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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่  อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านการวางแผนก าลังคน 
1.1 จดัท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
(2564 – 2566) เพื่อใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่
ใหญ่  อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัด
อุบลราชธาน ี

1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่
ใหญ่  มี โครงสร้ างการแบ่ งงานและ
ระบบงาน ระบบการจ้างที่เหมาะสม ไม่
ซ้ า ซ้ อ น อั น จ ะ เ ป็ น ก า ร ป ร ะ ห ยั ด
งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่
ใหญ่   มีการก าหนดต าแหน่งเพิ่มขึ้น 
การจัดต าแหน่งอัตราก าลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล(อบต.) ตามกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท 

มีระดบัความส าเร็จของการปรับปรุง
ข้อมูลโครงสร้างและอัตราก าลัง 3 ปี 
(2564 – 2566) 

ได้ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 
เพื่อก าหนดต าแหน่งใหม่ เพ่ือรองรับ
ภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณา
ปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วน
ราชการในปัจจุบัน (โดยได้มีการ
วิเคราะหค์่างาน การเตรียมการรบัรอง
ข้อมูล และการระดมความคิดของ
คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในป ี
2564 ได้ท าการปรับปรุงใน ต าแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก 

พนักงานส่วนต าบลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันยังไมเ่พียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน  ยังมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการสรรหาในต าแหน่ง
ที่ว่าง 

1.2 จดัท าและด าเนินการตามแผน สรร
หาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลง หรือทดแทน
พนักงานส่วนต าบลที่โอน (ย้าย) หรือ
ลาออก 

1. เพื่อต้องการบุคลากรที่มคีวามรู้
ความสามารถมาปฏิบัติงาน 
2. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
อัตราก าลังคนท่ีเหมาะสมกับงาน 

มีอัตราก าลังว่างไม่เกินร้อยละ 1๐  
ของอัตราก าลังทั้งหมด 

พนักงานส่วนต าบลทั้งหมด 18 ต าแหน่ง 
มีผู้ด ารงต าแหน่ง 14 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 77 ของทุกต าแหน่ง 
-ได้ร้องขอให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด าเนินการสรรหาต าแหน่งที่ว่าง 
จ านวน 2 อัตรา 
นายช่างโยธา ปง./ชง. 
-ได้ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 2 อัตรา  
1.นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.   
2.นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก 
 

การสรรหาโดยการประกาศรับ
โอน (ย้าย) ค่อนข้างล่าช้า 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
2.1 ด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง 
3 ปี สรรหาพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง ในกรอบอัตราที่ว่าง ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
พนักงานส่วนต าบลที่โอน(ย้าย) หรือ
ลาออก 

1.เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
อัตราก าลังคนที่สอดคล้องตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 
2.เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
อัตราก าลังคนที่เหมาะสมกับภารกิจ
ตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ 

ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากรตามระเบียบหลักเกณฑ์
ด้วยความถูกต้อง 

รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 3 อัตรา 
1.นักตรวจสอบภายใน ชก. 
2.นักทรัพยากรบุคคล ชก. 
3.เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 
 

ไม่มี 

3.การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 4.1 ด าเนินการประเมินข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ทักษะและ
สมรรถนะ 

เพ่ือพิจารณาความดีความชอบของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และ 
พนักงานครู  

ระดับ  ดีเด่น 
ผลการประเมิน ร้อยละ  90  ขึ้นไป 
ระดับ   ดีมาก  
ผลการประเมิน ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อย
ละ  90 
ระดับ   ดี   
ผลการประเมิน ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อย
ละ  80 
ระดับ   พอใช้   
ผลการประเมิน  ร้อยละ 60  แต่ไม่ถึง
ร้อยละ  70 
ระดับ   ต้องปรับปรุงผลการประเมิน  
ต่ ากว่าร้อยละ 60 

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง และ
พนักงานครูแต่ละรอบการประเมิน 
ในรอบการประเมินฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 
1 เมษายน 2564  และ ครั้งที่ 2 
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

ควรให้มีบุคลากรข้างนอกเข้า
ร่วมประเมินด้วย 

4.การส่งเสริมจริยธรรมและวินัย
ข้าราชการ 
4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
และข้อบังคับองค์การบรหิารส่วนต าบลไผ่
ใหญ่ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 

เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหาร อปท. ใน
การขับเคลื่อน ก ากับดูแล และติดตามการ
ท างานของ ส่วนราชการ และข้าราชการ 
ให้งานบรรลุตาม เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่ตั้งไว้ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 

พนักงานทุกคนไม่ท าผิดกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ใน
หน่วยงาน 

