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ประเด็นนโยบาย
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงานนโยบาย/แผนการ

บริหารทรัพยากรบุคคลกร 
ปัญหาและอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์ 
1.ด้านวางแผนก าลังคน 1.1 จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง   

3 ปี  (พ.ศ.2564-2566)/
กำรปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง 

เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรวำง
แผนกำรใช้อัตรำก ำลังคนให้
สำมำรถด ำเนินกำรตำมภำรกิจ
อ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจท่ี
ได้รับถ่ำยโอนได้ส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยได้อยำ่งมี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนไดม้ำกที่สุด 

สำมำรถประกำศใช้ 
แผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๓) 
ภำยในวันท่ี ๑ ตุลำคม 
๒๕๖๓ (ประกำศใช้เมื่อวันที่ 
๑ ตุลำคม ๒๕๖๓) 

      นักทรัพยำกรบุคคลได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๖๔ -๒๕๖๖) 
โดยประกำศใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลำคม๒๕๖๓ 
และภำยในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้
ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง จ ำนวน 
๑ ครั้ง ดังนี ้
       ๑. ครั้งที่  ๑ ปรับโครงสร้ำงกำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรของ อบต. 
       ๒. ครั้งที่ ๒ ด ำเนินกำรปรับปรุงกรอบ 
ขอเพิ่มต ำแหน่งนิติกร (ปฏิบัติกำร/ช ำนำญ
กำร) ส ำนักปลัด อบต. จ ำนวน ๑ อัตรำ 

     ควำมต้องกำรก ำลังคนที่ เพิ่มขึ้น
ส่ งผ ล ให้ ภ ำระค่ ำ ใช้ จ่ ำย เกี่ ย วกั บ
เงินเดือนๆเกินร้อยละ ๔0 ส่งผลให้เกิด
ปัญหำคนลันงำน ส่งผลให้มีรำยจ่ำย
ทำงด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลเพิ่มขึ้น
โดยใช่เหตุ / จัดท ำแผนอัตรำก ำลังสำม
ปีเพื่อสำมำรถควบคุมภำระค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไป
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

2.ด้านการบรรจุแต่งต่ัง
และบุคลากร 

2.1 กำรบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลำกร 

เพื่อควำมโปร่งใส  รับรู้เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงท่ัวถึง 

ไม่มเีรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
กำรบรรจุและแต่งตั้งท่ีไม่
ถูกต้อง 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองนำรำยณ์ 
ด ำเนินกำรจัดท ำประกำศรับโอนย้ำยพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น มำด ำรงต ำแหน่งท่ี 
ว่ำง โดยกำรเผยแพร่ประกำศผ่ำนทำงเว็บ
ไซค์ของหน่วยงำนพร้อมทั้งประชำสัมพันธ์ไป
ยังหน่วยงำนภำยนอก เพื่อควำมโปร่งใส รับรู้
และเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงท่ัวถึง 

เมื่อ อบต. มีต ำแหน่งว่ำง อำจจะมีกำร
กันต ำแหน่งว่ำงไว้ให้กับบุคคลที่รู้จัก 
ส่ งผ ล ให้  อบต .อำจจะได้ บุ ค คลที่
ปฏิบัติงำนไม่มีประสิทธิภำพได้/งำน
บ ริ ห ำ ร ง ำ น บุ ค ค ล ด ำ เนิ น ก ำ ร
ประชำสัมพันธ์รับกำรสรรหำ 
และเลือกสรรบุคลำกรเข้ำปฏิบัติงำนไป
ยังหน่วยงำนอื่นตลอดจนประกำศลง
เว็บ ไซต์ ของหน่ วยงำน  เพื่ อควำม
โปร่งใส เข้ำถึงกลุ่ม เป้ำหมำยได้อย่ำง
ทั่วถึง 
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ประเด็นนโยบาย
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงานนโยบาย/แผนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลกร 
ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผลการ

วิเคราะห์ 
3.ด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

3.1 กำรจัดท ำแบบ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

เพื่อให้พนักงำนส่วน
ต ำบลจดัท ำแบบ
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนเป็นไป
ตำมประกำศได้
อย่ำงถูกต้อง 
 

