
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลสีสุก  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

***************************************************** 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม/งาน ผลการด าเนินงาน 

 1 . ด้านการวิเคราะห์และ
วางแผนอัตราก าลัง 

การวางแผน การวิเคราะห์ และบริหารอัตราก าลังให้มีความ
เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน ลักษณะงาน อ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ตามกรอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและประเภท
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือรองรับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไป 

- ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-
2566  
- การจัดท าค าสั่งหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสีสุกตามแผนอัตราก าลัง 

 2. ด้านการสรรหาบุคคล
เข้าสู่ต าแหน่ง 

การสรรหาบุคคลเข้าสู่ต าแหน่ง โดยค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และประโยชน์ที่
ทางราชการจะได้รับ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.
จังหวัด) และ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 
ก าหนด 

ในปีงบประมาณ 2564 มีการสรรหาบุคลากรเพ่ือมาด ารงต าแหน่งที่ว่างตาม
แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ดังนี้ 
     1. บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 
อัตรา  ได้แก่ 
          นายอรรศราวุธ บุตรเทศ  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  ตั้งแต่ 2 
กุมภาพันธ์ 2564  ตามค าสั่ง อบต.สีสุก ที่ 28/2564  ลว. 1 ก.พ.64 
     2. ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง  จ านวน  15  ราย      

 3. ด้านการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ความช านาญ ตามหลักสมรรถนะ โดยมุ่งเน้นให้มีคุณลักษณะ 
“ท างานเก่ง แก้ปัญหาได ้ประสานงานดี มีความรับผิดชอบ ” 
และส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัล เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เสริมสร้างประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ตลอดจนส่งเสริมให้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

สนับสนุนให้พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมตามความประสงค์ โดยใน
ปีงบประมาณ 2564 อบต.สีสุกส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  คิดเป็นร้อยละ  58.82  ของสาย
งาน   



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม/งาน ผลการด าเนินงาน 
 4. ด้านเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ส่งเสริมและสร้างโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับ
บุคลากร โดยจูงใจให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง มีการสั่งสม
ประสบการณ์และผลงานโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และผลสัมฤทธิ์ของงาน เพ่ือการเตรียมความพร้อม
ก าลังคนให้มีคุณภาพ 

จัดท าผังความก้าวหน้าของพนักงานส่วนต าบลแต่ละต าแหน่งว่า จะได้เลื่อน
ระดับเม่ือใด หรือ มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอย่างไรบ้าง 
 

 5. การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจาก
ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล เพ่ือให้ผลการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของ
องค์กร และสามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง 
ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานในส่วนของค่าเป้าหมายว่าปีนี้จะท างานอะไรบ้าง มี
แผนการปฏิบัติงานที่จะวัดออกมาว่าส าเร็จหรือไม่อย่างไร (ตามแบบประเมิน
ส่วนที่ 1) และประเมินในส่วนของพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ตามแบบ
ประเมินส่วนที่ 2) ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (5 สมรรถนะ) สมรรถนะ
ประจ าผู้บริหาร (4 สมรรถนะ) สมรรถนะประจ าสายงาน (22 สมรรถนะ) 
ซึ่งตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน ส่วนที่ 5 ของแต่ละ
รอบการประเมิน ได้ก าหนดให้ว่าหลังสิ้นรอบการประเมิน ผู้ประเมินและผู้ถูก 
ประเมินจะวางแผนร่วมกันเพ่ือก าหนดกิจกรรมในการพัฒนางาน/สมรรถนะ
ของผู้รับการประเมินในรอบการประเมินถัดๆไป โดยอาจเลือกงาน/สมรรถนะ
ที่ต้องการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น หรือเลือกงาน/สมรรถนะที่คาดว่าจะมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต หรือที่ต้องการพัฒนาตามความสนใจส่วนตัว 
 

 6. ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีความสุขในการ
ท างาน เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานร่วมกัน ส่งเสริมความ
ผูกพันระหว่างบุคลากรในองค์กร และการบริหารจัดการสิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นธรรม เพ่ือ

มีการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ 
1. การจัดท าคู่มือ/แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ให้กับบุคลากรเป็นประจ า 
2. ปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลสีสุก (www.sisuk.go.th) ให้



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม/งาน ผลการด าเนินงาน 
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลต่อความ
ผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร 

ทันสมัย เช่น ในเว็บไซต์มีหัวข้อ “การจัดการความรู้ อบต.สีสุก” “หลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
 

 7. ด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการ
รักษาวินัย 

ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานและด ารงตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และการรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นให้
บุคลากรมีค่านิยม “ร่วมแรงร่วมใจ (Synergy) มืออาชีพ 
(Professional) มีคุณธรรม (Moral)” 

มีการด าเนินการตามประมวลจริยธรรม ดังนี้ 
1. มีการน าประกาศหลักเกณฑ์เก่ียวกับจริยธรรมมาใช้บังคับกับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
2. จัดท าประกาศจริยธรรมของหน่วยงาน 
3. จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานตามประกาศจริยธรรม 
4. ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามประกาศจริยธรรม 
5. มีกิจกรรม/โครงการ ตามประกาศจริยธรรม 
6. ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้านจริยธรรมหรือความประพฤติของ
ข้าราชการ/พนักงานจ้างในสังกัด 

 

  ปัญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้แก่ 
  1. เนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง มีผลท าให้โครงการฝึกอบรมต่างๆ ไม่
สามารถด าเนินการได้ หน่วยงานจึงส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งได้น้อยลง 
   2. ข้าราชการของหน่วยงานมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีต าแหน่งว่างที่ต้องรอรับการบรรจุแต่งตั้งจากบัญชีของคณะกรรมการกลางการ
สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันแทน และบัญชีสอบคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  
จึงไม่สามารถรับโอนข้าราชการได้ 
  ข้อเสนอแนะ 
   จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงควรมีการปรับรูปแบบการประชุม การฝึกอบรม 
เพ่ือลดความแออัดในสถานที่ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฝึกอบรมทางไกลผ่านทางเทคโนโลยีทางแอปพลิเคชั่น  (Application) เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างสม่ าเสมอ 


