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รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง  อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
ผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ด้านการวางแผนก าลังคนและการสรรหา 
ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนินงาน 

 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(ปี งปม. 2564-2566) เพ่ือ
ใช้ในการก าหนดโครงสร้างและ
กรอบอัตราก าลังที่รองรับ
ภารกิจงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- เพ่ือให้ อบต.นาทอง มีโครงสร้างการ
แบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม
และไม่ซ้ าซ้อน 
- เพ่ือให้ อบต.นาทอง มีการก าหนด
ต าแหน่ง การจัดอัตราก าลังโครงสร้าง
ให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ หน้าที่ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
- เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ
วางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนา
บุคลากร 
- เพ่ือให้ อบต.นาทอง มีการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร มีความ
ต่อเนื่องและมีบุคลากรรับผิดชอบใน
แต่ละงานโดยตรง เพ่ือให้งานเกิดผล
สัมฤทธิ์มากที่สุด 
 

- อบต.นาทอง มีการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง  
3 ปี (ปี งปม. 2564-
2566) ถูกต้อง 
ครบถ้วน และ ก.อบต.
จังหวัดมหาสารคาม มี
มติเห็นชอบพร้อมทั้ง
ประกาศใช้แผน
อัตราก าลัง 3 ปี (ปี  
งปม. 2564-2566) 

- จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปี งปม. 2564-
2566) โดยความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัด
มหาสารคาม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2564 และ อบต.  
นาทอง ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปี งปม. 
2564 - 2566) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 

ควรด าเนินการพิจารณาปรับปรุง
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ในทุกๆปี 
เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่ง
รองรับภารกิจของหน่วยงานและ
การพิจารณาปรับปรุงภาระงาน
ให้สอดคล้องกับภารกิจราชการ
งานในปัจจุบัน 

1.2 จัดท าและด าเนินการตาม
แผนสรรหาข้าราชการและ
พนักงานจ้าง ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนอัตรา
ที่ลาออกหรือโอน (ย้าย) 

- เพ่ือให้การปฏิบัติงานภายในองค์กรมี
ความต่อเนื่อง และมีบุคลากร
รับผิดชอบในแต่ละงานโดยตรง 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด 

- สรรหาบุคลากร
ทดแทนต าแหน่งที่ว่างใน
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปี 
งปม. 2564-2566) 

- ประกาศรับโอน พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. นักวิชาการ
เกษตร ปก./ชก. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ปง./ชง. 
- ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง จ านวน 1 อัตรา 

- ให้หน่วยงานต้นสังกัดของ
ต าแหน่งงาน พิจารณาวิเคราะห์
ถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการ 
สรรหา เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 



   

1. ด้านการวางแผนก าลังคนและการสรรหา 
ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนินงาน 

 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการหรือประกาศรับโอน
(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น มา
ด ารงต าแหน่งที่ว่าง 

- เพ่ือให้การปฏิบัติงานภายใน
องค์กรมีความต่อเนื่องและมี
บุคลากรรับผิดชอบในแต่ละงาน
โดยตรง เพ่ือให้งานเกิดผลสัมฤทธิ์
มากที่สุด 

- พนักงานองค์กรบริหารส่วน
ต าบล และพนักงานจ้างได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งตามมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล จังหวัดมหาสารคาม 
ร้อยละ 90 

- ประกาศรับโอน พนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./
ชก. นักวิชาการเกษตร ปก./ชก. เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. 
- ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง จ านวน 1 
อัตรา 
 

- การประกาศรับโอน(ย้าย)
พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอโอนให้
ตรงกับต าแหน่งและความรู้
ความสามารถของผู้ที่ประสงค์จะ
โอน(ย้าย) 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
๒.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี และด าเนินการตาม
แผนฯ ให้สอดคล้องตามความ
จ าเป็น 
 

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
ที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะ
ท าให้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการในทุกๆ 
ต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

อบต.นาทอง มีการจัดท า 
แผนพัฒนาบุคลากร ได้ 
ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อม
ทั้งมีการประกาศใช้ 
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 
๒๕๖๔ ๒๕๖๖)  

