
 

 
 

 

รายงานผลการดำเนินการ 

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
( ห้วง ตุลาคม พ.ศ. 2563   ถงึ  มนีาคม  พ.ศ.2564) 

 

ของ  

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม  อำเภอเมอืงชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูม ิ

 



แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   (ห้วง ตุลาคม พ.ศ.2563   ถึง   มีนาคม   พ.ศ.2564) 

ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชีวั้ด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 

ข้อเสนอแนะ 

1) การวางแผนกำลังคน 

  -การปรับปรุงโครงสร้างแผน

อัตรากำลังสามป ี(2564-2566)  

 

  -การสรรหาและคัดเลอืกตำแหน่ง

ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 

 -การสรรหาในตำแหน่งสายปฏบิัติ 

 

- เพื่อเป็นการวางแผนการใช้

อัตรากำลังคนในอบต. 

 

-เพื่อเป็นการสรรหาพนักงาน

ส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร 

 

-เพื่อเป็นการสรรหาพนักงาน

ส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ 

 

-ระดับความสำเร็จ

ของการจัดทำแผน

อัตรากำลังสามปี 

-ระดับความสำเร็จ

ของการดำเนินการ 

 

-ระดับความสำเร็จ

ของการดำเนินการ 

 

-มกีารปรับปรุงโครงสร้างแผนอัตรากำลัง

สามปี (2564-2566) 

 

-ไม่มกีารดำเนนิการเนื่องจากไม่มีตำแหน่ง

สายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน

ตำบลว่าง 

-มกีารสรรหาพนักงานส่วนตำบลมาแทน

ตำแหน่งว่าง 

 

- 

 

 

- 

 

 

- ควรมีการดำเนนิการสรร

หาอย่างต่อเนื่อง 

2) การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 

- การแต่งต้ังบุคลากรให้ดำรงตำแหน่ง

ในระดับที่สูงขึน้ 

 

-เพื่อเป็นการแต่งต้ังบุคลากร

ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่

สูงขึ้น 

 

-ระดับความสำเร็จ

ของการดำเนินการ 

 

- 

 

- 

3) การประเมินผลการปฏบิัติงาน 

- การประเมินผลการปฏบิัติงานของ

พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และ

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน

ตำบล 

 

-เพื่อเป็นการประเมินผลการ

ปฏบิัตงิานของพนักงานส่วน

ตำบล พนักงานครู และ

พนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนตำบล 

 

- ระดับความสำเร็จ

ชองการประเมินผล

การปฏบิัตงิาน 

 

-มกีารประเมินผลการปฏบิัติงานของ

พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และ

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตามห้วงระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด 

 

-ควรมีการประเมนิผลการ

ปฏบิัตติามหลักฐานการ

ปฏบิัตงิานอย่างเคร่งครัด 
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ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชีวั้ด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 

ข้อเสนอแนะ 

4) การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา

วินัย 

- การจัดทำรายละเอยีดมาตรฐาน

จริยธรรมของบุคลากร 

 

 

-เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏบิัตดิา้นจริยธรรมของ

องค์กร 

 

 

-ระดับความสำเร็จ

ของการดำเนินการ 

 

 

- มกีารจัดทำรายละเอยีดมาตรฐาน

จริยธรรมของบุคลากร 

 

 

 

- 

5) การพัฒนาบุคลากร 

- การจัดส่งบุคลากรให้เข้ารับการ

ฝึกอบรม 

 

 

-โครงการพัฒนาศักยภาพและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ 

 

-เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร

ทั้งงานในหนา้ที่และงานที่

ได้รับมอบหมาย 

 

-เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอก

สถานที่ 

 

-ระดับความสำเร็จ

ของการฝึกอบรม 

 

 

-ระดับความสำเร็จ

ของการฝึกอบรม 

 

- มกีารจัดส่งบุคลากรสายงานผู้บริหาร 

สายงานผู้ปฏิบัติ เข้ารับฝึกอบรมให้ตรงกับ

สมรรถนะที่จำเป็นและตามงานที่ได้รับ

มอบหมายในการปฏบิัติหนา้ที่ 

- จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ 

 

- 

6) การสร้างความกา้วหนา้ในสาย

อาชพี 

- การจัดทำฐานข้อมูลบุคคลใหถู้กตอ้ง 

เป็นปัจจุบัน 

 

 

 

-เพื่อเป็นฐานข้อมูลของ

บุคลากร 

 

 

 

 

-ระดับความสำเร็จ

ของการดำเนินการ 

 

 

 

 

