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ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
ประเด็นนโยบาย/

แผนการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1. การวางแผนก าลังคน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/
งาน 
โครงสร้างองค์กร 

สามารถควบคุมภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 

 

  มีโครงสร้างการแบ่ง
งานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ  าซ้อน 

 

จัดท าโครงสร้างองค์กรลง
เว็บไซต์ เพื่อให้การ
บริหารงาน  เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า 
สามารถลดขั นตอนการ
ปฏิบัติงานมีการลดภารกิจ
และยุบเลิกภารกิจงานหรือ
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
ปฏิบัติภารกิจสามารถ
ให้บริการสาธารณะ แก้ไข
ปัญหา และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้
เป็นอย่างดี 

 

2. การบรรจุและแต่งตั ง 
บุคลากร 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/
งาน 
การวางแผนอัตราก าลัง 

สามารถวางแผนอัตราก าลัง 
ในการบรรจุแต่งตั ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา และ
พนักงานจ้าง เพ่ือให้การ
บริหารงาน  เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า 

ระบบงานที่เหมาะสม
ไม่ซ  าซ้อน 

 

จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(พ.ศ.2564-2566) เพ่ือให้
เกิดการเตรียมความพร้อม
ในเรื่องแผนอัตราก าลังคน
ใ ห้ ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ อ า จ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 

 

3. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  ชื่อ
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือของ
ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา
ในการ ก ากับตดิตามงานให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและมีวิธีการ
ประเมินผลการ ปฏิบัติงานที่
เหมาะสมกับลักษณะงานแต่
ละลักษณะงานโดยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่
น ามาใช้มีหลักการ ที่ส าคัญ 

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
เป็นธรรม และมุ่งเน้น
ผลงานและผลสัมฤทธิ์
ของงาน 

จัดท าหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลงประกาศต่างๆ ในเว็บไซต์ 
เพ่ือให้สามารถติดตามงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย 

 



คือ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
เป็นธรรม และมุ่งเน้นผลงาน
และผลสัมฤทธิ์ของงาน  

4.การส่งเสริมจริยธรรม
และรักษาวินัย 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/
งาน 
โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ประจ าปี 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบวินัย ที่ก าหนดไว้ 

จิตส านึกท่ีดีต่อการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และ
กฎหมายที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

จัดท าโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
ประจ าปี 2564 เพื่อให้
บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบวินัย ที่ก าหนดไว้ 

 

5.การสรรหาคนดีคนเก่ง 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/
งาน 
การยกย่องชมเชย 

สามารถใช้เป็นแบบอย่างใน
องค์กร 

ใบประกาศนียบัตรผ่าน
การอบรม การท า
แบบทดสอบในการ
อบรม 

การยกย่องชมเชยใน
กิจกรรมภาพรวมขององค์กร 
 

 

6.การพัฒนาบุคลากร 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/
งาน 
การเข้ารับการอบรม 

น าความรู้ที่มีอยู่ภายนอก
องค์กรมาปรับใช้กับองค์กร 

ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมตามสายงาน 

การเข้ารับการอบรม มีการ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง  

 

7.การสร้าง
ความก้าวหน้าใน 
อาชีพ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/
งาน 
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

เพ่ือให้บุคลากรมองเห็น
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
และมีหลักเกณฑ์ในการ
แต่งตั ง โยกย้าย และการ
สับเปลี่ยน หมุนเวียน
ต าแหน่งทีช่ัดเจน โปร่งใส 
และเป็นธรรม   

การสอบเปลี่ยนสาย
งาน  

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ก่อให้เกิดการกระตุ้นการ
พัฒนาตนเองไปสู่
ความส าเร็จในอาชีพ   

 

8.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/
งาน 
การจัดสภาพแวดล้อมที่
ท างาน 

บุคลากรรับรู้ และเห็น
คุณค่าของการมีสถานที่
ท างานที่น่าอยู่ น่าท างาน
ส่งเสริมและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะใน
การท างาน เพ่ือสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการท างาน 
ท าให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน เพ่ือให้หน่วยงานมี
ภาพลักษณ์ สภาพแวดล้อม 
มีความปลอดภัยในการ
ท างานบุคลากรมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 
พนักงาน ลูกจ้าง มีสุขภาพ
กายและสุขภาจิตที่ดี สร้าง
ความสามัคคี และการ
ท างานเป็นทีม 

 

สะอาด ปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

การจัดสภาพแวดล้อมที่
ท างานให้เป็นสถานที่ท างาน
น่าอยู่ น่าท างาน บุคลากรมี
สุขภาพดีทั งกายและจิตใจ 
ท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีใน
การท างาน มีความคิด 
สร้างสรรค์ท าให้การท างาน
มีประสิทธิภาพ มีความ
ปลอดภัยในการท างานเกิด
ความรักความสามัคคี ใน
องค์กร ส่งเสริมการท างาน
เป็นทีม 
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ปัญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ไม่ได้ไปอบรมตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เนื่องจากเกิดปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) กิจกรรมงานต่างๆ จะเน้นไปในทางแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

