
 
 
 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
 

ของ 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลมุจลินท ์  
อ าเภอท่าวุง้ จังหวดัลพบุร ี

 
 



 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
  การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ มีเจตนารมณ์ส าคัญที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารพนักงานส่วนต าบล 
จากเดิมท่ีเน้นพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาเป็นการให้พนักงานส่วนต าบลเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันต่อความส าเร็จขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมุจลินท์  รวมทั้ง ให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและสัมฤทธิผล บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ จึงต้องปรับเปลี่ยน
บทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดย
มุง่เน้นการน าหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้บุคลากรมีพ้ืนฐานสมรรถนะตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ก าหนด  
  ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการในเรื่องการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพให้แก่
บุคลากรทุกระดับชั้น หากมีการด าเนินการตามกระบวนการพัฒนารายบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์จะมีคุณภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยปีงบประมาณ 25๖๓ ได้ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สรุปผลได้ดังนี้  

ประเด็นนโยบาย แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค/ 

ข้อเสนอแนะ 
นโยบายดา้นการปรับปรุง
โครงสร้างระบบงานและการ
วางแผนก าลังคน 

๑.จัดท าแผนอัตราก าลัง เพื่อใช้
ในการก าหนดโครงสร้างและ
กรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจ
ของหน่วยงาน 

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบล
มุจลินท์มโีครงสร้างและ
อัตราก าลังที่เหมาะสมกับ
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จใน
การปรับปรุงโครงสร้าง

และอัตราก าลัง 

ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลงั 
ในการก าหนดต าแหน่งใหม่เพิ่ม 
รองรับภารกจิของหน่วยงาน และการ
พิจารณาปรับปรุงภาระงานให้
สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจบุัน 

ควรมีการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เนื่องจาก
การก าหนดต าแหน่งที่ตรงกับ
ความต้องการได้ครบทั้งหมด 
เนื่องจากยังขาดงบประมาณใน
การด าเนินการ 

๒. นโยบายด้านการบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร 

๑. จัดท าและด าเนินการสรรหา
ข้าราชการ และพนักงานจ้างทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง หรือ
ทดแทนอัตราก าลังท่ีลาออก 

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบล
มุจลินท์มีบุคลากรมาปฏบิัติงาน
ในหน่วยงาน 

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการสรรหาและ

บรรจุแต่งตั้ง 

๑. ด าเนนิการสรรหาโดยการขอใช้
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ 
กสถ. 
๒. ด าเนินการประกาศสรรหา
พนักงานจ้าง 

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้มีจ านวนไม่
พอ หมดบัญชีก่อนที่จะได้รับการ
จัดสรรต าแหน่ง 

๒. รับสมัครคัดเลือก สรรหาคน
ดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งเข้ารับราชการ  

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบล
มุจลินท์มีบุคลากรมาปฏบิัติงาน
ในหน่วยงาน 

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการสรรหาและ

บรรจุแต่งตั้ง 

ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงาน
จ้างประเภทต่างๆ 

ประกาศรับโอนย้ายไมม่ีบุคลากร
โอนย้ายมาด ารงต าแหน่ง 



 
-๒- 

 

ประเด็นนโยบาย แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค/ 

ข้อเสนอแนะ 
(ต่อ) หรือประกาศรับโอนยา้ย พนักงาน

ส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งท่ีว่าง
หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เปลี่ยนสายงานที่สูงข้ึน 

    

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรร
หาและเลือกสรร 

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบล
มุจลินท์มีบุคลากรมาปฏบิัติงาน
ในหน่วยงาน 

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการสรรหาและ

บรรจุแต่งตั้ง 

ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการ
สรรหาและเลือกสรร ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

๓. นโยบายด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

๑. ด าเนินการประเมินผลการปฏบิัติ
ราชการของข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง เป็นไปตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งในความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะ 

เพื่อให้การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง
เป็นไปตามช่วงเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด 

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการประเมินเลื่อน

เงินเดือน 

หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่ง
ตามสายงาน 

บุคลากรยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ในการ
จัดท าแบบประเมิน 

๒. จัดให้มีกระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติงานราชการที่เป็นธรรม
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

เพื่อให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นธรรม เสมอภาค 
และสามารถตรวจสอบได ้

