
รายงานผลการดำาเนนิงานตามแผนการบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ 4

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนด ัง่
อำาเภอหนองสองหอ้ง  จงัหวดัขอนแกน่



รายงานผลการดำาเนนิงานตามแผนการบรหิารทรัพยากรบคุคลในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ 4

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำาเนนิงาน

วัตถปุระสงค์ ตวัชีวั้ด ผลการดำาเนนิงาน ผลการวเิคราะห/์

ขอ้เสนอแนะ
1.นโยบายดา้น
โครงสรา้งอตัรากำาลงั
และการบรหิารอตัรา
กำาลงั
- แผนอตัรากำาลงั ๓ ปี

๑ . ปรับปรงุ
โครงสรา้ง แ ล ะ

อตัรากำาลงัใหเ้หมาะ
สมกบัภารกจิ

1.ใชแ้ผนอตัรากำาลงั ๓ ปี ของ
องคก์ารบรหิารสว่น ตำาบ ล ดอน
ดัง่ ใน ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห ์
อตัรากำาลงัเพือ่จัดทำากรอบอตัรา
กำาลงัพนักงาน ในสว่นราชการ 
และนำาไปสูก่ารกำาหนดจำานวน 
ประเภท และระดบัตำาแหน่ง
เสนอ คณะกรรมการจัดทำาแผน 
๒. มกีารตดิตามประเมนิผล และ
ปรับปรงุแผน อตัรากำา ลงั ๓ ปี 
อยา่งตอ่เนือ่งและนำาไปสูก่าร 
กำาหนดจำานวน/ตำาแหน่ง เพิม่ 
หรอื ลดตำาแหน่ง เสนอคณะ
กรรมการพนักงานพนักงานสว่น
ตำาบล จังหวดัขอนแกน่ เชน่ การ
ปรับปรงุตำาแหน่งสำาหรับ
พนักงานสว่นตำาบลใหด้ำารง
ตำาแหน่งการขอเพิม่อตัรากำาลงั
ขา้ราชการ/พนักงานสว่นตำาบล 

- มแีผนอตัรากำาลงั
ทีเ่ป็น ปัจจบุนั และ
เหมาะสม กบั
ภารกจิ บคุลากรม ี
ความกา้วหนา้ใน
สายงาน



การปรับเปลีย่นตำาแหน่ง
พนักงานจา้งทัว่ไปเป้นพนักงาน
จา้งตามภารกจิ
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำาเนนิงาน

วัตถปุระสงค์ ตวัชีวั้ด ผลการดำาเนนิงาน ผลการวเิคราะห/์

ขอ้เสนอแนะ
 2.ดา้นโครงสรา้งการ
บรหิารและพฒันา
ทรพัยการบคุคล

๑ . ปรับ ปรงุ โ ค
รง สรา้ง แ ล ะ

อตัรากำาลงัใหเ้หมาะ
สมกบัภารกจิ

1.ใชแ้ผนอตัราก าลงั ๓ ปี ของ
องคก์ารบรหิารสว่น ตำาบ ล ดอน
ดัง่ ใน ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห ์
อตัรากำาลงัเพือ่จัดทำากรอบอตัรา
กำาลงัพนักงาน ในสว่นราชการ 
และนำาไปสูก่ารกำาหนดจำานวน 
ประเภท และระดบัตำาแหน่ง
เสนอ คณะกรรมการจัดทำาแผน 
๒. มกีารตดิตามประเมนิผล และ
ปรับปรงุแผน อตัรากำา ลงั ๓ ปี 
อยา่งตอ่เนือ่งและนำาไปสูก่าร 

- มแีผนอตัรากำาลงั
ทีเ่ป็น ปัจจบุนั และ
เหมาะสม กบั
ภารกจิ บคุลากรม ี
ความกา้วหนา้ใน
สายงาน



กำาหนดจำานวน/ตำาแหน่ง เพิม่ 
หรอื ลดตำาแหน่ง เสนอคณะ
กรรมการพนักงานพนักงานสว่น
ตำาบล จังหวดัขอนแกน่ เชน่ การ
ปรับปรงุตำาแหน่งสำาหรับ
พนักงานสว่นตำาบลใหด้ำารง
ตำาแหน่งการขอเพิม่อตัรากำาลงั
ขา้ราชการ/พนักงานสว่นตำาบล 
การปรับเปลีย่นตำาแหน่ง
พนักงานจา้งทัว่ไปเป้นพนักงาน
จา้งตามภารกจิ
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ดำาเนนิงาน
วัตถปุระสงค์ ตวัชีวั้ด ผลการดำาเนนิงาน ผลการวเิคราะห/์

