
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ…..องค์การบริหารส่วนต าบลกะหรอ (ส านักงานปลัด)   

ที่  นศ ๗๒๔๐๑/ -                   วันที ่          14  สิงหาคม  2563 

เรื่อง  รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสตูรเทคนิคการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (2564-2566) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการสว่นท้องถิ่น ลูกจา้งประจ า(ใหม่) ปัญหาการปรบัปรุงโครงสร้างและระดับ อปท. 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะหรอ 

  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะหรอ  ได้พิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมอบรม  ตามค าสั่ง 
อบต.กะหรอ ที่  251/2563  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2563  ข้าพเจ้า  นางสาวจิรา  ทองบางพระ  
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมฝึกอบรม เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรเทคนิคการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (2564-2566) การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า (ใหม่) ปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรุ่นที่ 4 
ระหว่างวันที่  7-9 สิงหาคม ๒๕๖3 ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราภัฏ
สวนสุนันทา  นั้น 

  บัดนี้ ข้าพเจ้าได้เดินทางกลับมาจากการเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ข้างต้นแล้วจึงขอ
รายงานผลการเข้ารับการอบรมตามแบบที่ก าหนด เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะหรอ 
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นและพนักงานส่วนต าบลทุกท่านทราบ รายละเอียดได้แนบท้ายบันทึกข้อความนี้
แล้ว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาต่อไป 

 

(ลงชื่อ)                               ผู้รายงาน 

                                                     (นางสาวจิรา  ทองบางพระ) 
            นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 

       ………………………………………. 
 
       (นางสาวจันทร์ทิพย์  ชัยชนะ) 
             หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกะกรอ 
 
 
 ……………………………………….       …………………………………………… 
สิบเอก……………………………      
           (ก าแหง  กรงกรด)          (นายมนัสพงค์  สุทธิเดช) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกะหรอ         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะหรอ 



  



แผนงาน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น) 

แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการอบรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลกะหรอ  อ าเภอนบพิต า  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
โครงการ/หลักสูตร/เรื่อง หลักสูตรเทคนิคการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (2564-2566) การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า(ใหม่) ปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างและระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่  7-9 สิงหาคม ๒๕๖3 ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี   
ชื่อ – สกุล นางสาวจิรา  ทองบางพระ   ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   สังกัด   อบต.กะหรอ 
๑. จ านวนผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ : ประมาณจ านวน   100    คน 

๒. ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ : ๑.   หัวหน้าส านักปลัด ,นักทรัพยากรบุคคล,ผู้อ านวยการกองคลัง   
    
๓. ระยะเวลาการฝึกอบรม : วันที่  7-9 สิงหาคม 2563    จ านวน  3  วัน  

๔. สถานที่อบรม :  ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี    

๕. วิทยากรมาให้ความรู้ :  ผอ.ชนินทร์ ราชมณี  ผชช.เฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    
             
๖. เอกสารที่ได้รับจากการอบรม : ๑. คู่มือประกอบการฝึกอบรม จ านวน  1 เล่ม   

๗. งบประมาณที่ใช้ไป : ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน  จ านวน  3,900.-บาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จ านวน   2,900.- บาท  

๘. ได้รับความรู้อะไรจากการเข้าอบรม ประชุม สัมมนา :   

บรรยายโดย  ผอ.ชนินทร์  ราชมณี 
  ๑) การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี(2564-2566) 
      คนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด จึงต้องมีเครื่องมือวางแผนในการใช้คนของ อบต. คือ 
จัดท าเป็น “แผนอัตราก าลัง ๓ ปี” เพ่ือก าหนดความต้องการบุคลากรมาปฏิบัติราชการในอนาคตใน
ปีงบประมาณ 2564-2566 เมื่อแผนฉบับเดิม(2561-2563) ใกล้สิ้นสุดจะต้องจัดท าฉบับใหม่และ
ประกาศใช้ให้ทันในวันที่ ๑ ตุลาคม 2563 (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564) โดยการปฏิบัติราชการขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพเริ่มจากการท าแผน 3 แผน คือ 
 