ส่งไปอบรมตามสายงานให้ได้ตามแผน เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ลดลง 

***************************************************** 

ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม/งานจากผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี พ.ศ.2564 

1. การวางแผนก าลังคน งาน “จัดท าโครงสร้างองค์กร”เพ่ือให้การบริหารงาน  เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลด
ขั นตอนการปฏิบัติงานมีการลดภารกิจและยุบเลิกภารกิจงานหรือหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจ
สามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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2. การบรรจุและแต่งตั้ง งาน “การวางแผนอัตราก าลัง” จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 
เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผนอัตราก าลังคนให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  งาน “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลลงประกาศต่างๆ ในเว็บไซต์ เพ่ือให้สามารถติดตามงานให้บรรลุเป้าหมาย 

 
4. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย “โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปี” จัดท าโครงการ 

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปี 2564 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบวินัย ที่
ก าหนดไว้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปี 2564 โดยแบ่งการ 
อบรมเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงเช้า บรรยาย หัวข้อ “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการผู้บริหาร สมาชิก
สภา และเจ้าหน้าที่สู่องค์กรคุณธรรม” และ“บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร,สมาชิกสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับกฎหมาย
เลือกตั ง” 2) ช่วงบ่าย บรรยาย หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร,สมาชิกสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับกฎหมาย 
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เลือกตั ง” และ“หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจงานจ้าง” โดย นายวีระเดช กันชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านมาง พร้อมนี นายสม อุปนันท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการอบรม
ฯ และกล่าวแสดงเจตนารมณ์ในการบริหารงาน "องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ร่วมต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ" เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั น 2 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  
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5.การสรรหาคนดีคนเก่ง กิจกรรม “การยกย่องชมเชย” มีการยกย่องชมเชยในกิจกรรมภาพรวมขององค์กร 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื นเมือง ผ้าทอ ผ้าถิ่น ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ตั งแต่วันที่ 1 ถึง 30 เมษายน 2564 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบสาน สนับสนุนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่งเสริมและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามนโยบายจังหวัดพะเยาที่รณรงค์ขอความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมสวมใส่ผ้าไทย 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมร่วมกิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าพื นเมือง ผ้าทอ ผ้าถิ่น อย่ างน้อย
สัปดาห์ละ 2 ครั ง โดยใช้ผ้าสีบานเย็นอันเป็นสีประจ า จังหวัดพะเยา สีชมพูหรือสีอื่นๆ ในวันอังคาร และในวันศุกร์ 
แต่งกายด้วยผ้าพื นเมือง ผ้าทอ ผ้าถิ่นสีสวยงามตามแต่โอกาส เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบสาน สนับสนุนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่งเสริมและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามนโยบายจังหวัดพะเยาที่รณรงค์ขอความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมสวมใส่ผ้าไทย 

 

6.การพัฒนาบุคลากร  งาน “การเข้ารับการอบรม” การเข้ารับการอบรม มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมเข้าร่วมระบบ Zoom Meeting เพ่ือรับฟังการชี แจงแนวทางการ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี 2564 ( Local Performance Assessment : 
LPA) ในระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2564 
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7.การสรา้งความก้าวหน้าในอาชีพ งาน “ความก้าวหน้าในสายอาชีพ” ความก้าวหน้าในสายอาชีพก่อให้เกิด
การกระตุ้นการพัฒนาตนเองไปสู่ความส าเร็จในอาชีพ   

 

วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564 คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจ าปี 2563 ได้ท าการตรวจประเมินฯ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ตามแบบประเมินประสิทธิภาพฯ สรุปผลการ
ประเมิน ได้ 89.80 คะแนน 
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8.การพัฒนาคุณภาพชีวิต  กิจกรรม “การจัดสภาพแวดล้อมที่ท างาน” การจัดสภาพแวดล้อมที่ท างานให้เป็น
สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน บุคลากรมีสุขภาพดีทั งกายและจิตใจ ท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างาน มี
ความคิด สร้างสรรค์ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการท างานเกิดความรักความสามัคคีใน
องค์กร ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมร่วมกับประชาชนต าบลดอนศรีชุมจัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.) ด้วยการปลูกต้นไม้สร้างพื นที่สีเขียวลดปัญหาภาวะโลกร้อน และปัญหามลพิษ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
เป็นแบบอย่างให้กับประชาชน ณ บริเวณพื นที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม เมื่อวันอังคารที่ 31 
สิงหาคม 2564 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมร่วมกันท าความสะอาดส านักงานและพื นที่ให้บริการประชาชน ใน
กิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมกันทั งจังหวัดพะเยา ตามนโยบายคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เพ่ือ
เป็นการป้องกันการระบาดใหม่ของโรค COVID-19 ในพื นที่จังหวัดพะเยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 

 


