
 

 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิเคราะห์ผลการบริหาร 

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประเด็นนโยบาย/แผนการดําเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
การวางแผนกําลังคน 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 
- การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

- เพ่ือเป็นแนวทางในการ
จัดการบริหารกำลังคนให้
เป็นไปตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

- มีการจัดทำ/การปรับปรุง
แผนอัตรากำลังแล้วเสร็จ
ตามเวลาและครบถ้วนตาม
ภารกิจที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลมีอยู่ 

- มีการจัดทำแผนอัตรากำลังฉบับปรับปรุง
ครั ้งที ่ 3 เพื ่อให้โครงสร้างภาระหน้าที่ 
เป็นไปตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศ 
- มีการปรับปรุงตำแหน่งและเพ่ิม
เจ้าหน้าที่ในภาระงานที่ขาดแคลน 

ปัญหาอุปสรรค ภาระงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลไม่
สามารถคาดการณ์ได้ 100 % 
เนื่องจากการกระจายอำนาจ
ไม่ได้เกดิโดยสมบูรณ์ ทำให้ใน
บางครั้งอาจจะมีภาระงานเพ่ิม
มาระหว่างปีงบประมาณได้ 
ข้อเสนอแนะ ดำเนินการ
ตรวจสอบอัตรากำลังและ
ภาระหน้าที่โดยสม่ำเสมอ 

การบรรจุ และการแต่งตั้งบุคลากร 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 

- งานบรรจุและแต่งตัง้พนักงาน 

- เพ่ือเป็นการบรรจุแต่งตั้ง
บุคลากรให้ดำรงตำแหน่ง
ที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ 

- มีการดำเนินการบรรจุ
แต่งตั้งบุคลากรที่ขาดแคลน
ในตำแหน่งต่าง ๆ                       
- มีตำแหน่งว่างในแผน
อัตรากำลังปี 2564                  
ไมเ่กินร้อยละ20% 

มีการดำเนินการแต่งตั้งพนักงานตาม 
- คำสั่งอบต.ดอยหล่อที่ 039/2564 การ
บรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ 
- คำสั่งอบต.ดอยหล่อที่ 163/2564 การ
บรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป 
- คำสั่งอบต.ดอยหล่อที่ 263/2564 การ
บรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป 
- คำสั่งอบต.ดอยหล่อที่ 100/2564 
การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป 
- มีอัตราว่างในปี 2564 คิดเป็น 7.14%  

ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการ
ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ
ค่อนข้างนานซึ่งทำให้ในระหว่าง
ดำเนินการภาระงานอาจจะไม่มี
ผู้ปฏิบัติงาน 
ข้อเสนอแนะ ดำเนินการ
ตรวจสอบภาระงานอย่าง
สม่ำเสมอ 



ประเด็นนโยบาย/แผนการดําเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ครึ่งปีแรก/ครึ่งปีหลัง 

- เพ่ือเป็นเครื่องมือใน  
การพัฒนางาน รวมไปถึง
การวัดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

- มีการประเมินประสิทธิการ
ประจำปีและมีการรายงาน
ผลการเนินงาน 2 ครั้ง/ปี 

- มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง/
ปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 มีนาคม และครั้งที่ 
2 ในวันที่ 30 กันยายน  

ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานใน
บางครั้งมีร่างแบบออกมาก่อน
การปฏิบัติงานจริงส่งผลให้ไม่
สามารถใส่ผลงานที่เกิดระหว่าง
ช่วงได้ 
ข้อเสนอแนะ ควรมีการ
วางแผนงานที่จะมอบหมายต่าง 
ๆ เพิ่มขั้น 

การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน  

- ประกาศคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน
ส่วนตำบล 

- เพ่ือสร้างจิตสำนึกและ
ค่านิยม แก่บุคลากร ใน
การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการรักษา
วินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน  

- มีประกาศคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อเป็นกรอบ
แนวทางสำหรับบุคลากรใน
ที่ทำงาน 
 

- มีการจัดทำประกาศคุณธรรมจริยธรรม
พนักงานประจำปี 2564 

ปัญหาอุปสรรค เนื่องจาก
สถานการณ์โควิดในบางครั้งไม่
สามารถจัดโครงการเองได้ 
ข้อเสนอแนะ รอการปรับปรุง
และมาตรการจากสาธารณสุข
ในการจัดอบรม 

การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 

- งานรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัด
จ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 
- งานรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

-  เพ่ือให้ได้มีผู้มีทักษะ
ความสามารถเหมาะสม
กับงานมาดำรงตำแหน่ง 

-  มีการดำเนินการรับ
โอนย้ายและปรับปรุงกรอบ
อัตรากำลังตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมายและถ่าย
โอน โดยมีอัตราตำแหน่งว่าง
ไม่เกิน 20% 

-  มีการดำเนินการรับโอนย้ายและ
ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมายและถ่ายโอนในปี 2564  
โดยได้มีการดำเนินการปรับปรุงแผน
อัตรากำลังและตำแหน่ง ในปี 2564 
รวมถึงได้มีการรับโอนย้ายผู้มีความรู้
ความสามารถเพ่ือดำเนินงานในตำแหน่ง
ว่าง โดยมีอัตราตำแหน่งว่างไม่เกิน 20% 

ปัญหาอุปสรรค ในบางครั้งการ
สรรหาผู้มีความสามารถไม่
สามารถสรรหาได้เนื่องจากบุคล
การในสายงานคลาดแคลน
ข้อเสนอแนะ เห็นควรรอการ
ขอใช้บัญชีสอบจากกรม 
 



ประเด็นนโยบาย/แผนการดําเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
การพัฒนาบุคลากร 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 
- การอบรมสัมมนา/เดินทางไปราชการ 

- เพ่ือให้บุคลากรใน
องค์กรมีการพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถและ
สามารถพัฒนาศักยภาพ
ในการทำงานเพิ่มข้ึน 

- พนักงานและบุคลากรใน
สำนักงานได้รับการพัฒนา
มากกว่าร้อยละ 60 % 

- มีการพัฒนาพนักงานโดยวิธีการ
ฝึกอบรมและประชุมสัมมนาตำแหน่งต่าง 
ๆ คิดเป็นร้อยละ 80 ของพนักงาน 

ปัญหาอุปสรรค ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด 19
ทำให้มีการจัดอบรมน้อยลง 
ข้อเสนอแนะ สมัครหลักสูตร
ผ่านการอบรมสัมมนาออนไลน์ 

การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 

- การสอบสายงานผู้บริหารประจำปี 
2564 ตามประกาศ 
คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

- เพ่ือให้บุคลากรมองเห็น
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ เป็นการดึงดูด จูงใจ
และรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถให้อยู่กับ
องค์กร 

- มีการดำเนินการสนับสนุน
การเลื่อนระดับของพนักงาน
ที่สามารถดำเนินได้ตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

- มีการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานสอบ
สายงานผู้บริหารประจำปี 2564 ตาม
ประกาศ คณะอนุกรรมการสรรหา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ให้
ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สำหรับผู้มี
สิทธิตามเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

ปัญหาอุปสรรค ในบางครั้งการ
เลื่อนระดับส่งผลให้ต้องเกิดการ
โอนย้ายของพนักงานซึ ่ง เป็น
ก า ร ย ้ า ย จ ากภ ู ม ิ ล ำ เ น า ที่
ครอบครัวอาศัยอยู่ 
ข้อเสนอแนะ รอกรมปรับปรุง
มาตรฐานตำแหน่งให้ติดตัวตาม
แบบ กค.เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องการ
จัดทำตำแหน่ง 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 

- การตรวจสุขภาพประจำปี 
- ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง 

- เพ่ือให้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปรับปรุง
การดำเนินชีวิตให้
สอดคล้องและรองรับกับ
การเปลี่ยนแปลง 

- มีผู้เข้ารับสวัสดิการอื่น ๆ 
ซึ่งนอกเหนือจากท่ีกฎหมาย
กำหนด มากกว่าร้อยละ 50 

- ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี
พนักงานมากกว่าร้อยละ 80 
- พนักงานที่มีอาการป่วยเรื้อรังจากการ
ทำงานและออฟฟิศซินโดรมสามารถเข้า
รับบริการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะ
พ่ึงพิงซึ่งมีผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ดำเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรค ในบางครั้ง
พนักงานบางคนไม่สะดวกเดิน
ทางเข้ารับบริการได้ตามวัน
เวลาที่กำหนด 
ข้อเสนอแนะ - 
 

 