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการประเมินเลื่อน

เงินเดือน 

หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดโดย
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับการก ากับดูแล 
และประเมินผลการปฏบิัติงานอยา่งเป็น
ธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ ์

ส่งเสริมความเข้าใจในการ
ก าหนดตัวช้ีวัดการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๔. นโยบายด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

๑. จัดท า และแจ้งให้บุคลากรใน
สังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วน
ต าบลว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อใหบุ้คลากรในสังกัด รับทราบ
ถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

ระดับความส าเร็จใน
การรับทราบประมวล
จริยธรรมและข้อบังคับ 

ประชาสมัพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วน
ต าบลว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

ควรเพิ่มช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ให้มากข้ึน 
เช่น สื่อสังคม หรือ
โซเชียลมีเดยีต่างๆ     
เป็นต้น 

 
 
 



 
-๓- 

 

ประเด็นนโยบาย แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค/ 

ข้อเสนอแนะ 
(ต่อ) ๒. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงาน

ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการ
ควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบตัิงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทางระเบยีบและ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

เพื่อให้การมอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ  

ระดับความส าเร็จใน
การปฏิบัตติาม

หลักเกณฑ์   

ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าท่ี
ตามค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบล
มุจลินท์ และจัดท าแบบส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนในงานบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์ 

ให้ค าแนะน างานบริการ
ต่างๆ ให้ประชาชนเข้าใจ
มากขึ้น 

๓. ส่งเสริมให้บคุลากรปฏิบตัิงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
มุจลินท์ 

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบล
มุจลินท์มีแผนแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

ระดับความส าเร็จใน
การปฏิบัตติาม

แผนปฏิบัติการป้องการ
ทุจริต  

มีการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์ 

ควรเพิ่มช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ให้มากข้ึน 
เช่น สื่อสังคม หรือ
โซเชียลมีเดยีต่างๆ     
เป็นต้น 

๔. กิจกรรมผู้บริหารจัดอบรม/
ประชุมพนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง เพื่อเสริมสรา้ง วัฒนธรรม
องค์กร ค่านิยมองค์กร ให้ความรู้
และสร้างจิตส านึกแก่พนักงานใน
หน่วยงานในการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมี
ความรู้ในเรื่องคณุธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใสและ
ค่านิยมองค์กร รวมทั้งเป็นการ
สร้างจิตส านึกแก่บุคลากรใน
หน่วยงาน 

ร้อยละชองบุคลากรที่
เข้าใจและปฏิบัตติาม

ค่านิยมองค์กร 

มีการด าเนินการประชุมร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหาร และพนักงานงานของหนว่ยงาน 
เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตส านึกแก่
พนักงานในหน่วยงานในการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม บุคลากรมสี่วนร่วม
รับผิดชอบและปฏิบตัิงานด้วยความ
โปร่งใส 

ควรก าหนดมาตรการ
สร้างแรงจูงใจในการ
ด าเนินการตามกิจกรรม 

๕. นโยบายการสรรหาคนดีคนเก่ง
เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

๑. ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

เพื่อให้ได้รับบคุลากรมา
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการบรรจุและ

แต่งตั้ง 

ด าเนินการจัดท าหนังสือขอใช้บัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้มี
จ านวนไม่พอ หมดบัญชี
ก่อนท่ีจะไดร้ับการจดัสรร
ต าแหน่ง 



 
-๔- 

 

ประเด็นนโยบาย แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค/ 

ข้อเสนอแนะ 
 ๒. ประกาศรับโอน/รับย้าย เพื่อมา

ด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารสว่น
ต าบล 

เพื่อให้ได้รับบคุลากรมา
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการบรรจุและ

แต่งตั้ง 

ด าเนินการจัดท าประกาศรับโอน/รับย้าย ไม่มีบุคลากรขอยา้ยมาด ารง
ต าแหน่งท่ีประกาศรับโอน 

๓. ประกาศรับสมัครสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

เพื่อให้ได้รับบคุลากรมา
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการจ้าง 

ด าเนินการจัดท าประกาศรับสมัครสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปเพื่อ
ปฏิบัติงานใน อบต.มุจลินท์ 

 

