
1 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564 

ประเด็นนโยบาย/แผนงานการ
ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ 

1. การวางแผนกำลังคน 
 แผนอัตรากำลงั 3 ป (พ.ศ. 
2564 – 2566) 

วัตถุประสงคในการจดัทำ
แผนอัตรากำลัง 3 ป 
1. เพื่อใหมีโครงสรางแบงงาน
และระบบงานที่เหมาะสมไม
ซ้ำซอน 
2. กำหนดประเภทตำแหนง
สายงาน การจัดอัตรากำลัง
โครงสรางสวนราชการให
เหมาะสมกับภารกิจ อำนาจ
หนาที่ของ อบต. 
3. เพื่อใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตำบล สามารถ
ตรวจสอบการกำหนดตำแหนง
วาถูกตองเหมาะสม กับอำนาจ
หนาที่ ความรบัผิดชอบของ
สวนราชการนัน้หรือไม 
4. เพื่อเปนแนวทางในการ
ดำเนินการวางแผนการพัฒนา
บุคลากร 
5. เพื่อให อบต.สามารถ
วางแผนในการพัฒนาบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตำบล 
และเพ่ือใหการบริหารงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
มีปริมาณตำแหนงที่ครบถวนเพียงพอตอ
การใหบริการประชาชน รอยละ 90 
 
เชิงคุณภาพ 
สามารถทราบขอมูลพื้นฐาน จดุแข็ง 
จุดออน โอกาสและอุปสรรคในการ
ทำงานของทรัพยากรบุคคลที่มอียูใน
ปจจุบนัและอนาคต รอยละ 80 
 
เชิงประโยชน 
วางแผนใหสอดคลองกับการดำเนินงาน
ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ใหเปนอยางมีประสทิธิภาพนำไปสู
เปาหมายในภาพรวมได 

จัดทำแผนอัตรากำลงั 3 ป พ.ศ. 
2564 – 2566 (ฉบับปรับปรงุ 
ครั้งที่ 2) และการวิเคราะหภาระ
งานการเตรียมขอมูล และการคดิ
วิเคราะหของคณะกรรมการ
ผูเก่ียวของเพ่ือใหสอดคลองกับ
นโยบายผูบริหารยุทธศาสตรการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตำบล 
การบริหารบุคคลตามหลักเกณฑ
ของกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ินกำหนด 

มีการประชุมของคณะกรรมการ
จัดทำและปรับปรุงแผน
อัตรากำลัง พ.ศ. 2564 – 
2566 (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 2) 
โดยคณะกรรมการมีผูบริหาร 
และหัวหนาสวนราชการ รวม
ประชุมเพ่ือวางแผนการจัดทำ
แผนอัตรากำลงั และการปรับปรุง
แผนอัตรากำลงั 3 ป 
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ประเด็นนโยบาย/แผนงานการ
ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ 

 6. เพ่ือให อบต. สามารถ
ควบคุมภาระคาใชจายดาน
การบริหารบุคคลใหเปนไป
ตามที่กฎหมายกำหนด 

   

 

ปญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

 ปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น และมีความตองการใชบุคลากรที่มีความชำนาญ หรือตองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ปริมาณงานเพ่ิมขึ้น รอยละ 20  

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

 ควรมีการกำหนดโครงสรางและกำหนดกรอบอัตรากำลังใหสอดคลองกับภารกิจและอำนาจหนาที่เพ่ือสามารถแกไขปญหาของ อบต.สะพุง ไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความสะดวกรวดเร็วสรางความพึงพอใจใหไดมากที่สุด และสามารถพัฒนากิจการของ อบต.สะพุง ใหมีความเจริญกาวหนาตอไป 
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ประเด็นนโยบาย/แผนงานการ
ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    2.1 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจำป 2564 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให
ประเมินอยางนอย 2 องคประกอบ 
ไดแก ผลสัมฤทธิ์ของงานจะตองมี
สัดสวนคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 
  1. ผลสัมฤทธ์ิของงาน ใหประจาก
ปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความ
รวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่กำหนด 
หรือความประหยัด หรือความคุมคาของ
การใชทรัพยากร 
2. พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ใหประเมิน
จากสมรรถนะหลักตามที่  ก.อบต.
กำหนด และสมรรถนะ        ตามสาย
งานตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงที่ ก.
อบต.กำหนดอยางนอย 3 สมรรถนะ 
โดยใหประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนตำบลปละ 2 ครั้ง ตาม
รอบปงบประมาณ คอื ครั้งท่ี 1 (1 
ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปถัดไป) ครั้ง
ที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน ของป
เดียวกัน) ผูบังคับบัญชามีหนาท่ี
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้น
เงินเดือน และคาตอบแทนอ่ืน การให
รางวัลประจำป การแตงตั้ง การใหออก
จากราชการ 

