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ประเด็นนโยบาย/      
แผนการด าเนนิงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

1. การวางแผนก าลังคน 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี 

วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผน 3 ปี 
1. เพ่ือให้มีโครงสร้างแบ่งงานและ
ระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ ้าซ้อน 
2. ก้าหนดประเภทต้าแหน่ง สายงาน การ
จัดอัตราก้าลังโครงสร้างราชการให้
เหมาะสมกับภารกิจ อ้านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบล 
3. เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต้าบล สามารถตรวจสอบการก้าหนด
ต้าแหน่งว่าถูกต้องเหมาะสมกับอ้านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั น
หรือไม่ 
4. เพ่ือเป็นแนวทางในการด้าเนินการวาง
แผนการพัฒนาบุคลากร 

เชิงปริมาณ 
มีปริมาณต้าแหน่งที่ครบถ้วน
เพียงพอต่อการให้บริการ
ประชาชน ร้อยละ 80 
 
เชิงคุณภาพ 
สามารถทราบข้อมูลพื นฐาน จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
ในการท้างานของทรัพยากร
บุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบันและ
อนาคต ร้อยละ 80 
 
เชิงประโยชน์ 
วางแผนให้สอดคล้องกับการ
ด้าเนินงานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นอย่าง
มีประสิทธิภาพน้าไปสู่เป้าหมาย
ในภาพรวมได้ 

จัดท้าแผนอัตราก้าลัง 3 ปี 
(พ.ศ.2564-2566) และการ
วิเคราะห์ภาระงานการ
เตรียมข้อมูล และการคิด
วิเคราะห์ของคณะกรรมการ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบายผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต้าบล
การบริหารบุคคลตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก้าหนด 

มีการประชุมของคณะกรรมการ
จัดท้าและปรับปรุงแผน
อัตราก้าลัง (พ.ศ.2564-2566) 
โดยคณะกรรมการมี ผู้บริหาร 
และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วม
ประชุมเพ่ือวางแผนการจัดท้า
แผนอัตราก้าลัง และการปรับปรุง
แผน 
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ปัญหาและอุปสรรค / เปรียบเทียบกับท่ีผ่านมา 

ปริมานงานที่เพ่ิมมากขึ น และมีความต้องการใช้บุคลากรที่มีความช้านาญ หรือต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ปริมาณงานเพ่ิมขึ นร้อยละ 20 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 

ควรมีโครงสร้างและก้าหนดกรอบอัตราก้าลังให้สอดคล้องกับภารกิจ และอ้านาจหน้าที่เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสนองตอบความต้องการของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วสนร้างความพึงพอใจให้ได้มากท่ีสุด และสามารถพัฒนากิจการขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งให้มี
ความเจริญก้าวหน้าต่อไป 

 

 

 

ประเด็นนโยบาย/      
แผนการด าเนนิงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

1. การวางแผนก าลังคน 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี  

5.เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต้าบล สามารถ
วางแผน สามารถวางแผนการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต้าบล
เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
6.เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต้าบล สามารถ
ควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคล
ให้เป็นไปตามกฎหมายก้าหนด 

  . 
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ประเด็นนโยบาย/      แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

2.การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.1 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ้าปี 2564 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้
ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้
แก ผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วน
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจาก
ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความ
รวดเร็วหรือ ตรงต่อเวลาที่ก้าหนด หรือ
ความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการ
ใช้ทรัพยากร 
2. พฤติกรรมการปฏิบัติงานให้ประเมิน
จากสมรรถนะหลักตามที่ ก.ท. ก้าหนด
อย่างน้อย 3 สมรรถนะให้ประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต้าบลปี
ละ 2 ครั ง ตามรอบปีงบประมาณ คือ  
ครั งที่ 1 (1 ต.ค. – 31 มี.ค. ของปีถัดไป) 
ครั งที่ 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย. ของปี
เดียวกัน) 
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือน และ
ค่าตอบแทนอ่ืน การให้เงินรางวัล
ประจ้าปีการแต่งตั ง การให้ออกจาก
ราชการ 
 

เชิงปริมาณ 
1. พนักงานได้รับการ
ประเมินในระดับดีเด่นร้อย
ละ 90  
เชิงคุณภาพ 
2.พนักงานส่วนต้าบลมีการ
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อ
ประชาชนเพิ่มขึ น ร้อยละ 
80 
 
เชิงประโยชน์ 
3. เป็นการกระตุ้นให้
พนักงานเกิดความ
กระตือรือร้น และพัฒนา
ตนเองมากขึ น ร้อยละ 80  

1. จากการประเมินและการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ในระดับดีเด่นร้อยละ 94.74 
 