ขอ้เสนอแนะ
 3.ดา้นการสรา้งและ
พ ฒั น า ร ะ บ บ ก า ร
บ ร หิ า ร จ ดั ก า ร อ ง ค ์
ค ว า ม ร ูแ้ ล ะ ร ะ บ บ

๑. มกีารน า
เทคโนโลย ีและ
สารสนเทศมาใชใ้น 
การปฏบิตังิานเพือ่

๑. มกีารใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในระบบงานหรอื 
ระบบการใหบ้รกิารดา้นการ
บรหิารทรัพยากรบคุคล 

- บคุลากรสามารถ
นำาเทคโนโลย ีมา
ใชใ้นการปฏบิตังิาน



สารสนเทศ
 - การบรหิารและพัฒนา
ทร ัพยากรบ คุคลด ว้ย
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพิม่ ประสทิธภิาพ 
๒. มกีารพัฒนาความ
รู ้IT ของบคุลากร
อยา่ง ตอ่เนือ่ง
สม่ำาเสมอ 
๓. นำาเทคโนโลยมีา
ใช ้เพือ่ลดปรมิาณ
การใช ้วสัดคุรภุณัฑ ์

๒. มรีะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดเก็บขอ้มลู
เกีย่วกบับคุคลขององคก์ร
 ๓. มกีารปรับปรงุฐานขอ้มลู
เกีย่วกบับคุคลในระบบ 
เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่ง
สมำา่เสมอ 
๔. มกีารพัฒนาระบบงานหรอื
ระบบการใหบ้รกิาร ดา้นการ
บรหิารทรัพยากรบคุคลที่
สามารถเชือ่มโยง กบัระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศฐาน
ขอ้มลู เกีย่วกบั บคุคลได ้เชน่ 
- โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบคุคล ของ 
ขา้ราชการ พนักงานจา้ง 
พนักงานคร ูระบบ HR - 

โปรแกรมระบบ E-laas , E-
office , E-plan , E-gp , 
ccis 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ดำาเนนิงาน
วัตถปุระสงค์ ตวัชีวั้ด ผลการดำาเนนิงาน ผลการวเิคราะห/์

ขอ้เสนอแนะ
 4.ดา้นสวสัดกิาร ๑ . ปรับ ปรงุ โ ค

รง สรา้ง แ ล ะ
อตัรากำาลงัใหเ้หมาะ

สมกบัภารกจิ

1.ใชแ้ผนอตัราก าลงั ๓ ปี ของ
องคก์ารบรหิารสว่น ตำาบ ล ดอน
ดัง่ ใน ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห ์
อตัรากำาลงัเพือ่จัดทำากรอบอตัรา
กำาลงัพนักงาน ในสว่นราชการ 
และนำาไปสูก่ารกำาหนดจำานวน 
ประเภท และระดบัตำาแหน่ง
เสนอ คณะกรรมการจัดทำาแผน 
๒. มกีารตดิตามประเมนิผล และ
ปรับปรงุแผน อตัรากำา ลงั ๓ ปี 
อยา่งตอ่เนือ่งและนำาไปสูก่าร 
กำาหนดจำานวน/ตำาแหน่ง เพิม่ 
หรอื ลดตำาแหน่ง เสนอคณะ
กรรมการพนักงานพนักงานสว่น
ตำาบล จังหวดัขอนแกน่ เชน่ การ
ปรับปรงุตำาแหน่งสำาหรับ
พนักงานสว่นตำาบลใหด้ำารง
ตำาแหน่งการขอเพิม่อตัรากำาลงั
ขา้ราชการ/พนักงานสว่นตำาบล 
การปรับเปลีย่นตำาแหน่ง

- มแีผนอตัรากำาลงั
ทีเ่ป็น ปัจจบุนั และ
เหมาะสม กบั
ภารกจิ บคุลากรม ี
ความกา้วหนา้ใน
สายงาน