พนักงำนส่วนต ำบล 
สำมรถจัดท ำแบบ
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนไต้อย่ำง 
ถูกต้องตำมหลักเกณฑฯ์ 
 
 

        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน จัดท ำแบบ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมประกำศ     ก.
อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ท่ี  ๒) พ .ศ.๒๕๖๓ ลงวันท่ี๒๒ 
พฤษภำคม ๒๕๖๓ ก ำหนดผลสัมฤทธิ์ของงำนพร้อมกับ
ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จไม่น้อยกว่ำ              ๒ 
ผลงำนต่อครั้ งพฤติกรรมกำรปฏิบั ติ รำชกำรหรือ
สมรรถนะ ให้มีสัตส่วนน้ ำหนักร้อยละ ๓๐ ให้ประเมิน
จำกส มรรถนะตำมมำตรฐำน ก ำห น ต ำแ ห น่ ง ท่ี
คณะกรรมกำรกลำงหนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด ได้แก่
กรณีต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถิ่น และต ำแหน่ง
ประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะ 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ ำนวน ๕ สมรรถนะ และ
สมรรถนะประจ ำผู้บริหำร จ ำนวน ๔. สมรรถนะ 
         กรณีต ำแหน่งประเภทวิชำกำร และต ำแหน่ง
ประเภทท่ัวไป ให้ประเมินสมรรถนะ ประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก จ ำนวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะ
ประจ ำสำยงำน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓ สมรรถนะ 

         เนื่องจำกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ได้มี
กำรแก้ไขกำรจัดท ำแบบประเมินผลกำรประเมินอยู่
บ่อยครั้ง ท ำให้พนักงำนส่วนต ำบลเกิดควำมสับสน ไม่
เข้ำใจ และจัดท ำแบบไม่ถูกต้อง / ควรด ำเนินกำรเชิญ
ประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร เพื่อมำท ำควำมเข้ำใจใน
หลักเกณฑ์ต่ำงๆในกำรจัดท ำแบบประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน และน ำไปถ่ำยทอดให้ผู้ ใต้บังคับบัญชำ
ได้รับทรำบเป็นแนวทำงเดียวกันถ้ำท่ำนใดมีค ำถำม
เพิ่มเติม ให้ถำมนักทรัพยำกรบุคคล เพื่อจักได้หำ
ค ำตอบ เพื่อควำมกระจ่ำงแก่ทุกคน 

3.2  กำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรต่ำงๆ      
ในกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงำนส่วนต ำบล 

เพื่อให้กำประเมินผล
เป็นด้วยควำมเป็น
ธรรมโปร่งใส
ตรวจสอบได ้

ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
เกี่ยวกับผลกำร 
ปฏิบัติงำนของใต ้
บังคับบัญชำ 
 
(อบต.ไม่มีเรื่อง 
ร้องเรียนเกี่ยวกับ 
ผลกำรปฏิบัติงำน 
ของใต้บังคับ 
บัญชำ) 

         โดยในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแต่ละ
รอบ จะมีคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนและคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้น
เงินเดือนและพร้อมทั้งมีรำยงำนประชุมดังกล่ำว                 
จึงเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

         กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ อบต. 
ผู้บังคับบัญชำ อำจจะประเมินผู้ใต้ บังคับบัญชำ
ด้ ว ย ค ว ำ ม อ ค ติ  ไ ม่ เ ป็ น ธ ร ร ม  ท ำ ใ ห้
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ไม่มีขวัญและก ำลังใจในกำร
ปฏิบัติ / ควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและคณะกรรมกำร
พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเตือน เพื่อกลั่นกรองและ
พิจำรณำกำรเลื่อนขั้นของพนักงำนส่วนต ำบลให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใสและ
เกิดควำมยุติธรรมแก่ผู้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้น 
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ประเด็นนโยบาย
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
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ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผลการ

วิเคราะห์ 
4.ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและรกัษาวินัย
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

4.1 กำรจัดท ำประกำศ
และนโยบำยต่ำงๆ  ท่ี
เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อสร้ำงจิตส ำนักในเรื่อง
คุณธรรม จรยิธรรมในกำร
ปฏิบัติงำน 

          องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน ประกำศและ
นโยบำยต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลตำเนิน  และแจ้งเวียนให้พนักงำนส่วน
ต ำบลและพนักงำนจ้ำงทรำบโดยท่ัวกัน จ ำนวน           
๖ ประกำศ ดังน้ี 
1.ข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ว่ำด้วย
จรรยำบรรณข้ำรำชกำร พ.ศ.๒๕๖๔ 
2.ประกำศเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมสุจริต 
3.ประกำศเจตนำรมณ์ตำมนโยบำยกำรป้องกันกำรและ
ต่อต้ำนกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน  
๔.ประกำศนโยบำยมำตรฐำนคุณธรรม จริยธรรม ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน 
5.ประกำศนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
6.ประกำศนโยบำยต่อต้ำนกำรรับสินบนหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบ (รำยละเอียดแนบท้ำย) 

ปปช. ได้ท ำกำรประเมิน ITAมุ่งเน้นเรื่องกำรคุณธรรม 
จริยธรรม ชื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน จึง
ควรมีประกำศหรือนโยบำยต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรสร้ำง
จิตส ำนึกให้กับพนักงำนใน อบต.ทุกคน /จัดท ำ
ประกำศและนโยบำยต่ำงๆ ท่ี เกี่ ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน และ
แจ้งเวียนให้พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง
ทรำบโดยท่ัวกันเป็นประจ ำทุกปี 

4.2 จัดท ำโครงกำร
ฝึกอบรมเสรมิสร้ำง
คุณธรรม จรยิธรรมละกำร
พัฒนำเพิ่มศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร  
ประจ ำปีงบประมำณ  
2564 

เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหำร
สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบลและบุคลำกรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำ
เนินไดม้ีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยำของข้ำรำชกำรที่
บัญญัตไิว้เป็นข้อกฎหมำย
กฎ และระเบียบ เห็น
ควำมส ำคญัและเสริมสร้ำง 
ภำพลักษณ์ของหน่วยงำนให้
มีควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 

มีผู้เข้ำร่วม
โครงกำรไม่น้อย
กว่ำร้อยละ  80  
ของจ ำนวน
พนักงำนท้ังหมด 

ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลตำเนินได้ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และกำรพัฒนำเพิ่ม
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๔ ในวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓  

บุคลำกรไม่ค่อยให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรอบรมฯ 
/ จัดหัวข้อกำรอบรมฯ ให้มีเนื้อหำครอบคลุม 
และเป็นประโยชน์ต่อบุคลำกรในหน่วยงำน เพื่อ
เป็นสิ่งจูงใจให้บุคลำกรเข้ำร่วมอบรมฯ         
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ประเด็นนโยบาย
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
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วิเคราะห์ 
4.คุณธรรม  จริยธรรม 
และวินัยราชการ 

4.3 เผยแพร่ควำมรู้
เกี่ยวกับเรื่องวินัยให้
พนักงำนส่วนต ำบลทรำบ 

เพื่อให้พนักงำนส่วน
ต ำบลมคีวำมรู้
เกี่ยวกับเรื่องวินัย 

พนักงำนส่วนต ำบล 
ได้รับควำมรูเ้กี่ยวกับ 
วินัย ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวน 
พนักงำนส่วนต ำบล 
ทั้งหมด 
 
(พนักงำนส่วนต ำบล 
ได้รับควำมรูเ้กี่ยวกับ 
วินัย ร้อยละ ๑๐๐) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน ด ำเนินกำรจัดท ำแผ่น
พับเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องวินัยให้พนักงำนส่วน
ต ำบล 

เน่ืองจำกเรื่องวินัย เป็นเรื่องท่ีใกล้ตัวพนักงำนส่วน
ต ำบลทุกคน คงไม่มีใครอยำกถูกตั้งคณะกำรสอบสวน 
จึงควรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องวินัยให้พนักงำน
ส่วนต ำบลได้ทรำบ/ จัดท ำแผ่นพับเผยแพร่ควำมรู้ 
เกี่ยวกับเรื่องวินัยให้พนักงำนส่วนต ำบล เป็นประจ ำ
ทุกปี 

5.ด้านการสรรหาคนดี
คนเก่งเพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกจิของ
หน่วยงาน 

5.1 กำรเผยแพร่
ประชำสมัพันธ์ประกำศ  
รับโอนย้ำยพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น มำด ำรงต ำแหน่งท่ี
ว่ำง 