เชิงปริมาณ 
1. พนักงานไดรับการประเมินในระดับ
ดีเดน รอยละ 90 ขึ้นไป 
 
 
เชิงคุณภาพ 
1. พนักงานสวนตำบลมีการสรางสรรค
ผลงานเพ่ือประชาชนเพ่ิมข้ึนรอยละ 
80 
 
เชิงประโยชน 
1. เปนการกระตุนใหพนักงานเกิด
ความกระตือรือรน และพัฒนาตนเอง
มากขึ้น รอยละ 80 

 
1. จากการประเมินและการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ปรากฏวา 
มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเดน
รอยละ 93 
1. ผูบังคบับัญชาประเมินและให
คะแนนตามผลงานจริงท่ีเพิ่มข้ึน 
รอยละ 80 
 
 
1. พนักงานมีการกระตือรือรนใน
การปฏิบัติงาน และพัฒนาตนเอง
จากการท่ีผูบังคับบัญชาประเมินตาม
เกณฑที่กำหนดเพ่ิมข้ึนการพัฒนา
เพ่ิมขึ้นรอยละ 80 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ใหคำนึงถึงผลงาน 
(Performance 
Management) ที่เชื่อมโยง
ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
ไปสูผลการปฏิบัติงานในระดับ
องคกร คุณภาพและปริมาณ
งาน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานที่ได
ปฏิบัติมา ความสามารถและ
ความอุตสาหในการปฏิบัติงาน 
ความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ตลอดจนการรักษาวินัยที่
เหมาะสมกับการเปนพนักงาน
สวนตำบล โดยจัดทำการ
ประเมินอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
เปดโอกาสใหผูถูกประเมิน
ชี้แจงหรือขอคำปรึกษาดวย 
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ปญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบลตั้งแตข้ันตอนการเตรียมการประเมินผล การจัดทำคำรับรองบุคคล การติดตามและใหคำปรึกษาแนะนำการ

ปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวบรวมและจัดเรียงผลการประเมินของสำนัก/กอง เสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณา บางครั้งคะแนนผลการประเมินไม

เปนไปตามความประสงคทำใหผูรับการประเมินไมพึงพอใจ 

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

 กระบวนการรวบรวมและพิจารณาตองใชความรอบคอบในการพิจารณาและยุติธรรมมากที่สุด 
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ประเด็นนโยบาย/แผนงานการ
ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ 

3. การสงเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัย 
  3.1 โครงการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และตอตานทุจจริต
คอรัปชันพนักงานสวนตำบลสะพุง 
ประจำป 2564 

1. สงเสริมใหขาราชการ และ
บุคลากรของ อบต.สะพุง ไดมีความ
เขาใจดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
ของขาราชการท่ีบัญญัติไวเปน
กฎหมายเห็นความสำคัญ และ
เสริมสรางภาพลักษณของหนวยงาน
ใหมีความโปรงในและเปนธรรมฃ 
2. เพ่ือสงเสริมใหพนักงานสวน
ตำบล อบต.สะพุง มีคานิยมในการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีเปนขาราชการ
ยุคใหมที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
3. เพ่ือสงเสริมใหพนักงานสวน
ตำบล มีจิตสำนึก คานิยมและ
วัฒนธรรมเรื่องความชื่อสัตยสุจริต 
สงผลใหหนวยงานปลอดการทุจริต
คอรรัปชัน 
4. เพ่ือเสริมสรางการทำงาน ท่ีสุจริต
โปรงใสของขาราชการ 
5. ประสานขอความรวมมือทั้ง
หนาวยงานภายในและหนวยงาน
ภายนอกในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

เชิงปริมาณ 
พนักงานสวนตำบลไดเขารับการอบรม
รอยละ 60 
 
 
 
 
เชิงคุณภาพ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชนเพ่ิมมากขึ้น
รอยละ 80 
 
เชิงประโยชน 
หนวยงานปลอดจากทุจริตคอรัปชั่น 
รอยละ 100 

 
พนักงานสวนตำบลไดเขารับการ
อบรมรอยละ 63.16 
 
 
 
 
 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เพ่ิมมากขึ้นรอยละ 80 
 
 
 
หนวยงานปลอดการทุจริตคอรัปชั่น 
รอยละ 100 
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ปญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

 การทุจริตคอรัปชันเปนปญหาใหญที่สะสมมาเปนเวลานาน ฝงรากลึกอยูในสังคมมาตลอด สงผลใหเกิดปญหามากมาย ประเทศตองสูญเสียในดานตาง ๆ หากปลอยไวอาจ

