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แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการดําเนินงาน 

วัตถปุระสงค ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห 
ขอเสนอแนะ 

1. นโยบายดานอัตรากําลังและการ
บริหารอัตรากําลัง 
    - มีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
(ประจําป พ.ศ. 2564 – 2566) 
    - การปรับปรุงโครงสรางอัตรากําลัง
ใหเหมาะสมกับภารกิจ 

1. เพ่ือให อบต. มีโครงสรางการ
แบงงานและระบบงานท่ีเหมาะสม
ไมซ้ําซอน 
2. เพ่ือให อบต.มีการกําหนด
ตําแหนง สายงาน การจัด
อัตรากําลังโครงสรางสวนราชการท่ี
เหมาะสมกับภารกิจ 
3.เพ่ือใหอบต. มีกรอบในการ
กําหนดตําแหนง การสรรหา
ตําแหนง และใชตําแหนงใหเกิด
ความเหมาะสมกับภารกิจ 
4.เพ่ือควบคมุภาระคาใชจายดาน
บุคลากรไมใหเกินรอยละ 40 ของ
งบประมาณรายจายประจําป 

การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป มี
การดําเนินการดังนี้ 
1.มีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง 
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมจัดทํา
แผนอัตรากําลัง และมีรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผน 
3. มีการวิเคราะหศักยภาพของ
องคกร โดยระบุจุดแข็ง จุดออน 
โอกาสและอุปสรรคขององคกร 
4. มีการวิเคราะหยุทธศาสตร/
อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 
5. มีการกําหนดสวนราชการและ
อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของ
สวนราชการ 
6.มีการประกาศใชแผนอัตรากําลัง 
3 ป ตามที่ ไดรับความเห็นชอบจาก 
ก.จังหวัดเรียบรอยแลว 

1.มีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 
3 ป (ประจําป พ.ศ. 2564 – 
2566) และมีการปรับปรุง
ทบทวนการจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป ขอหนวยงาน
ใหมีความสมบูรณและมี
ประสิทธิภาพ 

1. เนื่องจากงบประมาณมีอยู
อยางจํากัด ทําใหการวางแผน
อัตรากําลังไมสอดคลองกับ
ภารกิจงานตามอํานาจหนาที่
และภารกิจที่ไดรับการถายโอน
ท่ีเพ่ิมมากขึ้นเทาใดนักเนื่องจาก
มีขอจํากัดที่ตองบริหาร
งบประมาณดานบุคคลไมใหเกิน
กวารอยละ 40 ตามที่กฎหมาย
กําหนด 
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ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการดําเนินงาน 

วัตุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห 
ขอเสนอแนะ 

2. นโยบายการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
   -จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ที่เปนธรรม เสมอภาค
และตรวจสอบได 
 

1.เพ่ือใชในการบริหารผลงานให
เปนรูปธรรม 
2. เพ่ือใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. เพ่ือใชในการบริหารงานบุคคล 
ในเรื่องการ เล่ือนขั้นเงินเดือน 
คาตอบแทน การเลื่อนระดบั การ
แตงตั้ง การโอนยาย และการใหเงิน
รางวัลประจําป 

1. พนักงานสวนตําบล ลูกจางและ
พนักงานจาง จัดทําแบบขอตกลง
การปฏิบัติราชการ ปละ 2 ครั้ง 
2. ผูบังคับบัญชาประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของผูใตบังคบับัญชา 
3. อบต.มีการแตงต้ังคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

1.การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
และพนักงานจาง ปละ 2 คร้ัง 
ครั้งท่ี 1 (1 ต.ค.2563 -31 
มี.ค.2564) 
ครั้งท่ี 2 ( 1 เม.ย. 2564 - 30 
ก.ย. 2564) 
2.แตงตั้งคณะกรรมการ
กล่ันกรองผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความเปน
ธรรม ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
3.มีการประชุมคณะกรรมการ
กล่ันกรอง ฯ 

- ทําให อบต. มีระบบการบริหาร
ผลงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตองมีความถูกตอง 
เท่ียงตรง สามารถวัดผลไดอยาง
เปนรูปธรรม และสามารถนําผล
การประเมินไปใชในการบริหาร
จัดการและพัฒนาบุคลากร ให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
คุมคา  
- ไมมีการรองเรียนขอความเปน
ธรรมในเรื่องการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

3. นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
   - มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลกร 
ประจําป  

1. เพ่ือให อบต. มีกรอบแนวทางใน
การพัฒนาบุคลากร 
2. เพ่ือใหผูเขารับการบรรจุแตงตั้ง
ไดรับการพัฒนา ตามหลักสูตร 
3. เพ่ือใหผูบังคับบัญชาพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา เพ่ิมพูนความรู 
ทักษะ คุณธรรมและ จริยธรรม 
4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรใหมีความรูและทักษะ 

การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรมี
การดําเนินการดังนี้ 
1. มีการสํารวจขอมูล สภาพปญหา
และความตองการในการพัฒนา 
2. มีการวิเคราะหสภาพปญหา
ความตองการของบุคลการ 
3. มีการจัดอบรม/ฝกอบรมพัฒนา
บุคลากร 
 

1.จัดทําแผนพัฒนาบุคลกร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
2. จัดสงบุคลกรเขารับการ
ฝกอบรมตามแผน 
3. บุคลการผูเขารับการอบรม
รายงานผลการฝกอบรม 
4. มีการถายทอดความรูที่ไดรับ
จากการอบรม  
5. มีการประเมินผลกอนและหลัง
การฝกอบรม 

- ในรอบปที่ผานมามีการพัฒนา
บุคลากรโดยสงบุคลกรเขารับ
การอบรมไมครอบคลุมทุกสาย
งานตามแผนพัฒนาบุคลการ 
เน่ืองจาก ยังมีตําแหนงวางตาม
แผนอัตรากําลัง และเกิด
สถานการณระบาดขอโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
โควิด 19 
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ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการดําเนินงาน 

วัตุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห 
ขอเสนอแนะ 

4. นโยบายดานการสราง
ความกาวหนาในสายอาชีพ 
- ประชาสัมพันธและเผยแพรแผน
เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 
- จัดใหมีการฝกอบรมตามสายอาชีพ 
- สนับสนุนใหมีการศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น 

- เพ่ือวางแผนความกาวหนาในสาย
อาชีพใหกับบุคลกรในสังกัด 
- เพ่ือรักษา คนเกง คนดี และมี
ความสามารถใหปฏิบัติงานใน
หนวยงาน 
- เพ่ือใหบุคลกรทราบถึงเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพของตน 

- หนวยงานมีการจัดทําแผนเสนทาง
ความกาวหนาใหบุคลกรทราบ 
 

- จัดทําแผนเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพและ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบ 
- ใหคําปรึกษา 
-จัดใหมีการฝกอบรมตามสายงาน 
เพ่ือพัฒนาบุคลการ 

- บุคลากรไดรับการพัฒนา
ฝกอบรมตามสายงานอยาง
ตอเนื่อง ในหลักสูตรที่ ก.อบต.

กําหนด ซึ่งสามารถเล่ือนระดับ
ใหสูงขึ้นตามสายอาชีพได 
 

5. นโยบายดานการสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม 
-โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและ
การปฏิบัติงานเพ่ือความโปรงใส 
-สนับสนุนใหบุคลกรมีสวนรวมใน
กิจกรรม จิตอาสา ตางๆ 
-ใหบุคลกรเขารวมโครงการจิตอาสาภัย
พิบัติ 
จัดทําประกาศหลักเกณฑเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหพนักงานถือ
ปฏิบัติ 
- ดําเนินกิจกรรมสงเสริมดานคุณธรรม 
จริยธรรมและวินัยของขาราชการ 

1 .  เ พ่ื อส ง เ ส ริ ม ด านคุณธ รรม
จริยธรรมและปลูกจิ ต สํานึ กให
บุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลโคงยาง ปฏิ บัติหนาที่ดวย
ความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
2 . เ พ่ือ ใหผูบุคลากรมีความรัก
สามัคคี มีจิตสํานึกท่ีดี  ปฏิบัติตน
อ ยู ใ น ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย  ส า ม า ร ถ
ปฏิบัติงานและอยูรวมกันอยางมี
ความสุข 
 3.เพ่ือใหบุคลการ ไดรับการพัฒนา
จิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิ ต
ส า ธ า ร ณ ะ  ป ร ะ พ ฤ ติ ต น เ ป น
แบบอยางที่ดี สรางประโยชนใหแก
ประชาชน สรางจิตสํานึกในการ
กระทําความดี รูจัก การให  การ
เสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนรวมกัน 
 

1. บุคลากร อบต.โคงยาง 
ปฏิบัติงานตามระเบียบ รูจักรักษา 
วินัยในการปฏิบัติราชการ 
2. บุคลากรปฏิบัติงานดายความ
โปรงใส สามารถตรวจสอบได 
3. ไมมีเรื่องรองเรยีนเก่ียวกับ
พฤติกรรมของพนักงาน 

-ดําเนินการโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมและการ
ปฏิบัติงานเพ่ือความโปรงใส 
ประจําป 2564 
-สนับสนุนใหบุคลกรมีสวนรวมใน
กิจกรรม จิตอาสา ตางๆป 2564 
-ใหบุคลกรเขารวมโครงการจิต
อาสาภัยพิบัติ ป 2564 
จัดทําประกาศหลักเกณฑเก่ียวกับ
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให
พนักงานถือปฏิบัติ 
-ประชาสัมพันธใหบุคลากรใน
สังกัดรับทราบประมวลจริยธรรม
ของขาราชการสวนทองถิ่น และ
ขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณ
ขาราชการสวนทองถ่ิน และถือ
ปฏิบัติ 