พนักงานจา้งทัว่ไปเป้นพนักงาน
จา้งตามภารกจิ
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ดำาเนนิงาน
วัตถปุระสงค์ ตวัชีวั้ด ผลการดำาเนนิงาน ผลการวเิคราะห/์

ขอ้เสนอแนะ
5.นโยบายดา้นการ
สรรหา บรรจ ุและแตง่ตัง้
บคุลากร
-การสรรหาและเลอืกสรร

  

๑. มกีารสรรหา
บคุลากรเชงิรกุ เป็น
สิง่ทีอ่งคก์รใหค้วาม
สำาคญัอยา่ง ตอ่
เนือ่งเพือ่ได ้
บคุลากรทีม่คีณุภาพ
 ๒. การคดัเลอืก
บคุลากรโดยยดึ
หลกั ความรูค้วาม
สามารถ 
คณุลกัษณะที ่
เหมาะสมกบังาน
ควบคูก่บัการเป็น 

๑. มแีนวทางการปฏบิตักิาร
สรรหาตามวธิ ีและหลกัเกณฑ์
ของคณะกรรมการพนักงาน 
พนักงานสว่นตำาบลจังหวดั
ขอนแกน่กำาหนด 
๒. สรรหาพนักงานตามกรอบ
ระยะเวลาใน การสรรหา บรรจ ุ
และแตง่ตัง้ ตามระเบยีบ 
ประกาศ/มต ิก.อบต.จ. อยา่ง
ชดัเจน
 ๓. มแีผนและสามารถสรรหา 
บรรจ ุและ แตง่ตัง้ไดต้ามกรอบ
อตัรากำาลงั

- องคก์รได ้
บคุลากรทีเ่ป็น คน
มคีวามรูค้วาม
สามารถ เหมาะสม
กบังานและเป็นคน 
ด ี



คนด ี ๔. มแีผน และสามารถสรรหา
พนักงานจา้งได ้ตามกรอบอตัรา
กำาลงั 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ดำาเนนิงาน
วัตถปุระสงค์ ตวัชีวั้ด ผลการดำาเนนิงาน ผลการวเิคราะห/์

ขอ้เสนอแนะ
 6.นโยบายการสรา้ง
ความกา้วหนา้ในสาย
งานอาชพี
- แผนอตัรากำาลงั ๓ ปี

๑ . ปรับ ปรงุ โ ค
รง สรา้ง แ ล ะ

อตัรากำาลงัใหเ้หมาะ
สมกบัภารกจิ

1.ใชแ้ผนอตัราก าลงั ๓ ปี ของ
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอน
ดัง่ ใน ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห ์
อตัรากำาลงัเพือ่จัดทำากรอบอตัรา
กำาลงัพนักงาน ในสว่นราชการ 

- มแีผนอตัรากำาลงั
ทีเ่ป็น ปัจจบุนั และ
เหมาะสม กบั
ภารกจิ บคุลากรม ี
ความกา้วหนา้ใน



และนำาไปสูก่ารกำาหนดจำานวน 
ประเภท และระดบัตำาแหน่ง
เสนอ คณะกรรมการจัดทำาแผน 
๒. มกีารตดิตามประเมนิผล และ
ปรับปรงุแผน อตัรากำา ลงั ๓ ปี 
อยา่งตอ่เนือ่งและนำาไปสูก่าร 
กำาหนดจำานวน/ตำาแหน่ง เพิม่ 
หรอื ลดตำาแหน่ง เสนอคณะ
กรรมการพนักงานพนักงานสว่น
ตำาบล จังหวดัขอนแกน่ เชน่ การ
ปรับปรงุตำาแหน่งสำาหรับ
พนักงานสว่นตำาบลใหด้ำารง
ตำาแหน่งการขอเพิม่อตัรากำาลงั
ขา้ราชการ/พนักงานสว่นตำาบล 
การปรับเปลีย่นตำาแหน่ง
พนักงานจา้งทัว่ไปเป้นพนักงาน
จา้งตามภารกจิ

สายงาน
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ วัตถปุระสงค์ ตวัชีวั้ด ผลการดำาเนนิงาน ผลการ



ดำาเนนิงาน วเิคราะห/์

ขอ้เสนอ
แนะ

7.นโยบายดา้นการ
พฒันาคณุภาพชวีติ 
การสรา้งแรงจงูใจใน
การปฏบิัตงิาน
- การสรา้งความสมัพันธ ์และ
ผกูพันภายในองคก์ร