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา บุคลากร 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ โดยพิจารณา
ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจ ตามสายงานต าแหน่ง ให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร  

- เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเกิด
ประสิทธิภาพ ควรด าเนินการ
ส ารวจความต้องการ ในการ
พัฒนาของบุคลากรแต่ละ
ต าแหน่ง เพ่ือได้กระบวนการและ
วิธีการพัฒนา ตรงกับความ
ต้องการ  

๒.๒ ก าหนดเส้นทางการพัฒนา 
บุคลากรเป็นกรอบในการพัฒนา 
บุคลากรแต่ละต าแหน่ง  
 

- เพ่ือให้กระบวนการและวิธีการ
พัฒนาเกิดประสิทธิภาพ และตรงกับ
ความต้องการของบุคลากรแต่ละ
ต าแหน่ง และเพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการพัฒนา 

- บุคลากรมีประสิทธิภาพใน
การท างานและสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
มาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานได้ 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมตามสายงานความก้าวหน้ากับ
บุคลากรในทุกต าแหน่ง 

- ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากร
เกิดการพัฒนาด้วยตนเอง และมี
ความต่อเนื่องขององค์ความรู้ที่มี 
และสามารถที่จะถ่ายทอด 
ความรู้ สร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ได้ 

๒.3 ด าเนินการประเมิน 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งใน 
ความรู้ ทักษะและสมรรถนะ 

- เพ่ือให้การพัฒนาถูกต้องและตรง
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

บุคลากรได้รับการพัฒนาและ 
น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ 
ท างานได้ตรงกับต าแหน่ง 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งเพื่อพิจารณาจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 
 

- จัดให้มีการพัฒนาด้านความรู้
และทักษะในการท างานไป
พร้อมๆกัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 



   

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนินงาน 

 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

2.4 ด าเนินการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร 

- เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรในองค์กร 
- เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุง
แนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากร
บุคคลในองค์กร 

- บุคลากรเกิดความผาสุกใน
การท างานและมีความผูกพัน
กับองค์กร  

- หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจ ของ
บุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้ง
ด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ 
สภาพแวดล้อม การท างาน บ าเหน็จ
ความชอบ พร้อมทั้งติดตามและน าผลความ
พึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา  
 

- พัฒนาแนวทางและวิธีการ
บริหาร ทรัพยากรบุคคลให้มี
ความหลากหลาย และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของ 
บุคลากรครบถ้วนทุกต าแหน่งงาน  

3. ด้านการธ ารงไว้และแรงจูงใจ 
3.1 ด าเนินการบันทึก แก้ไข 
ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบ
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติให้ถูกต้อง ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน 

- เพ่ือให้ข้อมูลบุคลากรครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน 

- ข้อมูลบุคลากรในระบบมี 
ความถูกต้อง ครบถ้วน ร้อยละ 
๑๐๐ 

- หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงระบบ 
ดังกล่าวตามระยะที่กรมส่งเสริมการ ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนดทุกระยะ แล้วเสร็จตามที่
ก าหนดไว้ ทั้งในส่วนของข้อมูลพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

- เสริมสร้างความรู้ให้กับ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ระบบโดยส่งเสริมให้ได้รับการ
ฝึกอบรมบ่อยครั้ง 

๓.2 จัดให้มีการกระบวนการ 
ประเมินการปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นธรรม เสมอภาค และ 
ความสามารถตรวจสอบได้  

- เพ่ือสร้างความเป็นธรรม ความ
โปร่งใสและสร้างมาตรฐานในการ
ประเมินผลในองค์กร  

- กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นธรรม 
เสมอภาคและสามารถ
ตรวจสอบได้  

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดย
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึง
กรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน และ
การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะทุกคน อย่างเป็นธรรม 
เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง  
 
 
 

- การด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปโดย 
ความชอบธรรม  



   

3. ด้านการธ ารงไว้และแรงจูงใจ 
ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนินงาน 

