
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค#การบริหารส%วนตําบลแม%ข)าวต)ม  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
1. ด�านการวางแผน
อัตรากําลัง 

จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป� (พ.ศ. 2564-
2566) 

ดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป� 
ตามประกาศองค(การบริหารส+วนตําบล 
แม+ข�าวต�ม เรื่อง แผนอัตรากําลัง 3 ป� 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
เพ่ือรองรับภารกิจของหน+วยงานและ
พิจารณาปรับปรุงภาระงานให�สอดคล�อง
กับส+วนราชการในป4จจุบัน 

 

2. ด�านการสรรหา 
บรรจุ และการแต+งต้ัง
บุคลากร 

จัดทําและดําเนินการตามแผน สรรหา
ข�าราชการ และพนักงานจ�าง ให�ทันต+อ
การเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากําลัง
ท่ีลาออกหรือโอนย�าย 

- ดําเนินการสรรหาบุคลากรสายงาน
ผู�บริหารและสายงานผู�ปฏิบัติท่ีว+าง โดย
วิธีการบรรจุแต+งต้ัง การรับโอน การย�าย 
การคัดเลือก ฯลฯ ตามหลักเกณฑ( 
ข้ันตอน ท่ี ก.อบต. และ ก.อบต.จังหวัด 
กําหนด  
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาใน
ตําแหน+งพนักงานจ�าง 
- ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
เป=นพนักงานจ�างตามภารกิจ และ
พนักงานจ�างท่ัวไป 

 

3. ด�านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
การสร�างความก�าวหน�า
ในสายอาชีพ 

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร - ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร โดย
พิจารณาบุคคลเข�ารับการฝAกอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู�ตามสายงานในตําแหน+ง 
- มีการส+งเสริมการใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
- มีการส+งเสริมความก�าวหน�าในสายอาชีพ 
เช+น การปรับเปลี่ยนสายงาน ผู�ปฏิบัติจาก
ประเภทท่ัวไปเป=นประเภทวิชาการ หรือ
การคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู�บริหาร การ
เลือนระดับของพนักงานส+วนตําบล การ
ปรับปรุงระดับตําแหน+งหรือแต+งต้ังให�ดํารง
ตําแหน+งในระดับท่ีสูงข้ึนในสายงาน
ผู�บริหาร 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
4. ด�านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การสร�าง
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดให�มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีแก+
บุคลากร ในด�านสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน ด�านความปลอดภัยในการทํางาน 
ด�านการมีส+วนร+วมในการทํางาน 

- มีการจัด อุปกรณ( ข้ัน พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงานอย+างครบถ�วน 
- จัดให�มีเครื่องปฐมพยาบาล 
- จัดพ้ืนท่ีพักผ+อนและท่ีพักทานอาหาร
กลางวัน 
- มีการจัดกิจกรรม 5 ส. และ Big 
cleaning day ในสํานักงาน 

 

 จัดให�มีการประชุมพนักงานส+วนตําบลเป=น
ประจําทุกเดือน เพ่ือให�ได�ข�อเสนอแนะ
และความคิดเห็นตลอดจนป4ญหาอุปสรรค
ในการทํางาน 

มีการจัดประชุมพนักงานส+วนตําบลเป=น
ประจําทุกเดือน และเปQดโอกาสให�แสดง
ความคิดเห็น รวมถึงป4ญหาและอุปสรรค
ในการทํางาน 

 

5. ด�านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

จัดให�มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานราชการท่ีเป=นธรรม เสมอภาค 
และสามารถตรวจสอบได� 

หน+วยงานมีการถ+ายทอดตัวชี้วัด โดย
ผู�บังคับบัญชาตามลําดับ ดูแล กํากับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ปฏิบัติ ผลการพิจารณาผลการปฏิบัติ
ราชการ ในความรู� ทักษะ และสมรรถนะ
ทุกคน อย+างเป=นธรรม เสมอภาค และ
เป=นไปตามเกณฑ(มาตรฐานกําหนด
ตําแหน+ง 

 

จัดให�มีการพิจารณาความดี ความชอบ 
ตามผลการปฏิบัติหน�าท่ีราชการอย+างเป=น
ธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได� 

พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน 
ส+วนตําบล  ให�เป=นไปตามผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ ผ+าน
กระบวนการ คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส+วนตําบล  
และรายงานการประชุม 

 