2. ผู้บังคับบัญชาประเมินและ
ให้คะแนนตามผลงานจริงที่
เพ่ิมขึ นร้อยละ 80 
 
3. พนักงานมีการ
กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาตนเอง
จากการที่ผู้บังคับบัญชา
ประเมินตามเกณฑ์ที่ก้าหนด
มากขึ น ร้อยละ 80 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้ค้านึงถึงผลงาน 
(performance 
Management) ทีเ่ชื่อมโยงผล
การปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่
ผลการปฏิบัติงานในองค์กร 
คุณภาพปริมาณงาน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานที่ได้ปฏิบัติมา 
ความสามารถและความอุตสาห
ในกาปฏิบัติงานความมี
คุณธรรมและจริยธรรม
ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมะ
สมกับการเป็นพนักงานส่วน
ต้าบล โดยจัดท้าการประเมิน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั ง เปิด
โอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี แจง
หรือขอค้าปรึกษาด้วย  



 

 

ปัญหาและอุปสรรค / เปรียบเทียบกับท่ีผ่านมา 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต้าบลแต่งตั งแต่ละขั นตอนการเตรียมการประเมินผล การจัดท้าค้ารับรองบุคคล การติดตามและให้ค้าปรกึษา
แนะน้าการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวบรวมและจัดเรียงผลการ ประเมินของส้านักกองเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการพิจารณา บางครั ง
คะแนนไม่เป็นไปตามความประสงค์จ้าท้าให้ผู้รับการประเมินไม่พึงพอใจได้ 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 

 ซึ่งกระบวนการรวบรวมและพิจารณาต้องใช้ความรอบคอบในการพิจารณา และยุติธรรมมากท่ีสุด 
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ปัญหาและอุปสรรค / เปรียบเทียบกับท่ีผ่านมา 

 การขาดคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานราชการ ส่งผลให้เกิดปัญหามากมาย อาจต้องสูญเสียในด้านต่างๆ หากปล่อยไว้อาจก่อให้เกิดการเสียหายได้ 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 

 ควรให้ความส้าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด อบต.แก้ง เพื่อให้ตระนักถึงการสร้างจิตส้านึกให้คุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั งมีการปรับเปลี่ยน วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยจิตส้านึกท่ีดีในการปฏิบัติราชการ ประพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน 

 

 

ประเด็นนโยบาย/      แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

3. การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัย 
3.1 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ประจ้าปีงบประมาณ 
2564 องค์การบริหารส่วนต้าบล
แก้ง อ้าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี 
 

1. เพ่ือสร้างจิตส้านึกท่ีดี สามารถน้า
หลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการ
ด้าเนินชีวิต มีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
2. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ศีลธรรม จริยธรรม สามารถน้ามาใช้ใน
การปฏิบัติงานและอยู่ด้วยกันอย่างมี
ความสุข 
3. เพ่ือให้รู้จักการท้างานเป็นทีม ท้างาน
อย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน 
เพ่ือนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ และ
หน่วยงาน พร้อมทั งมีความสามัคคี
ภายในองค์กร 

เชิงปริมาณ 
พนักงานเข้ารับการอบรม
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนเพิ่มมากขึ น 
ร้อยละ 90 
 
เชิงประโยชน์ 
หน่วยงานมีความเข้าใจใน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม มาก
ขึ น ร้อยละ 100  

พนักงานเข้ารับการอบรมร้อย
ละ 88  
 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการเพ่ิมมากขึ นร้อยละ 
90 
 
หน่วยงานมีความเข้าใจใน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม มาก
ขึ น ร้อยละ 100 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแก้ง 

 

 

 

 

 

ประเด็นนโยบาย/      แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

4. การสรรหาคนเก่ง 
4.1 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. เพ่ือเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ
พนักงานส่วนต้าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลแก้ง ผู้มีความ
ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการ 
2. เพ่ือเป็นขวัญและก้าลังใจในการ
ปฏิบัติราชการ 
3. เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน
ส่วนต้าบล 
4. เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้กับ
ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
5. เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของ
ข้าราชการตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

เชิงปริมาณ 
พนักงานสร้างสรรค์ผลงานที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
เพ่ิมมาดข้น ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
ผู้ได้รับคัดเลือกปฏิบัติตน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
คัดเลือก  ร้อยละ 80 
 
เชิงประโยชน์ 
เป็นการกระตุ้นให้พนักงาน
เกิดกรกระตือรือร้นพัฒนา
ตนเอง  ร้อยละ 80  

ท้าโครงการต่างๆ เพื่อ
ประชาชนเพิ่มมากขึ น 
บุคลากรมีคุณภาพมากขึ น 
ประชาชนพึงพอใจร้อยละ 85 
 
คณะกรรมการด้าเนินการ
คัดเลือกเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ร้อยละ 80 ผู้รับ
คัดเลือกรับเชิดชูเกียรติ 
 