 
 
 
  แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประกอบด้วยเนื้อหา 13 บท ได้แก่ 
   ๑. หลักการและเหตุผล 
   ๒. วัตถุประสงค์ 
   3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
   ๔. สภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในเขต อบต. 
   ๕. ภารกิจอ านาจหน้าที่ของ อบต. 
   ๖. ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
   ๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล 
   ๘. โครงสร้างการก าหนดต าแหน่ง 

    แผนคน 
(แผนอัตราก าลัง 3 
ปี) 

แผนเงิน 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) 

 

 



   ๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
   10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการก าหนดเลขที่ต าแหน่ง 
   11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่ง 
   12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
  13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างและ 
พนักงานจ้าง 

กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (2564-2566) 
(ท าตามค าแนะน าตามหนังสือ ส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๗๐ ลว. ๑๙ มิถนุายน 

๒๕๖๓) 
  ๑. แจ้งให้แต่ละส่วนราชการทราบระยะเวลาสิ้นสุดการใช้แผน (30 กันยายน 2563) เพ่ือ
ส ารวจภารกิจ งานและวิเคราะห์ค่างานของต าแหน่งต่างๆ ในส่วนราชการและรวบรวมข้อมูลไว้  
  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นประธาน ปลัด 
อบต.หัวหน้าส่วนราชการทุกกอง เป็นกรรมการ หัวหน้าส านักปลัด เป็นเลขานุการ และมีผู้ช่วยเลขานุการไม่
เกิน 2 คน 
  หน้าที่ของคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
       - วิเคราะห์สภาพปัญหาและภารกิจ อ านาจหน้าที่ของ อบต.  
      (เช่น มีเรื่องอะไรถ่ายโอนมาหรือไม่ มีภารกิจอะไรที่จะท าในแต่ละด้าน สภาพแวดล้อมทั้ง 

       ภายในและภายนอกขององค์กร) 
       - ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามภารกิจ หน้าที่ในด้านต่างๆ 
       - ก าหนดต าแหน่งที่ต้องการ และจ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ 
       - วิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่ให้เกินร้อยละ ๔๐ ตามท่ี พ.ร.บ.ก าหนด 
       - จัดคนลงกรอบโครงสร้างอัตราก าลังให้เหมาะสม 
       - วิเคราะห์การพัฒนาบุคลากรทุกคน   
  ๓. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน เพ่ือท าการวิเคราะห์ภารกิจ แผนงาน โครงการของ 
อบต. งานทั้งหมดของแต่ละส่วนราชการในอนาคต และสรุปปัญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล เพ่ือ
น าข้อมูลมาจัดท าแผนอัตราก าลัง ในบทที่ 1-7 จากนั้น จึงวิเคราะห์โครงสร้างส่วนราชการ ความต้องการ
ก าลังคน ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน แนวทางการพัฒนา ประกาศคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือน ามาจัดท าแผนในบทที่ 8-13  
  ๔. จัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีเสนอ ก.อบต.จังหวัด  
  ๕. เมื่อ ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบแล้วจะประกาศใช้แผนต่อไป 

ความสอดคล้องของแผนอัตราก าลัง ๓ ปีกับยุทธศาสตร์ต่างๆ  ได้แก่ ท าแผนควรพิจารณาถึง  
ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(ฉบับที่ 12) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  
  ข้อควรระวังเก่ียวกับภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลต่างร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ 

ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่อาจก าหนดแตกต่างจากฉบับเดิม (มาตรา  
๓๕ ของฉบับพ.ศ.2542) เงินอุดหนุนครูมีผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลด้วย จะท าให้ภาระค่าใช้จ่าย
ด้านบุคคลสูงขึ้น 
                พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับปัจจุบัน) 
            มาตรา ๓๕ “ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินคา่จ้างของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ท่ีน ามาจากเงินรายได้ทีไ่มร่วมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอ่ืนใดนัน้ องค์กรปกครองส่วน