ได้ประกาศเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์
ประมวลจริยธรรม คุณธรรมให้พนักงาน
ทุกท่านทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีเรืองร้องเรียนร้องทุกข ์

 
 
 



 
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงาน
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม 
ก า กั บ  ติ ด ต า ม  แ ล ะ ดู แ ล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 

เพ่ือเป็นเครื่องมือให้ผู้บังคับบัญชา 
ก ากับ ติดตาม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 

 พ นั ก ง า น ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 

 ผู้บังคับบัญชาดูแล ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ใน
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคน 
อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

พนักงานได้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
ไม่มีเรืองร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย
คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕
64 
 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตาม
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย
คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริต 

บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

ได้ประกาศเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
มาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ให้พนักงานทุกท่านทราบ 

พนักงานได้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
ไม่มีเรืองร้องเรียนร้องทุกข ์
 

5. ด้านการสรรหาคนดีคนเก่ง 
5.1 ด าเนินการการพิจารณาความดี
ความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชย แก่
บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงาน
และคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน  
 

เพ่ือยกย่องชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น 
ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์
ต่อสาธารณชน  
 

ยกย่องชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น 
ด้านการปฏิบัติงานและ
คุณประโยชน์ต่อสาธารณชน  
 

ได้มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานส่วน
ต าบล มีคุณธรรมจริยธรรม และยึด
หลัก ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานที่
มีผลการประเมินดีเด่น ปีงบประมาณ 
2564 จ านวน 2 ราย ประกอบด้วย 
1 นายภาณุพงษ์  ดอกอินทร์ขาว 
ต าแหน่งปลัด อบต.  
2 . น า ง เพ็ญ พร   เ ป ลี่ ย น กล า ง 
ต าแหน่ งหน .สป   เมื่ อ วันที่   8 
ตุลาคม 2564 

เ ห็ นค ว ร ให้ มี ก า รยกย่ อ ง
ช ม เ ช ย แ ก่ พ นั ก ง า น ใ น ปี
ต่อๆไป 

 
 
 

 - ๓ - 



 
- ๔ - 

 
ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
6. ด้านการพัฒนาบุคลากร  
6.1จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ  

เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
ด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มี
จิ ตส านึ ก ในการพ ัฒนาตน เ อ ง
เพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิด
ที ่ถ ูก ต ้อ ง  ม ีท ัก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช้
ความคิด (Conceptual Skills) 
เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิผล 
 

บุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลองค์การบริหารส่ วน
ต าบลไผ่ใหญ่  อันประกอบด้วย 
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงาน
จ้าง ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูน
ความรู้  มี ความสามารถ ทักษะ 
คุณธรรมและจริ ยธรรมในการ
ปฏิบัติงานทุกคน 
 

1.การส ารวจความต้องการในการ
ฝึกอบรม การสัมภาษณ์จากกลุ่ม
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และ
พักงานจ้าง 
2. การรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญด้าน
ทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง    
3. การสรุปจากแบบสอบถาม
ส ารวจความเห็นต่อการพัฒนา
บุคลากร   
  

มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
แต่ไม่ด าเนินการเป็นไปตาม
แผน 
  

6.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนา
บุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการ
พัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

เ พ่ื อ เ ป็ น ก ร อ บ ใ น ก า ร พั ฒ น า
บุคลากรแต่งละต าแหน่ง 

พนักงานส่วนต าบลต้องได้รับการ
ฝึกอบรมในสายงานทุกคน 

- ได้อนุมัติให้ นางสาวนกแก้ว  เรืองวิชา 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลเข้าร่วม
อบรม หลักสูตรเทคนิคการประเมินผล
การปฏิบัติงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น
และครู อปท. ปี 2564 การตั้ งส่วน
ราชการของ อบจ. เทศบาล และ อบต.
(ใหม่) หลักเกณฑ์การได้รับค่าตอบแทน
และเงินเพิ่มส าหรับราชการส่วนท้องถิ่น
(ใหม่)” รุ่นที่ 6 ในวันที่ 20 – 22 
พฤศจิกายน  2563 ณ โรงแรมสุนีย์
แกนด์  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 
 

ควรให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนเข้ารับการอบรมตามหน้าที่
ตนเอง 
 

 
 



 
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

7. การสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 
7.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ  
 
 

1.เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลได้รับรู้
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง 
ตนเอง 
2.เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลมีความ
ชัดเจนในแนวทางและหลักเกณฑ์ใน
ทางเดินก้าวหน้าในสายอาชีพของ
ตน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดขวัญก
ก าลังใจในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

เปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้า 
ในแต่ละประเภทให้พนักงานทราบ 

