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องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

    

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

1.การวางแผนอัตรากำลังคน 
งาน แผนอัตรากำลัง 3 ปี 
พ.ศ. (2564-2566) 
 

1. เพื่อให้อบต.ละลมใหม่พัฒนา มีโครงสร้างการแบ่ง
งานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน 
2. เพื่อให้อบต.ละลมใหม่พัฒนา มีการกำหนดประเภท
ตำแหน่ง สายงาน การจัดอัตรากำลัง โครงสร้างส่วน
ราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอำนาจหน้าที่ของ อบต.
ละลมใหม่พัฒนา ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3. เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.
จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการ
ใช้ ต ำแหน่ งข้ าราชการหรือพนั กงานส่ วนตำบล 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง 
ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าที่  ความ
รับผิดชอบของส่วนราชการหรือไม่ 
4.เพื่อเป็นแนวทางในการในการดำเนินวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรของอบต.ละลมใหม่พัฒนา  
5.เพื่ อให้อบต.ละลมใหม่พัฒนา สามารถวางแผน
อัตรากำลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนตำบล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
พนักงานจ้าง เพื่อให้การบริหารงานของ อบต.ละลมใหม่
พัฒนา เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ

-ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 

ตามประกาศ อบต.ละลมใหม่พัฒนา 
เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 โดยมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

 



ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

ภารกิจตามอำนาจหน้าที่  ความรับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค้า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกภารกิจงานหรือ
หน่วยงานที่ ไม่จำเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถ
ให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
6.เพื่อให้อบต.ละลมใหม่พัฒนา สามารถควบคุมภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
กฎหมายกำหนด 

2.การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 
 

เพื่อให้ได้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มีความรู้
ความสามารถมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง
ที่กำหนดไว้ และปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง 

 ระดับความสำเร็จของการสรรหาคนดี
คน เก่ ง เพื่ อปฏิบั ติ งานตามภารกิ จ
หน่วยงาน 
 

-วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
แต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป 
นายนิคม  มาริสกุลนนท์  
ต ำแ ห น่ ง  ค น งาน (ก อ งช่ า ง ) เพื่ อ ม า
ปฏิบัติงานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า 

 

3.การบรรจุและแต่งตั้ง 
บุคลากร 
งาน บรรจุและแต่งตัง้ 

เพื่อให้ได้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานงานจ้างที่มี
ความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผน
อัตรากำลังที่กำหนดไว้ และปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง 

ระดับความสำเร็จในการบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
แต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป 
นายนิคม  มาริสกุลนนท์  
ตำแหน่ง คนงาน (กองช่าง) 

 

5.การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัย 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนตำบลพนักงานจา้งของ 
อบต.และผู้นำชุมชนหน่วยงาน 
องค์กรในพื้นที่ ประจำปี

1. เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจติสำนึกการต่อตา้นการ
ทุจริต 
2. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบตัิราชการตามอำนาจหนา้ที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
4. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่การ
ขัดกันแห่งประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ระดั บ ความสำ เร็จ ในการส่ ง เส ริม
จริยธรรม และรักษาวินัย 
 
 
 
 
 

-. ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนตำบล และพนักงานจ้างเข้าร่วมอบรม
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่ วนตำบล 
พนักงานจ้างของอบต. และผู้นำชุมชน
หน่ วย งาน องค์ ก ร ใน พื้ น ที่  ป ระจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ในหัวข้อเร่ือง  วินัยและการรักษาวินัย การ

 



ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
5. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 

สอบสวนและการลงโทษทางวินัย 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมใน
การประชุมประจำทุกเดือน 
-ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้างร่วมทำกิจกรรม
ทำบุญ ถวายเครื่องไทยธรรมและบำเพ็ญ
ประโยชน์ ณ วัดต่าง ๆในตำบลละลมใหม่
พัฒนา จำนวน 3 วัด 

6.การพัฒนาบุคลากร 
งาน แผนพฒันาบุคลกร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2566 

1.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถด้านความคิด มุ่งมั่นที่
จะเป็นคนดี มีจิตสำนึกในการพัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธี
คิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้
ความคิด (Conceptual Skills) เพื่อการบริหารและและ
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
2.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่
จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองและคุณค่า
ของผู้อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Human 
Skills) เพื่อบริหารและพัฒนาอย่างมีประสิทธิผล 
3.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะ
เป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงาน 
(Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหาร
และปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของอบต.ละลมใหม่พัฒนา และโครงการภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เพื่อให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ  

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

  



ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

 
7.การสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

1.เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
2.เพื่อให้บุคลากรในแต่ละตำแหน่งเข้าใจ รับทราบถึง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองในแต่ละตำแหน่ง 
3.เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
4.เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบลละลมใหม่พัฒนา เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย   
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในด้านงานบริหารงานบุคคล 
5.เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลกรองค์การ
บริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามตำแหน่งหน้ าที่ ตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 

-ระดับความสำเร็จในการสร้าง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

-เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 
-จัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
-บุคลากรได้รับเอกสารคู่มือการวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 

8.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
2.เพื่ อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  
3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการทำงานและดำรงชีวิตประจำวัน 
 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

-บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ละลมใหม่พัฒนาเข้ารับการอบรมตาม
หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
-การจัดทำกิจกรรม 5ส. 
-การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี (2 ครั้ง/ปี) 

 

   

ปัญหาและอุปสรรค 
- มีงบประมาณในการพฒันาบุคลากรที่จำกัด ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม  
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 - ควรตั้งงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรเพ่ิม เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตามหลักสูตรที่ต้องการ 

 


