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ส่วนราชการ      องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม (ส านักงานปลัดฯ) 

ที่   ๘๙๘๐๑/-                    วันที่   28     ธันวาคม   2563 
เรื่อง  รายการผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการวิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
 

  เรื่องเดิม  
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงามได้จัดท านโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 ขึ้น โดยให้ครอบคลุมด้านการปรับปรุงโครงสร้าง  ระบบงานและการบริหาร
อัตราก าลัง  ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านสัวัสดิการและด้านการบริหาร  เพ่ือให้
การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงามเป็นไปตามหลักการบริหารจั ดการที่ดี  และ
สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เปิดประโยชน์สูงสุด ผลักดันวิสัยทัศน์และพันธกิจให้ส าเร็จ  นั้น 
  บัดนี้  ได้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม จึงขอรายงาน
ผลการด าเนินกาตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563    เพ่ือให้ผู้บริหารได้
ทราบและพิจารณา  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  ปรับปรุงให้ครอบคลุมและครบทุกด้าน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
มาพร้อมนี้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัต ิ
                         
                                                                 

(นายฉัตร์ชัย  บุญรินทร์) 
                นักทรัพยากรบุคคล   

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัด 
............เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต.ิ.......... 
      

 (ลงชื่อ)      
                   (นายปภังกร  มีศิลป์) 
      นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทน 
    หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม   ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม       
 
.......เห็นควรประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน...................  ..........................ทราบ.......................................... 
 
(ลงชื่อ)          (ลงชื่อ) 
 

(นายปรัชญา  ปาณาตี)     (นายอินศร   บุญสาง) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
  



 

     
 
 

 
 

รายการผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

และการวิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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รายการผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และการวิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

***************** 
 

การวิเคราะห์บุคลากร 
  การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ 
เพ่ือให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
๑.  มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้ อบต. 
๒.  มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
     ปฏิบัต ิ
๓.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  
     ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
๔.  มีจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้าน 
     วชิาการและด้านพัฒนาบุคลากร 
๖.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
๗.  เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว 
     โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตวัได้ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๒.  เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ  
     รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
๓.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจ   
     และขวัญก าลังใจ ที่จะท าให้พนักงานส่วนต าบล   
     ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง ที่ทุ่มเทก าลังกายและ  
     ความคิดในการปฏิบัติงาน 
๔.  ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป  ไม่ค านึงถึง  
     กฎระเบียบ 

โอกาส (Opportunities) 
๑.  มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ  
    ร่วมมือในการท างานได้ง่าย  
๒.  มีความจริงใจในการพัฒนา  อบต. 
๓.  ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ 
     การท างานของ อบต. ในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด (Threats) 
๑.  ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอ 
๒.  ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน 
3.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา 

 เศรษฐกิจท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 
๔.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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ยุทธศาตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 

 
ล าดับ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1 การสร้างการตระหนักถึงคุณธรรม  จริยธรรม  ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเปน็เลิศ 
2 การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
6 การส่งเสริมคุณภาพชีวติข้าราชการ 
7 การสรรหา  บรรจุ  แต่งตั้ง  บุคลากรให้เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
8 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการปฏบิัตงิานดา้นการบริหารทรัพยากรบคุคล 
9 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง 

10 การสร้างความกา้วหน้าในอาชีพ 
11 การพัฒนาศูนยช์่วยเหลือวิชาการให้เป็นศูนย์การบริหารจัดการความรู้ 
12 การวางแผนอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
13 การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ 
14 การพัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 
15 การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกบัสมรรถนะประจ าต าแหน่ง 
16 พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม  จริยธรรม  ความจ าเป็นในการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
17 ก าหนดระเบียบ  หลักเกณฑ์  วธิีปฏิบัติแนวทางในการด าเนินงานให้ชัดเจน 
18 บูรณาการแผนงาน/โครงการและระบบการท างานขององค์กรโดยเน้นการท างานเป็นทีมและการเป็นหุ้นส่วน

ทางยุทธศาสตร์กับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
19 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงกบัภารกิจ 
20 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
21 สร้างระบบ Logistic เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
22 สนับสนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 
23 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ในระบบการบริหารราชการของ อปท.และระบบบรหิารราชการ

แนวใหม่ให้มีสมรรถนะตรงกับงานในหนา้ที่ที่รบัผิดชอบและงานภารกิจอย่างมืออาชีพ 
24 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของเคร่ืองมือ  วิธีการ และผูป้ระเมินเพื่อให้สามารถให้

สิ่งตอบแทนตามผลการปฏบิัติงานอย่างแท้จริง 
25 ก าหนด  วิธีการ  วิธีปฏบิัติ  แนวทางในการด าเนนิงานให้ชัดเจน 
26 สร้างสภาพแวดล้อมต่อการปฎบิัติงาน  จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก  พัฒนาระบบการท างาน  และ