เพื่อควำมโปร่งใสใน
กำรท ำงำน
บริหำรงำนบุคคล 

ประชำสมัพันธ์รับโอน 
ทุกๆ ๖๐ วัน 

ทุกๆ ๖๐ วัน ด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือรับโอน
พนักงำนส่วนต ำบลพนักงำนส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ
ข้ำรำชกำรประเภทอ่ืน อบต. มีอัตรำว่ำง ดังนี้ 
ต ำแหน่ งส ำยงำนผู้ ปฏิ บั ติ  ป ระ เภทวิชำกำร 
ประกอบด้วย 
   1.นิติกร ปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร จ ำนวน ๑ อัตรำ 
   ๒.นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ ปฏิบัติกำร/ช ำนำญ
กำร จ ำนวน ๑ อัตรำ 
   3.นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติกำร/
ช ำนำญกำร จ ำนวน ๑ อัตรำ 
ต ำ แ ห น่ งส ำย งำน ผู้ ป ฏิ บั ติ  ป ร ะ เภ ท ทั่ ว ไป 
ประกอบด้วย 
   ๑.เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ ปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน 
จ ำนวน ๑ อัตรำ 
   ๒.นำยช่ำงโยธำ ปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน จ ำนวน 
๑ อัตรำ 

  อบต.ได้ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ทำงเว็ปไซต์
และส่งหนังสือไปยังอปท.อื่นๆแล้ว แต่ไม่มีผู้ใด
ติดต่อโอนย้ำยมำยัง อบต. ท ำให้บุคลำกรภำยใน 
อบต. มีไม่เพียงพอ ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนบำง
ต ำแหน่งล้ำช้ำ / ควรจัดท ำหนังสือร้องขอใช้ 
บัญชีกรมส่งเสริมฯ ในต ำแหน่งท่ีว่ำง        
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ประเด็นนโยบาย
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
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วิเคราะห์ 
 5.2  กำรเลื่อนระดับ เพื่อให้พนักงำนส่วน

ต ำบลเลื่อนระดับได้
ถูกต้อง เป็นไปตำม 
หลักเกณฑ ์
 

พนักงำนส่วนต ำบล 
เลื่อนระดับได้ถูกต้อง 
เป็นไปตำมหลักเกณฑ ์
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ตำเนินไม่มีพนักงำนส่วนต ำบลเลื่อนระดับ 

 

 5.3  กำรสรรหำและ
เลือกสรรพนักงำนจ้ำง 

เพื่อให้อบต.ตำเนิน
ได้สรหำและ
เลือกสรรพนักงำนผู้
มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเข้ำมำ
ท ำงำน 

อบต.ตำเนิน ด ำเนินกำร
สรรหำและเลือกสรร
พนักงำนจ้ำงเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ตำมที่ ก .อบต.ก ำหนด 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลตำเนินไม่มีกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำน
จ้ำง 
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ประเด็นนโยบาย
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงานนโยบาย/แผนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลกร 
ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผลการ

วิเคราะห์ 
6.ด้านการพัฒนา
บุคลากร 

๖.1 กำรจัดท ำแผนพัฒนำ
พนักงำนส่วนต ำบล (พ.ศ.
๒๕๖๕ -๒๕๖๖) / 
แผนกำรพัฒนำพนักงำน
ส่วนต ำบล ประจ ำป ี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

เพื่อพัฒนำเพิ่มพูน
ควำมรู้ ทักษะ 
คุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก ่
บุคลำกร 
 

แผนพัฒนำพนักงำน 
ส่วนต ำบล (พ.ศ. 
๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) / 
แผนกำรพัฒนำ 
พนักงำนส่วนต ำบล 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ถูกต้อง 
ตำมหลักเกณฑ ์
 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน ประกำศใช้แผนพัฒนำ
พนักงำนส่วนต ำบล (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ภำยใน ๑ 
ตุลำคม๒๕๖๓ (ครอบคลุมปี พ.ศ.๒๕๖๔ -๒๕๖๖) 
 

