รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ประเด็นนโยบาย/แผนการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ผลการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
๑. นโยบายการวางแผน
อัตรากําลัง
๑.๑ งานการปรับปรุง
แผน อัตรากําลัง ๓ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)
ปรับโครงสร้าง

๑. เพื่อให้วางแผนสนับสนุนส่งเสริม
ให้มีโครงสร้างการแบ่งงาน และ
ระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ําซ้อน
๒. เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดําเนินการวาง แผนการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทรงคนอง
๓. เพื่อให้สามารถวางแผน
อัตรากําลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล
พนักงานครู บุคลากรทางการ ศึกษา
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
เพื่อให้ การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทรงคนองเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจตามอํานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยุบเลิกภารกิจงาน
หรือหน่วยงานที่ไม่ จําเป็น การ
ปฏิบัติภารกิจได้
๔. เพื่อให้สามารถควบคุมภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไป ตามที่กฎหมายกําหนด

จัดทําแผน
อัตรากําลัง
๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔
- ๒๕๖๖) ปรับ
โครงสร้างจํานวน
๑ เล่ม

มีการทบทวน
และปรับปรุง
แผนอัตรากําลัง
๓ ปี ไว้สําหรับ
การบริหารงาน
บุคคล

หมายเหตุ

ประเด็นนโยบาย/แผนการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลการ
ดําเนินงาน

๑. เพื่อให้พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างได้ทราบถึงสมรรถนะ
ของ ตนเองและนําไปเป็นแนวทางใน
การ ปฏิบัติงาน
๒. เพื่อให้พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างได้นําสมรรถนะไปเป็น
แนวทางในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
๓. เพื่อให้มีการนําหลักสมรรถนะมา
ใช้ เป็นเครื่องมือในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ในทุก ๆ ด้าน

นําสมรรถนะมา
ใช้ เป็นเครื่องมือ
ในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ในทุก ๆ ด้าน
และมีระบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ผลสัมฤทธิ์ของ
งานและ
สมรรถนะหลัก

จัดทํา
สมรรถนะ และ
นําสมรรถนะมา
ใช้ เป็น
เครื่องมือในการ
บริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์ ในทุก ๆ
ด้าน และมี
ระบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ดําเนินงาน
๑.๒ ดําเนินการนําแนว
ทางการประเมินแบบ
สมรรถนะมาใช้

๒. นโยบายการบรรจุและ
แต่งตั้ง บุคลากร
- สรรหาบุคลากรตาม ๑. เพื่อให้ได้บุคลากรมาปฏิบัติงาน ตามแผน
แผนอัตรากําลัง ๓ ปี
ในตําแหน่งที่ว่างและเพียงพอต่อ
อัตรากําลัง ๓ ปี
ภารกิจงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบล
๒. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีหัวหน้าหน่วยงาน
ตามสายการบังคับบัญชาครบถ้วน
๓. นโยบายการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
๓.๑ งานจัดทําคําสั่ง
แต่งตั้ง คณะกรรมการ
กลั่นกรองการ ประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําปี
๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ และ ครั้ง
ที่ ๒

๑. เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ เป็นไปด้วยความยุติธรรม
สุจริต โปร่งใส เกิดความเป็นธรรม
ของพนักงานส่วนตําบล ทุกประเภท
ตําแหน่งและระดับตําแหน่ง

คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตามระเบียบ
กําหนด และตาม
หลักเกณฑ์ที่
กําหนด

ได้ดําเนนินการ
สรรหาตําแหน่ง
ที่ว่างตามแผน
อัตรากําลัง

จัดทําคําสั่ง
เรียบร้อยและ มี
การประชุม
คณะ กรรมการ
ๆ ตามที่ได้

หมายเหตุ

ประเด็นนโยบาย/แผนการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ดําเนินงาน
๓.๒ งานจัดทําคําสั่ง
คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้น เงินเดือน
พนักงานครูและบุคลกร
ทางการศึกษา
ประจําปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
และครั้งที่ ๒
๓.๓ งานจัดทําคําสั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือนฯ พนักงาน
ส่วนตําบลประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่
๑ และ ครั้งที่ ๒
๓.๔ งานจัดทําคําสั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานจ้าง
งบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่
๑ และ ครั้งที่ ๒
๔. นโยบายการส่งเสริม
จริยธรรม และรักษาวินัย
ของบุคลากรใน หน่วยงาน
๔.๑ งานพัฒนา คุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการ
พนักงานส่วนตําบลลูกจ้าง
และ พนักงานจ้าง
๔.๒ งานมาตรการ
ปฏิบัติงาน การประหยัด
พลังงานและมาตรการ
ปฏิบัติงาน ให้มี
ประสิทธิภาพของบุคลากร
ในองค์กร

