากรทุกสายงานได้มีการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ให้
เป็นบุคคลที่มปีระสทิธิภาพและมีการ
เรียนรู้ร่วมกัน สามารถนำความรู้มาใช้
ปฏิบัติราชการได้อยา่งถูกต้อง รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของบุคลากรที ่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ทักษะ 

มีการส่งบุคลากรในระดับผู้บริหาร ปลัด
อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง
หัวหน้าสำนักปลัดอบต. และตำแหน่ง
สายงานวชิาการ สายงานทั่วไป เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรจากหน่วยงาน
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และหน่วยงานอ่ืน  ๆ 

การส่งบุคลากรฝึกอรมแต่
ละคร้ัง ไม่สามารถจัดให้
บุคลากรส่วนใหญ่หรือ
ทั้งหมด เข้าร่วมได้ใน
คราวเดียว 

6.3 อบต.จัดโครงการฝึกอบรม 4 หลักสูตร 
-โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูบ้ริหาร สมาชกิสภาอบต. 
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
-โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
-โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิตัิงานแก่
บุคลากรทุกสายงานได้มีการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ให้
เป็นบุคคลที่มปีระสทิธิภาพและมีการ
เรียนรู้ร่วมกัน สามารถนำความรู้มาใช้
ปฏิบัติราชการได้อยา่งถูกต้อง รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั
การพัฒนาความรู้ทักษะ 

-ประจำปีงบประมาณ  2564 อบต.
เป็นผู้ดำเนินโครงการ จำนวน  1  
โครงการ คือโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม การดำเนินการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมร้อย
ละ 94 
 

เนื่องจากประเทศไทยเกิด
ผลกระทบจากการแพร่
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
จึงจำเปน็ต้องนำ
งบประมาณไปใช้ในการ
บริหารจัดการประกอบ
กับเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดหรือการติดเชื้อจึง
งดการจัดฝึกอบรม 
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7 การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ     
7.1 ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่เสน้ทาง

ความก้าวหน้าในสายงานของแต่ละตำแหนง่ 
-เพื่อส่งเสริมและสร้างความก้าวหน้า
ให้แก่บุคลากรในตำแหน่งสายงาน 
-เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร 

-ระดับความสําเร็จของการประชา 
สัมพันธ์และความพงึพอใจของ
บุคลากร 

-อบต.มีการประชาสัมพนัธ์
เส้นทางความก้าวหนา้ให้สายงาน
ตำแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พรอ้ม
มีการให้คำแนะนำให้คำปรึกษา
ดังกล่าว 

-คุณสมบัติของ
บุคลากรบางรายยงัไม่
ตรงตามที่กำหนด 
-การจำกัดงบประมาณ
ด้านการบริหารงาน
บุคคล 

7.2 โครงการจัดทําฐานข้อมูลบุคลากร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

-เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ของอบต. และกรมฯ 
-เพื่อใช้ประโยชน์ในการสบืค้นขอ้มูลที่
ถูกต้องเป็นปัจจุบนั 
-เพื่อสร้างฐานข้อมูลอัตรากำลังที่เป็น
ปัจจุบนั 
- มีระบบสรา้งแรงจูงใจในการทำงาน
เพื่อสร้างความก้าวหนา้ในอาชีพ 

-ร้อยละความสำเร็จ ถูกต้องในการ
จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภายใน
ระยะเวลากำหนดของกรมส่งเสริมฯ 
 

-อบต. ดำเนินการปรับปรุงระบบ
ดังกล่าว ตามระยะเวลากรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กำหนด และถูกต้องทุกคร้ัง 

-ข้อมูลบางรายการยัง
ไม่ละเอียด ชัดเจน ไม่
มีเอกสารประกอบการ
พิจารณา เนื่องจากมี
การโอนย้ายหน่วยงาน 

7.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ที่เป็นธรรม เสมอภาพและ
สามารถตรวจสอบได ้

-เพื่อให้ระบบการประเมนิเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหนา้ที ่

-ระดับความพงึพอใจของบุคลากรที่
มีต่อระบบการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน 

-หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วดั 
โดยผู้บงัคับบัญชาตามลำดบั ดูแล 
กำกับติดตามและประเมินผลการ
พิจารณาผลการปฏบิัติราชการ ใน
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทกุ
คน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค 
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง 
 

-บุคลากรมีความพงึ
พอใจ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 จัดให้มีการพัฒนาความดี ความชอบ ตาม
ผลการปฏบิัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม 
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

