
1 
 

 

 

 รายงานผลการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

              
 

 

 
ของ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเกาะ 

อ าเภอพรหมครี ีจงัหวดันครศรธีรรมราช 

 



2 
 

ค าน า 
 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ได้ตระหนักถึงความส าเร็จขององค์กร  ที่จะเกิดขึ้นได้ 
จะต้องเกิดจากความร่วมมือของทรัพยากรบุคคลที่มีความมุ่งมั่นร่วมกันปฏิบัติงานให้องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน เพ่ือให้ผลการด าเนินงานขององค์กรบรรลุ
วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายที่องค์กรก าหนดในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม   และวัฒนธรรม 
ตามมาตรา 66,67,68,69,69/1,70,72 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระรากฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542 นโยบายรัฐบาล นโยบายของผู้บริหาร แผนพัฒนา อบต. แผน
ยุทธศาสตร์ แผนอัตราก าลัง แผนกลยุทธ์องค์กร และรวมถึงหนังสือสั่งการและ   กฎหมายอ่ืน ๆเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุขในการท างาน  ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดท านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะขึ้นเพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และภารกิจ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในงานที่รับผิดชอบอย่างมืออาชีพและทน
สถานการณ์ทีเปลี่ยนแปลงไปและเพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ มีความสุขในการท างาน 
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บทที ่1 ขอ้มูลทั่วไป  
 

วสิยัทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
     “เศรษฐกิจดี สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตต้องดี” 

ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นเกาะ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารและการจัดการ 

ภารกจิหลกั 
  1.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  2.  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกทางน้ าและทางระบายน้ า 

  3.  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและความสงบ
เรียบร้อยภายในท้องถิ่น 
  4.  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้า 
  5.  ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร 
  6.  ส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 

        7.  ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมส่งเสริมข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและทันสมัย 
  8.  ปรับปรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

ภารกจิที่แตล่ะสว่นราชการรบัผดิชอบ ดังนี ้ 
1.  ส านักปลัด อบต. มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ 

- ภารกิจด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
- ภารกิจด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย   
- ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. กองคลัง มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ  
- ด้านบริหารการคลัง  
- ด้านการพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน 
- ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม การท างานของส านักปลัด อบต. กองช่าง  

3. กองช่าง มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ  
- ด้านบริหารงานช่าง 
- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
- ด้านสาธารณูปโภค  
- ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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 เป้าหมาย 
1.  ประชาชนมีความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

  2.  การคมนาคม ทางบก ทางน้ าสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
  3.  เพ่ิมช่องทาง การขายผลผลิตทางการเกษตร 
  4.  ผลิตผล พืช ผัก ผลไม้ ที่คุณภาพ ปลอดสารพิษ 

  5.  ประชากรมีอาชีพและรายได้พอเพียง 
        6.  ให้ประชาชน ได้รับข้อมูลข่าวสารทันสมัยตลอดเวลา 

  7.  ประชาชน ได้รับโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน 
  8.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
  9.  ผู้ด้อยโอกาส เด็กสตรีและคนชราได้รับการ สงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน 

        10. เพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
  ตามที่งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(พ.ศ.2564-2566) เพ่ือใช้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการ
ต่อเนื่อง เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืนๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเ นื่อง
สอดคล้องกัน  ซึ่งพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างในสังกัด แยกได้ดังนี้ 
 

- แยกตามเพศ  
   1. เพศชาย    จ านวน   11 คน  
   2. เพศหญิง    จ านวน   ๑5    คน 
  - แยกตามประเภทต าแหน่ง 
   1. ข้าราชการ   จ านวน   ๑8 คน 
   2. พนักงานจ้าง   จ านวน     8 คน 
  - แยกตามสังกัดกอง/ฝ่าย/ส่วน 
   1. ปลัด/รองปลัด  จ านวน     ๒    คน 
   1. ส านักปลัด   จ านวน   10    คน  
   2. กองคลัง   จ านวน     6 คน 
   3. กองช่าง   จ านวน     7 คน 
   

  รวมทั้งสิ้น      จ านวน    26    คน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีการจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด โดยการวาง
กรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับ
กับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มี
ความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ เน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ ดังนี ้

 

   พนักงานสว่นต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ความสามารถ
และทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มีความ
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ต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น    ก าหนด
ต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด   
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

   พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การก าหนดพนักงานจ้าง
จะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทสามัญด้วย
บริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้างเพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ       
- พนักงานจ้างทั่วไป 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ได้ก าหนดสายงานและต าแหน่งงานในส่วนราชการ 

    การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
ก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมาก
ยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อกา ร
บริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่  การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น 
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยให้
พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
 - ส านักปลดั คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน  
นโยบาย อ านวยการทั่วไป การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 - กองคลัง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ  
การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี
  - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง          การ
ก่อสร้าง การออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
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บทที ่2 แบบรายงานด าเนนิการตามนโยบาย 

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564  

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเกาะ อ าเภอพรหมครี ี จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน 
1. การสรรหา
(Recruitment) 

1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี - จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2566  
- ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2566 (ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564) 
- จัดท าประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วน
ราชการใหม่   

 2. การสรรหาพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปีที่ก าหนดให้ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงและเมื่อขาด
ก าลังคน 

อบต.บ้านเกาะ มีอัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  พ.ศ.
2564-2566 ดังนี ้
1. พนักงานส่วนต าบล   1๙ อัตรา 
๒. พนักงานจ้าง           1๔ อัตรา 
    รวมจ านวน            3๓ อัตรา  
- มีต าแหน่งว่างจ านวน  ๒  อัตรา ดังนี้ 
๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน 
๒. นักวิชาการศึกษา ส านักปลัด 
   อบต.บ้านเกาะมีอัตราก าลังคนคิดเป็นร้อยละ     9๓.๙๔ 
 

 3. การให้โอนและการรับโอนพนักงาน
ส่วนต าบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน
หรือข้าราชการประเภทอ่ืน 

- ไม่มีพนักงานส่วนต าบล ย้าย ออก  
- ไม่มีการรับโอนพนักงานส่วนต าบลจากหน่วยงานอื่น 
- มีการประกาศรับโอนพนักงานส่วนต าบลมาด ารงต าแหน่งที่
ว่าง ดังนี้ 
๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน  หน่วยตรวจสอบภายใน 
๒. นักวิชากาศึกษา ส านักปลัด 

 4. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรร
หาจากผู้แทนหน่วยงาน 

-ไม่มีการสรรหาที่ต้องใช้ผู้แทนหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการสรร
หา 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน 
2. ด้านการพัฒนา 
Development 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร - จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2564 – 2566 

 2. ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล
พัฒนาตนเองด้วยการอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

พนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานอ่ืนดังนี้  
1.นายสุรวุฒิ  ฉวภีักดิ์ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นและครู อปท ปี 2564    
การตั้งส่วนราชการของ อบจ. เทศบาล และอบต. (ใหม่)  

 3. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรในหน่วยงานที่มีต่อการ
พัฒนาบุคลากร 

-มีการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรและส ารวจความ    
พึงพอใจของผู้รับบริการเก่ียวการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
ส่วนต าบลเพ่ือน าผลการส ารวจมาวิเคราะห์ปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนต าบล 

3. ด้านการรักษาไว้ 
Retention 

1. ส่งเสริมการพัฒนาให้ความรู้ เพ่ือ
เพ่ิมทักษะใหม่ ๆ ให้กับบุคลากร 

-มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม
พนักงานส่วนต าบล  

 2. ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรใน
ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน 

- มีปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
เงินเดือน การสรรหาพนักงานจ้าง และปรับปรุงอัตราก าลัง  
และเพ่ือรองรับการตรวจประเมิน lpa 

 3. จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชย
บุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน
ต่างๆ 

-มีกิจกรรมยกย่อง ชมเชย พนักงานส่วนต าบลที่เป็น
ผู้ปฏิบัติงานดี เป็นแบบอย่างในทางที่ดี และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมดังกล่าวในเว็บไซต์อบต. โดนการประกาศผู้มีผลการ
ประเมินในระดับดีเด่น 

 4 ควบคุมให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
พร้อมทั้งการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ค่าตอบแทนต้องด าเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบที่ก าหนด และให้เป็น
ธรรมแก่บุคลากรทุกคน 

-มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
รอบประเมินครั้งที่ 1 และ รอบประเมินครั้งที่ 2 ไม่มีข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน
และผู้รับการประเมิน 
-การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและเลื่อน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายในเดือน 
ตุลาคมและภายในเดือนเมษายน และเป็นไปตามนโยบายของ
ผู้บริหาร 

4. ด้านการใช้
ประโยชน์ 
Utilization 

1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม      
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งควบคุม ก ากับ  
ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ   

-มีค าสั่งมอบหมายงานของทุกกองและรักษาราชการแทนปลัด 
รักษาราชการแทนหัวหน้าส านัก ผู้อ านวยการกองทุกกอง โดย
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเป็นตามล าดับความอาวุโสของ
พนักงานส่วนต าบล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ค าสั่งลง
เว็บไซต์ อบต 

 



9 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน 
 2.การคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นใน
ต าแหน่งต่างๆด าเนินการด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม 

-ไม่มีการด าเนินการ เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 ไม่มี
พนักงานส่วนต าบลเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 

