
ประเด็นนโยบาย/ แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ
1) การวางแผนก าลังคน
 - งานปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี 1. เพ่ือให้ อบต.ป่าก่อด ามีโครงสร้าง อบต.ป่าก่อด า มีการจัดท าแผนอัตรา - อบต.ป่าก่อด า ด าเนินการจัดท าแผน -เห็นควรด าเนินการพิจารณา
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) การแบ่งงานและระบบงานท่ีเหมาะสม ก าลัง  3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ อัตราก าลัง  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564- ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง

และไม่ซับซ้อน พ.ศ.2564 - 2566) ถูกต้อง 2566) มติ ก.อบต.เชียงราย คร้ังท่ี  9 / 63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
2. เพ่ือให้ อบต.ป่าก่อด า มีการก าหนด และ ก.อบต.จ.เชียงราย มีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2563 และ และภารกิจของหน่วยงาน
ต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้าง พร้อมท้ังประกาศใช้แผนอัตราก าลัง อบต.ป่าก่อด า ประกาศใช้เม่ือวันท่ี 1 ต.ค.63 รวมถึงการพิจารณาภาระ
เหมาะสมกับอ านาจหน้าท่ี ของ 3 ปี ทันในรอบปีงบประมาณ -ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
อบต.ป่าก่อด า คร้ังท่ี 1 / 2564  เพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง ของหน่วยงาน
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ การแบ่งส่วนราชการ การแบ่งงานภายใน
วางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนา และก าหนดอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการ
บุคลากรของ อบต.ป่าก่อด า ใน อบต.ป่าก่อด าให้เป็นไปตามประกาศ

ก.อบต. เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและ
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และ
กิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลเพ่ิมเติม
ในองค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) 
พ.ศ.2563
- ก าหนดต าแหน่งเพ่ิมตามโครงสร้าง
จ านวน  1 อัตรา ในต าแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.
-อบต.ป่าก่อด า ประกาศปรับปรุงแผนอัตรา
ก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) 
ประกาศใช้ วันท่ี  11 พฤษภาคม 2564

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย
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2) การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร
-กิจกรรมการรับโอน (ย้าย) เพ่ือให้การปฏิบัติงานภายในองค์กร -ไม่มีอัตราต าแหน่งว่างในแผนอัตรา -รับโอนต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง -การลดภาวะอัตราต าแหน่งว่าง
ในต าแหน่งท่ีว่าง มีความต่อเน่ือง และมีบุคลากรรับผิดชอบ ก าลัง  3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ มาด ารงต าแหน่งท่ีว่าง ในองค์กรเพ่ือป้องกันการท างาน

ในแต่ละงานโดยตรง เพ่ือให้งานเกิดผล พ.ศ.2564 - 2566) นายชัชพงศ์  มหายศนันท์  มาด ารงต าแหน่ง ท่ีล้นมือ ซ่ึงส่งผลให้งานเกิด
สัมฤทธ์ิมากท่ีสุด ผู้อ านวยการกองช่าง เม่ือวันท่ี  18 ม.ค.64 ความล่าช้า เสร็จไม่ทันตามเวลา

ท่ีก าหนด งานขาดประสิทธิภาพ
- ประกาศรับโอน(ย้าย) ในต าแหน่งว่าง ประกอบกับ ต าแหน่งสายงาน
ดังน้ี บริหารท่ีว่าง มีผู้ด ารงต าแหน่ง
1. นายช่างโยธา ปง./ชง. ไม่ครบถ้วนเน่ืองจากติดข้อ
2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. ผูกพันกับการขอใช้บัญชีจาก
3. นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. กรมส่งเสริม 

-ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ
ขอใช้บัญชีกรม ฯ

3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 3.1  งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือสร้างความเป็นธรรม ความโปร่งใส  - กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ  - หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวช้ีวัด โดย  - การด าเนินการพิจารณา
ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง และสร้างมาตรฐานในการประเมิน งานราชการท่ีเป็นธรรม เสมอภาค ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ มีการก ากับ ดูแล กล่ันกรองของคณะกรรมการ
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ผลในองค์กร และสามารถตรวจสอบได้ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความชอบธรรม 

 -  การท าข้อตกลง ผลงานท่ีใช้การประเมิน มีความเป็นธรรม และมีความ
ผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือน าผลไปประกอบ โปร่งใส
การพิจารณาความดีความชอบ
 - การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
กล่ันกรองผลการปฏิบัติราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบัติและเกณฑ์มาตรฐาน



