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รายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

   

ประเดน็นโยบาย/แผนการดาํเนนิงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนนิงาน หมายเหต ุ

1. นโยบายด้านการวางแผนกําลังคนและการบรหิาร
อัตรากาํลงั 

1. บริหารอัตรากําลังให้สอดคล้องกับความจําเป็นตาม
ภารกิจโดยปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังให้
เหมาะสม 
2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในแต่ละปี 
3. สรรหาตําแหน่งว่างตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
(ประจําปี งปม. พ.ศ. 2564 – 2566) 

- เพื่อเป็นการวางแผนกําลังคนและ
การบริหารอัตรากําลังให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรและ
เพียงพอ 

- จัดทําแผนอัตรากําลังประจําปี 
งปม.พ.ศ. 2564-2566  
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์กรและเพียงพอ
ต่อภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละส่วนราชการ 
 

อัตรากําลังมีความเพียงพอและ
เหมาะสม การบริหารงานเป็นไป      
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

2. นโยบายด้านการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏบิตังิาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน 

1. จัดทําโครงการเชิดชูเกียรติให้กับพนักงานที่
ปฏิบัติงานดีเด่น 
2. มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกประจําปีงบประมาณ 
3. จัดทําประกาศยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
ประจําปีงบประมาณ 

1. เพื่อจัดทําโครงการเชิดชูเกียรติ
ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานดีเด่น 
2. เพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับพนักงาน
ดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกประจําปี
งบประมาณ 
3. เพื่อจัดทําประกาศยกย่องชมเชย
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจําปี
งบประมาณ 

- ผลสํารวจความพึงพอใจของ
พนักงานที่มีต่อองค์กร 
 
 

- พนักงานมีความกระตือรือร้นใน
การทํางานมากยิ่งขึ้น 
- พนักงานมีความกระตือรือร้นใน
การทํางานมากยิ่งขึ้น 

 

3. นโยบายด้านการบรรจุและแต่งตั้งบคุลากร 
- รายงานตําแหน่งว่างตามแผนอัตรากําลัง เพื่อให้กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดําเนินการสรรหา
บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
พนักงานส่วนตําบล ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.อบต.กําหนดไว้ 

- รายงานตําแหน่งว่างตามแผน
อัตรากําลัง เพื่อให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นดําเนินการสรรหา
บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบล 
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.อบต.กําหนดไว้ 
 

 

- การบริหารงานเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ไม่มีข้อบกพร่อง
หรือข้อทักท้วงจากหน่วยงานที่
ตรวจสอบในแต่ละครั้ง 

- การบริหารงานเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ไม่มขีอ้บกพร่องหรือข้อ
ทักท้วงจากหน่วยงานที่ตรวจสอบใน
แต่ละครั้ง 
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4. นโยบายด้านการพฒันาบคุลากร 
1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทํางานแบบมีส่วนร่วม โดย
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพื่อความสามัคคี 
2. จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้หลังจากการเข้ารับการ
ฝึกอบรมโดยการสอนงาน แจกเอกสาร ประชุม หรือทํา
คู่มือการปฏิบัติงาน 
3. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและ
กระบวนการทํางาน 

- เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร
ตามตําแหน่ง สายงานครบทุก
ตําแหน่งสายงานอย่างเป็นระบบ 
ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และ
ทักษะที่เหมาะสม 

- ระดับความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงาน ความผิดพลาดลดลง 
กระบวนการทํางานครบทุก
ขั้นตอน ไม่มีขอ้ร้องเรียนด้าน
พฤติกรรมและการทํางาน 

- การให้ความร่วมมือของบุคลากรใน
องค์กร 
- บุคลากรมีทกัษะในการปฏิบัติงาน
โดยสังเกตจากพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
- บุคลากรมีความตื่นตัวและ
เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา พร้อมรับ
สถานการณ์ทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ ทันต่อเทคโนโลยี สามารถใช้
เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้โดยไม่มี
ข้อผิดพลาด 

 

 

5. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏบิตังิาน 
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็น
ธรรมโดยแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. จัดทําโครงการเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตร
ให้กับผู้ปฏิบัติงานดีเด่นโดยการคัดเลือกพนักงานส่วน
ตําบลแต่ละกองและแต่ละสํานัก  
3. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ตามผลการปฏิบัติงานที่แท้จริง 

 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรมโดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. เพื่อจัดทําโครงการเชิดชูเกียรติและ
มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่นโดยการคัดเลือกพนักงานส่วน
ตําบลแต่ละกองและแต่ละสํานัก  
3. พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็น
ธรรม ตามผลการปฏิบัติงานที่แท้จริง 

- การประเมินผลการปฏิบัติงานมี
ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้ 
- พนักงานส่วนตําบลที่ได้รับ
เกียรติบัตรมีขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน มีความกระตือรือร้น
มากยิ่งขึ้น ทําให้งานมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
- พนักงานมีความพึงพอใจการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
สามารถตรวจสอบได้ 
 

- การประเมินผลการปฏิบัติงานมี
ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
- พนักงานส่วนตําบลที่ได้รับเกียรติ
บัตรมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
มีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น ทําให้
งานมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
- พนักงานมีความพึงพอใจการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถ
ตรวจสอบได้ 
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6. นโยบายด้านการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรม 
1. จัดกิจกรรมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเสรมิสร้างความโปร่งใสในองค์กร 
2. ให้ถือประพฤติปฏิบัติตามประกาศคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการ 

1. เพื่อจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร 
2. ให้ถือประพฤติปฏิบัติตามประกาศ
คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ 
 

- การทํางานมคีวามโปร่งใสไร้
ทุจริต 
- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใสเป็นไปตามแผนงาน
สามารถตรวจสอบได้ 

- การทํางานมคีวามโปร่งใสไร้ทุจริต 
- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใสเป็นไปตามแผนงานสามารถ
ตรวจสอบได้ 

 

7. นโยบายด้านการรกัษาวินยัของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

1. มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลผูใ้ต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ แนวทางระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3. ส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบัติงานตามแผนการ
เสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
4. แจ้งเวียนให้บุคลากร รับทราบและปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับ
องค์การบริหารส่วนตําบลว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 

1. เพื่อมอบหมายงานให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ 
2. เพื่อควบคุม กํากับ ดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ แนวทางระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
4. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบลว่า
ด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

 
 
 

- พนักงานประพฤติปฏิบัติตาม
ประกาศหลักเกณฑ์หรือระเบียบ
ตามที่กําหนดไว้และไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของพนักงานในหน่วยงาน 
 
 
 
 

- พนักงานประพฤติปฏิบัติตาม
ประกาศหลักเกณฑ์หรือระเบียบ
ตามที่กําหนดไว้และไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของพนักงานในหน่วยงาน 
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8. นโยบายด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชพี 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
2. ส่งเสริมใหบุ้คลากรได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
เพื่อสร้างความก้าวหน้าในสายงานและสนับสนุนผู้มี
ความสามารถเลื่อนระดับในตําแหน่งที่สูงขึ้น 
3. ให้มกีารติดตามและประเมินผลบุคลากรทั้งก่อนและ
หลังการฝึกอบรม 
4. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นธรรมตามผลการปฏิบัติจริง 

 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมในหลักสตูรที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาบุคลากร 
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงานและ
สนับสนุนผู้มคีวามสามารถเลือ่นระดับ
ในตําแหน่งที่สงูขึ้น 
3. เพื่อให้มีการติดตามและ
ประเมินผลบุคลากรทั้งก่อนและหลัง
การฝึกอบรม 
4. เพื่อพัฒนาระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานให้มีประสทิธิภาพ และ
เป็นธรรมตามผลการปฏิบัติจริง 

- ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงาน 
- ความก้าวหน้าในสายงาน 
- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
กําหนดไว้ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจกับผล
การประเมินของผู้บังคับบัญชา 