กอใหเกิดการเสียหายกับประเทศชาติ 

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

 ควรใหความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลสะพุง เพ่ือใหตระหนักรูถึงการสรางจิตสำนึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม ตอตานทุจริตคอรรัปชัน 

ปฏิบัติงานดวยความชื่อสัตยสุจริตรวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมนิยม ดวยจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ ประพฤติตัวเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน 
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ประเด็นนโยบาย/แผนงานการ
ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ 

4. การสรรหาคนเกง 
  4.1 โครงการคัดเลือกพนักงาน
สวนตำบลดีเดน ประจำป 2564 

1. เพ่ือคัดเลือกพนักงานดีเดนที่สามารถ
เปนแบบอยางที่ดีใหกับองคกรได 
2. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติผูปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดี ผูที่ไดรับคัดเลือก 
3. เพ่ือใหผูที่ไดรับคัดเลือกมีความ
ศรัทธาและยึดมั่นในการทำความดี
สรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนตอ
ประชาชน 
4. เพ่ือสงเสริมจิตสำนึกใหกับ
ผูปฏิบัติงาน 
5. เพ่ือเปนการกระตุนใหพนักงานเกิด
ความกระตือรือรนและพัฒนาตนเอง
มากยิ่งขึ้น 
6. สรางความสามัคคีในองคกร 
7. สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
8. เปนขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

เชิงปริมาณ 
1. พนักงานสรางสรรคผลงานที่เปน
ประโยชนตอประชาชนเพ่ิมมากขึ้น 
รอยละ 80 
 
เชิงคุณภาพ 
1. ผูไดรับการคัดเลือกปฏิบัติตน
เปนไปตามหลักเกณฑการคัดเลือก 
รอยละ 80 
 
 
 
เชิงประโยชน 
3. เปนการกระตุนใหพนักงานเกิด
ความกระตือรือรน และพัฒนาตนเอง
มากขึ้น รอยละ 80 

 
1. ทำโครงการตาง ๆ เพ่ือ
ประชาชนเพ่ิมมากขึ้น บุคลากรมี
คุณภาพมากข้ึนประชาชนพึงพอใจ
รอยละ 90 
 
2. คณะกรรมการดำเนินการ
คัดเลือกผูเขารับการคัดเลือกเปนไป
ตามหลักเกณฑ รอยละ 80 ผูไดรับ
คัดเลือกไดประกาศนียบัตรยกยอง
เชิดชูเกียรติ 
 
พนักงานมีการกระตือรือรนในการ
ทำงาน และพัฒนาตนเองจากการท่ี
ผูบังคบับัญชาประเมิน มีการ
พัฒนาขึ้น รอยละ 80 

ใหความสำคัญกับการสงเสริม
สนับสนุนใหพนักงานสวน
ตำบลประพฤติปฏิบัติดี มี
จิตสำนึกดี กระตุนและสราง
แรงจูงใจใหทำงานอยางตั้งใจ 
เปนผูปฏิบัติดี เปนแบบอยาง
ที่ดี เพ่ือใหประชาชนเกิด
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสวนตำบลสะพุง 

ปญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

 ประชาชนจะมีความเปนอยูที่ดี มีความสุข ไดรับการติดตามและไดรับการตอบสนองตรงตอความตองการในการแกปญหาของประชาชนท่ีเกิดข้ึน จึงข้ึนอยูกับการประพฤติ

ปฏิบัติของบุคลากรในหนวยงานทุกคน หากบุคลากรของหนวยงานเปนผูมีคณุธรรมในการปฏิบัติงาน จึงเปนปจจัยสำคัญในการปฏิบัติงานของหนวยงาน เนื่องจากการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมามีการพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่องทุกป 

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

 แตงตั้งคระกรรมการเพ่ือดำเนินการคดัเลือกพนักงานดีเดน เพ่ือสรางแรงบันดาลใจในการทำงาน และเปนแบบอยางท่ีดีใหกับพนักงานในรุนตอๆ ไปที่เขามาทำงานใน

องคกรแหงนี้ 



8 
 

 

ประเด็นนโยบาย/แผนงานการ
ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ 

5. การพัฒนาบุคลากร 
  5.1 กิจกรรมสงเสริมบุคลากรเขา
รับการอบรมในการทำงาน 

1. เพ่ือใหบุคลากรเขารับการอบรมตาม
หลักสูตรตาง ๆ เปนการพัฒนาทักษะใน
การทำงาน 
 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะในการ
ทำงาน รอยละ 80 
 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
รอยละ 80 
 
