
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตั้งแต 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย อำเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธาน ี

นโยบาย/ 
แผนการดำเนนิงาน 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ปญหา อุปสรรค  
และขอเสนอแนะ 

1. ดานการวางแผนกำลังคน เพ่ือบริหารอัตรากำลังให
เหมาะสมกับภารกิจขององคกร
และเพียงพอ มีความคลองตัว
ตอการขัยเคลื่อนการ
ดำเนินงานของทุกหนวยงานใน
องคกร 

อัตรากำลังสอดคลองกับปริมาณงาน 
ภารกิจ อำนาจหนาท่ี ความ
รับผิดชอบของแตละสวนราชการ 
และภาพรวมในองคกร ไมมีตำแหนง
วางในกรอบอัตรากำลัง การ
บริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบคุคล ไมเกินรอยละ 
40 ตามมาตร 35 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
อัตรากำลังปจจุบัน 
1. พนักงานสวนตำบล ท้ังหมด 16 
ตำแหนง มีคนครอง 10 ตำแหนง 
ตำแหนงวาง 6 ตำแหนง ดังนี้  
  - สายงานผูบริหาร 1 ตำแหนง 
  - ประเภทวิชาการ 3 ตำแหนง 
  - ประเภทท่ัวไป 2 ตำแหนง 
2. พนักงานครู ท้ังหมด 9 ตำแหนง มี
คนครอง 5 ตำแหนง ตำแหนงวาง 4 
ตำแหนง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    - รับโอน 1 อัตรา 
    - เกษียณอายุราชการ 1 อัตรา 
3. พนักงานจาง 
    - ตามภารกิจ 15 อัตรา (ไมวาง)  
    - ท่ัวไป 9 อัตรา มีคนครอง 7 อัตรา 
ตำแหนงวาง 2 อัตรา 
 

ปญหา 
  -ไมมี 
อุปสรรค 
  -ไมมี 
ขอเสนอแนะ 
- กำหนดแนวทางการสรรหา
พนักงานสวนตำบลโดยการรับ
โอน หรือการเสนอให สถ. จัด
สอบแขงขันในตำแหนงท่ีวาง 
- ประกาศรบัสมัครบุคคลเพ่ือ
คัดเลือกเปนพนักงานจาง 
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นโยบาย/ 
แผนการดำเนนิงาน 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน การวิเคราะห 
/ขอเสนอแนะ 

1. ดานการวางแผนกำลังคน   2. ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ป (พ.ศ. 
2564 – 2566) ปรับปรุงครั้งท่ี 1 
1. กำหนดโครงสรางสวนราชการ ใหม
ดังนี้ 
    1.1 สำนักปลัด 
    1.2 กองคลัง 
    1.3 กองชาง 
    1.4 หนวยตรวจสอบภายใน 
2. กำหนดตำแหนงเพ่ิมใหม 
    2.1 นักวิชาการสาธารณสุข เพ่ือ
รองรับงานดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม จำนวน 1 อัตรา 
    2.2 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
เพ่ือรองรับงานตรวจสอบภายใน จำนวน 
1 อัตรา 

ปญหา 
  -ไมมี 
อุปสรรค 
  -ไมมี 
ขอเสนอแนะ 
-  การกำหนดตำแหนงเพ่ิมใหม 
ตองคำนึงถึงปริมาณงาน ภารกิจ 
อำนาจหนาท่ี และภาระคาใชจาย
ในการบริหารงานบุคคล ไมให
เกินรอยละ 40 ตามมาตรา 35 
- เม่ือไดรับความเห็นชอบ ควร
สรรหาบุคคลเพ่ือมาดำรง
ตำแหนงใหไดภายใน 1 ป 
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นโยบาย/ 
แผนการดำเนนิงาน 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน การวิเคราะห 
/ขอเสนอแนะ 

2. ดานการสรรหา เพ่ือแสวงหาบุคคลตาม
คุณลักษณะท่ีกำหนด และ
เลือกสรรคนดีคนเกงเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนวยงาน 

การดำเนินการสรรหา เพ่ือบรรจุและ
แตงตั้งใหดำรงตำแหนงท่ีวาง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังไม
สามารถสรรหาบุคคลเพ่ือมาบรรจุใน
ตำแหนงท่ีวางได 
การโอนและรับโอน 
1) ผูอำนวยการกองชาง โอนไป อบต.
ปากน้ำ จ.ชุมพร เม่ือ 1 ธ.ค. 63 
2) นักวิเคราะหนโยบายและแผน โอน 
ไป ทต.ทาฉาง จ.สุราษฎรธานี  
เม่ือ 1 มี.ค. 64 
3) นายชางโยธา โอนไป อบต.ทาเรือ จ.
นครศรีธรรมราช เม่ือ 2 เม.ย. 64 
4) รับโอน พนกังานคร ูอบต. จำนวน 1 
อัตรา เม่ือ 15 มิ.ย. 64 
 
 

ปญหา 
  มีตำแหนงวางตามกรอบอัตรา 
3 ป จำนวนหลายตำแหนง 
อุปสรรค 
  เนื่องจาก เปน อบต.ขนาดเล็ก
และอยูหางไกล ทำใหไมคอยมีคน
สนใจมาบรรจุ 
ขอเสนอแนะ 
  สำหรับตำแหนงท่ีไมสามารถรับ
โอนได ภายใน 2 ป ควรเสนอให 
กสถ. รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือ
บรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
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นโยบาย/ 
แผนการดำเนนิงาน 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน การวิเคราะห 
/ขอเสนอแนะ 

3. ดานการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเตรียมความพรอมของ
ขาราชการและพนักงานจาง 
พัฒนาความรู ทักษะ 
สมรรถนะดานตางๆ เพ่ือให
เปนผูมีความรู ความสามารถ 
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 

ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพละประสิทธิผล 

จัดสงพนักงานสวนตำบล พนักงานครู 
อบต. และพนักงานจาง เขารับการ
ฝกอบรมจากหนวยงานภายนอก  
- พนักงานสวนตำบล ไดรับการ
ฝกอบรมจำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 
80 
- พนักงานครู ไดรับการฝกอบรมจำนวน 
4 คน คิดเปนรอยละ 80 
- พนักงานจาง ไดรับการฝกอบรม
จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 27.27 
 

ปญหา 
- ไมคอยมีเวลาในการเขารับการ
อบรม 
อุปสรรค 
- การเดินทางไปอบรมท่ีไม
สะดวก 
- ท่ีพักมีราคาคอนขางสูง 
ขอเสนอแนะ 
  ตามแนวทางการตรวจ LPA 
กำหนดใหเขาอบรมของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถ่ินหรือกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ทำ
ใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการ
เดินทางท่ีไมสะดวก และท่ีพักมี
ราคาคอนขางสูง แตถาเปน
หนวยงานของสถาบันการศึกษา 
สถานท่ีจัดอบรมจะอยูในจังหวัด 
หรือจังหวัดในเขตภาคใต ทำให
การเดินทางสะดวกกวา 
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นโยบาย/ 
แผนการดำเนนิงาน 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน การวิเคราะห 
/ขอเสนอแนะ 

4. ดานการรักษาไว เพ่ือดำเนินการวางแผนกลยุทธ
ดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล แผนการพัฒนาบุคลากร 
ใหเสนทางความกาวหนา สราง
แรงจูงในในการปฏิบัติงาน ยก
ยอง ชมเชย สรางความผูกพัน
ในองคกร 

4.1 ประชาสัมพันธและเผยแพร
แนวทาง เสนทางความกาวหนาตาม
สายงานในตำแหนงใหบุคลากรได
ทราบ 
4.2 จัดใหมีการพิจารณาความดี
ความชอบ ตานผลการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการอยางเปนธรรม เสมอภาค 
และสามารถตรวจสอบได 

4.1 หนวยงานมีการ
ประชาสัมพันธเสนทาง
ความกาวหนาตามสายงานใน
ตำแหนงใหบุคลากรไดทราบ 
4.2 พิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนพนักงานสวนตำบล
ครั้งท่ี 1/2565 ใหเปนไปตาม 
ผลการประเมินการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ ผาน
กระบวนการ คกก. พิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน  
 

ปญหา 
- ไมมี 
อุปสรรค 
- ไมมี 
ขอเสนอแนะ 
- ยกยองผูมีผลการปฏิบัติงานในระดับ
ดีเดน เชน การมอบประกาศนยีบัตร 

 

 

 

 



-6- 

นโยบาย/ 
แผนการดำเนนิงาน 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน การวิเคราะห 
/ขอเสนอแนะ 

5. ดานการใชประโยชน ทุกสวนราชการขององคการ
บริหารสวนตำบลปากฉลุย ตอง
รวมมือกันในการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูอยาง
เปนระบบ แจงใหบุคลากร
เขาถึงทุกชองทางการรับทราบ
ขอมูลดานการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล รวมท้ัง
ควบคุม กำกับ ดูแลใหปฏิบัติ
ราชการอยางมีประสิทธิภาพ 

5.1 การมอบหมายงานแก
ผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไม
เลือกปฏิบัติ 
5.2 การพิจารณาแตงตั้งขาราชการให
ดำรงตำแหนงท่ีสูงข้ึน 

5.1 การมอบหมายงานแก
ผูใตบังคับบัญชามีความเปน
ธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
5.2 ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ครึ่งปแรก ยังไมมีการ
พิจารณาหรือดำเนินการแตงตั้ง
ขาราชการใหดำรงตำแหนงท่ี
สูงข้ึน 
 

ปญหา 
- การแจงขอมูลผานทางเว็บไซตยังไมสมา
รถทำไดดีเทาท่ีควร เนื่องจากเว็บไซตมี
ขอจำกัดของพ้ืนท่ี 
อุปสรรค 
- ไมมี 
ขอเสนอแนะ 
- ปรับปรุงเว็บไซตใหมีความทันสมัยและมี
พ้ืนท่ีเพียงพอตองการจัดเก็บขอมูล 
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นโยบาย/ 
แผนการดำเนนิงาน 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน การวิเคราะห 
/ขอเสนอแนะ 

6. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัยขาราชการ 

-เพ่ือกำหนดมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรมดานการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีในการ
ทำงาน  
-เพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติ
และประพฤติปฏิบัติตัวของ
พนักงานในองคกร ยึดถือ
นำมาใชในการปฏิบัติราชการ 

บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ิน และ
ขอบังคับองคการบริหารสวนตาบล
ปากฉลุย วาดวยจรรยาบรรณ
ขาราชการสวนทองถ่ิน 

แจงใหบุคลากรในสังกัด 
รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ขาราชการสวนทองถ่ิน และ
ขอบังคับองคการบริหารสวน
ตาบลปากฉลุย วาดวย
จรรยาบรรณขาราชการสวน
ทองถ่ิน 

ปญหา 
- ไมมี 
อุปสรรค 
- ไมมี 
ขอเสนอแนะ 
- ไมมี 

 

ผูรายงาน : อิทธิกร  นันตกูล  ตำแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

ขอมูล ณ วันท่ี 1 เมษายน 2565 