- บุคลากรปฏิบัติงานอย่าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น 
- บุคลากรมีความก้าวหน้าตาม
ตําแหน่งและสายงาน 
- บุคลากรมีความพึงพอใจกับผลการ
ประเมินของผู้บังคับบัญชา 

 

9. นโยบายด้านการพฒันาคณุภาพชีวิต 
1. ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก
เพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
2. จัดสภาพแวดล้อมการทํางาน และสวัสดิการให้กับ
บุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทํางาน 
3. จัดทําโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

1. เพื่อส่งเสริมสวัสดิการและสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่
สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
2. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมการทํางาน 
และสวัสดิการให้กับบุคลากรเพื่อเป็น
แรงจูงใจในการทํางาน 
3. เพื่อจัดทําโครงการศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- บุคลากรมีความพึงพอใจใน
สวัสดิการของหน่วยงาน 
- พนักงานมีแรงจูงใจ มีความสุข
ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
- บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น มีทศันคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงาน 

- บุคลากรมีความพึงพอใจใน
สวัสดิการของหน่วยงาน 
- พนักงานมีแรงจูงใจ มีความสุขใน
การปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
- บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงาน 
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องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
ปญัหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกบัปทีีผ่า่นมา 
 1. ปญัหาอปุสรรคด้านการวางแผนอัตรากําลังคน 

1. มีการกําหนดโครงสร้าง กรอบอัตรากําลังตามแผนอัตรากําลังและปรับปรุงแผนอัตรากําลังในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้เป็นปัจจุบัน แต่งยังไม่สามารถจัดสรรบุคบา
กรให้ครบตามกรอบอัตรากําลังได้ เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

 2. ปญัหาอปุสรรคด้านการบรรจุและแต่งตั้งบคุลากร 
     1. ยังมีตําแหน่งว่างในแผนอัตรากําลัง เนื่องจากไม่มีผู้สนใจโอน/ย้าย มาบรรจุและแต่งตั้งให้ตรงกับสายงาน 
     2. การโอน/ย้าย ตําแหน่งของบุคลากรไปปฏิบัติงานที่ อปท./หน่วยงานอื่น ส่งผลให้เกิดอัตราว่าง และกระทบต่อการปฏิบัติงาน 
 3. ปญัหาอปุสรรคด้านการประเมินผลการปฏบิตังิาน 
      1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     2. ไมม่ีการนําผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานเท่าที่ควร 
 4. ปญัหาอปุสรรคด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
     1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงานเป็นไปอย่างจํากัด เนื่องจากสถานการณ์การ
         แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
 5. ปญัหาอุปสรรคด้านการพฒันาบคุลากร 
      1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานเป็นไปอย่างจํากัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
          2019 (โควิด-19)  
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 1. ดา้นการวางแผนอัตรากาํลังคน 

1. ปรับปรุงแผนอัตรากําลังคนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรและให้เหมาะสมกับภาระงาน  
 2. ดา้นการบรรจุและแต่งตัง้บุคลากร 
     1. ประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย หรือขอใช้บัญชี สําหรับพนักงานส่วนตําบลทั้งสายบริหารและสายปฏิบัติ อย่างสม่ําเสมอ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
     2. ประกาศสอบคัดเลือกตําแหน่งพนักงานจ้าง ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ในตําแหน่งที่ว่าง (ทดแทน/เพิ่มเติม) เพื่อให้บุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 3. ดา้นการประเมินผลการปฏบิตังิาน 
      1. ส่งเสริม สนับสนุน จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     2. จัดให้มกีารประชุมบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 4. ดา้นการส่งเสริมจรยิธรรมและรักษาวินัย 
     1. จัดกิจกรรม/อบรมด้านการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ร่วมกันอย่างสม่ําเสมอเ 
     2. ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน และมีมาตรการบังคับใช้ที่เป็นรูปธรรม 
 5. ด้านการพฒันาบคุลากร 
     1. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตรงตามสายงานที่ปฏิบัติ และเป็นไปอย่างทั่วถึง เพื่อให้บุคลากรทุกสายงานได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 


