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รายงานผลการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคลองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโสธร ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

ประเดน็นโยบาย/แผนการ
ด าเนนิงาน 

วตัถปุระสงค ์ ตวัชีว้ดั ผลการด าเนนิงาน ผลการวเิคราะห/์
ขอ้เสนอแนะ 

1)การวางแผนก าลังคน -วิเคราะห์อัตรา
ปัจจุบัน 
-การทบทวนการใช้
ก าลังคน 
-การเตรียมข้อมูลเพื่อ
การวางแผนก าลังคน 
-การส่ือสารงาน
วางแผนก าลังคนกับ
หน่วยงานต่าง ๆ 
-การออกแบบแนว
ทางการวิเคราะห์
อัตราก าลัง 
-ปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตราก าลังให้
เหมาะสมกับ
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

-แผน
อัตราก าลัง 3 
ปี 

-บริหารอัตราก าลังและ
ปรับอัตราก าลังให้
เป็นไปตามก าหนด 
-จัดท าและปรับปรุงแผน
อัตราก าลังให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนด 
-มีการสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ังท่ีสอดคล้องการ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

-สร้างและปรับ
กระบวนการท างาน
ของบุคคลากรให้
สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนว
ใหม่และเหมาะสมกับ
ภารกิจ 

2)กระประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

หลักการของระบบ
คุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-แบบ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ประจ าป ี
2563 

-พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  พนักงาน
ครู  พนักงานจ้าง ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดท าแบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 
2563 ครบถ้วน 

-เมื่อครบรอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  หากผล
คะแนนใดได้คะแนน
ต่ ากว่าเกณฑ์เพื่อท่ีจะ
ได้จัดท าแผนพัฒนา
การปฏิบัติราชการ
รายบุคคล 
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ประเดน็นโยบาย/แผนการ
ด าเนนิงาน 

วตัถปุระสงค ์ ตวัชีว้ดั ผลการด าเนนิงาน ผลการวเิคราะห/์
ขอ้เสนอแนะ 

3)การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัย 

-เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และการท างานให้มี
คุณลักษณะเป็น
ข้าราชการยุคใหม่ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม 
-สามารถน าหลัก
คุณธรรม จริยธรรมมา
ประยุกต์ใช้เป็น
ยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาหน่วยงาน ได้
อย่างเหมาะสมกับ
บทบาท ภารกิจ 
-มีความรู้ความเข้าใจ
และยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

-ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรใน
องค์กรปฏิบัติ
ตามค่านิยม
ขององค์กร 

-ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ทัศนคติของบุคคลใน
การท างาน 
-มีการสร้างมาตรฐาน
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 

-จัดให้มีระบบการ
ประเมินผลด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม อย่างเป็น
รูปธรรม 

4)การพัฒนาบุคลากร -เพื่อพัฒนาให้มี
สมรรถนะด้าน
ความคิด มีจิตส านึกใน
การพัฒนาตนเอง 
เพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมี
ระบบ  รู้วิธีคิดท่ี
ถูกต้อง มีทักษะในการ
ใช้ความคิด เพื่อการ
บริหารและการ
ปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิผล 
-เพื่อพัฒนาให้มี
สมรรถนะด้านงาน  มี
ทักษะในการบริหาร 
 

แผนพัฒนา
บุคลากร   

-การฝึกอบรม 
-การศึกษาดูงาน 

-บุคลากรได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
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5)การพัฒนาคุณภาพชีวิต -สร้างค่านิยมให้
ข้าราชการโดยน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงใช้
เป็นแนวทางการ
ด าเนินชีวิต 
-วางแผนใช้
งบประมาณเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ข้าราชการอย่าง
ประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ 

-มีระบบสร้าง
แรงจูงใจมี
ความชัดเจน
และเป็น
รูปธรรม 

-จัดท ามาตรฐานการ
สอนงานเพื่อพัฒนา
ภาวะผู้น าและ
ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

-ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยม
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

6)การสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

-เพื่อการแต่งต้ัง
ข้าราชการให้ด ารง
ต าแหน่งส าคัญ โดยยึด
หลักความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์ และ
ผลงาน  
 

-ส่งเสริมให้
ส่วนราชการ
วางแผนและ
ก าหนด
หลักเกณฑ์
ส าหรับการ
แต่งต้ัง
ข้าราชการ
ภายในท่ี
ด าเนินการได้
สอดคล้องและ
ตรงตาม
หลักเกณฑ์
และวิธีการ
แต่งต้ังท่ี ก.
อบต.ก าหนด 

-ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
เพื่อคัดกรองคนดีคนเก่ง 
โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึน้จาก
การท างาน จาก
ประสบการณ์ในการ
ท างานในหน่วยงาน 
หรือพื้นท่ีท่ีมีความ
จ าเป็นส าหรับใช้
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเมื่อจะด ารง
ต าแหน่งส าคัญของส่วน
ราชการนั้น 

-เป็นการจูงใจให้
บุคลากรในส่วน
ราชการเกิดการ
พัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบ โดยต้ังใจ
ปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย และสร้าง
ผลงานในหน่วยงาน  

 

 

 

 

  