พนักงำนส่วนต ำบล ไม่ค่อยไห้ควำมส ำคัญในกำรเข้ำ
ร่วมอบรมเน่ืองจำกอำจติดภำรกิจ ท ำให้เข้ำร่วม
อบรมไม่ได้ / พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมน่ำสนใจให้เข้ำ
ร่วมอบรมและให้พนักงำนส่วนต ำบลเข้ำอบรมตำม
ต ำแหน่งของตนเอง 

๖.๒ กิจกรรมส่งบุคลำกร
เข้ำรับกำรอบรมใน
หลักสตูรตำ่งๆที ่
สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
พนักงำนส่วนต ำบล 

เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมพัฒนำ 
พนักงำนส่วนต ำบล 
ให้มีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจในกำร
ปฏิบัติงำน 
 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ พนักงำนส่วน 
ต ำบล เข้ำรับกำร 
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๖๐ ของ 
พนักงำนส่วนต ำบล 
ทั้งหมด 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองตำเนิน สนับสนุน
ส่งเสริมพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพือ่เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำร ปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องด้วย
กำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมในหลักสตูรตำ่ง ๆ 
ดังนี ้
๑.นำงสำวรุ่งรัตน์ ศลิรักษ์ นักทรพัยำกรบุคคล
ช ำนำญกำร เข้ำรบักำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
ประเมินฯ ITA ๒๕๖๔ และกำรจดัท ำแผนปฏิบตัิ
กำรด้ำนป้องกันปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤติมิ
ชอบ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ของจังหวัดชัยภูม ิ
 
 

  พนักงำนส่วนต ำบลยังไม่มีควำมพร้อมในกำรเข้ำ
รับกำรฝึกอบรม ท ำให้ขำดกำรเรียนรู้และกำร
สร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ ประกอบกับช่วงสถำนกำรณ์
แพร่ระบำดของโควิด ๒๐๑๙ ท ำให้กำรจัดกำร
อบรมมีค่อนข้ำงน้อย /อบต.สนับสนุนส่งเสริม
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล ด้วยกำรส่งบุคลำกรเข้ำ
รับ กำรอบรม ในหลักสู ตรต่ ำง ๆตำมควำม
เหมำะสม 
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วิเคราะห์ 
7. ด้านการสร้าง
ความก้าวหน้าในสาย
งานอาชีพ 

๗.๑ กำรจัดท ำแผน
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน
อำชีพ 
 

เพื่อให้พนักงำนส่วน
ต ำบลใน 
หน่วยงำนมองเห็น
ควำมก้ำวหน้ำ 
ในสำยงำนอำชีพ 
 
 

พนักงำนส่วนต ำบลได้ม ี
ควำมรู้เกี่ยวกับ 
ควำมก้ำวหน้ำในสำย 
งำนอำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 
น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ 
 
 
 
 
 
 

๑.ขออนุมัติจัดท ำ "แผนควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ" 
๒.จัดท ำรูปเล่ม "แผนควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนอำชีพ" 
3.รำยงำนนำยก อบต.ตำเนิน เพื่อทรำบและแจ้งเวียน
พนักงำนส่วนต ำบลทรำบทุกคน 
 

เมื่อเข้ำสู่ระบบแห่ง ควำมก้ำวหน้ำในบำงต ำแหน่ง 
ต้องใช้ระยะเวลำในกำรสอบคัดเลือกนำนกว่ำระบบชี 
ท ำให้เสียเวลำในควำมก้ำวหน้ำ/สนับสนุนให้พนักงำน
ส่วนต ำบลเรียน ป.โท เพื่อน ำมำปรับลดระยะเวลำใน
กำรต ำรงต ำแหน่งได้ 
 

8.ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแรงจูงใจและขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

8.๑ โครงกำรเสริมสร้ำง
ขวัญและก ำลังใจในกำร
ท ำงำนของ 
พนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำงขององค์กำร
บริหำรส่วน 
ต ำบลคลองนำรำยณ์ 
ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 

เพื่อสร้ำงแรงจูงใจ
และขวัญก ำลังใจ 
เสรมิสร้ำงควำม
ประทับใจ ควำม 
สำมัคค ี ตลอดจนมี
คุณภำพชีวิต 
กำรท ำงำนท่ีด ี

พนักงำนส่วนต ำบล 
และพนักงำนจ้ำงเข้ำ 
ร่วมโครงกำร ไม่น้อย 
กว่ำร้อยละ ๖๐ ของ 
พนักงำนท้ังหมด 

