
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป พ.ศ.2564 

องคการบริหารสวนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/

ขอเสนอแนะ 
1. การวางแผนกำลังคนงาน แผน
อัตรากำลัง 3 ป (พ.ศ.2564-2566) 

1. เพ่ือใหอบต.มีโครงสรางการแบงงานท่ีเหมาะสมไมซ้ำซอน 
2. เพ่ือใหอบต.มีการกำหนดประเภทตำแหนง สายงาน การจัด
อัตรากำลัง โครงสรางสวนราชการใหเหมาะสมกับภารกิจ 
อำนาจหนาท่ีของ อปท. ตามกำหมายจัดตั้งองคกรปครองสวน
ทองถ่ินแตละประเภท และตาม พรบ.กำหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอำนาจให อปท.พ.ศ.2542 
3. เพ่ือให ก.จังหวัดสามารถตรวจสอบการกำหนดตำแหนงและ
การใชตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ขาราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษา ลกูจางประจำ และพนักงานงาน วา
ถูกตองเหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหนาท่ีความรับผิดชอบของ
สวนราชการนั้นหรือไม 
4. เพ่ือให อปท.สามารถวางแผนอัตรากำลังในการบรรจุและ
แตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ขาราชการครู
บุคลากรทาการศึกษา และพนักงานจางเพ่ือใหการบริหารงาน
ของ อปท.เกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ตามอำนาจหนาท่ี ความรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ มีความ
คุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกกิจและ
ยุบเลิกภารกิจงานหรือหนวยงานท่ีไมจำเปน การปฏิบัติภารกิจ
สามาถใหบริการสาธารณะ แกไขปญหา และตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 
6.เพ่ือให อปท.สามถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคลใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตำบล
โนนตาเถร เรื่อง แผนอัตรากำลัง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-
2566 ลงวันท่ี  30 กันยายน 2563 
โดยมีผลลังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 
2563 เปนตนไป 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ 

2. นโยบายดานการสรรหาบรรจุ และการ
แตงตั้งบุคลากร 

 

เพ่ือไดพนักงานสวนตำบลท่ีมีความรูความมารถมาดำรง
ตำแหนงท่ีวางตามแผนอัตรากำลังท่ีกำหนดไวและ
ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง 
 

วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564  
บรรจุแตงตั้ง นางจิดาภา  ยิ้มสมุด  
ตำแหนงพนักงานจางท่ัวไป 

- 

3. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร การ
สรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
 

  1. จัดทำและดำเน ินการตามแผนพัฒนาบุคลกร
ประจำป  ใหสอดคลองตามความจำเปนและความ
ตองการในการพัฒนาของบุคลากรในหนวยงาน 
2. จัดทำเสนทางการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือเปนกรอบใน
การพัฒนาของบคุลากรในแตละตำแหนง                     

     3. นำระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงาน 
4. จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานกำหนดตำแหนงเพ่ือพัฒนา
ทักษะความรูใหเปนมืออาชีพ 
5. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ
มาตรฐานความรู ทักษะ และสมรรถนะ ท่ีคณะกรรมการ
พนักงานสวนตำบลจังหวัดนครราชสีมากำหนด 
6. จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ในองคการบริหารสวนตำบลโนนตาเถร 

 

1. บุคลากรเขารับการฝกอบรมใน
หลักสูตรตางๆ ท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานกำหนดตำแหนงเพ่ือพัฒนา
ทักษะความรูใหเปนมืออาชีพ ประจำป 
2564 

พนักงานสวนตำบล และ
พนักงานจางควรไดรับการ
อบรมครบทุกคน 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ 
4. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 

1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตขององคกร เนื่องจากการจัดการ
คุณภาพชีวิตในองคกรทำใหองคกรมีนโนบายและการ
วางแผนดานคุณภาพชีวิต มีการจัดกลยุทธการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทำงานดานตางๆ ท้ังในดานลักษณะ
งาน บุคลากร และสภาพแวดลอมท่ีดีซ่ึงสงผลโดยตรง
และออมตอการดำเนินงาน สงผลใหผลิตภาพขององคกร
เพ่ิมข้ึน 
2. เพ่ือเพ่ิมขวัญและกำลังใจของผูปฏิบัติงาน เนื่องจาก
การมีคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีดีทำใหพนักงานมีความ
พึงพอใจในงานกอใหเกิดเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ท้ังยังสงผลตอความผูกพันและจงรักภักดีตอองคกร 
3. เพ่ือปรับปรุงศักยภาพของผูปฏิบัติงาน การพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทำงานดานการเปดโอกาสให
ผูปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะความสามารถของตนเอง ไม
วาจะโดยการศึกษาฝกอบรมหรือการพัฒนาตางเปนการ
เพ่ิมศักยภาพของผูปฏิบัติงานใหสูงข้ึน 
 