-พนักงานสวนตําบล ลูกจางและ
พนักงานจาง มีคุณธรรม 
จริยธรรม และรูระเบียบวินัยของ
ขาราชการ มากขึ้น มีจิตสํานึกท่ีดี 
รูจักการให การเสียสละ มีจิต
อาสา ทํางานแบบมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานมี      
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ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการดําเนินงาน 

วัตุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห 
ขอเสนอแนะ 

6. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
   - จัดกิจกรรม 5 ส. 
   - จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
  - การตรวจสอบสภาพแวดลอมใน
สถานที่ทํางาน 
  - จัดกิจกรรมเพ่ือสรางสัมพันธใน
หนวยงาน เชน จัดงานเล้ียง 
รับประทานอาหารรวมกัน 
การออกกําลังกาย รวมการประเพณีใน
ทองถิ่น 
- การจัดสวัสดิการนอกเหนือจาก
สวัสดิการของหนวยงาน 
 
   

- เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจในการ
ทํางานใหกับพนักงานในหนวยงาน 
-เพ่ือเปนการสรางสภาพแวดลอม
และสุขภาพที่ดีในท่ีทํางาน 
- เพ่ือเปนการสรางความรัก ความ
ผูกพัน ความสามัคคี ใหกับบุคลากร
ในหนวยงาน 

1. บุคลากรมีสวนรมในการสราง
สภาพแวดลอมการทํางาน 
2. มีการกําหนดปจจัยซึ่งมีผลตอ
ความผาสุก ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการทํางาน 
3. มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรในสถานท่ีทํางาน มีการจัด
สถานที่ทํางานท่ีเหมาะสม 
4. มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีกับบุคลากรใน 

- จัดกิจกรรม 5 ส. 
- พนักงานรวมจัดกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน 
- พนักงานรวมกันจัดสถานที่
ทํางานใหนาอยู 
- พนักงานรวมงานประเพณี
ทองถ่ิน  
- พนักงานรับประทานอาหาร
รวมกัน 
-พนักงานรวมงานเลี้ยงสังสรรค 

- พนักงานมีขวัญกําลังใจและ
แรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน 
-พนักงานมีบรรยากาศในการ
ทํางานดีขึ้น จากการจัด
สภาพแวดลอมการทํางาน 
-ทําใหบุคลากรรูสึกเปนสวน
หนึ่งขององคกร สรางแรงจูงใจ
ใหทุกคนตั้งใจทํางาน ทุมเทและ
เสียสละ และรวมกันพัฒนา
องคกรใหกาวหนายิ่งข้ึน 

 

 ปญหาและอุปสรรค/ เปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
-การบริหารงานดานอัตรากําลัง การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และกิจกรรมในองคกร ไมสามารถสําเรจ็ไดดวยการเปลี่ยนแปลงเพียงกองหรือหนวยงาน  หรือเพียงคนใด 
คนหน่ึงเทานั้น  ตองอาศัยความรวมมือจากทุกสวนทุกฝาย  ซึ่งผูบริหาร เปนปจจัยสําคัญในการสรางนโยบายขององคกร  
-สถานการณการแพรระบาดโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) สงผลตอแผนการจัดกิจกรรม/ โครงการที่ไดมีการวางแผนไว การดําเนินการลาชากวาระยะเวลาที่กําหนด และตอง 
ปรับกิจกรรมใหมีความเหมาะสมกับสถานการณมากยิ่งข้ึน 
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ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
- ผูบริหารจะตองรับทราบและเขามามีสวนรวม  มีแนวคิดท่ีใหความสําคัญกับบุคลากรในหนวยงาน เล็งเห็นความสําคัญ  จะสงผลใหสามารถดาํเนิน กิจกรรมตาง ๆ ไดดี   
รวมท้ังยังเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูใตบังคับบัญชาได   
- ควรมีการสอบถามความตองการของพนักงานโดยตรง แลวจึงนํามาวิเคราะหหาสาเหตุปจจัยที่เก่ียวของ   เพ่ือที่จะวางแผนการพัฒนาบุคลากรไดอยางตรงจุด 
- การพัฒนาบุคลากร  ควรสงเสริมการพัฒนาการทํางาน และพัฒนาเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  โดยเฉพาะยังขาดความรูและทักษะในการปฏิบัติงานควรสงเสริมดวยการเสริมศักยภาพ 
การพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีความรูความเขาใจในการพัฒนาองคกร  และการดําเนินงานดานอื่น ๆ และใหสามารถเปนทีมในการขับเคลื่อนทําใหเกิดเปนองคกรแหงการเรียนรู 
- สถานการณการแพรระบาดโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ยังคงมีผลกระทบตอการทํางาน จึงตองมีการวางแผนในการทํางานยุคใหม เปนการทํางานในระบบออนไลนหรือ 

 Work from Home  หรือสถานท่ีตางๆ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองคกรใหตอบสนองการทํางาน  เพ่ือการทํางานท่ีเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 