พนักงานมีการกระตือรือร้น
ในการท้างานและพัฒนา
ตนเองจาการท้างานและ
พัฒนาตนเองจากการที่
ผู้บังคับบัญชาประเมินมีการ
พัฒนาขึ น ร้อยละ 80 

ให้ความส้าคัญกับการส่งเสริม 
สนับสนุนให้พนักงานประพฤติ
ปฏิบัติดี มีจิตส้านึกดี กระตุ้น
และสร้างแรงจูงใจให้ท้างาน
อย่างตั งใจ เป็นแบบอย่างที่ดี
เพ่ือให้ประชาชนเกิดความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต้าบลแก้ง 



 

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค / เปรียบเทียบกับท่ีผ่านมา 

 ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข ได้รับการติดตามและได้รับการตอบสนองตรงต่อความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ นซึ่งขึ นอยู่กับการ
ประพฤติปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงานทุกคน หากบุคลากรของหน่วยงานมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เมื่อขาดการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีการพัฒนาขึ นต่อเนื่องทุกปี 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 

 แต่งตั งคณะกรรมการเพ่ือด้าเนินการคัดเลือกพนักงานดีเด่น เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการท้างานและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานรุ่นต่อๆไปที่เข้ามาท้างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นนโยบาย/      แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

5. การพัฒนาบุคคล 
5.1 กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรมในการท้างาน 

1. เพ่ือให้บุคลากรเข้ารับการอบรมตาม
หลักสูตรต่างๆ เป็นการพัฒนาทักษะใน
การท้างาน 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรได้รับการพัฒนา
ทักษะในการท้างาน ร้อยละ 
90 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ร้อยละ 90 
 
เชิงประโยชน์ 
หน่วยงานมีบุคลากรมี
ความรู้และความสามารถใน
สายงาน  ร้อยละ 80  

บุคลากรได้รับความรู้จากากร
เข้ารับการอบรมสามารถ
น้ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
 
บุคลากรได้รับการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรที่จัดตามภารกิจ
อ้านาจหน้าที่ 

บุคลากรมีทักษะในการท้างาน
ดีขึ น ท้างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
แจ้งเวียนหนังสือ และ
ประชาสัมพันธ์ เมื่อมีการจัด
อบรมในงานต่างๆ เพ่ือเปิด
โอกาสให้บุคคลเข้าอบรม 



 

ปัญหาและอุปสรรค / เปรียบเทียบกับท่ีผ่านมา 

 1. การไม่สอดคล้องกันในหัวข้อพัฒนา เช่น การส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกไม่ตรงกับต้าแหน่ง ซึ่งท้าให้ไม่สามารถน้าความรู้มาใช้ได้เท่าที่ควร 

 2. การด้าเนินการตามแผนพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร เนื่องจากในการอบรมอาจจะมีกิจกรรมอ่ืนๆ เข้ามาแทรกแซงท้าให้กระทบกับแผนทั งระบบ 

 3. บุคลากรขาดการใส่ใจในการพัฒนาตนเอง หลังจากอบรมแล้วไม่ได้รายงานผลสรุปความรู้ที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั งไม่มีการติดตามประเมินผลไม่เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง 

 4. ปัญหาระบบการพัฒนาบุคลากร เมื่อถึงการอบรมแล้วไม่มีการส่งบุคลากรไปอบรม หรือมีการติดภารกิจจนไปอบรมไม่ได้ 

 5. ยังไม่มีการน้าเทคโนโลยี หรือวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้เท่าที่ควร ขาดการน้าความรู้ใหม่ๆเข้ามาท้างานจนมีผลถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

 ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 

 1. ต้องส้ารวจความต้องการขอบุคลากรผ่านหน่วยงานที่แสดงความประสงค์จะจัดฝึกอบรม และก้าหนดหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรากที่สุด 

 2. ต้องประกาศแผนการพัฒนาบุคลากรในรอบปีงบประมาณให้ทุกส่วนราชการรับทราบและให้หัวหน้าส่วนราชการมาประชุมเพ่ือก้าหนดตารางการจัดการอบรม
หรือศึกษาดูงาน เพ่ือไม่ให้เกิดกิจกรรมที่ซับซ่อนกัน 

 3. หน่วยงานจะต้องมีการส่งเสริมมีการปรับทัศนคติให้ตัวบุคลากรตระหนักถึงความส้าคัญของการพัฒนาตนเอง 

 4. ในกรณีที่ผู้อบรมลงชื่อไว้แต่ไม่สามารถอบรมได้จะต้องติดตามและท้าบัญชีเพ่ือให้บุคลากรนั นเข้ารับการอบรมให้ได้ 

 

 

 

 


