
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 
 

องคการบริหารสวนตำบลทาลาด อำเภอเรณูนคร 
จังหวัดนครพนม 

 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ดำเนินงาน 
วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/

ขอเสนอแนะ 
๑.นโยบายดานการวิเคราะห 
อัตรากำลัง 
- แผนอัตรากำลัง ๓ ป 

1.ปรับปรุงโครงสราง และ 
อัตรากำลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 

๑. ใชแผนอัตราก าลัง ๓ ป ขององคการบริหาร 
สวนตำบลทาลาดในการวิเคราะหอัตรากำลังเพ่ือ
จัดทำกรอบอัตรากำลังพนกังาน ในสวนราชการ 
และนำไปสูการกำหนดจำนวน ประเภทและระดับ
ตำแหนงเสนอ คณะกรรมการจัดท าแผน 
 ๒. มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผน 
อัตรากำลัง ๓ ป อยางตอเนื่องและนำไปสูการ  
การกำหนดจำนวน/ตำแหนง เพ่ิม หรือ ลด
ตำแหนงเสนอคณะกรรมการพนักงานพนักงาน
สวนตำบล จังหวัดนครพนม เชน การปรับปรงุ
ตำแหนง สำหรับพนักงานสวนตำบลใหดำรง
ตำแหนง การ ขอเพ่ิมอัตรากำลังขาราชการ/
พนักงาน การปรับเปลี่ยนตำแหนงพนักงานจาง
ท่ัวไปไปเปน พนักงานจางตามภารกิจ 
 

- มีแผนอัตรากำลังท่ีเปน 
ปจจุบัน และเหมาะสม กับ
ภารกิจ บุคลากรมี 
ความกาวหนาในสายงาน 
 

 

2. นโยบายดานการสรรหา 
และคัดเลือก 

- การสรรหาและคัดเลือก 

๑. มีการสรรหาบุคลากรเชิงรุก 
เปนสิ่งท่ีองคกรใหความสำคัญอยาง 
ตอเนื่องเพ่ือไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
๒. การคัดเลือกบุคลากรโดยยึด
หลักความรูความสามารถ 
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับงาน
ควบคูกับการเปนคนดี 

๑. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธี  
และหลักเกณฑ ของคณะกรรมการพนักงาน  
พนักงานสวนตำบลจังหวัดนครพนมก าหนด 
๒ .สรรหาพนักงานตามกรอบระยะเวลาใน  
การสรรหา บรรจุ และแตงตั้ง ตามระเบียบ  
ประกาศ/มติ ก.อบต.จ. อยางชัดเจน  
๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และ แตงตั้ง
ได ตามกรอบอัตรากำลัง 
๔. มีแผน และสามารถสรรหาพนักงานจางได  
ตามกรอบอัตรากำลัง 
 

- องคกรไดบุคลากรท่ีเปน
คนมีความรูความสามารถ
เหมาะสมกับงานและเปน
คนดี 

 



ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/
ขอเสนอแนะ 

๓. นโยบายดานการบรหิาร 
ผลการปฏิบัติงาน 
-การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

๑ . มีการประเมินผลงานท่ี 
เท่ียงตรง เชื่อถือได  
๒. มีการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และ
เปนรูปธรรม  
๓. ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ใน
การทำงานและบริการ 

๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน
สำหรับเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการ/เลื่อน
คาตอบแทนของพนักงานจาง 
๒. KPI ระดับบุคคลสอดคลองกับมาตรฐาน 
ก าหนดตำแหนงของแตละตำแหนง ในแตละ 
สำนัก/กอง เพ่ือกำหนดเปนเง่ือนไขในการ 
คัดเลือก ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนา 
ความกาวหนาในอาชีพและเปนเง่ือนไขในการ 
กำหนดระดับตำแหนงใหสูงข้ึน 
๓. ผลการประเมินท่ีไดสามารถจำแนกความ 
แตกตาง และจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงานไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพ่ือใช
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงาน 
ขาราชการใจแตละตำแหนง และเปนการสงเสริม 
หรือเปนแรงจูงใจพนักงานใหปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ 
และเปนรูปธรรม 

 



ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/
ขอเสนอแนะ 

๔. นโยบายดานการบรหิาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ดวยเทคโนโลยีและ 
สารสนเทศ 
- การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลดวย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. มีการนำเทคโนโลยี 
และสารสนเทศมาใชใน 
การปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพ 
๒. มีการพัฒนาความรู  
IT ของบุคลากรอยาง 
ตอเนื่องสม่ำเสมอ 
๓. นำเทคโนโลยีมาใช 
เพ่ือลดปริมาณการใช 
วัสดุครุภัณฑ 

๑. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ
ระบบการใหบริการดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
ขอมูลเก่ียวกับบุคคลขององคกร 
๓. มีการปรับปรุงฐานขอมูลเก่ียวกับบุคคลใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ำเสมอ 
๔. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการใหบริการ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถ
เชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานขอมูล 
เก่ียวกับบุคคลได เชน 
 
- โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ของ
ขาราชการ พนักงานจาง พนักงานครู ระบบ HR 
- โปรแกรมระบบ E-laas , E-office, E-plan , E-
gp , ccis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บุคลากรสามารถนำ
เทคโนโลยี 
มาใชในการปฏิบัติงาน 

 



ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/
ขอเสนอแนะ 

๕. นโยบายดานการ 
วิเคราะหอัตรากำลัง 
- สวัสดิการและผลตอบแทน 

๑. ใหพนักงานนำหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาใชในการทำงานและ 
ในชีวิตประจำวัน 
๒. จัดสภาพแวดลอมการทำงาน  
และสวัสดิการใหกับบุคลากรเพ่ือ 
เปนแรงจูงใจในการทำงาน 