1.พัฒนา/ปรับเปลีย่น 
ทัศนคตบิคุลาก รใหม้ ี
วสิยัทัศ และเขา้ใจใน 
ร ะ บ บ ก า ร บ ร ิห า
ร ราชการยคุใหม ่
๒. จัดประชมุเพือ่รับฟัง
ความคดิ
 เห็นของขา้ราชการใน
ทกุระดบั สมำาเสมอ 

๑. มกีารจัดอปุกรณ์ในการท างาน
และกระบวนการเจา้หนา้ทีส่มัพันธข์ัน้
พืน้ฐาน เพือ่อำานวยความสะดวกใน
การปฏบิตังิานใหก้บับคุลากร
 ๒. จัดใหม้กีจิกรรมพัฒนาคณุภาพ
ชวีติของพนักงานทีส่ะทอ้นภาพกา
รท างาน ขององคก์ร เชน่ กจิกรรม 
Big cleaning ,จติอาสา ,กจิกรรม
สรา้งความสมัพันธ ์องคก์รเนือ่งใน
เทศกาลตา่ง ๆ (ปีใหม,่สงกรานต)์ 

เพือ่ใหพ้นักงานทกุคนรว่มมอื กนัจัด
ทำากจิกรรม และเพือ่สรา้งบรรยากาศ
ในการทำางาน สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ี
ของสำานักงานใหบ้คุคลท่ัวไปได ้
ทราบและเขา้ใจ 
๓. จัดใหม้กีารประชมุพนักงานเป็น
ประจำาทกุเดอืน เพือ่ใหบ้คุลากรใน
สงักดัใหข้อ้เสนอแนะความคดิเห็น
ตลอดจนปัญหาอปุสรรคในการปฏบิตัิ
งานเพือ่สรา้ง การยอมรับ ทบทวน
และแกปั้ญหาอนัเป็นการสรา้งความ
ผกูพันทีด่ใีนองคก์ร 
๔. พนักงานทกุระดบัเขา้รว่มกจิกรรม
การสง่เสรมิจรยิธรรมและการสรา้ง
ความ โปรง่ใสในการปฏบิตัริาชการที่
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่จัด
ขึน้ และ ทีจั่ดรว่มกบัหน่วยงานอืน่ 

- บคุลากรไดม้โีอกาส
แลกเปลีย่นความ คดิมมุ
มองนำาเสนอแนวคดิใหม ่
ๆ ในเชงิสรา้งสรรค ์และ
นำาผลทีไ่ดไ้ปปรับปรงุ 
แนวทางการดำาเนนิงาน 
ตา่ง ๆ ไ ด ้อ ย ่า ง ม ี
ประสทิธภิาพ



และสามารถประยกุตห์ลกัธรรมตา่ง ๆ
มาใชใ้นการ ปฏบิตัริาชการ
 ๕. ผูบ้รหิารทกุระดบัมสีว่นรว่มใน
กจิกรรมการพัฒนาบคุลากรใหม้ี
ความผกูพัน และอยูก่บัองคก์รตลอด
จนผูบ้รหิารทกุระดบัเป็นตน้แบบ
แสดงแบบอยา่งทีด่ใีน ดา้นจรยิธรรม 
คณุธรรม และความโปรง่ใสในการด 
าเนนิงาน

-8-
ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ดำาเนนิงาน
วัตถปุระสงค์ ตวัชีวั้ด ผลการดำาเนนิงาน ผลการวเิคราะห/์

ขอ้เสนอแนะ
8.นโยบายดา้นการ
ประเมนิผลการปฎบิตั ิ
งาน
-การบรหิารผลการปฏบิตัิ

งาน 

๑ . มกีารประเมนิ
ผลงานที ่เทีย่งตรง 
เชือ่ถอืได ้
๒. มกีารตดิตาม
และประเมนิผล การ
ปฏบิตังิานอยา่งตอ่
เนือ่ง และเป็นรปู
ธรรม ๓. ยดึ
ประชาชนเป็น
ศนูยก์ลาง ในการ
ทำางานและบรกิาร 