เชิงประโยชน 
หนวยงานมีบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาย
งาน รอยละ 80 

 
1. บุคลากรไดรับความรูจากเขารับ
การอบรมสามารถนำมาปรับใชใน
การปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันได 
2. บุคลากรไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะในสายงาน 
3. บุคลากรไดรับการฝกอบรมตาม
หลักสูตรที่จัดตามภารกิจอำนาจ
หนาที่ 

1. บุคลากรมีทักษะในการ
ทำงานดีข้ึน สามารถทำงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
2. แจงเวียนหนังสือ และ
ประชาสัมพันธ เมื่อมีการจัด
อบรมในงานตาง ๆ เพ่ือเปน
การเปดโอกาสใหบุคลากรได
สมัครเขารับการอบรม 

ปญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

 1. การไมสอดคลองกันในหัวขอที่จะพัฒนา เชน การสงบุคลากรไปอบรมกับหนวยงานภายนอกไมตรงกับตำแหนงหรือหนาที่ของแตละคนเมื่อเสร็จสิ้น กิจกรรมการพัฒนา

บุคลากรแลว ผูท่ีเขารวมกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรไมสามารถนำเอาความรูที่ไดรับมาใชในงานได 

 2. การดำเนินการตามแผนพัฒนาไมเปนไปตามแผนพัฒนาบุคลากร ไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว เนื่องจากในชวงที่จะจัดโครงการฝกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรในเรื่อง

ตาง ๆ อาจจะมีกิจกรรมอ่ืน ๆ แทรกในชวงนั้นทำใหตองมีการเลื่อนออกไปทำใหกระทบแผน 

 3. บุคลากรขาดการใสใจในการพัฒนาตัวเอง และเมื่อภายหลังจากการเขาไปรับการฝกอบรม แลวไมไดมีการจัดทำสรุปรายงานผล หรือสรุปความรูที่ไดรับจาการไป

ฝกอบรมอยางเปนรูปธรรม รวมถึง การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรยังไมสามารถทำไดตอเนื่อง 

 4. ปญหาในระบบการพัฒนาบุคลากร เมื่อดำเนินการสำรวจความตองการในการจัดฝกอบรมเรียบรอยแลว เม่ือถึงขั้นตอนการจัดฝกอบรมปรากฏวาบุคลากรจากสำนัก

กองตาง ๆ ที่จะแสดงประสงค อยากใหจัดฝกอบรม ติดภารกิจไมสามารถเขารวมการอบรมได 

 5. ยังไมสามารถนำเทคโนโลยีหรือวัตกรรมใหม ๆ เขามาประยุกตใชในกระบวนการไดดีเทาที่ควร และปญหาบุคลากรขาดการนำความรู ระเบียบ กฎหมายใหม ๆ มาปรับ

ใชในการทำงานไดอยางเหมาะสม ตามความเปลี่ยนแปลงของสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

 1. การแกไขปญหาการจัดฝกอบรมไมตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย ตองแกไขปญหาโดยสำรวจความตองการของบุคลากรวามีกองใดที่สนใจอยากเขารวมการ

จัดอบรมหลักสูตรไหนบาง และกำหนดหลักสูตรการฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการมากที่สุด 

 2. การแกปญหาการพัฒนาบุคลากรที่ยังไมสามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรไดนั้น คือจะตองประกาศแผนการพัฒนาบุคลากรในรอบปงบประมาณใหทุกสวน

ราชการทราบ และใหหัวหนาสวนราชการมาประชุมกันเพื่อกำหนดตารางการจัดอบรมหรือศึกษาดูงาน เพื่อไมใหเกิดการจัดกิจกรรมที่ทับซอนกัน 

 3. การแกปญหาบุคลากรขาดความใสใจในการพัฒนาตนเอง คือ หนวยงานจะตองมีการสงเสริม มีการปรับทัศนคติใหตัวบุคลากรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการ

พัฒนาตนเอง มีความอยากรู ตองการพัฒนาสิ่งใหมๆ 

 4. แนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นของกระบวนการพัฒนาบุคลากร ในกรณีที่บุคลากรในหนวยงาน ที่แสดงความประสงคอยากใหจัดฝกอบรมไว แตเม่ือฝายจัดฝกอบรม

ไดจัดโครงการขึ้น แตบุคลากรท่ีแจงความประสงคไวเกิดติดภารกิจไมสามารถเขารวมการอบรมได ซึ่งการแกปญหากรณีเชนนี้จะตองมีการจัดทำบัญชีรายชื่อของบุคลากรท่ีแจง