ท้องถิ่นแต่ละแห่งจะก าหนดสูงกว่าร้อยละสีส่ิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได”้
    
      ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ........ 
              มาตรา ๑๐ วรรคสอง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะก าหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง รวมกันสูงกว่าร้อยละสี่สิบ
ของเงินรายได้ที่น ามาตราเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยไมร่วมเงินงบประมาณหมวด
เงินอุดหนุนหรืองบประมาณอื่นของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาจัดเป็น
เงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างไมไ่ด”้(ดังตัวอย่างที่แนบ) 
 เครื่องมือหลักที่ใช้  ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์  พ.ร.บ.สภาต าบลและอบต. พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 2562       

 
สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) 

๑) แผนต้องประกาศใช้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
๒) การก าหนดต าแหน่ง   

จะต้องค านึงถึง คุณภาพของงาน (มีความยากเพียงไร ต้องใช้ต าแหน่งประเภทวิชาการ
ทั่วไปหรือพนักงานจ้าง) ,ปริมาณงาน(งานนั้นต้องการคนจ านวนเท่าไร) และภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคล (เกณฑ์
ที่พอเหมาะคือ ร้อยละ ๓๕ เพ่ือความยืดหยุ่นและค านึงถึงร่าง พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่) 

๓) การก าหนดต าแหน่งเพ่ิม 
ให้พิจารณาวิธีด าเนินการกับต าแหน่งที่ว่างก่อน(เกลี่ยต าแหน่ง ยุบเลิก ตัดโอนไปไว้ใน

งานอ่ืน) ก าหนดต าแหน่งเท่าที่จ าเป็นตามภารกิจโดยค านึงถึงปริมาณงานและความยุ่งยากของงานในต าแหน่ง
นั้นๆ ประกอบกับจ านวนลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างในงานนั้นด้วยมิให้คนล้นงาน โดยถือเป็นข้อผูกพันที่
จะต้องตั้งอัตราเงินเดือน/ค่าตอบแทนของต าแหน่งนั้นไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

๔)  การสรรหา 
เมื่อก าหนดต าแหน่งแล้วจะต้องสรรหาบุคคลมาแต่งตั้งตามที่ได้ก าหนดต าแหน่งไว้ใน
แผนตามปีงบประมาณนั้นอย่างเคร่งครัด 

๕) การยุบต าแหน่ง 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ประเภททั่วไปและพนักงานจ้าง หากว่างแล้วไม่สรรหาใน ๑ 
ปีให้ ก.จังหวัดพิจารณายุบต าแหน่งของ อปท.ในแผนได้ 

       หลักการและข้อแนะน าวิธีที่น ามาใช้ในการจัดท าร่างแผน 
        1) ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ(กอง) เท่าเดิม เพ่ิม ยุบในแผนไม่ได้ 
        2) ไม่สามารถก าหนดกรอบสายงานผู้บริหาร(ผอ.กอง/หน.ฝ่าย) ในการจัดท าแผนได้ 
        3) หากต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กว่างและจะยุบเลิกให้ตรวจดูอายุเด็กเล็กในต าบล 3 ปี 

ข้างหน้า 
        4) ก าหนดงานให้ชัดเจนของโครงสร้างส่วนราชการ ว่างานนั้นให้ส่วนราชการใด 

รับผิดชอบ 
        5) พนักงานครูและพนักงานจ้างที่จ่ายจากเงินอุดหนุนไม่ต้องน ามาค านวณเป็นภาระ 

ค่าใช้จ่าย 
   ด้านบุคคล ยกเว้นที่ใช้งบของ อปท. ต้องน ามาค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคล 

ด้วย 
        6) การวิเคราะห์ปริมาณงานต่อคนใน ๑ ปี ค านวณจาก 82,800 นาท/ีคน 
        7) การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใด (๒๕๖๔) ในแผนให้คิดค านวณ 



เพ่ิมข้ึน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ปีที่ผ่านมา) 

