
  
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง 

เร่ือง  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
***************** 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง  ได้จัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพื่อแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540   

 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง  จึงขอประกาศรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  20  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564     
    

 
 

( นางสาวทิตยาภรณ์   บูรณนัติ ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง  ปฏิบัติหน้าท่ี 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นวัง  อำเภอโนนไทย  จังหวดันครราชสีมา 

**************** 
ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการดำเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
1.การวางแผนกำลังคน 
- จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
เพื่อใช้ในการกำหนด
โครงสร้าง และกรอบ
อัตรากำลังท่ีรองรับภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 

 
เพื่อให้การวางแผน
กำลังคนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

 
- แผนอัตรากำลัง 
(พ.ศ. 2564 – 
2566) มีความถูก
ต้องสอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

 
- ดำเนินการปรับปรุง
แผนอัตรากำลัง (พ.ศ. 
2564 – 2566) เพื่อ
รองรับภารกิจของ
หน่วยงาน  และการ
พิจารณาปรับปรุงภาระ
งานให้สอดคล้องกับ
ส่วนราชการในปัจจุบัน 
 

 
- ไม่มี 

2.การบรรจุและแต่งต้ัง
บุคลากร 
- ดำเนินการบันทึก แก้ไข 
ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรใน
ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 

 
 
เพื่อให้ระบบข้อมูล
บุคลากรของ อบต.
บ้านวัง  มีความถูก
ต้อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน 

 
 
- ระบบข้อมูล
บุคลากร ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

 
 
- ดำเนินการปรับปรุง
ข้อมูลระบบดังกล่าว  
ตามระยะเวลาท่ีกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกำหนดทุกระยะ  
ให้แล้วเสร็จตามกำหนด 
 

 
 
- ผู้บังคับบัญชาท่ี
รับผิดชอบงาน
บริหารงานบุคคลกำกับ
ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีบันทึก
ข้อมูล ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

3.การปะเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- จัดให้มีกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ ท่ีเป็นธรรม 
เสมอภาคและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เพื่อใหก้ารประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน
ราชการ เป็นธรรม 
เสมอภาคและ
สามารถตรวจ   
สอบได้ 
 

 
 
- จำนวนเรื่อง
ร้องเรียน 

 
 
- หน่วยงานมีการ
ถ่ายทอดตัวช้ีวัด     
โดยผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ  ดูแล  
กำกับ  ติดตาม  และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  จนถึง
คณะกรรมการ
กล่ันกรองผลการ
พิจารณาผลการปฏิบัติ
ราชการในความรู้  
ทักษะ  และสมรรถนะ
ทุกคน  อย่างเป็นธรรม  
เสมอภาค  และเป็นไป 

 
 
- ให้ผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ ดูแล  กำกับ  
ติดตาม  และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯ ตาม
ระเบียบฯ   



ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

   ตามเกณฑ์มาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง 

 

- จัดให้มีการพิจารณาความดี
ความชอบ ตามผลการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการอย่างเป็นธรรม 
เสมอภาค และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 
 

เพื่อให้การพิจารณา
ความดีความชอบ 
ตามผลการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการอย่าง
เป็นธรรม เสมอภาค 
และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

- จำนวนเรื่อง
ร้องเรียน 

- พิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วน
ตำบล  ครั้งท่ี  1 – 2 / 
2563  ให้เป็นไปตาม
ผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  
ผ่านกระบวนการ  
คกก. พิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วน
ตำบล  ครั้งท่ี  1 – 2 / 
2563  ตามคำส่ัง
เล่ือนขั้นเงินเดือน  และ
รายงานการประชุม
ดังกล่าว 
 

- กำกับ  ติดตาม  และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯ ตาม
ระเบียบฯ   

4.การส่งเสริมจริยธรรมและ
การรักษาวินัย 
- แจ้งให้บุคลากรในสังกัด 
รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
 

 
 
๑. เพื่อเป็น
เครื่องมือกำกับ
ความประพฤติของ
ข้าราชการ ท่ีสร้าง
ความโปร่งใส มี
มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
และเป็นสากล 
๒. เพื่อยึดถือเป็น
หลักการและ
แนวทางปฏิบัติอย่าง
สม่ำเสมอ ท้ังใน
ระดับองค์กรและ
ระดับบุคคล และ
เป็นเครื่องมือการ
ตรวจสอบการ
ทำงานด้านต่างๆ  
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านวัง  
เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไป 

 
 
- ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ 

 
 
- ประกาศประมวล
จริยธรรมของ
ข้าราชการ 
อบต. บ้านวัง           
ให้ทุกส่วนราชการ     
ถือปฏิบัติ 
 

