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  องค์การบริหารสว่นต าบลโนนตูม 

   อ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1.การวางแผนอัตราก าลังคน  
งาน แผนอัตราก าลัง 3 ป ีพ.ศ. 
(2564-2566) 

1. เพ่ือให้อบต.โนนตูมมีโครงสร้างการแบ่งงานและ
ระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน                      
2. เพ่ือให้ อบต.โนนตูม มีการก าหนดประเภทต าแหน่ง 
สายงาน การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างส่วนราชการให้
เหมาะสมกับภารกิจอ านาจหน้าที่ของ อบต. โนนตูม
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท และตามพระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                         
3. เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต. 
จังหวัด) สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและ
การ ใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน
จ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
ความ รับผิดชอบของส่วนราชการหรือไม่                    
4.เพ่ือเป็นแนวทางในการในการด าเนินวางแผนการ 
พัฒนาบุคลากรของ อบต.โนนตูม                        
5. เพ่ือให้ อบต.โนนตูม สามารถวางแผน อัตราก าลัง 
ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนต าบล 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ พนักงาน
จ้าง เพื่อให้การบริหารงานของ อบต.ละลมใหม่ พัฒนา 
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ 
 
 

-ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผน อัตราก าลัง 3 ปี                    
พ.ศ. 2564-2566 

ตามประกาศ อบต.โนนตูม เรื่อง 
ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-
2566  ลงวันที่ 30 กันยายน 
2563 โดยมีผลบังคับ ใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 ภารกิจตามอ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบอย่างมี 
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกภารกิจงานหรือ 
หน่วยงานที่ ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถ 
ให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
6.เพ่ือให้อบต.โนนตูม สามารถควบคุมภาระ ค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม กฎหมาย
ก าหนด 

   

2. การสรรหาคนดีคนเก่ง 
เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของ 
หน่วยงาน 

เพ่ือให้ได้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่มี
ความรู้ ความสามารถมาด ารงต าแหน่งที่ว่างตามแผน
อัตราก าลัง ที่ก าหนดไว้ และปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรฐานก าหนด ต าแหน่ง 

ระดับความส าเร็จของการสรรหา
คนดี คนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ หน่วยงาน 

-วันที่ 2๑ กรกฎาคม 2565 
แต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป 
นายธนากร  แดงงาม ต าแหน่ง 
พนักงานขับรถยนต์ (ส านักปลัด) 
เพ่ือมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์               

 

3. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
งาน บรรจุและแต่งตั้ง 

เพ่ือให้ได้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานงานจ้างที่มี 
ความรู้ความสามารถมาด ารงต าแหน่งที่ว่างตามแผน 
อัตราก าลังที่ก าหนดไว้ และปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน่ง 

ระดับความส าเร็จในการบรรจุและ 
แต่งตั้งบุคลากร 

-วันที่ 2๑ กรกฎาคม 2565 
แต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป 
นายธนากร  แดงงาม ต าแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ (ส านักปลัด)  

 

4. ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือสะท้อนผลการปฏิบัติงานและความสามารถของ
พนั กงานอย่ า งชั ด เ จน  โดยผู้ บั ง คั บบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล จัด
ให้มีการประเมินของพนักงานส่วนต าล ลูกจ้างประจ า
พนักงานครู และพนักงานจ้าง ที่เน้นประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน ความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนคราชสีมาก าหนด 

ระดับความส าเร็จด้านปริมาณงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม)
ครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 
กันยายน) 

 



ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

๕. การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษา วินัย  

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง ประจ าปี ๒๕๖๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนตูม  คุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าเอาหลัก
ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ 

2. เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึก
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและ  
สมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์
ให้แก่ครอบครัวประชาชนและประเทศชาติ สร้าง
จติส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละ
และการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน 

3. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม มีภาพ 
ลักษณ์ที่ดีในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล 

4. เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามแนวทางประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม 

 

-ระดับความส าเร็จในการส่งเสริม
จริยธรรม และรักษาวินัย 

- ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้าง ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 
และท ากิจกรรม ดังนี้ 

-ผู้บริหาร และปลัด อบต. ให้
ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
ในการประชุมประจ าเดือนเป็น
ประจ าทุกเดือน 

-ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน 
ท ากิจกรรมท าบุญ ถวายเครื่องไทย
ธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัด
ต่าง ๆ ในต าบลโนนตูม จ านวน  8 
วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 

๖. การพัฒนาบุคลากร              
งาน แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

 

 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
พนักงานส่วนต าบลได้เรียนรู้แบบแผนของทางราชการ 
หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและ
หน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี 
ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.ก าหนด 

๒. เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

๓. เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ
บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบ โดย
ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

๔. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม
และจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๕. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารงต าแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้
การบังคับบัญชาของตน               
๖. เพ่ือพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีความสามารถในการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

- ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

๗. การสร้างความก้าวหน้าใน
สาย อาชีพ 

 

 

 

-เพ่ือให้บุคลากรในแต่ละต าแหน่งเข้าใจ รับทราบถึง 
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองในแต่ละ
ต าแหน่ง ตลอดจนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และแนว
ทางการปฏิบัติตน   เป็นข้าราชการที่ดี 

-เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  

-เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร  
ให้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม 
เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึด
ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

-เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาในด้านงาน บริหารงานบุคคล 

-เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบ
ตระหนักถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง 

-เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนตูมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ตามต าแหน่งหน้าที่ ตามเส้นทางความก้าวหน้าของ
สายอาชีพ 

 

 

 

-ระดับความส าเร็จในการสร้าง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 
 
 
 

 

 
 

-บุคลากรได้รับเอกสารคู่มือการ
วางแผน ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 

 



ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

8. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

 

 

-เพ่ือเพ่ิมผลผลิตขององค์กร เนื่องจากการจัดการ
คุณภาพชีวิตในองค์กรท าให้องค์กรมีนโยบายและการ
วางแผนด้านคุณภาพ ชีวิต มีการจัดกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างานด้านต่างๆ ทั้งในด้านลักษณะ
งาน บุคลากร และสภาพแวดล้อมท่ีดี ซึ่งส่งผลโดยตรง
และอ้อมต่อการด าเนินงาน ส่งผลให้ผลิตภาพ ของ
องค์กรเพ่ิมข้ึน 

-เพ่ือเพ่ิมขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจาก
การมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีท าให้พนักงานมีความ
พึงพอใจในงานก่อให้เกิดเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ทั้งยังส่งผลต่อความผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์กร 

-เพ่ือปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างานด้วยการเปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะความสามารถของตนเอง ไม่
ว่าจะโดยการศึกษา ฝึกอบรมหรือการพัฒนาต่างเป็น
การเพ่ิมศักยภาพของ ผู้ปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 

 

-ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

-บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนตูม เข้ารับการอบรมตาม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

-การจัดท ากิจกรรม ๕ส.  

-การเลื่อนข้ันเงินเดือนประจ าปี   
(๒ ครั้ง/ป)ี 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

 - มีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรที่จ ากัด ท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

   - ควรตั้งงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรเพ่ิม เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตามหลักสูตรที่ต้องการ 