        8) การประมาณการประโยชน์ตอบแทนอ่ืนประจ าปีใด (๒๕๖๔) ให้คิดค านวณเพ่ิมขึ้น 
ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ปีที่ผ่านมา) 

  2) แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจ า 
         คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยหลักให้มี
สมรรถนะสูงขึ้น ทันสมัย เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ  มีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติที่ดี คุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือให้พร้อมในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และแผนงานที่ อบต.ก าหนดไว้  โดยจัดท าเป็น
แผนพัฒนาบุคลากรในช่วงระยะเวลา     ๓ ปี(2564-2566) ตัวอย่างรูปแบบการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนา
ตนเอง(ใช้สื่อ เทคโนโลยี ศึกษาต่อสาขาเฉพาะ),        การพัฒนาภายใน(สอนงาน พ่ีเลี้ยง มอบหมายงาน) และการ
พัฒนาจากภายนอก(ฝึกอบรม ดูงาน ศึกษาต่อ) 

    
  3) ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พนักงานครู ลูกจ้าง พนักงานจ้างยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์สุจริต ยืนหยัด
ท าในสิ่งที่ถูกต้องเพ่ือประโยชน์ของทางราชการและให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๔) โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ(ใหม่) 
       เป็นไปตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่ง
ของ อบจ.(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2562 ของเทศบาล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ และของ อบต.(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ 
โดยของ อบจ.ได้ประกาศใช้ไปแล้ว ซึ่งขณะนี้ก าลังอยู่ระหว่างเสนอร่างประกาศใช้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งของ เทศบาล และ อบต.ฉบับใหม่ล่าสุด(ฉบับที่ ๓) มีผลท าให้
เปลี่ยนแปลงส่วนราชการใหม่ ก าหนดส่วนราชการหลัก(ต้องมี) และส่วนราชการที่อาจมี ของ อปท. ซึ่งคาดว่า
จะมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  เช่น 
   - ปรับโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.ประเภทสามัญ , สามัญ ระดับสูง และ
ประเภทพิเศษ ให้เหมือนกับเทศบาล เพ่ือรองรับการยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาล หรือหากมีการยุบรวมใน
อนาคต 
   - อบจ. ก าหนดให้ต้องมีส่วนราชการหลัก ชีวิต ส านักงานเลขานุการ อบจ. ,                       
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ,กองสาธารณสุข ,กองการศึกษา ,กองการเจ้าหน้าที่  ตัด กองกิจการสภา ,                  
กองส่งเสริมคุณภาพ กองแผนและงบประมาณ 
   - เทศบาล และ อบต. ประเภทสามัญ ประเภทสามัญ ระดับสูง และประเภท
พิเศษ ก าหนดให้ต้องมีส่วนราชการหลัก 8 กอง ได้แก่ 1. ส านักปลัด....(ตัดค าว่า งาน ของ อบต.ออก)  2. 
กองคลัง                   3. กองช่าง  4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  5. กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 6.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 7.กองการเจ้าหน้าที่ 8. หน่วยตรวจสอบภายใน 
   -เทศบาล และ อบต. ประเภทสามัญ ก าหนดให้ต้องมีส่วนราชการหลัก 4 กอง 
ประกอบด้วย 1. ส านักปลัด.....(ตัดค าว่างาน ของ อบต.ออก)  2.กองคลัง   3.กองช่าง   4.หน่วยตรวจสอบ
ภายใน  
   ดังนั้น อบต.ประเภทสามัญ หลังจากเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่จะมีหน่วยงาน
เพ่ิมข้ึน คือ หน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อ ปลัด อบต. 
 