๖. นโยบายด้านการพัฒนา
บุคลากร 

๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าป/ีนโยบายพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี และด าเนินการตามแผน/
นโยบายใหส้อดคล้อง 

เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 
และส่งเสรมิให้บุคลากรทุก
ประเภท ทุกระดับ มสี่วนร่วมใน
การผลักดันนโยบายให้บรรลุ
เป้าประสงค ์

ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากร 

ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบคุลากร
ประจ าป/ีนโยบายพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และ
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกประเภท ทุกระดับ 
มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุ
เป้าประสงค์ต่อไป 

การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ยังไม่ครอบคลุมกับความ
ต้องการ 

๒. จัดท าฐานข้อมลูบุคลากร เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิงานด้านการ
บริหารทรัพยากร 

เพื่อวางแผนอัตราก าลังให้มีความ
ครบถ้วนสมบรูณ์และเป็นปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าฐานข้อมลู

บุคลากร 

ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมลู
บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบล
มุจลินท์ 

 

๓. จัดท าแผนการจดัการความรู ้ เพื่อใหบุ้คลากรในหน่วยงานเกดิ
การพัฒนาการของความรูห้รือ
การจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นภายใน
องค์กร 

ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนการ

จัดการความรู ้

ด าเนินการส่งเสริมให้บุคลากรใน
หน่วยงานเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกบัการ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมโดยการจัดมมุ
เอกสารเพื่อการเรียนรู ้

 

๗. นโยบายด้านการสร้าง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้
ตรงกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
และความต้องการ 

เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละของผูผ้่านการ
ฝึกอบรม 

ด าเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมจากหน่วยงานอ่ืนเพื่อพัฒนา
ทักษะและความรู ้

ควรส่งเสริมให้บคุลากรได้เข้ารับ
การอบรมตามสมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง 

 



 
-๕- 

 

ประเด็นนโยบาย แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค/ 

ข้อเสนอแนะ 
 ๒. ส่งบุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่

เข้ารับการอบรมหลักสตูรปฐมนเิทศ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
บรรจุใหม ่

เพื่อให้ข้าราชการที่ไดร้ับการ
บรรจุใหมม่ีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานใหเ้กิดประโยชน์
และมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของผูผ้่านการ
ฝึกอบรม 

ข้าราชการบรรจุใหม่เขา้รับการอบรม
หลักสตูรปฐมนเิทศข้าราชการหรอื
พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม ่

มีงบประมาณในการเข้ารับ
การฝึกอบรมน้อย 

๓. จัดท าฐานข้อมลูการฝึกอบรมของ
บุคลากร 

เพื่อให้หน่วยงานมฐีานข้อมูลการ
ฝึกอบรมของบุคลากรในการ
วางแผนอัตราก าลังให้มีความ
ครบถ้วน สมบรูณ์และเป็น
ปัจจุบัน 

ร้อยละผู้ได้รับการ
บันทึกข้อมูลการ

ฝึกอบรม 

มีการด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมลูเป็น
ปัจจุบัน 

 

๘. นโยบายด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

๑. กิจกรรมรณรงคร์ักษาความ
สะอาด ๕ส และ Big cleaning day 

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบล
มุจลินท์มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดี ทางด้านสภาพแวดล้อมการ
ท างาน ด้านความปลอดภัยใน
การท างาน และดา้นการมสี่วน
ร่วมในการท างาน 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม 

บุคลากรในหน่วยงานไดร้่วมกิจกรรม
รณรงค์รักษาความสะอาด ๕ส และ Big 
cleaning day 

 

๒. กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการ
จัดการขยะ 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม 

บุคลากรในหน่วยงานไดร้่วมกิจกรรมสร้าง
จิตส านึกในการจัดการขยะ 

 

๓. จัดให้มีการซ้อมแผนปฏิบตัิการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์ส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยักับเทศบาลต าบล
ท่าโขลง จ านวน ๓ คน 

 

๔. จัดให้มีอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม 

ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน 

ควรจัดสรรงบประมาณใน
การด าเนินงานเพิม่เตมิ และ
ปรับปรุงระบบต่างๆให้
ทันสมัย 

๕. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
สาธารณะหรือจิตอาสา อบต. 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม 

บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมจติ
อาสาที่ทางอ าเภอท่าวุ้งจัดขึ้น 

 

 


