
 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
 
 
 
 

1.1  จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในกำรก ำหนด
โครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลังที่รองรับภำรกิจของ อบต. 

- ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนอัตรำก ำลังตำมประกำศองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลตะโกตำพิ เรื่องแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 - 2570 เพ่ือรองรับ
ภำรกิจของหน่วยงำนและพิจำรณำปรับปรุงภำระงำนให้
สอดคล้องกับส่วนรำชกำรในปัจจุบัน 

2. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 
 
 

1.2  จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนสรรหำพนักงำนส่วน
ต ำบลและพนักงำนจ้ำงให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง หรือ
ทดแทนอัตรำก ำลังที่ลำออกหรือโอนย้ำย 
 

- ด ำเนินกำรขอให้กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด ำเนินกำรสอบแข่งขันทดแทนต ำแหน่งว่ำงของข้ำรำชกำร  
1. เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยปฎิบัติงำน 
2. เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน 
2. นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
 

1.3 กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรับ
รำชกำรหรือประกำศรับโอนย้ำย พนักงำนส่วนท้องถิ่นมำ
ด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำงหรือประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยน
สำยงำนที่สูงขึ้น 

- ด ำเนินกำร (โอน) ย้ำยพนักงำนส่วนต ำบล  
1. เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน 
2. นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
3. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 

1.4 กำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
 
 
 
 

- ด ำเนินกำรเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบลให้
ด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ระดับช านาญงาน 
1. เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
2. นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน 
ระดับช านาญการ 
1. นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
3.นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ 

3.1 จัดให้มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำชกำร 
ที่เป็นธรรมเสมอภำคและสำมำรถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงำนมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชำ
ตำมล ำดับ ดูแล ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน จนถึงคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรพิจำรณำ
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร ในควำมรู้ทักษะ และสมรรถนะทุกคน 
อย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่ง 

3.2 จัดให้มีกำรพิจำรณำควำมดี ควำมชอบ ตำมผลกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค และ
สำมำรถตรวจสอบได้ 

- มีกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล ครั้งที่ 
1/2564 ครั้งที่ 2 /2564 ให้เป็นไปตำมผลกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนกระบวนกำร
คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วน
ต ำบล ตำมค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และรำยงำนกำรประชุม
ดังกล่ำว 

3.3 ด ำเนินกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรประจ ำปี เพ่ือยกย่องชมเชยแก่บุคลำกรดีเด่น ด้ำน
กำรปฏิบัติงำนและคุณประโยชน์ต่อสำธำรณชน 
 

- มีกำรประกำศผลกำรพิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำงที่ได้รับ
กำรพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในระดับ ดี
มำก – ดีเด่น ประจ ำปีงบประมำณ 

3.4 จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี แก่บุคลำกรในด้ำน
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน ด้ำนควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำน ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน 

- มีกำรรับบริกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี มีกิจกรรมบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ร่วมกับชุมชน หมู่บ้ำน มีกำรจัดสถำนที่ให้
เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน ลูกจ้ำง พนักงำน
จ้ำง 

 

 
 
 



 
ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

4. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
 

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีและด ำเนินกำรตำม
แผนฯให้สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็น 
 
 

- มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี พ.ศ.
2564 – 2566) โดยพิจำรณำบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม 
เพ่ือพัฒนำควำมรู้ตำมสำยงำนต ำแหน่งให้เป็นไปตำม
แผนพัฒนำบุคลำกรฯ 

2.2 ก ำหนดเส้นทำงพัฒนำบุคลำกร เพื่อเป็นกรอบในกำร
พัฒนำบุคลำกรแต่ละต ำแหน่ง 

- มีกำรวำงแผนกำรพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม
ตำมสำยงำนตำมควำมก้ำวหน้ำในแผนพัฒนำบุคลำกรฯ 

2.3 สร้ำงบทเรียนควำมรู้เฉพำะด้ำนตำมสำยงำนให้อยู่ใน
ระบบ E-learning  

- ส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดทุกส่วนรำชกำร ด ำเนินกำร
เรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนำศักยภำพในระบบ E-learning 
ตำมควำมรู้เฉพำะต ำแหน่งของตนเอง 

2.4 ด ำเนินกำรประเมินพนักงำนส่วนต ำบลตำมหลักเกณฑ์
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ในควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

- หน่วยงำนมีกำรประเมินบุคลำกรตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่ง เพ่ือพิจำรณำจัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำร
อบรม เพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถในต ำแหน่งตำมสำย
งำน 

2.5 ด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร 
 

- หน่วยงำนมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรในกำร
บริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล ทั้งด้ำนกำรพัฒนำ บุคลำกร 
สวัสดิกำร สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน บ ำเหน็จควำมชอบ
พร้อมทั้งติดตำม และน ำผลควำมพึงพอใจของพนักงำนมำ
พัฒนำและจัดให้มีข้ันพ้ืนฐำนของพนักงำนที่ส ำคัญ 
 