ประเด็นนโยบาย/ แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ
3.2  จัดให้มีการพิจารณาความดี  - เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ  - บุคลากรได้รับการพิจารณาเล่ือน  -  มีการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน  - จัดท าประกาศหลักเกณฑ์
ความชอบ ตามผลการปฏิบัติราชการ งานของบุคลากร ข้ันเงินเดือน เล่ือนข้ันค่าตอบแทน ถูกต้อง คร้ังท่ี 1 / 64 และ คร้ังท่ี 2 / 64 ให้เป็น การประเมินผลการปฏิบัติงาน
สามารถตรวจสอบได้  - พิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือน ครบถ้วน ทุกคน ไปตามผลการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ี ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ค่าตอบแทน เป็นไปตามผลการประเมิน ราชการโดยผ่านกระบวนการพิจารณา
ตามประกาศหลักเกณฑ์ จากคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน

พนักงานส่วนต าบล
 - มีการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้กับ
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล คร้ังท่ี
1 / 64 และ คร้ังท่ี 2 / 64 เป็นไปตาม
ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
โดยผ่านกระบวนการพิจารณาเล่ือนเงิน
เดือนของพนักานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
 - มีการพิจารณาเล่ือนค่าตอบแทนให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ คร้ังท่ี 1 / 64
จากคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนค่าตอบแทน

4) การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
4.1.การแจ้งบุคลากรในสังกัดรับทราบ  - เป็นเคร่ืองมือก ากับความประพฤติ  - จัดท าประกาศประมวลจริยธรรม  - ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบ  - เสริมสร้างกิจกรรมท่ีช่วย
ถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน ของข้าราชการ ของข้าราชการประจ าปี ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ส่งเสริมความรู้ในด้านประมวล
ท้องถ่ิน และข้อบังคับองค์การบริหาร  - ยึดถือเป็นหลักการและแนวทาง  - มีแนวทางปฏิบัติตามประมวล และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบล จริยธรรม
ส่วนต าบลป่าก่อด า ว่าด้วยจรรยาบรรณ ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ จริยธรรม ป่าก่อด า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการท้องถ่ิน
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  - ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กร

และข้าราชการพนักงานจ้างทุกระดับ
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4.2  ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงาน  - เพ่ือให้บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าท่ี  - อบต.ป่าก่อด า จัดท าค าส่ังแบ่งงาน  - การแบ่งงานและมอบหมายหน้าท่ีความ  - การมอบหมายงานต้อง
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ได้ตรงกับต าแหน่งและใช้ศักยภาพของ และมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ตามค าส่ัง อบต.ป่าก่อด า ท่ี   ด าเนินการตามก าหนด
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ตนเองได้อย่างเต็มท่ี ภายในองค์กร ส าหรับต าแหน่งว่าง 591 / 2563 ลงวันท่ี  9  ตุลาคม  2563 มาตรฐานของแต่ละต าแหน่ง
ก ากับ ติดตามและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา  - เพ่ือป้องกันการมอบหมายงาน ภายในองค์กร ได้จัดแบ่งงานกระจาย รวมถึงพิจารณาถึงความรู้
ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์แนวทาง ท่ีซ้ าซ้อน และกระจายงานอย่างเป็นธรรม ให้บุคลากรในหน่วยงานได้ช่วยกัน ความสามารถของแต่ละบุคคล
ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ปฏิบัติหน้าท่ี ประกอบ

4.3  ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน  - ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน  - แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย  - มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผล  - เสริมสร้างกิจกรรมท่ีช่วย
ตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย ตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน การด านเนิการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมความรู้ในด้านด าเนินการ
คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน การทุจริตประจ าปีงบประมาณ และการป้องกันการทุจริตคอรัปช่ัน ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
การทุจริตประจ าปีงบประมาณ การทุจริตในองค์กร พ.ศ.2564 - 2566 และการป้องกันการทุจริต
พ.ศ.2564 - 2566 คอรัปช่ัน
5) การสรรหาคนดีคนเก่ง  - เพ่ือเป็นการสร้างความขวัญและก าลังใจ  - พนักงานผู้ปฏิบัติงานมีก าลังใจ  - ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงาน  - มีการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ
กิจกรรมยกย่องพนักงานดีเด่น ยกย่องเชิดชูพนักงานผู้ปฏิบัติงาน แรงใจในการท างาน ท าให้ผลการปฏิบัติ ส่วนต าบล ราย นางกาญจนา  ค าต่าย ให้กับพนักงานในสังกัด 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดีเด่น ประจ าปี 2564 งานมีประสิทธิภาพ เกิดวามคุ้มค่าต่อ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง ในด้านอ่ืน ภายใต้สภาวะวิกฤต

