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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/ 

ข้อเสนอแนะ 
1. นโยบายด้านการวิเคราะห์
อัตราก าลัง 
- แผนอัตราก าลัง 3 ปี 

1. ปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 

1. ใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโตนด ในการวิเคราะห์อัตราก าลังเพ่ือ
จัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานในส่วนราชการ 
และน าไปสู่การก าหนดจ านวนประเภท และ
ระดับต าแหน่ง เสนอคณะกรรมการจัดท าแผน 
2. มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง 3 ปี อย่างต่อเนื่องและน าไปสู่การ
ก าหนดจ านวน/ต าแหน่งเพ่ิม หรือลดต าแหน่ง
เสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เช่น การปรับปรุงต าแหน่งส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่ง การขอเพ่ิม
อัตราก าลังข้าราชการ/พนักงาน การปรับเปลี่ยน
ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปไปเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 
 

- มีแผนอัตราก าลังที่เป็น
ปัจจุบัน และเหมาะสมกับ
ภารกิจ บุคลากรมี
ความก้าวหน้าในสายงาน 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/ 

ข้อเสนอแนะ 
2. นโยบายด้านการสรรหาและ
คัดเลือก 
- การสรรหาและคัดเลือก 

1. มีการสรรหาบุคลากรเชิงรุก 
เป็นสิ่งที่องค์กรให้ความส าคัญอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือได้บุคลากรที่มีคุณภาพ 
2. การคัดเลือกบุคลากรโดยยึด
หลักความรู้ความสามารถ 
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน
ควบคู่กับการเป็นคนดี 

1. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและ
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครราชสีมาก าหนด 
2. สรรหาพนักงานตามกรอบระยะเวลาในการ
สรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ตามระเบียบ 
ประกาศ/มติ ก.อบต.จ. อย่างชัดเจน 
3. มีแผน และสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
ได้ตามกรอบอัตราก าลัง 
4. มีแผน และสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้
ตามกรอบอัตราก าลัง 

- องค์กรได้บุคลากรที่เป็น
คนมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับงานและเป็นคน
ดี 

- 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/ 

ข้อเสนอแนะ 
3. นโยบายด้านการบริหารผล
การปฏิบัติงาน 
- การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

1. มีการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง 
เชื่อถือได้ 
2. มีการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรม 
3. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางใน
การท างานและบริการ 

1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ งาน
ส าหรับ เลื่ อนขั้น เงิน เดือนข้าราชการ/ เลื่ อน
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
2. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง ในแต่ละส านัก/กอง 
เพ่ือก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือก ทักษะ หรือ
สมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
และเป็นเงื่อนไขในการก าหนดระดับต าแหน่งให้
สูงขึ้น 
3. ผลการประเมินที่ ได้สามารถจ าแนกความ
แตกต่าง และจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพ่ือใช้
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงาน
ข้าราชการในแต่ละต าแหน่ง และเป็นการส่งเสริม
หรือเป็นแรงจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ 

- มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
และเป็นรูปธรรม 

- 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/ 

ข้อเสนอแนะ 
4. นโยบายด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
- ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีการน าเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
2. มีการพัฒนาความรู้ IT ของ
บุคคลอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3. น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลด
ปริมาณการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.  มีการ ใช้ เทคโนโลยีและสารสนเทศใน
ระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลขององค์กร 
3. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
4.  มี การ พัฒนาระบบงานหรื อระบบการ
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ เช่น 
- โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
ของข้าราชการ พนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ 
HR 
- โปรแกรมระบบ E-laas , E-office, E-plan, E-
gp, ccis 

- บุคลากรสามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

- 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/ 

ข้อเสนอแนะ 
5. นโยบายด้านการวิเคราะห์
อัตราก าลัง 
- สวัสดิการและผลตอบแทน 

1. ให้พนักงานน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการท างานและใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. จัดสภาพแวดล้อมการท างาน
และสวัสดิการให้กับบุคลากรเพ่ือ
เป็นแรงจูงใจในการท างาน 

1. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญของราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548 
2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้ วยสวัสดิการเกี่ ยวกับการรักษาพยาบาล
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขถึง พ.ศ.
2549 
3. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้ วยสวัสดิการเกี่ ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขถึง พ.ศ.
2549 
4. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขถึง พ.ศ.2559 
5. ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลาง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินค่าท าขวัญ
ของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
 

- การด าเนินผลตอบแทน
สิทธิประโยชน์ และ
สวัสดิการต่างๆ ตามความ
รับผิดชอบ สอดคล้องกับ
ความสามารถกับพนักงานใน
ทุกระดับ 

- 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/ 

ข้อเสนอแนะ 
6. นโยบายด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์และผูกพัน
ภายในองค์กร 
- การสร้างความสัมพันธ์
และผูกพันภายในองค์กร 

1. พัฒนา/ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติบุคลากรให้มี
วิสัยทัศน์ และเข้าใจใน
ระบบการบริหารราชการ 
ยุคใหม่ 
2. จัดประชุมเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ข้าราชการในทุกระดับ
สม่ าเสมอ 

1. มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการเจ้าหน้าที่
สัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร 
2. จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานที่สะท้อน
ภาพการท างานขององค์กร เช่น กิจกรรม Big cleaning ,จิต
อาสา, กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์องค์กรเนื่องในเทศกาลต่างๆ 
(ปีใหม่,สงกรานต์) เพ่ือให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดท า
กิจกรรม และเพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างาน สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 
3. จัดให้มีการประชุมพนักงานเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้
บุคลากรในสังกัดให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นตลอดจนปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างการยอมรับ ทบทวนและ
แก้ปัญหาอันเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร 
4. พนักงานทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมจริยธรรม
และการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนดจัดขึ้น และที่จัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
และสามารถประยุกต์หลักธรรมต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 
5. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความผูกพันและอยู่กับองค์กรตลอดจนผู้บริหารทุกระดับ
เป็นต้นแบบแสดงแบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม คุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 

-  บุ ค ล า ก ร ไ ด้ มี โ อ ก า ส
แลกเปลี่ยนความคิดมุมมอง
น าเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในเชิง
สร้างสรรค์และน าผลที่ได้ไป
ป รั บ ป รุ ง แ น ว ท า ง ก า ร
ด าเนินงานต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/ 

ข้อเสนอแนะ 
7. นโยบายด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัย 
- การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และวินัยของ
พนักงาน 

1. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึก
และความตระหนั ก ในการ
ปฏิบั ติ ร าชการตามอ าน าจ
หน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน 
2. เพ่ือเป็นการปลูกและปลุก
จิตส านึกต่อต้านการทุจริต 
3. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการประพฤติปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม 

1. จัดให้มีการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนดเป็นประจ าทุกปี 
2. จัดให้มีประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนด เพ่ือใช้เป็นค่านิยม
ส าหรับองค์กรที่พนักงานทุกคนพึงถือปฏิบัติ
เป็นแนวทาง ควบคู่ไปกับระเบียบและข้อบังคับ
อ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

- ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
ทุกระดับ เข้าร่วมรับการฝึกอบรม
คุณธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รม  ป ร ะจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือน า
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
-  จัดให้มีประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่ วนต าบลโตนด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มี
การประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคน
ทราบ และเผยแพร่บนเว็ปไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 
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