๑. ปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิี
การประเมนิการ ปฏบิตัริาชการ
เพือ่ประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
สำาหรับเลือ่นขัน้เงนิเดอืน
ขา้ราชการ/เลือ่น คา่ตอบแทน
ของพนักงานจา้ง
 ๒. KPI ระดบับคุคลสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐาน กำาหนดตำาแหน่ง
ของแตล่ะตำาแหน่งในแตล่ะ
สำานัก/กองเพือ่กำาหนดเป็น
เงือ่นไขในการคดัเลอืก ทักษะ 

- มกีารประเมนิ ผล
การ ปฏบิตังิาน
อยา่งมคีณุภาพ 
และเป็นรปูธรรม

-



หรอืสมรรถนะสงู เพือ่พัฒนา
ความกา้วหนา้ในอาชพีและเป้น
เงือ่นไขในการกำาหนด
๓. ผลการประเมนิทีไ่ดส้ามารถ
จำาแนกความ แตกตา่ง และจัด
ลำาดบัผลการปฏบิตังิานของ 
พนักงานไดอ้ยา่งชดัเจนและมี
ประสทิธภิาพเพือ่ ใชป้ระกอบ
การปรับปรงุและพัฒนาคณุภาพ
งาน ขา้ราชการใจแตล่ะตำาแหน่ง
และเป็นการสง่เสรมิ หรอืเป็น
แรงจงูใจพนักงานใหป้ฏบิตังิาน
อยา่งเต็ม ความสามารถ 

-9-
ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ดำาเนนิงาน
วัตถปุระสงค์ ตวัชีวั้ด ผลการดำาเนนิงาน ผลการ

วเิคราะห/์ ขอ้
เสนอแนะ

9.นโยบายสง่เสรมิ
จรยิธรรมและ
คณุธรรมในองคก์ร 

๑. เพือ่เป็นการสรา้งจติ
ส านกึ และความ
ตระหนักในการ ปฏบิตัิ

๑. จัดใหม้กีารฝึกอบรมคณุธรรม
จรยิธรรม แกผู่บ้รหิาร สมาชกิ
สภา และพนักงาน องคก์าร

- จัดใหม้ปีระมวล
จรยิธรรมของ 
องคก์ารบรหิารสว่น



- การสง่เสรมิคณุธรรม 
จรยิธรรม และวนัิยของ 
พนักงาน 

ราชการตามอำานาจ
หนา้ทีใ่หเ้กดิประโยชน์
สขุแกป่ระชาชน
 ๒. เพือ่เป็นการปลกู
และปลกุ จติสำานกึตอ่
ตา้นการทจุรติ
 ๓. เพือ่สรา้งจติสำานกึ
และความตระหนักใน
การประพฤตปิฏบิตัติาม
ประมวลจรยิะรรม

บรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่เป็น
ประจำาทกุปี
 ๒. จัดใหม้ปีระมวลจรยิธรรม
ขององคก์าร บรหิารสว่นตำาบล
ดอนดัง่เพือ่ใชเ้ป็น คา่นยิม
สำาหรับองคก์รทีพ่นักงานทกุคน
พงึถอื ปฏบิตัเิป็นแนวทาง ควบคู่
ไปกบัระเบยีบและ ขอ้บงัคบัอืน่ 
ๆ อยา่งทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ
- ผูบ้รหิาร สมาชกิสภา และ 
พนักงานทกุระดบั เขา้รว่มรับการ
ฝึกอบรมคณุธรรม จรยิธรรม 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เพือ่นำา ความ 
รู ้ทีไ่ด ้จากการฝึกอบรมมาใช ้
เป็นแนวทางในการ ปฏบิตังิาน 

ตำาบลดอนดัง่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖ 4 มกีาร
ประชาสมัพันธใ์ห ้
พนักงาน ทกุ คน
ทราบ และ เผยแพร่
บนเว็บไซตห์ลกัของ 
หน่วยงาน
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ปญัหาและอปุสรรค/เปรยีบเทีย่บกบัปีทีผ่า่นมา

1.นโยบายดา้นโครงสรา้งอตัรากำาลงัและการบรหิารอตัรากำาลงั
1.1 ปญัหา องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนด ัง่ มอีตัรากำาลงั ไมเ่พยีงพอ

ตอ่ภารกจิ แตไ่มส่ามารถขอกำาหนดกรอบอตัรากำาลงัเพิม่ใหมไ่ดเ้นือ่งจาก
ตดิภาระคา่ใชจ้า่ยตามมาตรา 35 