ภารกิจของรัฐ  - ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานจ้าง โควิด-19 เช่นการจัดหาอุปกรณ์
ราย นางสาวศิราภรณ์  ปัญญาทิพย์ การท าความสะอาด การป้องกัน

การติดเช้ือ หรือการช่วยเหลือ
พนักงานผู้ท่ีติดเช้ือหรือกักตัว
และให้การช่วยเหลือครอบครัว
ของพนักงานเป็นการเบ้ืองต้น
เป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ความเสียสละ คุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
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6) การพัฒนาบุคลากร
6.1 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  - เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร อบต.ป่าก่อด า มีการจัดท าแผน มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3  ปี เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ 2564  - เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ พัฒนาบุคลากร 3 ปี (ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ) และ เกิดประสิทธิภาพควรด าเนินการ

ท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ พ.ศ.2564 -2566) และจัดท าแผน จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2564 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมี พัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ประกาศใช้ 16 ตุลาคม 2563 หรือส่งเสริมการพัฒนาเพ่ือ
ประสิทธิภาพ 2564 ให้เกิดทักษะ การเรียนรู้

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

6.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร  - เพ่ือให้กระบวนการและวิธีการ  - บุคลากรมีประสิทธิภาพในการท างาน  - มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากร
เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาเกิดประสิทธิภาพและตรงความ และสามารถความรู้ท่ีได้รับจากการ (ตามรายช่ือแนบท้าย) ให้เกิดการพัฒนาด้วยตนเอง 

ต้องการของบุคลากรแต่ละต าแหน่ง พัฒนามาประยุกต์ใช้ในงานได้ และมีความต่อเน่ืองของ
และเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองใน องค์ความรู้และสามารถท่ีจะ
การพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ สร้างองค์กร

แห่งการเรียนรู้
6.3  สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะ  - เพ่ือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  - บุคลากรเกิดการพัฒนาด้วยตนเอง  - ส่งเสริมพนักงานส่วนต าบลให้เรียนรู้  - ส่งเสริมให้เกิการเรียนรู้
ด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน  - เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่ง และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ด้วยตนเองในระบบ E-learning ในวิชา ในทุก ๆ ต าแหน่งงาน
E-learning การเรียนรู้ในหน่วยงาน ในการท างาน ความรู้ท่ัวไปและเฉพาะต าแหน่ง ในองค์กร

6.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการ  - เพ่ือให้การพัฒนาถูกต้องและตรงตาม  - บุคลากรได้รับการพัฒนาและน า  - หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์  - จัดให้มีการพัฒนาความรู้
ส่วนท้องถ่ินตามเกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการท างาน มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่ง ด้านทักษะในการท างานไปพร้อม ๆ
ก าหนดต าแหน่งในความรู้ ทักษะ ได้ตรงตามต าแหน่ง และสามารถ บุคลากร เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ กันเพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน
และสมรรถนะ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน

อ่ืนได้ เพ่ือเกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ



ประเด็นนโยบาย/ แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ
6.5  ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ  - เพ่ือวัดผลระดับความพึงพอใจของ  - บุคลากรเกิดความผาสุกในการท างาน  - หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจ  - พัฒนาแนวทางและวิธี
ของบุคลากร บุคลากรในองค์กร และมีความผูกพันในองค์กร ของบุคลากรในการบริหารทรัพยกรบุคคล การบริหารทรัพยากรบุคคล

 - เพ่ือผลการประเมินมาปรับปรุง ท้ังทางด้านการพัฒนาบุคคล สวัสดิการ ให้มีความหลากหลายและ
แนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากร สภาพแวดล้อม การท างาน บ าเหน็จความชอบ สามารถตอบสนองความต้องการ
บุคคลในองค์กร พร้อมท้ังติดตาม และน าผลความพึงพอใจ ของบุคลากรครบถ้วนทุกต าแหน่ง