    5) การประเมินผลการปฏิบัติงานใหม่  
          ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.256๓  ในส่วนของ อบต. นั้น ก.อบต.จังหวัดได้
ประกาศใช้ไปแล้ว มีผลให้พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า จะต้องจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ (ในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน)รูปแบบใหม่ ตั้งแต่รอบการประเมินที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป(๑ 
เมษายน 2563)  เพ่ือใช้ประเมินในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้  โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบ่ง
ออกเป็น 8 ส่วน มุ่งเน้นการบริหารผลงานที่ส าเร็จเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นผู้รับการประเมินระบุตัวชี้วัด
และหลักฐานที่ใช้ประกอบการประเมินไว้อย่างชัดเจน ตรวจสอบได้  และก าหนดสัดส่วนคะแนนไว้ชัดเจน ในส่วน
ของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ ๗๐ และการประเมินสมรรถนะ ร้อยละ ๓๐ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี          ที่ก าหนดไว้ การบริหารราชการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ในข้อที่ ๗ 
ที่ระบุว่า มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ และเป็นไปตามประกาศ กถ.ก าหนดไว้การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ค านึงระบบการบริหารผลงาน 
และจะใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศในภายหน้าตามความพร้อมของ อปท. 
  ผลของการประเมินผลการปฏิบัติงาน  น าไปใช้ประกอบการบริหารงานบุคคลหลายประการ 
ได้แก ่ การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง การให้เงินรางวัลประจ าปี การย้าย การโอน รับโอน การพัฒนา การให้ออกจาก
ราชการ  การแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ เป็นต้น     
  ๖) ความรู้และปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ 
     6.1 การบรรจุผู้ออกจากราชกราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ 

         ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ได้ออกหลักเกณฑ์ฉบับใหม่ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 สรุปได้ดังนี้ 

- สามารถบรรจุกลับเข้ารับราชการได้ที่ อปท.ทุกแห่ง โดยหน่วยงานผู้บรรจุแต่งตั้ง
จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกับประวัติการรับราชการ ลักษณะต้องห้าม การขาดคุณสมบัติจาก
หน่วยงานเดิมของผู้นั้นทกุแห่งเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงมากท่ีสุด 
   -   บรรจุเข้ารับราชการได้ในต าแหน่งและระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม โดยได้รับเงินเดือน
ไม่สูงกว่าเงินเดือนที่ได้รับอยู่ก่อนออกจากราชการ หากระหว่างการออกจากราชการมีการปรับเงินเดือน อปท.
อาจปรับเงินเดือนตามข้อเท็จจริงในวันบรรจุกลับเข้ารับราชการได้ 
     6.2 แนวโน้มของต าแหน่งนักบริหารงานการศึกษา จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ 
     6.3 หากต าแหน่งของ ปลัด อปท.ว่าง เมื่อขอปรับเป็นปลัด อปท.ระดับกลาง ต้อง
ตรวจสอบและควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เพ่ิมข้ึนไม่ให้เกินร้อยละ ๔๐ 
      6.4 การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ID Plan) ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกต าแหน่งที่ต้อง
จัดท าแผนพัฒนารายบุคคลของตนเอง ขณะนี้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้เตรียมการไว้แล้วเพ่ือน ามาใช้เร็วๆ นี้ 
      ๖.๕ ข้าพเจ้าได้รับความรู้จากการถามตอบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ     
จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากรซึ่งเกิดจากความเข้าใจในการการตีความ หรือขีดความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งอย่างมาก   
 
๙. ความรู้ที่ได้น าไปปฏิบัติในต าแหน่งหน้าที่อย่างไร : 
   - สามารถน าความรู้ที่ได้รับจาการฝึกอบรม มาปฏิบัติงานให้เป็นไปและถูกต้องตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ  
 



๑๐. ปัญหา/อุปสรรคที่เจอจากการอบรม  : 
  - 
 
๑๑. ความต้องการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา  : 
  -ควรสนับสนุนให้ทุกส่วนราชการเข้ารับการอบรมเฉพาะเรื่องเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล 
เพราะระเบียบต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
๑๒. ข้อเสนอแนะ  : 
 -หัวหน้าส่วนราชการควรจะเข้ารับการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ  

-ควรจะมีการตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานกับระบบอินเตอร์เน็ต ที่มีความเร็ว
สูง ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบพกพา  
 
    (ลงชื่อ)..........................................ผู้รายงาน 
           (นางสาวจิรา  ทองบางพระ) 
         นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 