1.2 อปุสรรค ไมม่ี

2.ดา้นโครงสรา้งการบรหิารและพฒันาทรพัยการบคุคล
2.1 ปญัหา  องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนด ัง่ ไมส่ามารถสง่ตวั

บคุลากรในสงักดัเขา้รว่มอบรมในหลกัสตูรตา่งๆ ไดค้รบทีส่ายงาน เนือ่งจาก
มปีญัหาภาวะโรคตดิตอ่ระบาด(ไวรสัโคโรนา่-19)

2.2 อปุสรรค  ไมม่ี

3.ดา้นการสรา้งและพฒันาระบบการบรหิารจดัการองคค์วามรูแ้ละระบบ
สารสนเทศ

3.1 ปญัหา 
3.2 อปุสรรค

4.ดา้นสวสัดกิาร
   4.1 ปญัหา  ดา้นสวสัดกิาร องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนด ัง่ ไมม่ ี

ปญัหาดา้นนี้
    4.2 อปุสรรค  ไมม่ี

5.นโยบายดา้นการสรรหา บรรจ ุและแตง่ตัง้บคุลากร
-การสรรหาและเลอืกสรร
 5.1 ปญัหา ดา้นการสรรหา องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ ไดร้อ้งขอการ
ใชบ้ญัชผีูท้ีส่อบคดัเลอืกไดข้องกรมฯ เพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ในตำาแหน่งทีว่า่ง แต่
ไมม่ผีูส้อบคดัเลอืกไดม้าบรรจตุามทีร่อ้งขอไว ้

5.2 อปุสรรค  เมือ่ไดร้อ้งขอกรมแลว้ ไมม่มีาบรรจ ุแตไ่มส่ามารถยกเลกิการ
ขอบญัช ีเพือ่ใชว้ธิรัีบโอนได ้

6.นโยบายการสรา้งความกา้วหนา้ในสายงานอาชพี
- แผนอตัรากำาลงั ๓ ปี

6.1 ปญัหา   ไมม่ี
6.2 อปุสรรค  ไมม่ี

7.นโยบายดา้นการพฒันาคณุภาพชวีติ การสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน
- การสรา้งความสมัพันธ ์และผกูพันภายในองคก์ร

7.1 ปญัหา  ไมม่ี
7.2 อปุสรรค   ไมม่ี

8.นโยบายดา้นการประเมนิผลการปฎบิตังิาน



-การบรหิารผลการปฏบิตังิาน
8.1 ปญัหา   ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รูส้กึวา่ไมไ่ดรั้บความเป็นธรรม
8.2 อปุสรรค   ไมม่ี

9.นโยบายสง่เสรมิจรยิธรรมและคณุธรรมในองคก์ร 
- การสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และวนัิยของ พนักงาน

9.1 ปญัหา   ไมม่ี
9.2 อปุสรรค  ไมม่ี

ขอ้เสนอแนะ

 ๑. เผยแพรค่วามรูใ้หก้บับคุลากรทัง้หมดขององคก์รและฝึกปฏบิตั ิเรือ่ง “เทคนคิ
การปฏบิตังิาน สายปฎบิตัทิีม่ปีระสทิธภิาพ” เพือ่ใหท้กุคนคดิเป็น 
๒. มคีวามชดัเจนในการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย เพือ่ใหผู้ท้ำางานเขา้ใจตรงกนั
 ๓. มคีวามชดัเจนในการก าหนดผูรั้บผดิชอบเพือ่ไมใ่หม้กีารเกีย่งกนัท างาน
 ๔. จัดงบประมาณและอปุกรณ์ใหเ้พยีงพอเพือ่ไมใ่หง้านหยดุชะงัก
 ๕. ควรมกีารตดิตาม ตรวจสอบการดำาเนนิงานและนำาขอ้มลูไปใชอ้ยา่งจรงิจังเพือ่
ใหผู้ป้ฏบิตังิาน เห็นความสำาคญัของงานทีท่ำา
 ๖. ควรมกีารตดิตามงานอยา่งตอ่เนือ่งอยา่งสมำา่เสมอ
 ๗. ควรนำาขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชจ้รงิ เชน่ งานทีไ่มบ่รรลเุป้าหมายตอ้งหาวธิกีารปรับปรงุ
แกไ้ข และงาน ทีบ่รรลเุป้าหมายพัฒนาใหง้านดขีึน้