-เพื่อให้ระบบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นไปอย่างโปร่งใส เปน็ธรรม
ต่อบุคลากรทุกคน และสร้างขวญั
กำลังใจในการปฏบิัติงาน มากยิง่ขึ้น 

-ระดับความพงึพอใจของบุคลากรที่
มีต่อระบบการพิจารณาเลื่อนขัน้ขั้น
เดือน 

-พิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือน
พนักงานส่วนตำบล คร้ังที่ 1-
2/2563 ให้เป็นไปตามผลการ
ประเมินการปฏบิัติหน้าที่ราชการ 
ผ่านกระบวนการ คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนฯ ตาม
คำสั่งเลื่อนขั้นเงนิเดือน และ
รายงานการประชุมดังกลา่ว 

-บุคลากรมีความพงึ
พอใจ 

 ดำเนินการพิจารณความดีความชอบการ
ปฏิบัติหนา้ที่ราชการประจำปี เพื่อยกย่อง
ชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

-เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยบุคลากรที่มี
ผลการปฏบิัติงานดีเด่น เพื่อเกิด
แรงจูงใจในการทำงาน และสรา้ง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

จัดทำประกาศให้สาธารณชนทราบ -ประกาศรายชื่อพนักงานส่วน
ตำบล พนักงานครูอบต. และ
ลูกจ้างประจำที่มผีลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดบัดีเด่น ต่อ
สาธารณชน 

-เป็นไปตามระเบยีบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
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ลำดับ 
ที่ 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

8 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 

    

8.1 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
บุคลากร ในดา้นการทำงาน  ดา้นความ
ปลอดภัยในการทำงาน และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน 

-จัดให้มีอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพฒันา
คุณภาพชีวิต เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากรและเปน็การสร้าง
แรงจูงในการปฏิบัตงิานได้อยา่งมี
ความสุขและเกิดประสิทธิภาพสงูสุด 
-มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
บุคลากร ให้มีความสมดุลด้วยการจัด
สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์เพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากร 

-ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน
การทำงานของบุคลากร 

-จัดให้มีอุปกรณ์เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการปฏบิัติงานให้กับ
บุคลากร  
-จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร ได้แก่ จัดหายาสามัญ
ประจำบ้าน จัดสภาพแวดล้อม 
และบรรยากาศทั่วไปในที่ทำงาน 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสืบค้นปฏิบตัิงาน 
จัดบริการหรือสิ่งอำนวยความ
สะดวก เช่น น้ำดื่ม  ห้องนำ้ 
ห้องครัว ห้องพักรับประทาน
อาหาร 
-การพัฒนาทักษะและ
ความสามารถจัดส่งฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต จัดมุม
แหล่งเรียนรูเ้พื่อเตรียมความ
พร้อมในการก้าวไปสูต่ำแหน่งทีสู่ง
ขึ้นอยู่เสมอ 
 
 
 
 

-ดำเนินการก่อสร้าง
ห้องน้ำให้สะอาดและ
เพียงพอ 
-จัดสถานที่จอดรถที่
เหมาะสม 
-จัดร้านค้าสวัสดิการ 



 

 

❖ ปัญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
1.   การวางแผนกำลังคน 

  -  ทุกปีที่ผ่านมาอปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากขึ้น ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

      2.  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
      -  ตำแหน่งว่างบางสายงานไม่สามารถสรรหาได้ เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ขาดแคลนบุคลากร  
    -  มีการรายงานตำแหน่งว่างให้ก.กลางเป็นผู้ดำเนินการสรรหาตำแหน่งผู้บริหารว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และตำแหน่ง ปลัดอบต. 
         ซ่ึงทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างมานานแล้วต้องรอให้ก.กลางดำเนินการสรรหา 

      3.   การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
            -  ระบบการประเมินเป็นไปตามระเบียบ และในปีงบประมาณ 2564 ได้มีการเปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่ต้องใช้เวลาศึกษาพอสมควร 

      4.   การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
            -  การมอบหมายงานหรือมอบภารกิจหน้าที่บางตำแหน่งอาจมีมากเกินกำลังทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า 
            -  ความสำเร็จการจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ยังไม่สามารถดำเนินการได้ 100 %  เนื่องจากประสบปัญหา ระยะเวลา งบประมาณ และภารกิจงานของอบต. 
               โดยเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2563 - 2564 ที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดผลกระทบจากการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตาม 
               วัตถุประสงค์  ประกอบกับจำนวนงบประมาณไม่เพียงพอต้องนำงบประมาณบางส่วนไปใช้ดำเนินการจัดการเก่ียวกับการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