ของพนักงานมาพัฒนา งาน

7) การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ
7.1 การจัดท าแผนความก้าวหน้า  - เพ่ือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  - บุคลากรสามารถทราบถึงเส้นทาง  - หน่วยงาน มีการจัดท า KM ประชาสัมพันธ์  - เสริมสร้างองค์ความรู้จาก
ในอาชีพของ อบต.ป่าก่อด า  - เพ่ือให้บุคลากรทราบถึงหลักเกณฑ์ ความก้าวหน้าในต าแหน่งงานตนเอง เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง หลากหลายวิธี และแหล่ง

และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และสามารถเตรียมความพร้อมได้ครบ ให้บุคลากรทราบ พร้อมท้ังให้ค าปรึกษา ความรู้ท่ีแตกต่างกัน
ถ้วนสมบูรณ์ ดังกล่าว

7.2 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  - เพ่ือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  - บุคลากรสามารถทราบถึงเส้นทาง  - หน่วยงาน มีการจัดท า KM ประชาสัมพันธ์  - เสริมสร้างองค์ความรู้จาก
แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าใน  - เพ่ือเตรียมความพร้อมให้บุคลากร ความก้าวหน้าในต าแหน่งงานตนเอง เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง หลากหลายวิธี และแหล่ง
สายงาน ให้บุคลากรในหน่วยงาน ในการพัฒนาจนเองเพ่ือเปล่ียนสายงาน และสามารถเตรียมความพร้อมได้ครบ ให้บุคลากรทราบ พร้อมท้ังให้ค าปรึกษา ความรู้ท่ีแตกต่างกัน
ได้รับทราบ ในระดับท่ีสูงข้ึน ถ้วนสมบูรณ์ ดังกล่าว

8) การพัฒนาคุณภาพชีวิต
8.1 การด าเนินกิจกรรม 5 ส.  - เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตการท างาน  - สถานท่ีท างานสะอาด ปลอดภัยจาก  - การด าเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นประจ า การด าเนินกิจกรรม เพ่ือสร้าง

ท่ีดีให้กับบุคลากรในองค์กร โรค และมีความสุขกับการปฏิบัติงาน ทุกเดือน ความสามัคคีให้เกิดข้ึนในองค์กร
 - การจัดหาแอลกอฮอล์ และหน้ากาก สร้างความผาสุข และพัฒนา
เพ่ือป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส โควิด -19 คุณภาพชีวิตในการท างาน
 - การฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือเป็นประจ า ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
เพ่ือป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส โควิด -19



ประเด็นนโยบาย/ แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ
8.2  ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ  - เพ่ือวัดผลระดับความพึงพอใจของ  - บุคคลากรเกิดความผาสุกใน  - หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจ  - พัฒนาแนวทางและวิธีการ
ของบุคลากร บุคลากรในองค์กร การปฏิบัติงานและมีความผูกพัน ของบุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคล บริหรทรัพยากรบุคคลให้มี

 - เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุง ในองค์กร ท้ังด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ ความหลากหลายและสามารถ
แนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากร สภาพแวดล้อม การท างาน บ าเหน็จความชอบ ตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรในองค์กร พร้อมท้ังติดตามและน าผลความพึงพอใจ บุคลากรครบถ้วนทุกต าแหน่งงาน