๒. เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเป็นไปตามก.อบต. ได้
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลก
กําหนดไว้

ผลการ
ดําเนินงาน
แต่งตั้ง ตาม
ระเบียบ
กําหนด และ
ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนด

๓. เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานครูและบุคลกร
ทางการศึกษา พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างเป็นไปตามประกาศ
หลักเกณฑ์ที่กําหนด

๑. เพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วน ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติตามที่
กฎหมายกําหนด
๒. เพื่อให้ของพนักงานครูและบุคล
กรทางการศึกษา พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้างมีการรักษา
ระเบียบ วินัย ประพฤติปฏิบัติตน
เหมาะสมตามที่คําสั่ง ได้วางไว้
๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มี
สมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะ
เป็นคนดี มีจิตสํานึก ในการพัฒนา

๑. มีการพัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรมของ
บุคลากรใน
องค์กร
๒. มีมาตรการ
ปฏิบัติงาน การ
ประหยัด
พลังงานและ
มาตรการ
ปฏิบัติงาน ให้มี
ประสิทธิภาพของ

๑. ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกคน
ยึดคุณธรรม
จริยธรรมฯ เป็น
แนวทางปฏิบัติ
ส่งผลให้รู้ สิทธิ
หน้าที่ของ
ตนเอง
๒.ประพฤติ
ปฏิบัติถูกต้อง
ตาม ระเบียบ
วินัย ตามหลัก

หมายเหตุ

ประเด็นนโยบาย/แผนการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ดําเนินงาน
ตนเอง เพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมี ระบบ
รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้
ความคิด เพื่อการบริหารและการ
ปฏิบัติงานที่ มีประสิทธิภาพ

๕. นโยบายการสรรหาคน
ดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของ หน่วยงาน
๕.๑ งานดําเนินการสรร
หาพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงหรือทดแทน
อัตรากําลังที่โอนย้าย
๕.๒ งานการรับสมัคร
บุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือ
ประกาศรับโอนย้าย
พนักงานความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรมตามที่
หน่วยงานต้องการมา
ปฏิบัติงาน ส่วนท้องถิ่นมา
ดํารงตําแหน่งที่ว่างอย่าง
กว้างขวาง เปลี่ยนสายงาน

บุคลากรใน
องค์กร

๑. เพื่อให้ได้พนักงานส่วนตําบลและ ตามอัตราว่างใน
พนักงานจ้างที่มีคุณสมบัติตรง
แผนอัตรากําลัง
อัตรากําลังที่ขาดแคลนโดยการ
๓ ปี
ดําเนินการสรรหาด้วยระบบ
คุณธรรมหลักความรู้ความสามารถ
มาดํารงตําแหน่งที่ว่างอย่าง
๒. เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้
๓. เพื่อให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติ
ได้รับรู้กัน หรือประกาศรับสมัคร
บุคคลและมาสมัครให้คัดเลือก

ผลการ
ดําเนินงาน
แห่ง การเป็น
ข้าราชการที่ดี
เป็น คนของ
พระราชาที่ดี
๓. มีการ
ประหยัด
พลังงาน และ
มาตรการ
ปฏิบัติงานให้ มี
ประสิทธิภาพให้
บุคลากร ยึดถือ
เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ

ได้บุคลากรมา
ปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
พนักงานส่วน
ตําบล
(ไม่มีบุคลากร
โอนย้ายมาใน
ปีงบประมาณ
๒๕๖๔)

หมายเหตุ

ประเด็นนโยบาย/แผนการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ดําเนินงาน

ผลการ
ดําเนินงาน

หมายเหตุ

มีแผน
แผนพัฒนา ฯ
- บุคลากรทุก
คนมีความ
เจริญก้าวหน้า
ในสายงาน ของ
ตนเอง บุคลากรทุกคน
มี ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงานมาก
ขึ้น เนื่องจาก
ได้รับการอบรม
เฉพาะ ตําแหน่ง
และหน้าที่ ๆ
เกี่ยวข้อง