 

8.2 การประเมินความพงึพอใจและแรงจูงใจของ
บุคลากรในสงักัด  ประจำปี   2564 

-เพื่อประเมินระดับความพงึพอใจของ
บุคลากรอบต.แคนเหนือ เก่ียวกับปัจจัย
ที่มีผลต่อแรงจูงในการปฏิบัติงาน 
-เพื่อประเมินระดับความพงึพอใจของ
บุคลากร อบต.แคนเหนือ เก่ียวกับความ
ผาสุกในชีวิตการทาํงาน 
-เพื่อหาแนวทางในการพฒันา ปรับปรุง 
และสร้างแรงจงูใจในการทาํงาน- 

-บุคลากร อบต.แคนเหนือ  ได้แก่  
ปลัดอบต. รองปลดัอบต. หัวหน้า
ส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานครู องค์การบริหารส่วน
ตำบลแคนเหนือ  จากฐานข้อมูล 
โดยมีบุคลากร ทั้งสิน้  
จํานวน 1๙ คน  
-ประเมินเป็นประจำทุกป ี
- 

การประเมินความพงึพอใจและ
แรงจูงใจของบุคลากรในสังกัด  
ประจำปี   2564  ทำให้ทราบ
ระดับความพงึพอใจของบุคลากร 
เก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใน
การปฏิบัติงาน ความผาสุกในชวีิต
การทํางานและสร้างแรงจงูใจใน
การทํางาน 
 

-ควรประเมิน  2  
คร้ัง/ป ี
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       5.  ด้านการสรรหาคนดีคนเก่ง 

            -   ผู้เข้ารับการสรรหามีจำนวนไม่มากส่วนใหญ่อยู่ในพื้นท่ี  

       6.  ด้านการพัฒนาบุคลากร 

           -   ควรปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ในทุกปี 
           -   การส่งบุคลากรฝึกอรมแต่ละครั้ง ไม่สามารถจัดให้บุคลากรส่วนใหญ่หรือทั้งหมด เข้าร่วมได้ในคราวเดียวเนื่องจากประเทศไทยเกิดผลกระทบจากการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019        
               (COVID-19) จึงจำเป็นต้องนำงบประมาณไปใช้ในการบริหารจัดการประกอบกับเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดหรือการติดเชื้อจึงงดการจัดฝึกอบรม 

7. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

    -  การจำกัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล 

        8. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
           -  สถานที่จอดรถที่เหมาะสมและไม่เพียงพอ  
           -  ในพ้ืนที่ห่างไกลร้านค้า ร้านอาหาร ทำให้ต้องใช้เวลาเดินทางเพ่ือไปรับประทานอาหารช่วงพักกลางวัน 
 

 

********************************** 
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❖ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1. การวางแผนกำลังคน 
- เห็นควรพิจารณาการถ่ายโอนภารกิจสู่ท้องถิ่น ควรกระจายภารกิจให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
-   เห็นควรให้ ก.อบต.จังหวัด เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารง สายงานปฏิบัติ 

         3.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
          -   แบบประเมินแบบใหม่ ควรจัดฝึกอบรม/ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร ก่อนดำเนินการปฏิบัติจริงเพ่ือเป็นแนวทางเดียวกัน 

         4.  การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
         -    การมอบหมายงานหรือมอบภารกิจหน้าที่ ให้ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และตรงตามสายงานแต่ละตำแหน่ง เพ่ือให้การทำงานที่ถูกต้องแม่นยำและเกิดความชำนาญในหน้าที่ 
         -    ความสำเร็จการจัดโครงการ/กิจกรรม ยังไม่สามารถดำเนินการได้ 100 %  เนื่องจากประสบปัญหา ระยะเวลา งบประมาณ และภารกิจงานของอบต. 
              อาจใช้วิธีประชุมประจำเดือนเพ่ือให้มีการถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรักษาวินัยจากผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา 

        5.  ด้านการสรรหาคนดีคนเก่ง 

          -   ควรขยายระยะเวลาการรับสมัครเพ่ิมข้ึน  

         6.  ด้านการพัฒนาบคุลากร 
          -   ควรปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ในทุกปี 

         7.  การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
          -   ควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมให้ตรงตามความต้องการ และตรงตามสายงาน มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

        8.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
           -  เห็นควรจัดสถานที่จอดรถที่เหมาะสมและให้เพียงพอต่อการใช้งานเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
           -  ส่งเสริมให้มีร้านค้าสวัสดิการ 
 

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