ของพนักงานมาพัฒนา



ปัญหาและอุปสรรค/เปรียบเทยีบกับปีที่ผ่านมา 

1) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ  มีการพัฒนาบุคลากรยังไม่ทั่วถึง และยังไม่เป็นระบบ ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ขาดการติดตามและประเ มินผลในภาพรวม ของส่วนราชการนั้น           
และไม่สามารถสนับสนุน ความต้องการหรือความคาดหวังของบุคลากรที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2)  การกำหนดเนื้อหาวิชา และวิธีการพัฒนาไม่ตรงกับตำแหน่งและหน้าที่ที่รับผิดชอบที่ชัดเจนมากนัก ทำให้การพัฒนายังไม่สามารถเกิดผลสั มฤทธิ์ได้เต็มที่ในทางปฏิบัติ  เกิดข้อบกพร่อง    
ในการปฏิบัติงานเป็นบางครั้งเนื่องจากยังมีความไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างชำนาญในสายงานที่ปฏิบัติ 
3) บุคลากรที่ขาดแคลน เนื่องจากการโอน (ย้าย) และติดข้อผูกพันกับทางกรมส่งเสริม ทำให้บางตำแหน่งไม่สามารถรับโอนย้ายได้ ทำให้มีการ กระจายงานให้กับบุคคลในกองรับผิดชอบ       
ซึ่งขาดความชำนาญในเร่ืองที่รับผิดชอบทำให้เกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่บ่อยครั้ง 
4) ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ในการพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอที่จะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรได้ครบทุกสายงาน 
5) เหตุโรคระบาดทำให้ไม่สามารถส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเป็นไปได้อย่างไม่เต็มที่  
6) ปัญหาการแบ่งพรรคแบ่งพวกในการทำงาน ขาดความรักใคร่สามัคคี มีทัศนคติในเชิงลบ 
7) องค์กรมีการวางแผนงานและการทำงานที่ซับซ้อน  ทำให้เกิดความไม่เป็นระบบขึ้นในองค์กร รวมถึงระเบียบต่าง ๆที่มีการปรับเปลี่ยน มาก ยิ่งขึ้น ซึ่งจากปัญหาเหล่านี้ ทำให้บุคลากร        
มีความอึดอัดใจ ไม่กล้าที่จะดำเนินการ 
 
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
1) ควรมีการดำเนินการตามกระบวนการ วิธีการและแนวทางตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และชัดเจนยิ่งขึ้น 
2) ในกระบวนการดำเนินการควรให้บุคลากรผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมทำเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาบุคากรขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 
3) ดำเนินการสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร ในด้านอื่น ๆ ที่สามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กร นอกเหนือจาก
ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทั้งทางด้านทักษะ และวิชาชีพอื่น 
4) ส่งเสริมการพัฒนาการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล เพื่อลดภาระด้านเอกสาร และเพื่อความสะดวกรวดเร็ว สามารถจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว้เป็นระบบไฟล์ สามารถสืบค้นได้ 
5) กำหนดรูปแบบการพัฒนาให้สอดคล้องกับตำแหน่งและการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงการปรับเปลี่ยนจากระบบการศึกษา มาเป็นการเรีย นรุ้จากการฝึกประสบการณ์ การสอนงาน 
และ การฝึกอบรม 
5) กำหนดรูปแบบและวิธีการและกระบวนการในการพัฒนาที่เหมาะสมให้กับบุคลากรแต่ละบุคคล เพราะการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันในเวลาเดี ยวกัน เรื่องเดียวกัน ด้วยวิธี
เหมือนกัน 
6) การพัฒนาระบบงาน โดยกำหนดนโยบายและระบบการจัดการด้านบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน การสร้างวัฒนธรรม
การทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพ 
7) สร้างความผาสุกและความผูกพันภายในองค์กร ผ่านกิจกรรม การเล่นกีฬา การทำ 5 ส. การช่วยเหลือและการป้องกันพนักงานจากโรคติดต่อโควิด 19 เพื่อให้เป็น องค์กรแห่งความสุข 
8) การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นสว่นหนึ่งของการประเมิน เพื่อที่จะสามารถพัฒนาให้มีการนำคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน มากำหนดประเด็นเพื่อการพัฒนาบุคลากรได้ ผลลัพธ์ของ
การพัฒนาบุคลากรต้องมีผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ของานที่สูงขึ้น ซึ่งแสดงว่า บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ สมรรถนะพร้อมต่อการปฏิบัติงาน 



ล ำดับ โครงกำร วันท่ีอบรม สถำนท่ีอบรม ช่ือ  -  สกุล ต ำแหน่ง
1 อบรมโครงกำรสำนใยรัก 3 วัย 30  กรกฎำคม  2564 ห้องประชุม อบต.ป่ำก่อด ำ นำงธัญญลักษณ์  วงกุรุ ครู ค.ศ.2

นำงอุทุมพร  เข่ือนค ำ ครู ค.ศ.1
นำงนิภำพร  ชัยรัตน์ ผู้ดูแลเด็ก

2 อบรมเพ่ิมประสิทธิภำพผู้บริหำรและ 27 เมษำยน 2564 ร้ำนเอกโอชำ  (สวนอำหำร) นำยจ ำนง  วรรณรำช ปลัด อบต.
พนักงำนส่วนท้องถ่ิน ต.ริมกก อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย นำงสุคนธ์ทิพย์  พงศ์ชนำนันท์ รองปลัด อบต.