ความประสงคไวและติดตามใหบุคลากรเขารวมโครงการฝกอบรมตามที่ไดแจงความประสงคไว 

 5. แนวทางการแกไขปญหากระบวนการพัฒนาบุคลากร การสงเสริมใหความรูเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย ตาง ๆ ที่สำคัญ และจะตองนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช เพื่อให

สอดคลองกับระบบราชการ 
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ประเด็นนโยบาย/แผนงานการ
ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ 

6. การสรางความกาวหนาในสาย
อาชีพ 
  6.1 การประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ
จากระดับปฏิบัตงิาน เปนระดับ
ชำนาญงาน ในสายผูปฏิบัติ
ตำแหนงประเภททั่วไป  

เพ่ือประเมินการคัดเลือกพนักงานสวน
ตำบลตำแหนงเจาพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงานใหดำรงตำแหนงในระดับที่
สูงข้ึน ในตำแหนงเจาพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน 
 

คุณสมบัติ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
เจาพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน 
2. เคยดำรงตำแหนงประเภททั่วไป 
ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานดาน
ธุรการหรืองานอื่นที่เก่ียวของตามที่ ก.
อบต. กำหนด มาแลวไมนอยกวา 6 ป 
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
จะตองผานคะแนนการประเมินรอยละ 
60 

 
1. อบต.สะพุง ดำเนินการประเมิน
เพ่ือเลื่อนระดับ ในวันที่ 5 ตุลาคม 
2564  
ไดคะแนนประเมินเฉลี่ย รอยละ 
93 
2. ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 
26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ไดมีมติ
เห็นชอบในการเลื่อนระดับ
พนักงานสวนตำบลจากระดับ
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล 
ราย นางวิภาวดี  จันเปรียง 
ตำแหนงเจาพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน เปนตำแหนงเจา
พนักงานธุรการชำนาญงาน 

ผลคะแนนผานตามเกณฑที่
กำหนด 

 

ปญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

 มีความจำเปนตองใหพนักงานมีความกาวหนาในสายอาชีพ 

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

 คณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนระดับในกตำแหนงเจาพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน 
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ประเด็นนโยบาย/แผนงานการ
ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ 

7. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  7.1 กิจกรรมการตรวจสุขภาพ
ประจำปของพนักงานสวนตำบล 
สะพุง ประจำป 2564  

1. เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานสวน
ตำบลสะพุงเกิดการดูแลสุขภาพและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมขัดตอสุขภาพ 
สงผลใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. เพ่ือใหมีโอกาสคนหาปจจัยเสี่ยงตอ
การเกิดโรคตาง ๆ เพ่ือรักษาไดทันเวลา 
3. เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารและพนักงาน
สวนตำบล มีสุขภาพที่ดีพรอม
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
ผูบริหารและพนักงาน ผูเขารับการ
ตรวจสุขภาพประจำป รอยละ 90 
 
เชิงคุณภาพ 
มีการตรวจสุขภาพเปนรูปแบบ
มาตรฐานและหมอที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ทำใหผูบริหารและ
พนักงานมีความมั่นใจในคุณภาพใน
การตรวจสุขภาพในครั้งนี ้รอยละ 90 
 
เชิงประโยชน 
พนักงานมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานไดดีข้ึน มีสถิติในการลาปวย
นอยลง รอยละ 80 

ผูบริหารและพนักงานเขารับการ
ตรวจสุขภาพประจำป รอยละ 95 
 
 
ผูบริหารและพนักงานพึงพอใจใน
การตรวจสุขภาพประจำป รอยละ 
85 
 
 
 
 
 
สถิติการลาปวยของพนักงาน
นอยลง รอยละ 75 

ควรมีการตรวจสุขภาพอยาง
ตอเนื่องทุกป เพ่ือเปนการ
ปองกันโรค และสรางคุณภาพ
ชีวิตที่ดีใหกับผูบริหารและ
พนักงานสวนตำบลสะพุง 

ปญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

 บุคคลสวนใหญมักไปพบแพทยเมื่อรางกายมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับรางกาย ซึ่งบางครั้งอาจจะสายเกินไปสำหรับการเยียวยารักษาโรคที่จะแสดงอาหารออกมาเม่ืออยูใน

ระยะสุดทายหรือระยะที่อาการหนักแลว เพราะรางกายมีความเสี่ยงและเสื่อมสภาพถอยลงตามกาลเวลา 

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
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 ควรมีการตรวจสุขภาพอยางตอเนื่องเปนประจำ เพื่อคัดกรองหรือสามารถชะลอการเจ็บปวย หรือสามารถรักษาในระยะเริ่มตนไดผลดีซึ่งมีผบกระทบตอประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติหนาที่ 

 

 