 
 
- ควรเพิ่มช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 



ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

 ตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
๓. เพื่อทำให้เกิด
รูปแบบองค์กรอัน
เป็นท่ียอมรับ เพิ่ม
ความน่าเช่ือถือ เกิด
ความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้
เสีย 
๔.เพื่อให้เกิดพันธะ
ผูกพันระหว่าง
องค์กรและ
ข้าราชการในทุก
ระดับ โดยให้ฝ่าย
บริหารใช้อำนาจใน
ขอบเขต สร้างระบบ
ความรับผิดชอบของ
ข้าราชการต่อตนเอง 
ต่อองค์กร ต่อ
ผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชน และต่อ
สังคม ตามลำดับ 
๕.เพื่อป้องกันการ
แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ และ
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ท่ีอาจ
เกิดขึ้นรวมทั้ง
เสริมสร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

   



ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

- โครงการส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต ประจำปี 2563 
 

เพื่อใหบุ้คลากรมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงการสร้าง
จิตสำนึกให้มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
และประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ี
ดีแก่ประชาชน 

- จำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

- จัดฝึกอบรมตาม
โครงการ ฯ 

- ให้ดำเนินการต่อเนื่อง
เป็นประจำทุกปี 

5.การพัฒนาบุคลากร 
- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรได้พัฒนา
ความรู้ตามสายงาน
ตำแหน่ง  
 

 
- จำนวนบุคลากร  
ท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรมฯ 

 
- มีการดำเนินการ
จัดทำแผนพัฒนา
บุคลากร ประจำปี 
2563 โดยพิจารณา
บุคลากร เข้ารับการ 
อบรม เพื่อพัฒนา
ความรู้ตามสายงาน
ตำแหน่ง ให้เป็นไป 
ตามแผนพัฒนา
บุคลากรฯ 

 
- ควรส่งเสริมให้
บุคลากรได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทุกคน 
 

7.การสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 
- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงาน
ตำแหน่งให้บุคลากรทราบ 
 

 
 
เพื่อให้บุคลากรได้
ทราบเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
สายงานตำแหน่ง 
 
 

 
 
- ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ 

 
 
- หน่วยงานมีการ
ประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
งานตำแหน่งให้
บุคลากรทราบ      
พร้อมท้ังให้คำปรึกษา 
 

 
 
- ควรเพิ่มช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

8.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีแก่บุคลากร  ในด้าน
สภาพแวดล้อมการทำงาน  
ด้านความปลอดภัยในการ
ทำงาน  ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการทำงาน 
 

 
เพื่อให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีใน
ด้านสภาพแวดล้อม
การทำงาน  ด้าน
ความปลอดภัยใน
การทำงาน  และ
ด้านการมีส่วนร่วม
ในการทำงาน 

 
- ร้อยละของความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 

 
- มีการจัดอุปกรณ์ขั้น
พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐม
พยาบาล 
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์สาธารณะ 

 
- ควรส่งเสริมในด้าน
การมีส่วนร่วม ในการ
ทำงาน  



ปัญหาและอุปสรรค  
 1. ส่วนราชการไม่มีการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ความต้องการ
บุคลากรซึ่งมีทักษะความรู้ ความสามารถตรงตามภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของ
ข้าราชการที่เหมาะสม เป็นไปตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตาตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กำหนด 
 2. ผู้บังคับบัญชาไม่ค่อยมีนโยบายสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติให้แก่บุคลากร  และการสร้างจิตสำนึกรัก
องค์กรให้แก่ข้าราชการ 
 
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 

1. ส่วนราชการจะต้องดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ความ
ต้องการบุคลากรซึ่งมีทักษะความรู้ ความสามารถตรงตามภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งระยะเวลาในการดำรง
ตำแหน่งของข้าราชการที่เหมาะสม เป็นไปตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกำหนด 

2. หน่วยงานราชการควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการต้ังแต่เริ่มเข้าปฏิบัติราชการ โดยการ
ให้ข้อมูลท่ีจำเป็นของหน่วยงาน ข้าราชการควรได้รับความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับองค์กรท่ีเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
โดยหน่วยงานอาจมีการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีการปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรให้แก่
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติงานด้วยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นหลัก 

3. ควรมีการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เช่น มีการยกย่องชมเชย ถ้ามีโอกาสหรือมีตำแหน่งท่ี
สูงขึ้นควรส่งเสริมให้พนักงานได้รับตำแหน่งนั้น 
 
 
 
 