 3. การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้
ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่ง
ต่างๆ  ให้ยึดความรู้ความสามารถ
และประโยชน์ต่อองค์กรเป็นหลักใน
การคัดเลือก 

-ไม่มีการด าเนินการเนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2564 ไม่มี
พนักงานส่วนต าบลเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 
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บทที ่3 การวเิคราะหแ์นวทางพฒันา 

  จากภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ
ส่วนราชการต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดขึ้น จะเห็นได้ว่าพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ทั้งในทาง
ระเบียบกฎหมายตามหน้าที่และเทคนิคทักษะที่จะน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน หากพนักงานส่วนต าบลและ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ไม่มีคุณธรรม
จริยธรรมและทักษะ ในการปฏิบัติงาน ก็ยากที่จะบริหารงาน และปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพแก่องค์กร
และประชาชนผู้มารับบริการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะได้วิเคราะห์เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

  1)  การวิเคราะห์ตัวบุคลากร 

   จุดแข็ง 

- บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่และภูมิล าเนาใกล้เคียงกับ อบต. 
- มีระดับความรู้ตั้งแต่ปริญญาตรี 
- มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
- เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 
- มีประสบการณ์ในการท างานก่อนมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนต าบล 
จุดอ่อน 

- บุคลากรบางส่วนมีความรู้ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน และภารกิจของ อบต. 
- ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
- มีภาระหนี้สิน 
- ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่ค านึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ 

2) การวิเคราะห์ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน 
จุดแข็ง 

- บุคลากรส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งต าแหน่ง 
- บุคลากรบางส่วนมีความรู้ในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

มากกว่าที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
จุดอ่อน 

- การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ยังไม่ครบตามกรอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี 

- บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากกว่างานในหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ท าให้บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน 
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3) การวิเคราะห์องค์กร 
จุดแข็ง 

- บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
- บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ โดยได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระดับปริญญาตรี/

ปริญญาโทเพ่ิมมากข้ึน 
- มีความคุ้นเคยกันระหว่างพนักงานส่วนต าบลด้วยกัน และระหว่างชุมชน     
จดุอ่อน 

- มีภาระหนี้สินท าให้ท างานได้ไม่เต็มที่ หรือขาดความกระตือรือร้นในการท างาน 
- มีงบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวนประชากร และภารกิจ 
- มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน                

การด าเนินการตามระเบียบ หรือการปฏิบัติตามข้ันตอนเป็นไปได้ยาก          
- ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน  
- มีพ้ืนที่ในการพัฒนากว้าง มีปัญหามาก ท าให้บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอ

หรือไม่มี 
- ขาดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการบริการสาธารณะบางประเภทไม่มี หรือไม่

เพียงพอ 
 ปัญหาและอุปสรรค  
1. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ไม่มีความกระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้

เพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติราชการของตนเอง ไม่ให้ความส าคัญกับการเข้ารับการฝึกอบรม
โดยเฉพาะพนักงานจ้าง ไม่มีเคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรใดเลย พนักงานจ้างก็เข้ารับการฝึกอบรม
น้อยเกินไป  

2. เมื่อพนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมการการฝึกอบรมกับหน่วยงานต่างๆ จบหลักสูตรแล้วไม่มี
การจัดท ารายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนดหลังจากฝึกอบรม และ
ไม่มีการจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

3. พนักงานส่วนต าบลระดับบริหารท้องถิ่น ไม่เข้ารับการฝึกอบรมในระดับนักบริหารงาน
ท้องถิ่นจากสถาบันพัฒนาท้องถิ่น  

4. การก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในทุก
อบต.แต่ยังไม่มีผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ ท าให้เป็นอัตราว่าง เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่อบต.ต้องแบกรับไว้และ
อาจท าให้ไม่สามารถก าหนดต าแหน่งสายงานบริหารงานอบต.ขึ้นมาได้ เป็นตัวถ่วงความเจริญก้าวหน้า
ของพนักงานส่วนต าบล   

ข้อเสนอแนะ 
อบต.บ้านเกาะ มีอาคารสถานที่ท างานที่เล็กและแคบ ไม่สามารถขยายพ้ืนปฏิบัติ งานเพ่ือ

รองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นที่จะต้องมีพ้ืนที่ปฏิบัติงาน พ้ืนที่จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ เห็นควรพิจารณาจัดท าแผนการสรรงบประมาณในการก่อสร้างสถานที่ตั้งส านักงานใหม่เพ่ือ
รองรับภารกิจต่างๆของอบต.รวมทั้งภารกิจที่หน่วยงานรัฐก าลังจะถ่ายโอนมาให้อบต.ด าเนินการใน
อนาคต 
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