28  ธันวำคม  2563 ร้ำนเอกโอชำ  (สวนอำหำร) นำยสุทัศน์  ศรีจันทร์ นำยก อบต.
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย นำยจ ำนง  วรรณรำช ปลัด อบต.

3 อบรมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร 30 พ.ย. - 1 ธ.ค.2563 ร้ำนเอกโอชำ  (สวนอำหำร) นำงสุคนธ์ทิพย์  พงศ์ชนำนันท์ รองปลัด อบต.
งำนบุคคลส่วนท้องถ่ินของ อปท. ต.ริมกก อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย นำงฐิตำภรณ์  สงค ำ หัวหน้ำส ำนักปลัด

4 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 1 - 4 เมษำยน 2564 โรงแรมริเวอร์ไซด์ บำงพลัด กทม. นำยอธิวัฒน์  สลีอ่อน คนงำน
ใช้โปรแกรมแผนท่ีภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ฯ รุ่นท่ี 28

5 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะ 19  มีนำคม  2564 ห้องประชุม อบต.ป่ำก่อด ำ นำงธัญญลักษณ์  วงกุรุ ครู ค.ศ.2
ผู้ปกครองด้ำนกำรปฐมพยำบำล นำงอุทุมพร  เข่ือนค ำ ครู ค.ศ.1
ในเด็กปฐมวัย นำงนิภำพร  ชัยรัตน์ ผู้ดูแลเด็ก

6 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ผู้ปกครอง 5 มีนำคม  2564 ห้องประชุม อบต.ป่ำก่อด ำ นำงธัญญลักษณ์  วงกุรุ ครู ค.ศ.2
เก่ียวกับกำรส่งเสริมพัฒนำกำร นำงอุทุมพร  เข่ือนค ำ ครู ค.ศ.1
กำรประเมินควำมฉลำดทำงอำรมณ์ นำงนิภำพร  ชัยรัตน์ ผู้ดูแลเด็ก
กำรดูแลสุขภำพทำงช่องปำกฟันและ
โรคติดต่อในเด็กปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.ป่ำก่อด ำ

สรุปผลการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564



ล ำดับ โครงกำร วันท่ีอบรม สถำนท่ีอบรม ช่ือ  -  สกุล ต ำแหน่ง
7 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำและ 6-10 ธันวำคม  2563 เชียงรำย - ฉะเชิงเทรำ - ระยอง นำงสุคนธ์ทิพย์  พงศ์ชนำนันท์ รองปลัด อบต.

บุคลำกรท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ นำงฐิตำภรณ์  สงค ำ หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต.
2564 นำงอัญธิกำ  กันทำ นักพัฒนำชุมชน

นำงสำวพยอม  ปัญญำทิพย์ นักจัดกำรงำนท่ัวไป
นำงณฐมน  ดอนชัย นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้
นำงสำวกรำญจณำ  รักษำภักดี นักวิชำกำรพัสดุ
นำงสำวศศิธร  ร่มพนำธรรม นักวิชำกำรเงินและบัญชี
นำยวิชชำวุธ  รักพุทธคุณ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นำยสุเวช  พิมน  ำเย็น นักวิชำกำรศึกษำ
นำงธัญลักษณ์  วงกุรุ ครู
นำงอุทุมพร  เข่ือนค ำ ครู
นำงสำวศิริขวัญ  ประยงค์ ผช.จพง.ธุรกำร
นำงสำวภำวิณี  ศรีจันทร์ ผช.จพง.ธุรกำร
นำงสำวศิรำพร  ปัญญำทิพย์ ผช.จพง.ธุรกำร
นำงพรนิภำ  บัวสุวรรณ คนงำน
นำยอธิวัฒน์  สลีอ่อน คนงำน
นำยอำนันท์  ศรีสุวรรณ คนงำน
นำยเอนก  ประยงค์ คนงำน
นำยเสำร์ค ำ  ศิลำ คนงำน
นำยสุทิน  กิจพิทักษ์ คนงำน

8 อบรมกำรบันทึกบัญชีและปฏิบัติงำน 16 - 19 พ.ค.2564 โรงแรมริเวอร์ไซด์ บำงพลัด กทม. นำงกำญจนำ  ค ำต่ำย ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. 12-15 พ.ค.2564 นำงสำวศศิธร  ร่มพนำธรรม นักวิชำกำรเงินและบัญชี
(e-lass) ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ภำครัฐและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ
ประจ ำปี 2564
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