
 

 

 

 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  

 อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 



 
ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1.การวางแผนก าลังคน 
-จัดท ำปริมำณงำนของแต่ละ
ต ำแหน่ง 
-จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
 

1.เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำจะหลุง มีโครงสร้ำงกำร
แบ่งงำนและระบบงำนที่
เหมำะสม ไม่ซับซ้อน 
2.เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรวำงแผนกำรใช้
อัตรำก ำลัง กำรพัฒนำบุคลกร
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำ
จะหลุงให้เหมำะสม 
3.เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำจะหลุง สำมำรถควบคุม
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมที่
กฎหมำยก ำหนด 

1.ปริมำณงำนของแต่ละกอง /ส ำนัก ในกำร
วิเครำะห์อัตรำก ำลังเพ่ือจัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลัง 3 ปี และน ำไปก ำหนดต ำแหน่ง
ที่ตรงต่อภำรกิจและปริมำณ  
2.มีแผนอัตรำก ำลัง 3 ปีที่เป็นปัจจุบันมี
กรอบอัตรำก ำลังที่เพียงพอเหมำะสมต่อ
ภำรกิจงำน 

1.มีกำรประกำศใช้แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564-
2566 โดยได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล
จังหวัดนครรำชสีมำ  
2.มีกำรประกำศใช้แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564-
2566 เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้ำง
ส่วนรำชกำรและอ ำนำจหน้ำที่ของ อบต.
และเป็นไปตำมมำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับ
โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร วิธีกำร
บริหำรและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
ส่วนต ำบล และกิจกำรอันเก่ียวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลในองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563          
ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2563 
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ด าเนินงาน 
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2.มีการสรรหาคนดีคนเก่ง
เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 
-มีกำรสรรหำและเลือกสรร
บุคคลเพ่ือเป็นพนักงำนจ้ำง
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ท่ำจะหลุง  

 

- เพ่ือให้ได้คนเก่ง คนดี มำปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมภำรกิจขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำจะหลุง 
-เพ่ือให้เป็นไปตำมกรอบ
อัตรำก ำลัง ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลท่ำจะหลุง 

-องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจะหลุงได้
บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม
กับภำรกิจงำน 
-ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
พนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ 
 

-ด ำเนินกำรสรรหำพนักงำนจ้ำงทั่วไป 
ต ำแหน่งภำรโรง 1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ 
โดยได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล
จังหวัดนครรำชสีมำ  
-ประกำศรับโอน(ย้ำย) ข้ำรำชกำรเพ่ือมำ
ปฏิบัติหน้ำที่ในองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำจะหลุง 
-รับโอน(ย้ำย)พนักงำนส่วนต ำบล 
ต ำแหน่งนักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน 
ระดับปฏิบัติกำร 1 ต ำแหน่ง  
 

 

3.การบรรจุและแต่งต้ัง
บุคลากร 
-แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 

-เพ่ือให้มีผู้ปฏิบัติงำน เหมำะสม
กับภำรกิจงำนและกรอบ
อัตรำก ำลังที่ก ำหนดไว้ 

-องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจะหลุงได้
บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม
กับงำน 
 

-ด ำเนินกำรสรรหำพนักงำนจ้ำงทั่วไป 
ต ำแหน่งภำรโรง 1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ 
โดยได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล
จังหวัดนครรำชสีมำ 
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4.การพัฒนาบุคลากร 
-แผนพัฒนำบุคลำกร 
 
 

-เพ่ือเพ่ิมควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ระเบียบ กฎหมำยต่ำงๆ ให้แก่
บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำจะหลุง 
-เพ่ือเป็นกำรพัฒนำบุคลำกรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำ
จะหลุง ให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ  

-บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำ
จะหลุง มีควำมรู้ ควำมสำรถ ปฎิบัติหน้ำที่
ได้อย่ำงถูกต้อง เป็นไปตำมระเบียบ 
กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
-แนะน ำ ให้บริกำร ประชำชนในเขตพ้ืนที่ได้
อย่ำงถูกต้อง มีประสิทิภำพ 

- จัดโครงกำรโครงกำรฝึกอบรมสัมมนำ
และทัศนศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของคณะ
ผู้บริหำรสมำชิกสภำ ข้ำรำชกำร 
พนักงำนจ้ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ท่ำจะหลุง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564  
- บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ท่ำจะหลุง ได้รับกำรอบรม คิดเป็นร้อย
ละ 86.67 % 

 

5.การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
-กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร 
และพนักงำนจ้ำง 
 

-เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำใน
เรื่องต่ำงๆ ได้แก่ กำรเลื่อนขั้น
เงินเดือน และค่ำตอบแทนต่ำงๆ 
กำรให้เงินรำงวัลประจ ำปี กำร
พัฒนำและกำรแก้ไขกำร
ปฏิบัติงำน กำรแต่งต้ังข้ำรำชกำร 
กำรให้ออกจำกรำชกำร กำรให้
รำงวัลจูงใจ และกำรบริหำรงำน
บุคคลเรื่องอ่ืนๆ 

-ผลคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน โดยผู้บังคับบัญชำ และผ่ำน
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกลั่นกรอง
ผลกำรปฏิบัติงำน และผู้บริหำรสูงสุดของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจะหลุง 

-มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
คุณภำพและเป็นรูปธรรมโดยด ำเนินกำร
ประเมินฯสองรอบ คือ  
รอบที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค -31 มี.ค 
รอบที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย-30ก.ย 
-ซ่ึงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนครู 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ได้รับ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ใน
เกณฑ์ ดี-ดีเด่น 
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6.การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน  
-โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำ
และทัศนศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ของคณะผู้บริหำรสมำชิกสภำ 
ข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำ
จะหลุง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 
 

-เพ่ือเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกและ
ควำมตระหนักในกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชำชน 
-เพ่ือเป็นกำรปลูกและปลุก
จิตส ำนึกต่อต้ำนกำรทุจริต 
-เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกและควำม
ตระหนักในกำรประพฤติปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรม 

- ข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำงมีควำมประพฤติดี 
มีจิตส ำนึกที่ดีต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
-ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

-มีกำรจัดท ำประมวลคุณธรรม จริยธรรม
ของข้ำรำชกำรพนักงำนจ้ำง คณะ
ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำจะหลุง 
-มีกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมสัมมนำและ
ทัศนศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนของคณะผู้บริหำรสมำชิก
สภำ ข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำง องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำจะหลุง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 
 

 

7.การสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 
-แผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพ 

-เพ่ือให้บุคลำกรมองเห็น
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพและ
ท ำให้บุคลำกรเกิดควำมม่ันใจใน
ระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำ
จะหลุง และก่อให้เกิดกำรกระตุ้น
กำรพัฒนำตนเองไปสู่ควำมส ำเร็จ
ในอำชีพ 
 

-วำงแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ ที่ครอบคลุมทุกสำยงำน 
-มีกำรวำงแผนทำงเดินสำยอำชีพ 
-กำรก ำหนดและแบ่งประเภทของสมรรถนะ 

-จัดท ำแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ ทุกระดับต ำแหน่ง 
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8.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-โครงกำร 5 ส. 
-โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำ
และทัศนศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ของคณะผู้บริหำรสมำชิกสภำ 
ข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำ
จะหลุง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 
-กิจกรรมโครำชเมืองสะอำด 
เก็บกวำดทั้งจังหวัด 
 
 

-เพ่ือให้ข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำง
ม่ันใจว่ำสถำนที่ท ำงำนมี
สภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย และ
บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วม
ในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน 
-เพ่ือส่งเสริมสวัสดิกำรต่ำงๆ ตำม
สิทธิที่พ่ึงมีพึงได้ มีวิธีกำรในกำร
ก ำหนดปัจจัยส ำคัญๆ ซ่ึงมีผลต่อ
ควำมผำสุก ควำมพึงพอใจและ
เสริมแรงจูงใจในกำรท ำงำน 
 

- ระดับควำมพึงพอใจต่อองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลท่ำจะหลุง ของข้ำรำชกำร 
พนักงำนจ้ำง 
- สถิติกำรโอน(ย้ำย) ของข้ำรำชกำร 

- ปรับปรุงสภำพควำมปลอดภัย        
อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน 
-จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมควำมสำมัคคีเพ่ือ
สร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน 
-จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครืองใช้
ในกำรท ำงำนให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้
และพอเพียง 
- จัดให้มีกิจกรรม 5 ส และกิจกรรม Big 
Cleaning Day 
-จัดกิจกร รมโครำ ชเมืองสะอำด เก็บ
กวำดทั้งจังหวัด 
-จัดให้มีมุ่มพักผ่อนส ำหรับพนักงำน 
-จัดให้มีลำนกีฬำในองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำจะหลุง 
 

 

 
 
 
 
 
 



ปัญหาและอุปสรรค 
   1.งบประมำณในกำรพัฒนำบุคลำกรมีไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร 
   2.มีต ำแหน่งว่ำง ซ่ึงท ำให้ขำดบุคลำกรในกำรปฏิบัติหน้ำที่  
 
ข้อเสนอแนะ 
   1.เห็นควรจัดให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรโดยไม่ใช้งบประมำณ เช่น กำรหำควำมรู้จำก Internet กำรท ำแผ่นพับ
แจก กำรดำวน์โหลดคู่มือ ระเบียบ กฎหมำย ต่ำงๆ มำศึกษำด้วยตนเอง 
   2.ลงประกำศรับโอน(ย้ำย) ข้ำรำชกำรตำมช่องทำงๆ ที่หลำกหลำย  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง          
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564-2566 



                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำและทัศนศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ
คณะผู้บริหำรสมำชิกสภำ ข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำจะหลุง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 วันที่ 11-12 มีนำคม 2564  



                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประชุมของคณะกรรมกำรกลั่นกรองในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  



 กำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนจ้ำง ต ำแหน่งภำรโรง  

  


