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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

************************************************************ 
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบงานและการบริหาร
อัตราก าลัง 
 - จัดท าแผนอตัราก าลัง 3 ปี 
 - จัดท าและด าเนินการตามแผน
สรรหาข้าราชการและพนักงาน
จ้างให้ทันต่อการเปลีย่นแปลง
หรือทดแทนอัตราก าลังที่
โอนย้าย 

เพื่อใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลังที่รองรับภารกจิ
ของ อบต.หนองไผ่ล้อม 

ไม่เกิน 40% ของ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 

- ด าเนินการตามแผน
อัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 
2564 – 2566) 
- ด าเนินการขอ กสถ. 
ด าเนินการสอบในต าแหน่ง
ที่ว่าง 
- ด าเนินการในปี 2565 

.ใช้ไป 24.95% ของ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 - จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนา
บุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
 - ก าหนดเส้นทางการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็น
กรอบในการพัฒนาบุคลากร
แต่ละต าแหน่ง 
 - ด าเนินการประเมิน
พนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งในความรู้ทักษะ
และสมรรถนะ 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ ทั่วถึง 
และต่อเนื่อง โดยการ
เพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถทักษะ
การท างานที่เหมาะสม 

ด าเนินการตามแผน
ครบกระบวนการ  
ร้อยละ 80 

- มีการด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรให้
เป็นปัจจุบัน 
- ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ตามสายงาน
ต าแหน่งให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
- มีการวางแผนการ
พิจารณาส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมตามสาย
งานความก้าวหน้าใน
แผนพัฒนาบุคลากร 
- หน่วยงานมีการ
ประเมินบุคลากรตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งเพื่อพิจารณา
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ในต าแหน่งในสาย
งาน 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

3. ด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  
 - ด าเนินการบันทึก แก้ไข 
ปรับปรุงข้อมูลบคุลากรในระบบ
ศูนย์บริการข้อมลูบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการ
บริหารจดัการทรัพยากร
บุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว 
ทันสมัย และเป็นปัจจบุัน
ช่วยลดขั้นตอนของ
เอกสาร 
 

ลงข้อมูลในระบบฯ ครบ 
100% 

- หน่วยงานด าเนินการ
ปรับปรุงระบบตาม
ระยะเวลาที่กรมส่งเสรมิการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
ทุกระยะ แล้วเสร็จตามที่
ก าหนดไว ้
 

ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
ครบถ้วน 

4. ด้านการเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 
 - ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
แนวทางความก้าวหน้าในสาย
งานต าแหน่งให้บุคลากรทราบ 
 - จัดให้มีกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเป็น
ธรรมเสมอภาคและสามารถ
ตรวจสอบได ้
 - จัดให้มีการพิจารณาความดี
ความชอบตามผลการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการอย่างเป็นธรรม 

เสรมิสร้างความมั่นคง 
ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิต
ที่ดี ความพึงพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรักษาคนดี 
คนเก่งไว้กับองค์กร 

มีบุคลากรดีเด่น 
ปีงบประมาณละ 2 คน 

-หน่วยงานมีการ
ประชาสมัพันธ์เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงาน
ต าแหน่งให้บุคลากรทราบ 
พร้อมท้ังให้ค าปรึกษา 
- หน่วยงานมีการถ่ายทอด
ตัวช้ีวัดโดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับดูแล ก ากับ
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจนถึง
คณะกรรมการกลั่นกรองผล
การพิจารณา ผลการปฏิบัติ
ราชการในความรู้ทักษะ 
และสมรรถนะทุกคนอย่าง
เป็นธรรม เสมอภาคและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
- พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และมีการ
รายงานผล 
 

จัดท าประกาศ 
มาตรการให้รางวัล
และบทลงโทษของ
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 
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สรุปปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหาร
อัตราก าลัง ด้านการสรรหาบุคลากร  

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหาร
อัตราก าลัง  ด้านการสรรหาบุคลากร  ควรมีการสรรหา
บุคลากรตามแผนอัตราก าลัง และใช้ระบบการบริหารงาน
บุคคลสมัยใหม่และระบบคุณธรรมในการสรรหาบุคลากร 
 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ งบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากรมีจ ากัด การฝึกอบรมไม่มุ่งเน้นในการ
น าไปใช้ฝนการปฏิบัติจริง และยังไม่มีแหล่งเรียนรู้ใน
หน่วยงาน 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ ควรจัดฝึกอบรมที่
มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ควรเพ่ิมงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากร ควรมีการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จัด
ให้มีแหล่งเรียนรู้ในหน่วยงานและควรมีการติดตาม
ประเมินผลบุคลากรทุกครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