บรรยากาศของการท างานแบบมีส่วนร่วม  การท างานเป็นทีม  การท างานอย่างมีความสุขและงานบรรลผุล 
27 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  บริหารจัดการความรู้(KM) คลงัข้อมูลความรู้และน าเทคโนโย

ลีมาใช้สรา้งเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 
28 การเพิ่มสวัสดิการแรงจูงใจให้เหมาะสม 
29 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม 

  



 

รายการผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการวิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 

ข้อเสนอแนะ 
นโยบายด้านการ
ปรับปรุงโครงสร้าง 
ระบบงานปละการ
สรรหาอัตราก าลัง 

เพื่อเป็นการวางแผนสนบัสนุน และ
ส่งเสริมให้มีโครงสร้างระบบงาน   
การจัดกรอบอัตราก าลัง และการ
บริหารอัตราก าลังให้เหมาะสม  
สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร   
และเพียงพอ  มีการวางเสน้ทาง
ความก้าวหน้าของสายงาน  มีความ
คล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของทุกกองในองค์กร 

อัตราก าลังสอดคล้องกับปริมาณ
งาน  ภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ  
และภาพรวมในองค์กรไม่มี
ต าแหน่งว่างในกรอบอัตราก าลัง  
การบริหารงานเปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
ภาระค่าใช้จา่ยตามมาตรา 35 
ไม่เกินร้อยละ 40 

ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2563 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับ ที่ 1 โดยกองชา่งต้องการ
บุคลากรเพิ่ม 2 ต าแหน่ง ในการปฏิบัติงานให้
เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน 

ประเมินจากอัตราก าลังที่มีอยู่ในแต่ละกอง  
เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มมากข้ึน 

   จัดท าแผนอัตราก าลงั 3 ปี ประจ างบประมาณ 
พ.ศ.2564 (2564-2566) 

เป็นการวางแนล่วงหน้าในการก าหนด
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่จะ
เพิ่มข้ึนภายใน 3 ปี  รองรับภารกิจที่ได้ถ่าย
โอนมาจากส่วนกลาง  การก าหนดแนวทาง
พัฒนาคน  มาตรการส่งเสริมขวญัและก าลงัใจ
และมาตรการการลงโทษทางวินยั 

   สรรหาบุคคลมาบรรจุแต่งตั้งเปน็พนักงานจา้ง
ทั่วไป จ านวน 2 อัตรา สงักัดกองช่าง 1 อัตรา
และ ส านักปลัด 1 อัตรา 

ระยะเวลาการสรรหา การบรรจุแต่งตั้งและ
การมาปฏิบัตงิาน ต้องรอ ก.อบต.เห็นชอบ 

   ดารรับโอนพนักงานส่วนต าบลหรือข้าราชการ
ประเภทอื่น/พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้ง
ให้ก ารงต าแหน่งสายงานบริหาร ผอ.กองแต่ละ
ส่วนงาน 

ใช้ระยะเวลานานในการขอใช้บญัชีจาก
ส่วนกลาง 
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ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 

ข้อเสนอแนะ 
นโยบายด้านการ
พัฒนาบุคลากร 

เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร
ตามต าแหน่ง  สายงานครบทุก
ต าแหน่งอย่างเปน็ระบบ  ทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถศักยภาพและทักษะ
การท างานที่เหมาะสม 

ระดับความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงาน  ความผิดพลาดลดลง  
กระบวนการท างานครบทุก
ขัน้ตอน  ไม่มีข้อร้องเรียนด้าน
พฤติกรรมและการท างาน 

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  เพิ่มพูน
ความรู้ในสายงาน 11 ต าแหน่ง  
(สถาบนัพัฒนาบุคลากรและสถาบันการศึกษา
อ่ืน รวมทั้งหน่วยงานอ่ืน) 
- จ านวนพนักงานส่วนต าบล 20 คน 
- พนักงานที่ได้รบัการอบรม  11 คน 
ร้อยละของพนักงานที่ได้รบัการฝึกอบรม
11x100  =  55  % 
  20 

ตามแนวทางการตรวจ LPA ก าหนดให้เข้า
อบรมของสถาบันหรือกรมส่งเสริม  จึงท าให้
บุคลากรที่เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องตามระเบยีบกฎหมาย ข้อสั่ง
การที่ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

   จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม 
ปลูกจิตส านึกต่อต้านการทุจริต  ประจ าปี 
พ.ศ.2563 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และบุคลากรให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี  วทิยากรเป็นผู้มี
ความรู้  ความช านาญในการให้ความรู้เป็น
อย่างด ี