 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

๓.3 จัดให้มีการพิจารณาความดี 
ความชอบตามผลการปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม 
เสมอภาคและสามารถตรวจสอบ
ได้ 

- เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  
- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อน
เงินเดือน เลื่อนค่าจ้าง เป็นไปตาม
ผลการประเมินและประกาศ
หลักเกณฑ์ 

- บุคลากรได้รับการพิจารณา 
เลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ถูกต้องครบถ้วน  

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบลครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่าน
กระบวนการคณะกรรมการ พิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน ต าบล ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๔ ตามค าสั่งเลื่อนขั้น เงินเดือนและ 
รายงานการประชุม ดังกล่าว 
 

- จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  

๓.4 ด าเนินการพิจารณาความดี
ความชอบการปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพ่ือยกย่อง ชมเชย แก่บุคลากร
ดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและ 
คุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 
 

- เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
บุคลากร  
- เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ 
บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงาน 
และคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน  

- อบต.นาทอง จัดท าประกาศ
ยกย่องและมอบเกียรติบัตร 
ให้แก่บุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ใน
รอบปีงบประมาณ 
 

- จัดท าประกาศยกย่องและมอบเกียรติบัตร 
ให้แก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับ
ดีเด่น 

- ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน 
เพ่ือยกย่อง และเป็นขวัญก าลังใจ
ให้กับบุคลากร 

๓.5 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีแก่บุคลากรในด้าน 
สภาพแวดล้อมการท างาน  
 

- เพ่ือสร้างความผาสุกในองค์กร  
- เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตการท างานที่
ดีของบุคลากร  
 

- บุคลากรรู้สึกปลอดภัย มี 
ความสุขในการปฏิบัติงาน 
และมีความผูกพันกับองค์กร  
 

- มีการจัดตั้งอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงาน อย่างครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล  
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ  
 

- จัดกิจกรรม /โครงการ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความสามัคคี
ในองค์กร  

๔. ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 
๔.๑ จัดให้บุคลากรในสังกัด 
รับทราบถึงประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้อ 
บังคับองค์การบริหารส่วนต าบล  
นาทอง ว่าด้วยจรรยาบรรณ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติ 
ของข้าราชการ  
- ยึดถือในหลักการและแนวทาง 
ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  
- ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กร 
และข้าราชการในทุกระดับ 

- จัดท าประกาศประมวล 
จริยธรรมของข้าราชการการ 
ประจ าปี  
- มีแนวทางปฏิบัติตาม 
ประมวลจริยธรรม 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง ว่า
ด้วยจรรยาบรรณ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- เสริมสร้างกิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมความรู้ ในด้านประมวล
จริยธรรม 



   

๔. ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 
ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนินงาน 

 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

๔.๒ ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
งานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
การควบคุม ก ากับ ติดตาม และ
ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
แนวทาง ระเบียบ กฎหมาย ที่
เกี่ยวข้อง 

 

- เพ่ือให้บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่ 
ได้ตรงกับต าแหน่งและใช้ศักยภาพ 
ได้อย่างเต็มท่ี  
- เพ่ือป้องกันการมอบหมายงาน  
ที่ซ้ าซ้อน 

- อบต.นาทอง จัดท าการแบ่ง
งานและมอบหมาย หน้าที่
ความรับผิดชอบขององค์กร 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง ตามค าสั่ง อบต.นาทอง  

- การมอบหมายงานต้อง
ด าเนินการตามก าหนดมาตรฐาน
ของแต่ละต าแหน่ง รวมถึง
พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ
ของแต่ละบุคคลประกอบ 

๔.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติ 
งานตามแผนการเสริมสร้าง 
มาตรฐานวินัยคุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔-๒๕๖๖  
 

- ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน ตาม
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและการ ป้องกัน
การทุจริตในองค์กร  

- แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน 
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ 
การป้องกันการทุจริต ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 
๒๕๖๖  

- มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุป รายงาน
ผลการด าเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกัน การทุจริต
คอรัปชั่น  