มีการประชุมชี้แจ้งต่อที่ประชุมให้
พนักงานทุกท่านได้ทราบว่าตนเอง
สามารถไปสอบเลื่อนต าแหน่งไหน
ได้บ้าง 

มีพนักงานบางท่านที่สามารถ
สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน
จากระดับต้น เป็นระดับกลาง
ได ้

7.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข 
ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบ
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการค้นหาข้อมูล
ของพนักงาน 

สามารถบันทึกข้อมูลฐานบุคลากร
แห่ ง ชาติ (LHR)ค รบทุ กคนและ
ถูกต้อง 

มีการบันทึกข้อมูลฐานบุคลากร
แห่ ง ชาติ (LHR)ค รบทุ กคนและ
ถูกต้อง 

ด าเนินการถูกต้อง ครบถ้วน 

8. ด้านการพัฒนาคุณภาพชวิีต 
8.1 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดี แก่บุคลากร ในด้าน
สภาพแวดล้อม การท างาน   ด้าน
ความปลอดภัยในการท างาน ด้าน
การมีส่วนรวมในการท างาน 
 

เ พ่ื อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี        
แก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อม 
การท างาน  ด้านความปลอดภัยใน
การท างาน ด้านการมีส่วนรวมใน
การท างาน 
 

คุณภาพชีวิตของบุคลากร ในด้าน
สภาพแวดล้อม การท างานด้าน
ความปลอดภัยในการท างาน ด้าน
การมีส่วนรวมในการท างาน ดีขึ้น
ทุกคน 
 

ได้มีด าเนินการจัดกิจกรรม 5 ส 
โครงการ biggreeningday ภายใน
ส านักงานทุกเดือน 

เห็นควรให้มีการด าเนินการ
ทุกวันพุธ พนักงาน เจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมกิจกรรม ครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 
 

- ๕ - 
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ปัญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ที ่ ด้าน ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
1 การวางแผนก าลังคน   มีภาระค่าใช้จ่ายด้านบคุคลากรค่อนข้างสูง ควรพิจารณาอัตราต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกจิของ

องค์กร 
2 การบรรจุและการแต่งตั้ง   พนักงานส่วนต าบลที่มีอยู่ในปัจจบุันยังไม่เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน  ยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการสรรหาในต าแหน่ง
ที่ว่าง 

ควรสรรหาต าแหน่งท่ีว่างโดยให้กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการสรรหา และต้องด าเนินการทุกปี 

3 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน มุมมองของผู้รับการประเมินและผูป้ระเมินแตกต่างกัน ผู้ประเมินควรให้ความส าคัญกับการประเมินผลงานท่ี
จริงจัง 

4 การส่งเสริมจริยธรรมและวินัย ไม่พบ ควรให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัยข้าราชการ อย่างเคร่งครดั และเป็นรูปธรรม 
 

5 การสรรหาคนเก่งคนด ี พนักงานส่วนต าบลไม่มีแรงจูงใจในการท างาน  ควรให้มีการยกย่องชมเชยพนักงานในด้านอื่นๆ และให้
ด าเนินการทุกๆป ี
 

6 การพัฒนาบุคลากร มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร แต่ไมด่ าเนินการเป็นไปตาม
แผน ไมไ่ดส้่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรมตามสายงาน 

ควรส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้รับการอบรมในสายงาน
ของตนเองทุกต าแหน่ง/และสายงาน อย่างทั่วถึง ให้
เป็นไปตามตัวช้ีวัด lpa. 

7 การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 1. พนักงานส่วนต าบลไม่ชัดเจนในสายงานอาชีพของตนเอง
เท่าที่ควร 
2. ไมส่ามารถหยดุหรือเปลี่ยน แปลงกระแสการออกจากงาน
ของพนักงานได้ 

ต้องวางแผนในสายงานอาชีพให้เหมาะสม  และต้องสร้าง
ความชัดเจนในเกณฑ์และกระบวนการในการเลื่อนระดับ 
โอน ย้าย เพื่อให้สามารถคัดสรรบคุลากรที่เหมาะกับ
คุณสมบัติที่ต้องการในงาน โดยเกณฑ์และกระบวนการที่ดี
ควรจะต้องสามารถสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสเติบโต
ในสายงานด้วย 

8 การพัฒนาคุณภาพชีวิต พนักงานมีความกดดันในท่ีท างาน องค์กรมีความคาดหวังที่สูง
เกินไป จึงส่งผลต่อการพัฒนาบุคคล 
 

ควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่า
เทียมกันในความก้าวหน้าท่ีตั้งอยู่บนรากฐานของระบบ
คุณธรรม            

                                                                                               

                                                  