2.6 ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทำงเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนต ำแหน่ง ให้บุคลำกรทรำบ 
 

- หน่วยงำนมีกำรประชำสัมพันธ์เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน
สำยงำนต ำแหน่งให้บุคลำกรทรำบ พร้อมทั้งให้ค ำปรึกษำ
ดังกล่ำว ในกำรประชุมพนักงำนประจ ำเดือน 

 



 
ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

5. นโยบายด้านคุณธรรมจรยิธรรมและ
การสร้างความผูกพันในองค์กร 

4.1 แจ้งให้บุคคลในสังกัด รับทรำบถึงประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลตะโกตำพิ ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลตะโกตำพิ ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชำ มอบหมำยงำนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
อย่ำงเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงกำรควบคุม ก ำกับ 
ติดตำมและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำให้ปฏิบัติงำนตำม
หลักเกณฑ์ แนวทำง ระเบียบและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 

- ด ำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง ตำมค ำสั่ง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะโกตำพิ แต่ละส ำนัก/กอง ใน
สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะโกตำพิ เป็นปัจจุบัน 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรเสริมสร้ำง
มำตรฐำนวินัย คุณธรรม จริยธรรมและแผนป้องกันกำร
ทุจริตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 - 2566 

- มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน โดยสรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรแผนกำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
กำรป้องกันกำรทุจริต คอรัปชั่น 
 

4.4 จัดให้มีกิจกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของพนักงำนใน
สังกัดที่สะท้อนภำพกำรท ำงำนขององค์กรและเพ่ือให้ทุกคน
ร่วมมือกันจัดกิจกรรมและเพ่ือสร้ำงบรรยำกำศในกำร
ท ำงำนตลอดจนเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลตะโกตำพิ ให้บุคคลทั่วไปได้ทรำบและ
เข้ำใจ 

- มีกำรจัดท ำกิจกรรม 5 ส. และ big Cleaning day ใน
ส ำนักงำนอยู่เป็นระยะ 
 
 
 

4.5 จัดให้มีกำรประชุมพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ตะโกตำพิ เป็นระยะที่ก ำหนดเพ่ือได้ให้ข้อเสนอแนะและ
ควำมคิดเห็นตลอดจนปัญหำอุปสรรคในกำรท ำงำน 
 

- จัดให้มีกำรประชุมระดับผู้บริหำรเป็นประจ ำ 
- จัดให้มีกำรประชุมพนักงำนทุกคนเป็นระยะๆที่จ ำเป็น 
 
 
 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
6.นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้าน 
ดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะโกตำพิ 

- มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศจัดเก็บข้อมูลขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลตะโกตำพิ ที่สำมำรถเชื่อมข้อมูลกับกรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีกำรปรับปรุงข้อมูล
อย่ำงสม่ ำเสมอเป็นปัจจุบัน โดยมีนำงณัฐฐวี ร่วมกุล 
ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบในกำร
ด ำเนินงำน 

5.2 ด ำเนินกำรบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลำกรใน
ระบบศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นแห่งชำติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน  

- หน่วยงำนด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลในระบบดังกล่ำวตำม
รอบระยะเวลำที่กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก ำหนดทุกระยะเวลำ โดยแล้วเสร็จเป็นปัจจุบัน 
 

 
ปัญหาและอุปสรรค 
       เนื่องจำกในปี พ.ศ.2564 มีกำรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่นท ำให้นโยบำยด้ำนกำรบริหำรบุคคลไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยและขำดกำรต่อเนื่องและ
ประกอบมีกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ท ำให้กิจกรรม โครงกำรที่เกี่ยวกับกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคคลไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 

ข้อเสนอแนะ  
       จำกกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยด้ำนต่ำงๆ ของนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะโกตำพิ จะเห็นได้ว่ำกำรด ำเนินกำรไม่ครบทุก
นโยบำยที่ได้ก ำหนดไว้ โดยเฉพำะนโยบำยสวัสดิกำรและค่ำตอบแทน เช่นค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ค่ำตอบแทนของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนสิ่งปฏิกูล องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลตะโกตำพิ ควรพิจำรณำให้มีค่ำตอบแทนเพ่ือที่พนักงำนที่ปฏิบัติงำนจะได้มีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตนเองเพ่ือให้งำนออกมำได้ดีที่สุด สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรและแก้ไขปัญหำให้กับพ้ืนที่ตำมภำรกิจและหน้ำที่ของท้องถิ่นที่มีพระรำชบัญญัติก ำหนดไว้ 
 
 
 
 
 



 
 




