
 
รายงานผลการดําเนินงาน 

การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ



แบบรายงานผลการดําเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ อาํเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดําเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห/
ขอเสนอแนะ 

๑. ดานการสรรหา 
๑.๑ การจัดทําแผน
อัตรากําลัง ๓ ป 
 
 
๑.๒ การดําเนินการตาม
แผนการสรรหา 

 
 
 
 

๒. ดานการพัฒนา 
๒.๑ การจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรประจําปและ
ดําเนินการตามแผนฯ ให
สอดคลองตามความ
จําเปน 

 
- เพ่ือกําหนดโครงสรางและ
กรอบอัตรากําลังใหสอดคลอง
กับภารกิจงานขององคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
- เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
อัตรากําลังหรือทดแทน
อัตรากําลังที่ลาออกเกษียณอายุ 
หรือโอนยาย 
 
 
 
- เพ่ือเพิ่มทักษะความรู
ความสามารถ และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ใหแกบุคลากรทุกสายงานและ
ทุกระดับ 

 
- แผนอัตรากําลัง ๓ ป และ
แผนอัตรากําลังฉบับ
ปรับปรุงขององคการบริหาร
สวนตําบลสุขสวัสดิ ์
- จํานวนบุคลากรที่เพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
- แผนพัฒนาบุคลากร 
- ผลการประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง
สูงข้ึน 

 
- ดําเนินการปรับปรุงแผน
อัตรากําลังเพ่ือกําหนดตําแหนง
ใหเหมาะสมกับภารกิจของแตละ
สวนราชการ 
- รายงานตําแหนงสายงาน
ผูบริหารที่วางเกิน ๖๐ วันให
จังหวัดทราบ เพ่ือขอให กสถ.
ดําเนินการสอบแขงขัน 
- ดําเนินการสรรหาพนักงานจาง
และรับโอน(ยาย)พนักงานสวน
ตําบลในกรอบอัตราที่วาง 
- จัดโครงการฝกอบรมภายใน
หนวยงานและดําเนินการจัดสง
บุคลากรเขารับการฝกอบรมตาม
สายงาน 

 
- มีการกําหนดตําแหนงเพ่ิม
เนื่องจากปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น
เมื่อเทียบกับอัตรากําลังเดิมที่
มีอยู 
- มีการวิเคราะหและวาง
แผนการดําเนินการลวงหนา 
เนื่องจากการสรรหาตองใช
ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 
 
 
- เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานกอน/หลัง การ
พัฒนาบุคลากรพบวา
พนักงานที่เขารับการฝกอบรม
เขาใจกระบวนการทํางานและ
เกิดขอผิดพลาดในการทํางาน
นอยลง 

 
 
 



-๒- 
ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ดําเนินงาน 
วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห/

ขอเสนอแนะ 
๒.๒ สงเสริมการเรียนรู
ดวยตนเองดวยระบบ E-
Learning 
 
 
 
 
๒.๓ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงาน
จาง 

๓. ดานการพัฒนา 
๓.๑ จัดทําเสนทาง
ความกาวหนาในสายงาน 
 
 
 
๓.๒ จัดใหมีการพิจารณา
ความดีความชอบ ตามผล
การปฏิบัติหนาที่ราชการ
อยางเปนธรรม เสมอภาค
และสามารถตรวจสอบได 

- เพ่ือสงเสริมใหพนักงานสวน
ตําบลดําเนินการเรียนรูดวย
ตนเองในระบบ E-Learning 
เพ่ือพัฒนาความรูในเนื้อหา
ทั่วไปและเนื้อหาเฉพาะ
ตําแหนง 
- เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน
และพัฒนาบุคลากรใหเปน
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
- เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมี
ความกาวหนา สามารถเลื่อน
ระดับ สอบเปลี่ยนสายงานได
ตามระยะเวลาที่กําหนด 
 
 
- เพ่ือยกยองชมเชย บุคลากรผู
มีผลการประเมินในระดับดีเดน 
และกระตุนแรงจูงใจบุคลากร
ทุกคนในหนวยงาน 

- องคความรูของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง
มคีวามสามารถในการเรียนรู
ดวยตนเอง 
 
 
- แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
คนและระดับคะแนนเมื่อสิ้น
รอบการประเมิน 
 
- บุคลากรสามารถเลื่อน
ระดับ/สอบเปลี่ยนสายงาน
เปนไปตามหลักเกณฑและ
ระยะเลาที่กําหนด 
 