พนักงาน
ส่วนตําบล
ไป อบรม
น้อยเนื่อง
จาการ เกิด
สถานการณ์
การ แพร่
ระบาดของ
โรค โควิด
– ๒๐๑๙

ที่สูงขึ้น โดยการคัดเลือก
ตามที่ต้องการ
ประชาสัมพันธ์ ไปยัง
หน่วยงานภายนอก
๖. นโยบายการพัฒนา
บุคลากร
๖.๑ งานการจัดทํา
แผนพัฒนา พนักงานส่วน
ตําบล ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๕๖๖
๖.๒ งานจัดส่งพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล
ไปอบรม ศึกษาดูงานตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
หรือ หน้าที่ ๆ เกี่ยวข้อง

๑. เพื่อพัฒนาพนักงานส่วนตําบลให้ จัดทําแผนพัฒนา
มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะ พนักงานส่วน
เป็นคนดี มีจิตสํานึก ในการพัฒนา ตําบล
ตนเอง เพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้
วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้
ความคิด เพื่อการบริหารและการ
ปฏิบัติงานที่ มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่ม
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม
จริยธรรมของพนักงาน องค์การ
บริหารส่วนตําบลทรงคนองในการ
ปฏิบัติงาน ราชการและบริการ
ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะด้าน มนุษยสัมพันธ์ มุ่งมั่น
ที่จะเข้าใจและตระหนัก รู้ในคุณค่า
ของตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มี
ทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อ
บริหาร และปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิผล
๔. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้
เป็น เครื่องมือในการดําเนินงาน
พัฒนาพนักงานส่วนตําบล อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ประเด็นนโยบาย/แผนการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลการ
ดําเนินงาน

๑. เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบว่า
ตําแหน่งของตนเองสามารถ
เจริญก้าวหน้าไปได้ถึงตําแหน่งใด มี
ระยะเวลาเท่าไรในการขึ้นสู่ตําแหน่ง
ที่สูงขึ้น
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง
ขวัญและ ชีวิตพนักงานครู บุคลากร
ทางการ ศึกษา ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง
๓. เพื่อให้พนักงานส่วนตําบลได้มี
ความรู้ประสบการณ์ มีศักยภาพใน
หน้าที่มากขึ้นและนํามาใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น
ถูกต้องตามระเบียบที่กําหนด
๔. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรให้มี สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน มีความ ปลอดภัย มีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง มี
ความรักความสามัคคีร่วมกันทํา
ความ สะอาดสํานักงาน
๕. เพื่อให้บุคลากรเป็นบุคลากรที่มี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
ช่วยกันป้องกันการ ทุจริต มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติหน้าที่

๑. บุคลากรใน
องค์กรมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน
๒. สร้างความ
ปลอดภัยในอาชีว
อนามัย และ
สภาพแวล้อมใน
การทํางาน
๓. มีการให้
ความสําคัญและ
สร้างขวัญกําลังใจ
ของบุคลากรใน
องค์กร

๑. มีการ
ปรับปรุง
นโยบายกร
ส่งเสริมความ
เจริญก้าวหน้า
ของ พนักงาน
ส่วนตําบล
๒. ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ในการทํางาน
ภายในที่ทํางาน
ได้
๓. ทําให้
บุคลากรมีความ
รักในองค์กร
และบุคลากรด้ย
กัน ส่งผลให้การ
ทํางานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ดําเนินงาน
๗. นโยบายการพัฒนา
คุณภาพ ชีวิต และสร้าง
ความก้าวหน้าใน สาย
อาชีพ
๗.๑ นโยบายของผู้บริหาร
ที่ ส่งเสริมความ
เจริญก้าวหน้าของ
พนักงานส่วนตําบล
๗.๒ งานจัดส่งพนักงาน
ส่วนตําบลไปอบรม ศึกษา
ดูงานตาม มาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งหรือ
หน้าที่ ๆ เกี่ยวข้อง
๗.๓ งานจัดทําโครงการ
Big Cleaning Day ทํา
ความสะอาด
ครั้งใหญ่
๗.๔ งานจัดทําแผน
เสริมสร้าง วินัย คุณธรรม
จริยธรรมและ ป้องกันการ
ทุจริต
๗.๕ กิจกรรมให้
ความสําคัญและสร้างขวัญ
กําลังใจโดยการอวยพรวัน
เกิดให้บุคลากรในองค์กร

