
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม  อ าเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธาน ี

ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
 
1.การสรรหาและเลือกคัดเลือกบุคลากร 

ประเด็นนโยบาย ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ระยะเวลาด าเนินการ 
การสรรหาและการ

คัดเลือก 
1. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและ
หลั ก เ กณฑ์ต ามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานีก าหนด 
2. มีการสรรหาพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างตามกรอบระยะเวลาในการสรรหา 
บรรจุ และแต่งตั้งตามระเบียบ ประกาศ และ
มติ ก.อบต. จังหวัดอุดรธานี  

การสรรหาพนักงานส่วนต าบลใช้เวลานาน
กว่าจะมีผู้มาด ารงต าแหน่ง 

ประกาศประชาสัมพันธ์
ผ่านหน่วยงาน และเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านหินโงม 
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2. ด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
ประเด็นนโยบาย ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี 1.ใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหินโงม ในการวิเคราะห์
อัตราก าลัง เพ่ือจัดท ากรอบ อัตราก าลังของ
พนักงานส่วนต าบลในแต่ละส่วนราชการ และ
น าไปสู่การก าหนดจ านวน ประเภท และระดับ
ต าแหน่ง เสนอคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหินโงม เพ่ือพิจารณา  
2.มีการติดตามและการปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง 3 ปี อย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การ
ก าหนดจ านวน / ต าแหน่ง เพ่ิม หรือ ลด 
จ านวนต าแหน่ง เสนอคณะกรรมการพนักงาน 
ส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี เช่น การขอเปิด
กรอบพนักงาน จ้าง เป็นต้น 

ในการวิเคราะห์ อัตราก าลังเพ่ือจัดท า กรอบ
อัตราพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
คณะกรรมการขาดความเข้าใจใน
กระบวนการ วิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง 

ก่อนการด าเนินการ 
วิเคราะห์ฯ ต้องชี้แจง และ

ท าความเข้าใจ 
คณะกรรมการก่อน 
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3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ประเด็นนโยบาย ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนพัฒนาบุคลากร 1.มีแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี  
2.มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล โดย ส่งบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตร
ต่างๆ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามท่ี 
หน่วยงานราชการได้จัดขึ้น 

การพัฒนาบุคลากรตาม แผนพัฒนา
บุคลากรไม่ เป็นไปตามเป้าประสงค์ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 
19 

เมื่อมีมาตรการของรัฐ 

ก าหนดให้สามารถจดั อบรมได้ 
หน่วยงาน ต้องเร่งด าเนินการ 

พัฒนาบุคลากร 
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4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ประเด็นนโยบาย ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ระยะเวลาด าเนินการ 
การประเมินผลการ 

ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติ ราชการ ตามที่ ก.อบต.จังหวัด
อุดรธานีก าหนดไว้ เพื่อใช้ใน การบริหารบุคคล
ในด้านต่างๆ เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล การเลื่อนเงินเดือน
ส าหรับครู องค์การบริหารส่วนต าบล การเลื่อน
ค่าตอบแทน และการ ต่อสัญญาจ้างส าหรับ
พนักงานจ้าง การใช้เป็นข้อมูลเป็น เกณฑ์ใน
การจ่ายค่าตอบอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส
ประจ าปี) 

ตัวชี้วัดในการประเมินขาด ความสอดคล้อง
กับ นโยบายจากองค์กรลงสู่บุคคล 

จัดประชุมท าความ เขา้ใจ
ผู้รับการประเมิน และผู้

ประเมิน 
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5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประเด็นนโยบาย ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ระยะเวลาด าเนินการ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. จัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่าง
ครบถ้วน  
2. จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล ,อุปกรณ์
ดับเพลิงเบื้องต้น , อุปกรณ์เซฟตี้ในการเกิด
ไฟฟ้ารัดวงจร ฯลฯ 
3. จัดกิจกรรมจิตอาสาขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ขาดงบประมาณในการ ด าเนินการ ควรเห็นความส าคัญ 
ประเด็นนี้ โดย พยายาม

จัดหาเรื่อยๆ 
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