6. ด�านการส+งเสริม
จริยธรรมและคุณธรรม
ในองค(กร 

ประกาศประมวลจริยธรรมของข�าราชการ
ส+วนท�องถ่ิน 

ประชาสัมพันธ(ให�เจ�าหน�าท่ีรับทราบ และ
ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข�าราชการส+วนท�องถ่ิน   
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ป0ญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับป�ท่ีผ%านมา 
  1. ป0ญหาและอุปสรรคด)านการพัฒนาบุคลากร 
      1.1 องค(การบริหารส+วนตําบลแม+ข�าวต�ม ยังไม+มีระบบการพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบางอย+างไม+
ท่ัวถึงและต+อเนื่อง ไม+มีเปSาหมายท่ีชัดเจน ขาดการติดตามผลประเมินผลในภาพรวมของส+วนราชการ ยังไม+สามารถส+งเสริมหรือ
สนับสนุนความต�องการ หรือความคาดหวังของบุคลากรท่ีจะกระตุ�นให�เกิดการเรียนรู�และการพัฒนาตนเองอย+างต+อเนื่อง 
      1.2 เนื้อหาวิชาและวิธีการพัฒนาไม+ตรงกับตําแหน+งและหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ ทําให�การพัฒนาไม+เกิดผลสัมฤทธิ์ในทาง
ปฏิบัติ 
      1.3 งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรยังไม+เพียงพอท่ีจะใช�พัฒนาบุคลากรได�ครบทุกสายงาน 
 
 2. ป0ญหาและอุปสรรคด)านคุณภาพชีวิต 
      2.1 ป4ญหาการแบ+งพรรคแบ+งพวกในท่ีทํางาน ขาดความรักใคร+สามัคคี มีทัศนคติในเชิงลบกับองค(กร 
      2.2 วัฒนธรรมขององค(กรบางอย+างไม+ได�รับการแก�ไข ทําให�การทํางานไม+มีความสุข และไม+เกิดความผูกพันกับ
องค(กร 

ข)อเสนอแนะ/แนวทางแก)ไข 
  1. ด)านการพัฒนาบุคลากร 
      1.1 ควรมีการดําเนินการตามกระบวนการ วิธีการและแนวทางตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค(กรอย+างเป=น
รูปธรรม และชัดเจนข้ึน 
      1.2 ให�บุคลากรในองค(กรเข�ามามีส+วนร+วมในการดําเนินการ ในลักษณะของการร+วมคิด ร+วมทํา ของทุกภาคส+วน 
เพ่ือให�สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรขององค(และบรรลุวัตถุประสงค( 
      1.3 ดําเนินการสํารวจหาความต�องการในการพัฒนาของบุคลากร นอกจากการวิเคราะห(ป4จจัยภายในองค(กร อาทิ
เช+น ภารกิจ นโยบาย มาตรฐานกําหนดตําแหน+ง ขีดความสามารถของบุคลากรในด�านต+างๆ ควรมีการวิเคราะห(ในประเด็นอ่ืนๆ 
ท่ีเป=นเปSาหมายในการพัฒนาระบบราชการ เช+น ชีวิตการทํางานในยุคดิจิทัล ระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคมผู�สูงอายุ และ
ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
      1.4 กําหนดรูปแบบการพัฒนาให�สอดคล�องกับตําแหน+งงานและการเรียนรู�ในยุคป4จจุบัน ซ่ึงหมายถึงการ
ปรับเปลี่ยนจากระบบการศึกษา มาเป=นการเรียนรู�จากประสบการณ(และการฝAกอบรม 
      1.5 กําหนดรูปแบบวิธีการและกระบวนการในการพัฒนาท่ีเหมาะสมให�กับบุคลากรแต+ละคน เพราะการเรียนรู�ไม+
จําเป=นต�องเกิดข้ึนพร�อมกันในเวลาเดียวกัน เรื่องเดียวกัน ด�วยวิธีเหมือนกัน 
 2. ด)านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
     2.1 การพัฒนาระบบงาน โดยการกําหนดนโยบายและระบบการจัดการด�านบุคลากรให�มีประสิทธิภาพ มีระบบการ
ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ คล+องตัว และมุ+งผลสัมฤทธิ์ของงาน การสร�างวัฒนธรรมการทํางานท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
      2.2 การทําให�การประเมินผลงานเป=นส+วนหนึ่งของการประเมิน เพ่ือท่ีจะสามารถพัฒนาให�มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย+างจริงจัง และสามารถนําผลการประเมินดังกล+าวมาใช�ในการกําหนดประเด็นเพ่ือการพัฒนาบุคลากรได� ผลลัพธ(
ของการพัฒนาบุคลากรต�องมีผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ของงานสูงข้ึน ซ่ึงแสดงว+าบุคลากรมีความรู� ความสามารถ มีทักษะ 
สมรรถนะพร�อมต+อการปฏิบัติงาน 
      2.3 ให�บุคลากรมีความสุขในการทํางาน และเกิดความผูกพันกับองค(กร ควรมีการละลายพฤติกรรมบางอย+างท่ีเป=น
ผลในเชิงลบกับองค(กร 