- เสริมสร้างกิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมความรู้ ในด้านด าเนินการ
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริต 
คอรัปชั่น  

๔.๔ จัดให้บุคลากรในสังกัด 
รับทราบถึงประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้อ 
บังคับองค์การบริหารส่วนต าบล 
นาทอง ว่าด้วยจรรยาบรรณ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

- เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติ 
ของข้าราชการ 
- ยึดถือในหลักการและแนวทาง 
ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  
- ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กร 
และข้าราชการในทุกระดับ 

- จัดท าประกาศประมวล 
จริยธรรมของข้าราชการการ  
ประจ าปี  
- มีแนวทางปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง ว่า
ด้วยจรรยาบรรณ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- เสริมสร้างกิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมความรู้ ในด้านประมวล
จริยธรรม 



   

ปัญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
๑. ปัญหาและอุปสรรคด้านการพัฒนาบุคลากร 
    ๑.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง มีการพัฒนาบุคลากรยังไม่เป็นระบบ ไม่ทั่วถึง ไม่ต่อเนื่อง การพัฒนาที่ยังไม่เป็นระบบไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ขาดการติดตาม ประเมินผล  

                     ในภาพรวมของส่วนราชการนั้น ยังไม่ส่งเสริม สนับสนุน ความต้องการหรือความคาดหวังของบุคลากรที่จะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    1.๒ การก าหนดเนื้อหาวิชา และวิธีการพัฒนาไม่ตรงกับต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ ท าให้การพัฒนาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ 
    ๑.๓ งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรยังไม่เพียงพอที่จะใช้พัฒนาบุคลากรได้ครบทุกสายทุกต าแหน่ง 
2. ปัญหาและอุปสรรคด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน 
    ๒.๑ ปัญหาการแบ่งพรรคแบ่งพวกในที่ท างาน ขาดความรักใคร่สามัคคี มีทัศนคติในเชิงลบกับองค์กร 
    ๒.๒ องค์กรมีการวางแผนงานการท างานที่ซับซ้อน ท าให้เกิดความไม่เป็นระบบ ซึ่งปัญหาดังกล่าวท าให้บุคลากรบางส่วนเกิดการต่อต้านการท างาน ไม่มีความสุขในการท างาน   

                     ไม่มีความผูกพันที่ดีต่อองค์กร 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
๑. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
    ๑.1 ควรมีการด าเนินการตามกระบวนการ วิธีการและแนวทางตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และชัดเจนขึ้น 
    ๑.๒ ในกระบวนการด าเนินการควรให้บุคลากรผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ ในลักษณะของการร่วมคิดร่วมท าเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วน เพ่ือให้ 

                     สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 
    ๑.๓ ด าเนินการส ารวจหาความต้องการในการพัฒนาบุคลากร นอกจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรซึ่งได้แก่ ภารกิจ นโยบาย มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ขีดความสามารถ 

                   บุคลากรในด้านต่างๆแล้วควรมีการวิเคราะห์ในประเด็นอ่ืนๆ ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาในระบบราชการ เช่น ชีวิตการท างานในยุคดิจิตัล ระบบเศรษฐกิจ การเมือง  
                   สังคม และความสามารถทางเทคโนโลยี 
              ๑.๔ ก าหนดรูปแบบการพัฒนาให้สอดคล้องกับต าแหน่งงานและการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงการปรับเปลี่ยนจากระบบการศึกษามาเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ และ  
                    การฝึกอบรม 

   ๑.๕ ก าหนดแบบวิธีการและกระบวนการในการพัฒนาที่เหมาะสมให้กับบุคลากรแต่ละคน เพราะการเรียนรู้ ไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นในเวลาพร้อมกัน เรื่องเดียวกัน หรือด้วยวิธีการ  
                    เหมือนกัน 

๒. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    ๒.๑ การพัฒนาระบบงานโดยการก าหนดนโยบายและระบบการจัดการด้านบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน     

                     การสร้างวฒันธรรมการท างานที่ดีมีประสิทธิภาพ 
               ๒.๒ สร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข  
                



   

 