หมายเหตุ

ประเด็นนโยบาย/แผนการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลการ
ดําเนินงาน

๑. เพื่อให้พนักงานส่วนตําบล
พนักงานครู บุคลากรทางการ ศึกษา
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ทํางานตรงตามตําแหน่ง และ
ความสามารถของตน และมีขวัญ
กําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน

พนักงานส่วน
ตําบลทุกคนไม่มี
การประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดี
งาม

๑. พนักงาน
ส่วนตําบลทุก
คนมีการ
ปฏิบัติงานตรง
ตามตําแหน่ง
และ
ความสามารถ

ดําเนินงาน
๘. นโยบายด้านการใช้
ประโยชน์
๘.๑ งานให้ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
รวมทั้ง ควบคุม กํากับ
ดูแลผู้ใต้บังคับ
บัญชาให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัย ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ ประกาศที่
เกี่ยวข้อง หาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา กระทํา
ผิดหรือทุจริตให้รายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบและ
สืบหา ข้อเท็จจริงโดยเร็ว
๔.๒ งานดําเนินการ
ตรวจสอบ คุณสมบัติของ
พนักงานตาม มาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง เพื่อ
ดําเนินการเลื่อนระดับ
และเงินเดือน ให้สูงขึ้น
ตามความรู้ความสามารถ
ของแต่ละ บุคคล

๒.เพื่อให้พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของทาง
ราชการและของทางเองค์การบริหาร
ส่วนตําบลที่ได้กําหนดไว้
๓. เพื่อให้พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
๔. เพื่อให้พนักงานส่วนตําบลได้มี
โอกาสความก้าวหน้าในการปฏิบัติ
หน้าที่มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
๕. เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการ
ประเมินขั้นเงินเดือน การพิจารณา
ความดีความชอบโดยใช้ผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมาเป็นตัวประเมิน

๒. หากพบเจอ
การทุจริต จัดให้
มีการสอบสวน
ข้อเท็จจริง และ
ดําเนินการทาง
วินัยการทุจริต
(ใน
ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ ไม่มีการ
ทุจริต)

หมายเหตุ

ปัญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
๑. จํานวนพนักงานส่วนตําบลไม่เพียงพอ/ไม่เป็นไปตามแผนอัตรากําลังที่วางไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานใน
บางเรื่องมีความล่าช้า ไม่ทันกับความต้องการของ ประชาชน
๒. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายและระเบียบการปฏิบัติงานต่าง ๆ
๓. เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ส่งผลให้พนักงานไม่ได้
เดินทางไปอบรมสัมมนาและไม่ได้ดําเนินโครงการ เพิ่มศักยภาพของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
๔. บุคลากรบางคนยังปฏิบัติไม่เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างที่ดี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
9. ดําเนินการสรรหาบุคลากรและจัดสรรคนลงสู่ตําแหน่งตามโครงสร้างและกรอบอัตรากําลังที่วางไว้ เพื่อให้
การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว สนองความ ต้องการของประชาชนได้ทันท่วงที
๒. ดําเนินการจัดส่งบุคลากรไปอบรมในสายงานของตนเอง หรือสายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และที่สําคัญบุคลากรที่จะเข้ามาปฏิบัติงานควรมี ความรู้พื้นฐานเรื่องระเบียบงานสารบรรณ เพราะงานสาร
บรรณเป็นหัวใจสําคัญของการปฏิบัติงานราชการที่เป็นระเบียบ เป็นหน้าเป็นตาขององค์การบริหารส่วน
ตําบล
๓. บุคลากรควรหาหลักสูตรจากสถาบันที่มีการอบรมในระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์
ให้กับตนเอง เพราะในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – ๒๐๑๔ จะไม่มีสถาบันใดที่
อบรมในระบบปิด แต่ถ้าหมดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - ๒๐๑๙ แล้วให้รีบไป
ดําเนินการอบรมตามที่ได้ลงทะเบียนอบรมไว้
๔. องค์การบริหารส่วนตําบลควรที่จะดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ให้กับพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจําหรือพนักงานจ้างตอนที่เข้ามาปฏิบัติราชการ ใหม่ ๆ