๑. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขอราชการ
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๔๘ 
๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลพนักงานสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขถึง พ.ศ.๒๕๔๙ 
๓. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขถึง พ.ศ.๒๕๔๙ 
๔. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
แกไขถึง พ.ศ.๒๕๕๙ 
๕. ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลางเรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการขอรับเงินคาท าขวัญของ
พนักงานสวนทองถ่ินและลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การดำเนินผลตอบแทน 
สทิธิประโยชน และ 
สวัสดิการตาง ๆ ตาม
ความ 
รับผิดชอบ สอดคลองกับ 
ความสามารถกับพนักงาน 
ในทุกระดับ 

 



ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/
ขอเสนอแนะ 

๖. นโยบายดานการสราง 
ความสัมพันธและผูกพัน 
ภายในองคกร 
- การสรางความสัมพันธ 
และผูกพันภายในองคก 

๑. พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
บุคลากรใหมีวิสัยทัศ และเขาใจใน 
ระบบการบริหารราชการยุคใหม 
๒. จัดประชุมเพ่ือรับฟงความ
คิดเห็นของขาราชการในทุกระดับ 
สม่ำเสมอ 

๑.มีการจัดอุปกรณในการทำงานและกระบวนการ
เจาหนาท่ีสัมพันธข้ันพ้ืนฐานเพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 
๒. จัดใหมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานท่ีสะทอนภาพการทำงานขององคกร เชน 
กิจกรรม Big cleaning ,จิตอาสา ,กิจกรรมสราง
ความสัมพันธองคกรเนื่องในเทศกาลตาง ๆ (ป
ใหม,สงกรานต) เพ่ือใหพนักงานทุกคนรวมมือ 
กันจัดท ากิจกรรม และเพ่ือสรางบรรยากาศใน
การท างาน สรางภาพลักษณท่ีดี 
ของสำนักงานใหบุคคลท่ัวไปไดทราบและเขาใจ 
๓. จัดใหมีการประชุมพนักงานเปนประจำทุกเดือน 
เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดใหขอเสนอแนะความ
คิดเห็นตลอดจนปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
เพ่ือสรางการยอมรับ ทบทวนและแกปญหาอัน
เปนการสรางความผูกพันท่ีดีในองคกร 
๔. พนักงานทุกระดับเขารวมกิจกรรม การสงเสริม
จริยธรรมและการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการท่ีองคการบริหารสวนตำบลทาลาดจัดข้ึน 
และท่ีจัดรวมกับหนวยงานอ่ืน และสามารถ
ประยุกตหลักธรรมตาง ๆ มาใชในการปฏิบัติ
ราชการ 
๕. ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความผูกพัน 
และอยูกับองคกรตลอดจนผูบริหารทุกระดับเปน
ตนแบบแสดงแบบอยางท่ีดีในดานจริยธรรม 
คุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงาน 

- บุคลากรไดมีโอกาส 
แลกเปลี่ยนความคิด 
มุมมองนำเสนอแนวคิด 
ใหม ๆ ในเชิงสรางสรรค  
และนำผลท่ีไดไปปรบัปรุง 
แนวทางการดำเนินงาน 
ตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 



ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/
ขอเสนอแนะ 

๗. นโยบายดานการสงเสริม 
จริยธรรมและรักษาวินัย 
- การสงเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม และวินัยของ 
พนักงา 

๑. เพ่ือเปนการสรางจิตสำนึก 
และความตระหนักในการ 
ปฏิบัติราชการตามอำนาจ 
หนาท่ีใหเกิดประโยชนสุขแก 
ประชาชน 
๒. เพ่ือเปนการปลูกและปลุก 
จิตสำนึกตอตานการทุจริต 
๓. เพ่ือสรางจิตสำนึกและ 
ความตระหนักการประพฤติปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม 

๑. จัดใหมีการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม  
แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน 
องคการบริหารสวนตำบลทาลาดเปน 
ประจำทุกป 
๒. จัดใหมีประมวลจริยธรรมขององคการ 
บริหารสวนตำบลทาลาดเพ่ือใชเปน 
คานิยมสำหรับองคกรท่ีพนักงานทุกคนพึงถือ 
ปฏิบัติเปนแนวทาง ควบคูไปกับระเบียบและ 
ขอบังคับอ่ืน ๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

- ผูบริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานทุกระดับ เขา
รวมรับการฝกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ เพ่ือพัฒนาความรู
ท่ีไดจากการฝกอบรมมาใช
เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
- จัดใหมีประมวจริยธรรม
ขององคการบริหารสวน
ตำบลทาลาดประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ มีการ
ประชาสัมพันธให 
พนักงานทุกคนทราบและ 
เผยแพรบนเว็บไซตหลัก
ของหนวยงาน 

 

ปญหาและอุปสรรค 

 เนื่องดวยสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดแพรระบาดท่ัวโลก และประเทศไทยไดรับผลกระทบดังกลาว ทำให การพัฒนาศักยภาพของบคุคลากร

องคการบริหารสวนตำบลทาลาด ท่ีตองเดินทางไปฝกอบรม สัมมนา หลักสูตรตาง ๆ ตองเลื่อน และยกเลิกไปจนกวาสถานการณจะคลี่คลาย  

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  

ประชาสัมพันธ และชี้แจงแนวทางการฝกอบรม สัมมนา แบบออนไลน(Online) ผานระบบ Zoom Meetting , Google Meet , และระบบตาง ๆ เพ่ือให

บุคลากรขององคกรไดพัฒนาอยางตอเนื่อง 