   จัดท าโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกฯ พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ประจ าปี 2563 (11 กพ.63) 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และบุคลากรให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี  วทิยากรเป็นผู้มี
ความรู้  ความช านาญในการให้ความรู้เป็น
อย่างด ี

   กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล 
เจ้าหน้าที่เปน็จิตอาสาร่วมกันพฒันาหมูบ่้าน
ในเขตต าบลศรีโนนงาม 

เป็นกิจกรรมที่ดี  สร้างความรักความสามัคคี
ในหน่วยงานและสร้างจติส านึกที่ให้บุคลากรมี
ความเสียสละและอุทิศเวลาการท างานให้กับ
ส่วนรวม 
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ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

นโยบายด้านการ
พัฒนาสารสนเทศ 

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  
รวดเร็ว  ทันสมัยและเปน็ปจัจุบนั  
ช่วยลดขั้นตอนของงานปริมาณ
เอกสาร 

ระดับความส าเร็จของจัดท า
แผนการปฏบิัติงาน 

องค์กรจัดท า website/facebook/line ใน
การสนับสนนุการท างาน  ไวส้ าหรับประชา
สัมพันธืผลงานการปฏิบัติงาน  นโยบาย
ผู้บริหาร  มาตรการ  หลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน  คู่มือการปฏบิัติงาน เชื่อมต่อ
หน่วยงานอ่ืนในการค้นหาข้อมูล รวมถึงการ
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์  ถามตอบปัญหา ข้อ
สงสัยจากประชาชน  สนองนโยบายรัฐบาล
ไทยแลนด์ 4.0 

เสนอแนะให้มีระบบสารสนเทศแบบ one 
stop service และระบบการใชบ้ริการผ่าน
เว็บไซต์ อบต.เพื่อความรวดเร็วในการ
ให้บริการและสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล 

   มี line กลุ่มองค์กร เพื่อใช้ส าหรับ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร  แจ้งเวยีนให้ทราบถือ
ปฏิบัติและสั่งงาน  รวมถึงการรายงานผลให้ผุ้
บังคับบัญชารับทราบ 

เป็นรูปแบบการท างานแบบลดขั้นตอน  
ประหยัดเวลา  และเพิ่มความรวดเร็วยิ่งขึ้น   

นโยบายด้านการ
ธ ารง  รักษาไว้และ
แรงจูงใจ 

เพื่อเสริมสร้างก าลังใจให้กับ
พนักงานและเกิดความรัก ความ
ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจให้กับ
องค์กร และสร้างความมัน่ใจให้กับ
บุคลากรในการท างาน 

ผลการปฏบิัติดี  ส าเร็จทันเวลาที่
ก าหนด  ข้อร้องเรียนไม่มี 

จัดท าโครงการยกย่องเชิดชูคนด ี มีคุณธรรม
ของ อบต. ประจ าปี 2563 

เป็นโครงการที่ดี  สร้างขวัญและก าลังใจให้ผุ้ที่
ได้รับใบประกาศ และกระตุน้ให้บุคลากรใน
สังกัดพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึน้ 

   จัดกิจกรรม Big cleaning day ทุกวันพุธ
เพื่อให้องคืกรเป็นองค์กรที่น่าอยู่  
สภาพแวดล้อมในการท าความสะอาด 

บุคลากรให้ความร่วมมือ  มีกิจกรรมร่วมกัน 
สร้างความรักความสามัคคี และยังส่งผลให้
องค์กรน่าอยู่ 
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ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

   มีมาตรการป้องกันและการติดตอ่เชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 โดยจัดเจลล้างมือ หน้ากาก
อนามัย ส าหรับพนักงานและผู้มาติดต่อ
ราชการ รวมถึงปิดประกาศให้ทกุคนใส่
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา พรอ้มทั้งให้หมั่น
ล้างมือบ่อยครั้ง 

เป็นมาตรการที่ดี  พนักงานมีความปลอดภัย
มากข้ึน และควรมีเคร่ืองวัดอุณหภูมิก่อนเข้า
ส านักงาน 

   การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 2 รอบ  การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
เงินเดือนพนักงานครู คร้ังที่ 1,2 ประจ าปี 
2563 และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ประจ าปี 2563 

เป็นการประเมินผลอย่างเป็นธรรมจาก
ผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการลั่นกรอง
เนื่องจากพิจารณาจากเอกสาร  ผลงานการ
ปฏิบัติงานจริง 

นโยบายด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และวินัยข้าราชการ 

เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและลูกจา้งใช้ยึดถือ
ปฏิบัติเปน็เครื่องกับความประพฤติ 

 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัตงิานตามแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐาน  วนิัยคุณธรรม  จริยธรรม
และการป้องกันการทจุริต 

 

   ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการและ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 
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ภาพกิจกรรมการด าเนินตามนโยบายการพัฒนาบุคลากร  ประจ าปี 2563 
 

     
 

     
 
 
 
 