1.เขียนโครงกำรเสนอนำยก อบต.ตำเนิน 
๒.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร โดยร่วมรับประทำน
อำหำร/ให้ของขวัญกับเจ้ำของวันเกิด 
3.ท ำบันทึกรำยงำนผลเสนอนำยก อบต.ตำเนิน 

เนื่ องจำกช่วงปีงบประมำณ ๒๕๖๔เป็นช่วง
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควิด ๑๙ ท ำให้กำร
จัดโครงกำร ไม่ค่อยสะดวกเท่ำที่ควร/ กำรจัด
โครงกำรภำยใต้มำตรกำร โควิด ๒๐๑๙ 
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ประเด็นนโยบาย
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงานนโยบาย/แผนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลกร 
ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ผลการ

วิเคราะห์ 
 ๘.๒ โครงกำรยกย่องชู

เกียรติพนักงำนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำงที่มีควำม
ซื่อสัตย์ สุจรติ คุณธรรมแล
จริยธรรมในกำรปฏิบัติ
รำชกำรดีเด่น ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๔ 
 

เพื่อเป็นขวัญและ
ก ำลังใจให้กับ 
พนักงำนส่วนต ำบล
และพนักงำนจ้ำงใน
กำรปฏิบัติงำน 
 

พนักงำนส่วนต ำบล 
และพนักงำนจ้ำง เข้ำ 
ร่วมโครงกำร ไม่น้อย 
กว่ำร้อยละ ๙๐ ของ 
จ ำนวนพนักงำนส่วน 
ต ำบลและพนักงำนจ้ำง 
ทั้งหมด 
 

1.เขียนโครงกำรเสนอนำยก อบต.ตำเนิน 
๒.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร โดยเข้ำร่วมประชุม เพื่อ
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกพนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำง 
3.จัดท ำประกำศ อบต.ตำเนิน เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติ
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงท่ีมีควำมซ่ือสัตย์ 
สุจริตฯ 
๔.นำยก อบต.ตำเนิน มอบประกำศให้พนักงำนส่วน
ต ำบลและพนักงำนจ้ำงที่ได้รับยกย่องเชิดชู 
 
 
 
 
 

ในกำรร่วมกันโหวตคะแนนผู้ท่ีปฏิบัติควำมซ่ือสัตย์ 
สุจริตฯอำจจะมีกำรเอนเอียง เห็นเป็นพวกพ้องและ
เพื่อนสนิทของตนเองท ำให้กำรโหวตไม่เป็นธรรม
อธิบำยให้พนักงำนได้เข้ำใจและทรำบถึงวัตถุประสงค์
ของโครงกำรดังกล่ำว เพื่อให้บรรลุถึงเป้ำหมำยของ
โครงกำร 

 ๘.๓ ส ำรวจควำมพึงพอใจ
และแรงจูงใจในกำรท ำงำน
ของพนักงำน 

เพื่อสร้ำงขวัญและ
ก ำลังใจให้กับ 
พนักงำนส่วนต ำบล
และพนักงำน 
จ้ำงในกำร
ปฏิบัติงำน 

พนักงำนทุกคนให้ 
ควำมร่วมมือกรอกแบบ 
ประเมินควำมพึงพอใจ 
และแรงจูงใจในกำร 
ท ำงำน จ ำนวนไม่น้อย 
กว่ำร้อยละ ๙๐ ของ 
พนักงำนท้ังหมด 
 
 
 
 
 

๑.ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินควำมพึง
ใจและแรงจูงใจในกำรท ำงำนของพนักงำน 
๒.ท ำบันทีกรำยงำนผลกำรจัดท ำแบบประเมินควำม
พึงพอใจและแรงจูงใจในกำรท ำงำนของพนักงำน
เสนอนำยก อบต.ตำเนิน และแจ้งเวียนให้พนักงำน
ทรำบ 

ข้อเสนอแนะในแบบประเมินบำงหัวข้อ ยังไม่ได้
รับแก้ไขหรือปรับปรุงผู้บริหำรควรก ำชับและ
ติดตำมให้ผู้ใต้บังคับบัญชำด ำเนินกำรปรับปรุง
ตำมข้อเสนอแนะ 

 

 