1. การเลื่อนข้ันเงินเดือนประจำป  
(2 ครั้ง/ป) 
2. การจัดทำกิจกรรม 5 ส 
3. การเขารับการอบรมของพนักงงาน
ประจำป 2564 

- 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/
ขอเสนอแนะ 

5. นโยบายด านการประเม ินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล 
พนักงานจาง และลูกจางประจำ  ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 และนำไปสูการเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อน
ระดับ การไดรับประโยชนตอบแทนอ่ืน เปนตน 

1. พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง และ
ลูกจางประจำ ไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน
ครบท้ัง 2 รอบ การประเมิน โดยใชขอมูล
จากแบบประเมินผลการปฏบิัติงาน 
2. พนักงานจางท่ัวไปไดรับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดท่ีไดตกลงไวกับ
หัวหนาสวนราชการตามแบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
 

- 

6. นโยบายดานคุณธรรม  จริยธรรม  
และวินัยขาราชการ 

 

1. เพ่ือปลูกจิตสำนักใหผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
สวนตำบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตำบลโนนตาเถร มีคุณธรรม จริยธรรม เขาในหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาและนอมนำเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดำเนินชีวิต
สวนตัวและในการปฏิบัติราชการ 
2.เพ่ือพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสำนึก
รวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท 
ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนใหแก
ครอบครัวประชาชนและประเทศชาติ สรางจิตสำนึกใน
การกระทำความดี รูจักการใหการเสียสละ และการ
บำเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 
-เพ่ือเปนการปฏิบัติตามแนวทางประมวลจริยะธรรมของ
องคการบริหารสวนตำบลโนนตาเถร 

1. ผูบริหาร และปลัด อบต. ใหความรู
เก่ียวกับกับประมวลจริยธรรมในการประชุม
ประจำเดือนเปนประจำทุกเดือน 
2. ผูบริหาร สมาชิกสภา พนกังาน ทำ
กิจกรรมทำบุญ และบำเพ็ญประโยชน ณ 
วัดตางๆ ในตำบลโนนตาเถร 
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ปญหาและอุปสรรค 
- มีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรท่ีจำกัด จึงทำใหพนักงานเจาหนาท่ีอาจจะไมไดเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรท่ีตองการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถ

ของตนเอง 
 
 

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
 -  ควรตั้งงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำป เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูความสามารถเพ่ือนำมาใชใน

การปฏิบัติงานไดอยางประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                   

                บันทกึขอความ 
สวนราชการ  สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลโนนตาเถร โทร 044-977-234      .       

ที่  นม  91101 /-            วันท่ี    17   กุมภาพันธ   ๒๕๖5                                                     
เรื่อง  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตำบลโนนตาเถร 

  ดวยสำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลโนนตาเถร ไดดำเนินการตามนโยบายการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป พ.ศ.2564 ตามหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาดังนี้ 

1. การวางแผนกำลังคนงานแผนอัตรากำลัง 3 ป 
2. นโยบายดานการสรรหาบรรจุ และการแตงตั้งบุคลากร 
3. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
4. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
5. นโยบายดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6. นโยบายดานคุณธรรม  จริยธรรม  และวินัยขาราชการ 

 

  ในการนี้ไดดำเนินการตามแผนการดำเนินการตามหวงเวลาดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอ
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให
ผูบริหารทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบทายบันทึกขอความนี้ 
 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

  

   (นายวิเศษ  ขอสวาง) 
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 
  -ทราบ        -ทราบ 
 

 
  

          (นางจิราภา   แกวทาสี)                 (นางมยุรา  ประสมบูรณ) 
            หวัหนาสำนักปลัด                        ปลัดองคการบริหารสวนตำบลโนนตาเถร 
 
 
-ทราบ 

 
 

(นายธนกร  ทองดีนอก) 
นายกองคการบริหารสวนตำบลโนนตาเถร



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


