
 
 

รายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 

ของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------------------------ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไป

ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา บรรจุ และการแต่งตั้ง
บุคลากร การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. นโยบายด้านการวางแผนอัตรากำลัง 
เป้าประสงค์ วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากำลังและ

การบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับผลตอบแทน
และมีการกำหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 

กลยุทธ์ 
  ๑. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 
  2. จัดทำสมรรถนะ และนำสมรรถนะมาใช้เป็นเครื ่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้ง                      

ด้านการสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา 
บุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 

  ๓. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
  4. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
การดำเนินการ 

    ๑. จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) และได้ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ (รายละเอียดตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และฉบับ
ปรับปรุง) 

  2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  3. จัดทำคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) (รายละเอียดตามคู่มือแผน

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ) 
๒. นโยบายด้านการสรรหา  
เป้าประสงค์ สรรหาและเลือกสรรบุคลากรแทนตำแหน่งที ่ว ่างเพื ่อให้มีบุคลากรเพียงพอในการ

ปฏิบัติงานและตรงตามสายงานที่กำหนด 
กลยุทธ์ 
  ๑. จัดทำประกาศรับสมัครให้ตรงกับสายงานที่กำหนด 
  ๒. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครให้เป็นไปตามประกาศกำหนด    
  ๓. สรรหาและเลือกสรรบุคลากรอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 



 
 
การดำเนินการ 
  ๑. มีการตรวจสอบ ทบทวนอัตรากำลังของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ 
  ๒. เมื ่อมีตำแหน่งว่างจะมีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ซึ ่งการดำเนินการเป็นรูปแบบ

คณะกรรมการและคณะทำงานตามขั้นตอน 
  3. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเปิดเผย 
  4. ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานให้เพียงพอตามปริมาณ

งานที่เพ่ิมข้ึน 
๓. นโยบายด้านการบรรจุ และการแต่งตั้งบุคลากร 
เป้าประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้มีความสามารถได้รับการแต่งตั ้งให้เหมาะสมกับหน้าที ่และ

ความสามารถรวมไปถึงการบรรจุทดแทนอัตรากำลังที่มีความต้องการในแต่ละสายงานซึ่งเป็นภารกิจที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลต้องดำเนินการต่อไป 

กลยุทธ์ 
  ๑. ดำเนินการจัดทำคำสั่งรับโอน / บรรจุแต่งตั้งผู้มีความสามารถซึ่งผ่านการสรรหา 
  ๒. มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีความรู้ความสามารถ 
  ๓. บรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทดแทนในภาระงานที่ขาดผู้ดำเนินการ 
การดำเนินการ 
  ๑. มีการตรวจสอบ ทบทวนอัตรากำลังของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ 
  ๒. เมื ่อมีตำแหน่งว่างจะมีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ซึ ่งการดำเนินการเป็นรูปแบบ

คณะกรรมการและคณะทำงานตามขั้นตอน 
  3. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเปิดเผย 
  4. ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
  5. มีการสรรหาทั้งจากการใช้บัญชีสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นไปตามประกอบ

กับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการ
คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๔ และการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปและภารกิจ 

  4. ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานให้เพียงพอตามปริมาณ
งานที่เพ่ิมข้ึน 
           ๔. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้เป็นระบบอย่างทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงานที ่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิส ัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

กลยุทธ์ 
  ๑. จดัทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการภายใต้ภารกิจ 
  ๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทุกตำแหน่ง ตามหลักสมรรถนะ 



  ๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
เพ่ือความก้าวหน้าในตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง 

  ๔. จัดทำระบบประเมินผลการฝึกอบรมหลังเข้ารับการฝึกอบรม 
5. จัดทำแผนการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
6. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ

ข้าราชการ และนโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร 
7. พัฒนางานด้านการจัดการองค์ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้                

การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

การดำเนินการ 
  ๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร) 
  ๒. จดัส่งบุคลากรตามสายงานไปฝึกอบรมฯ 
  3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
๕. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมอย่างเท่าเทียม 
กลยุทธ์ 
  ๑. การประเมินต้องเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์กำหนด 
  ๒. มีการดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ 
  ๓. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น

เงินเดือนต้องมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบที่กำหนดร่วมกัน   
การดำเนินการ 
  ๑. มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการกลั ่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ และคณะกรรมการ

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (รายละเอียดตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ) 
  ๒. มีการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลคะแนนการปฏิบัติงาน

ภายใต้กรอบท่ีกำหนดร่วมกัน 
  3. ตรวจสอบหลักฐานและตัวชี้วัดที่จัดทำไว้ประกอบการประเมิน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับ

มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมิน 
๖. นโยบายด้านส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร 
เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ                     

เกิดจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝังค่านิยมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
กลยุทธ์ 
  ๑. เพิ ่มพูนความรู ้ให้กับข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ                     

ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
  ๒. ปลูกจิตสำนึกให้กับข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ให้เกิด

จิตสำนึกในการรักและหวงแหนองค์กร   
  ๓. ยกย่องบุคลากรที่ทำคุณงามความดี หรืออุทิศเวลาให้กับราชการเพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน  
  การดำเนินการ 
  ๑. จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรประจำทุกปี 



  ๒. จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้กับข้าราชการและพนักงานจ้างๆ นำโดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร 
ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์สุจริตและการต่อต้านการทุจริตให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

  ๓. ออกประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน และแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนทราบ 

  ๔. ประกาศยกย่องบุคคลต้นแบบผู้อุทิศตนให้กับทางราชการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร 

 
๗. นโยบายด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
เป้าประสงค ์ ส่งเสริมให้บุคลกรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพราชการ 
กลยุทธ์ 
  ๑. จัดทำแผนการดำเนินงานการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ เช่น การเลื ่อนและแต่งตั้ง

ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 
  ๒. จัดทำแบบเสนอผลงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
การดำเนินการ 
  ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอย

หล่อ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น  
  ๒. มีการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลงานภายใต้กรอบที่กำหนดร่วมกัน 
  ๓. นำผลการประเมินเสนอคณะกรรมการ ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอรับความเห็นชอบและ

แต่งตั้งเพ่ือเลื่อนระดับ 
๘. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์ เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี และพึงพอใจให้ผู ้ปฏิบัติงาน                   

ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการ
ทำงาน ตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ 

กลยุทธ์ 
  1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
  3. ยกย่องบุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดี มีความทุ่มเทเสียสละและทำคุณประโยชน์ให้แก่ 
  ๔. ปรับปรุงระบบสวัสดิการที่บุคลากรมีสิทธิจะได้รับอย่างครอบคลุมทั่วถึงและยั่งยืน 
  ๕. ดูแลสิทธิสวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่างเต็มที่ 
  ๖. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานอย่างสม่ำเสมอโดยให้

บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมทั้งร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมรับผิดชอบองค์กร 
การดำเนินการ 
  ๑. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีอยู่เสมอ 
  ๒. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเพียงพอในการใช้งาน 


