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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

1) การวางแผน
ก าลังคน 

-วิเคราะห์อัตราปัจจุบัน 
-การทบทวนการใช้
ก าลังคน 
-การเตรียมข้อมูลเพ่ือ
การวางแผนก าลังคน 
-การสื่อสารงานวางแผน
ก าลังคนกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ 
-การออกแบบแนว
ทางการวิเคราะห์
อัตราก าลัง 
-ปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตราก าลังให้เหมาะสม
กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

-แผนอัตราก าลัง 3 ปี -บริหารอัตราก าลัง
และปรับอัตราก าลัง
ให้เป็นไปตามก าหนด 
-ไดจ้ัดท าและ
ปรับปรุงแผน
อัตราก าลังให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนด 
-มีการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องการการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

-สร้างและปรับ
กระบวนการท างาน
ของบุคคลากรให้
สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนว
ใหม่และเหมาะสมกับ
ภารกิจ 

2) กระประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

หลักการของระบบ
คุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 
2564 

-พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  
พนักงานครู  
พนักงานจ้าง ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดท าแบบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 
2564 ครบถ้วน 

-เมื่อครบรอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  หากผล
คะแนนใดได้คะแนน
ต่ ากว่าเกณฑ์เพ่ือที่จะ
ได้จัดท าแผนพัฒนา
การปฏิบัติราชการ
รายบุคคล 
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3) การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษา
วินัย 

-เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การท างานให้มี
คุณลักษณะเป็น
ข้าราชการยุคใหม่ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม 
-สามารถน าหลัก
คุณธรรม จริยธรรมมา
ประยุกต์ใช้เป็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
หน่วยงาน ได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาท 
ภารกิจ 
-มีความรู้ความเข้าใจ
และยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

-ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรในองค์กร
ปฏิบัติตามค่านิยม
ขององค์กร 

-ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ทัศนคติ
ของบุคคลในการ
ท างาน 
-มีการสร้างมาตรฐาน
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
- มีการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่
พนักงานทุกคนได้เข้า
ร่วม 
- มีการจัดท าประกาศ
วัฒนธรรมองค์กร 

-จัดให้มีระบบการ
ประเมินผลด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม อย่างเป็น
รูปธรรม 
- พนักงานและ
เจ้าหน้าที่มีจิตส านึก
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและมีวินัย 

4) การพัฒนาบุคลากร -เพ่ือพัฒนาให้มี
สมรรถนะด้านความคิด 
มีจิตส านึกในการพัฒนา
ตนเอง เพื่อให้รู้วิธีคิด
อย่างมีระบบ  รู้วิธีคิดท่ี
ถูกต้อง มีทักษะในการใช้
ความคิด เพ่ือการบริหาร
และการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิผล 
-เพ่ือพัฒนาให้มี
สมรรถนะด้านงาน  มี
ทักษะในการบริหาร 
 
 
 

-แผนพัฒนาบุคลากร   -มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการฝึกอบรม 
ด้านการวิเคราะห์
นโยบายและแผน  
- มีการจัดส่ง
เจ้าหน้าที่เข้าอบรม
เรื่องภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 
-มีการส่งเจ้าหน้าที่
เข้าอบรมในรูแบบ
ออนไลน์  

-บุคลากรได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
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5) การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

-สร้างค่านิยมให้
ข้าราชการโดยน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงใช้เป็น
แนวทางการด าเนินชีวิต 
-วางแผนใช้งบประมาณ
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ข้าราชการอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพ 

-มีระบบสร้าง
แรงจูงใจมีความ
ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม 

-จัดท ามาตรฐานการ
สอนงานเพ่ือพัฒนา
ภาวะผู้น าและ
ปฏิบัติงานควบคู่กัน
ไป 
-มีการเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
- มีการส่งเสริมให้มี
การลดขั้นตอนการ
ท างาน 

-ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยม
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

6) การสร้าง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

-เพ่ือการแต่งตั้ง
ข้าราชการให้ด ารง
ต าแหน่งส าคัญ โดยยึด
หลักความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์ และ
ผลงาน  
 

-ส่งเสริมให้ส่วน
ราชการวางแผนและ
ก าหนดหลักเกณฑ์
ส าหรับการแต่งตั้ง
ข้าราชการภายในที่
ด าเนินการได้
สอดคล้องและตรง
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งที่ ก.
อบต. ก าหนด 

-ก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ือคัด
กรองคนดีคนเก่ง โดย
พิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น
จากการท างาน จาก
ประสบการณ์ในการ
ท างานในหน่วยงาน 
หรือพ้ืนที่ที่มีความ
จ าเป็นส าหรับใช้
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่เม่ือจะ
ด ารงต าแหน่งส าคัญ
ของส่วนราชการนั้น 

-เป็นการจูงใจให้
บุคลากรในส่วน
ราชการเกิดการ
พัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบ โดยตั้งใจ
ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย และสร้าง
ผลงานในหน่วยงาน  

 
ปัญหาอุปสรรค 
 

1. ทางด้านการวางแผนอัตราก าลังคน ยังไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจากยังขาดบุคลากรในบางต าแหน่ง เช่น 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิศวกร 
2. การจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมไม่เป็นไปตามแผนฯ เนื่องจากมีการชะลอ เลื่อน หรือ ยกเลิกโครงการจาก
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1. จัดประชาสัมพันธ์การรับโอนบุคลากรในต าแหน่งที่ขาดแคลน 
2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมให้เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์เพ่ือลดความเสี่ยง  