- มกีารจัดทำฐานข้อมูลบุคคลใหถู้กตอ้ง 

เป็นปัจจุบัน โดยบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูล

บุคลากรท้องถิ่น  

 

 

-ควรมีการดำเนินการ

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบันอย่างต่อเน่ือง 
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ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชีวั้ด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 

ข้อเสนอแนะ 

- การจัดทำแผนสร้างเส้นทางความ 

ก้าวหนา้ให้ชัดเจน (Career Path) 

 

-เพื่อเป็นการจัดทำเสน้ทาง

ความก้าวหนา้ให้บุคลากร

ทราบและเพื่อสร้างขวัญและ

กำลังใจในการปฏบิัตงิาน 

-ระดับความสำเร็จ

ของการดำเนินการ 

- มกีารจัดทำแผนสร้างเส้นทาง

ความก้าวหนา้ให้ชัดเจน (Career Path) และ

ตดิประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์ อบต.และ

บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต. 

- 

7) การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-จัดใหม้กีารจัดอุปกรณ์ในการทำงาน

และกระบวนการขั้นพืน้ฐานเพื่ออำนวย

ความสะดวกในการปฏบิัตงิานใหก้ับ

พนักงาน 

-จัดใหม้กีิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของพนักงานในสังกัดที่สะท้อน

ภาพการทำงานขององค์กร และเพื่อให้

ทุกคนร่วมมอืกันจัดกจิกรรม และเพื่อ

สร้างบรรยากาศในการทำงาน 

ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ของอบต.ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและ

เข้าใจ 

 

-เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

ในการปฏบิัตงิาน 

 

 

-เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

แก่บุคลากรและเพื่อให้

บุคลากรไดท้ำกิจกรรมต่างๆ 

ร่วมกัน 

 

 

 

 

 

-ระดับความสำเร็จ

ของการดำเนินการ 

 

 

-ระดับความสำเร็จ

ของการดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

-อบต.กุดตุม้จัดให้มกีารจัดหาวัสดุ

สำนักงาน ครุภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น 

คอมพิวเตอร์  ตูเ้ก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการ

ปฏบิัตงิานของพนักงานในสังกัด 

-มกีารจัดทำกิจกรรม ๕ ส.และ big 

cleaning day ในสำนักงานอยู่เป็นระยะ ๆ 

-มกีารจัดทำกิจการจิตอาสาเพื่อพัฒนา

พืน้ที่ในตำบลอยู่เป็นระยะๆ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชีวั้ด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 

ข้อเสนอแนะ 

-จัดใหม้กีารประชุมพนักงานเป็น

ประจำทุกเดอืนเพื่อได้ใหข้้อเสนอแนะ

และความคิดเห็นตลอดจนปัญหา 

อุปสรรคในการทำงาน 

-อบต.กุดตุม้จัดกจิการรมการแช่งขัน

กีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร 

 

- การจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจ

อื่นเกี่ยวกับสวัสดิการให้มคีวาม

เหมาะสมเท่าเทียม 

-เพื่อชีแ้จงนโยบายต่างๆ และ

เพื่อให้ไดร้ับทราบปัญหา

อุปสรรคในการทำงาน 

 

-เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

แก่บุคลากรและเพื่อให้

บุคลากรไดท้ำกิจกรรมต่างๆ 

ร่วมกัน 

-เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

ในการปฏบิัตงิาน 

 

-ระดับความสำเร็จ

ของการดำเนินการ 

 

 

-ระดับความสำเร็จ

ของการดำเนินการ 

 

 

-ระดับความสำเร็จ

ของการดำเนินการ 

-จัดใหม้กีารประชุมระดับผู้บริหารเป็น

ประจำ 

-จัดใหม้กีารประชุมพนักงานทุกคนเป็น

ระยะๆ ที่จำเป็น 

-จัดกจิการรมการแข่งขันกฬีาเพื่อเชื่อม

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน 

ผู้บริหาร  จำนวน ๑ ครั้ง 

 

- มกีารจัดสรรงบประมาณในส่วนของ

สวัสดิการต่างๆ เช่น  ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่า

เรียนบุตร เป็นต้น 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 จากการดำเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม  จะเห็นได้ว่ามีการดำเนินการ

ครบทุกนโยบายที่ได้กำหนดไว้ แต่ยังมีบางประเด็นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ  แต่ก็สามารถทำให้พนักงานทุกคนมีขวัญและ

กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาใหก้ับพื้นที่ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่

มีพระราชบัญญัติกำหนดไว้ 