 
- การเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
ประกาศรายชื่อผูมีผลการ
ประเมินในระดับดีเดน 

- ไดมีการประชาสัมพันธและ
สงเสริมใหบุคลากรไดเรียนรูและ
พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง 
 
 
- ไดมีการจัดทําบันทึกขอตกลง
การปฏิบัติงานระหวาง
ผูบังคบับัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือกําหนด
ตัวชี้วัดในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัด 
- หนวยงานมีการประชาสัมพันธ
เสนเทางความกาวหนาในสาย
งานใหบุคลากรทราบ พรอมทั้ง
แนะนํา ใหคําปรึกษา 
- มีการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานสวนตําบลดวย
ความโปรงใสเปนธรรมตาม
หลักเกณฑกําหนด 

- บุคลากรใหความสําคัญกับ
การพัฒนาและการเรียนรูดวย
ตนเอง 
 
 
 
- ผูบังคับบัญชาทราบถึงระดับ
ผลการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชาและ
ดําเนินการพัฒนาตามความ
เหมาะสม 
- ผูรับชอบสามารถชวยเหลือ
ใหคําแนะนําและคําปรึกษา
แกพนักงานที่มาติดตอได
อยางชัดเจนและถูกตอง 
 
 
- บุคลากรมีแรงจูงใจในการ
ทํางานและปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพสามารถรักษา
คนดีคนเกงไวกับองคกรและ
จูงใจคนดีคนเกงจากภายนอก 
 



-๓- 
ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ดําเนินงาน 
วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห/

ขอเสนอแนะ 
๓.๓ ใหความสําคัญกับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของ
บุคลากร ทั้งดาน
สภาพแวดลอมการทํางาน 
ดานความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

๔. ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
วินัยขาราชการ 
      ๔.๑ จัดทําประมวลจริยธรรม
ขาราชการสวนทองถิ่น และ
ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสดิ์ วาดวยจรรยาบรรณ
ขาราชการสวนทองถิ่น 
 

 
 

 

-เพ่ือใหบุคลากรมีสภาพแวด 
ลอมการทํางานท่ีดีและมีความ
มั่นในดานความปลอดภัย สงผล
ตอคุณภาพชีวิตและคุณภาพ
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติงานในหนาที่ความ
รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ
และโปรงใสใหบริการประชาชน
ทุกคนอยางเสมอภาค ไมเลือก
ปฏิบัต ิ

- พื้นที่การทํางานมีความ
เหมาะสมสะอาด ปลอดภัย 
สนับสนุนอุปกรณในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมมีการรองเรียนการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

- สนับสนุนอุปกรณท่ีจําเปนใน
การปฏิบัติงานใหบุคลากรทุกคน
อยางครบถวนและเทาเทียม มี
การจัดพ้ืนที่ทํางาน โตทํางาน
อยางเหมาะสม ไมแองอัด และมี
การดําเนินกิจกรรม Big 
Cleaning Day เปนประจําทุก
เดือน 
 
 
 
- มีการประชาสัมพันธประมวล
จริยธรรมขาราชการสวนทองถิ่น 
และขอบังคับองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ วาดวย
จรรยาบรรณขาราชการสวน
ทองถิ่น 

- บุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
สงผลใหเกิดคณุภาพในการ
บริการสาธารณะ ทําให
องคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายที่วางไวได 
 
 
 
 
 
- ความมีคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรสงผลตอ
ภาพลักษณขององคกร 
 

 
 
 



-๔- 
 
ปญหาและอุปสรรค 
    - การโอนยายของบุคลากรบางครั้งไมมีการวางแผน/เตรียมการไวลวงหนา เชน การโอนยายกลับภูมิลําเนา ทําใหหนวยงานอาจขาดบุคลากรในการดําเนินภารกิจ
อยางตอเนื่อง หรือการรับชวงการดําเนินงานอาจไมมีประสิทธิภาพมากพอสงผลกระทําตอการบริการประชาชนในพื้นที่ 
 

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
   - สงเสริมใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานซึ่งกันและกันภายในฝายหรือในสวนราชการ และมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนง
ที่เปนอัตราวางไดอยางตอเนื่อง ซึ่งจะสงผลตอการบริการประชาชนอยางตอเนื่อง 
   - ผูบริหารใหความสําคัญกับการสรรหา คดัเลือกและพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหมีจํานวนบุคลากรที่เพียงพอเมื่อเทียบกับภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
และเปนบุคคลที่มีคณุภาพ สามารถปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 


