


 

 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

1. การวางแผนกำลังคน 
งานแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) 

1. เพื่อให้ อบต.มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน        
ท่ีเหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน 
2. เพื่อให้ อบต.มีการกำหนดประเภทตำแหน่ง สายงาน     
การจัดอัตรากำลัง โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับ
ภารกิจอำนาจหน้าท่ีของ อปท. ตามกฎหมายจัดต้ังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตาม พรบ.กำหนด
แผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้ อปท. พ.ศ. 2542 
3. เพื่อให้ ก.อบต.จังหวัด สามารถตรวจสอบการกำหนด
ตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน       
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้อง
เหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของ     
ส่วนราชการนั้นหรือไม ่
4. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการพัฒนา
บุคลากรของ อปท. 
5. เพื่อให้ อปท.สามารถวางแผนอัตรากำลังในนการบรรจุ
และแต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อให้การบริหารงานของ 
อปท.เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ตามอำนาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ        
มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลด
ภารกิจและยุบเลิกภารกิจงานหรือหน่วยงานท่ีไม่จำเป็น     
การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา 
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง 
เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ลงวันท่ี 1 
ตุลาคม 2563 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 
1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป      
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ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
2. การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
งานบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้เป็น
พนักงานส่วนตำบล 

เพื่อได้พนักงานส่วนตำบลท่ีมีความรู้ความสามารถดำรง
ตำแหน่งท่ีว่างตามแผนอัตรากำลังท่ีกำหนดไว้ และปฏิบัติ
หน้าท่ีตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

1 วันท่ี 19  กุมภาพันธ์ 2564 ย้ายเปล่ียน
สายงาน รายนางณภัทร  คงเมือง จาก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ ไปดำรง
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญ
การ  
2. วันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 รับโอน 
รายนางกาญจนา  ใจงูเหลือม  นักวิชาการ
จัดเก็บรายได้ชำนาญการ 
3. วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 แต่งต้ัง
พนักงานจ้าง ราย นางสาวสุธารัตน์  อินทร์
ช้าง ตำแหน่ง คนงาน 
 

 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
งานประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
ประจำปี  2564 

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
และนำไปสู่การเล่ือนขั้นเงินเดือน เล่ือนระดับ การได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นต้น 

-พนักงานส่วนตำบล ได้รับการเล่ือนขั้น
เงินเดือนครบท้ัง 2 รอบการประเมิน โดยใช้
ข้อมลูจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
-พนักงานจ้างท่ัวไปได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดท่ีได้ตกลงไว้กับหัวหน้า
ส่วนราชการตามแบบประเมินการปฏิบัติงาน 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

4. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ประจำปี ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง       
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา 
 

 

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานและพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าช้าง ทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการ         
ท่ีบัญญัติไว้เป็นข้อ กฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความ       
สำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม  
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าช้าง ทุกระดับ มีกระบวนทัศน์วัฒนธรรม และ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบ
ราชการ ไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหลัก
เศรษฐกิจพอ เพี ยงเป็นแนวทางเพื่ อประโยชน์ สุขของ
ประชาชน  
๒.๓ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ให้กับพนักงานและพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าช้างทุกระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การ ปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำ งานให้
มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
๔.๔ เพื่อให้พนักงาน และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าช้างทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ปรับใช้ใน การปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

๑. การประชุมให้ความรู้ 
๒. กิจกรรมเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ทำบุญถวาย
สังฆทาน 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

5. การสรรหาคนดีคนเก่ง 
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล  
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าช้างผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น ประจำปี  2564  
 

1. เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ    
2. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3. เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติราชการ    
4. เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 
6. เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 
 

1. คัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าช้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมด้าน
การบริการประชาชนดีเด่น 
-น.ส.พรอุไร ส่วางจิตร  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
-นายพรประเสริฐ แตงกระโทก  
ตำแหน่ง  ผช.จพงธุรการ 
2. คัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าช้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมด้าน
ความเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ     
-นางสาวบุณณดา  สมศรี  
ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      
-นางรัฐพร เอี่ยมสอาด 
ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

6.การพัฒนาบุคลากร 
งานแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566  

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็น
พนักงานส่วนตำบลได้เรียนรู้แบบแผนของทางราชการ      
หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าท่ี
และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการท่ีดี ตามหลักสูตร    
ท่ี ก.อบต.กำหนด  
2. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนกังานส่วน
ตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุก
คนปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ 
โปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
4.เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม 
อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีอยู่ภายใต้
การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีเพิ่งย้าย
หรือโอนมาดำรงตำแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา    
ของตน 
6.เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหารละสมาชิกสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลมีความสามารถในการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าช้าง มีเจ้าหน้าท่ีท้ังหมด 27 คน ดังนี้ 
1.พนักงานส่วนตำบล       จำนวน  15  คน   
2.ลูกจ้างประจำ             จำนวน    -  คน 
3.พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน   5  คน 
4.พนักงานจ้างท่ัวไป   จำนวน   4  คน 

       รวมทั้งส้ิน   จำนวน  24  คน 
บุคลากรท้ังหมด  24  คน 
เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 24 คน 

คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

7. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ - เพื่อให้บุคลากรในแต่ละตำแหน่งเข้าใจ รับทราบถึง 
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอในแต่ละตำแหน่ง
ตลอดจนเข้าใจบทบาทหน้าท่ีและแนวทางการปฏิบัติตน   
เป็นข้าราชการท่ีดี 
- เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร        
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม เสียสละ 
โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โยยึดประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
- เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในด้านงาน
บริหารงานบุคคล 
- เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าท่ีรับผิดชอบตระหนักถึง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง    
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าช้างให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามตำแหน่ง
หน้าท่ีตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 

- บุคลากรได้รับเอกสารคู่มือการวางแผน 
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ประจำปี 2564 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

8. การพัฒนาคุณภาพชีวิต  - เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กร เนื่องจากการจัดการคุณภาพ
ชีวิตในองค์กรทำให้องค์กรมีนโยบายและการวางแผนด้าน
คุณภาพชีวิต มีการจัดกลยุทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทำงานด้านต่างๆ ท้ังในด้านลักษณะงาน บุคลากร และ
สภาพแวดล้อมท่ีดี ซึ่งส่งผลโดยตรงและทางอ้อมต่อการ
ดำเนินงาน ส่งผลให้ผลิตภาพขององค์กรเพิ่มขึ้น 
- เพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจาก         
มีคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีดีให้พนักงานมีคว่ามพึงพอใจใน
งานก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ท้ังยังส่งผลต่อความ
ผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์กร 
- เพื่อปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการทำงานด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะความสามารถของตนเอง เช่น การฝึกอบรม หรือการ
พัฒนาต่างเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้สูงขึ้น  

- การเล่ือนขั้นเงินเดือน การเพิ่มค่าจ้าง 
ประจำปี 2 ครั้ง ต่อ/ปี 
- การจัดทำกิจกรรม 5ส 
- การเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงาน
ประจำปี 2564 

 

 


