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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ 
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

1.นโยบายด้านการวิเคราะห์
อัตราก าลัง 
- แผนอัตราก าลัง 3 ปี 

1.ปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 

1.ใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล
วังตะเคียน ในการวิเคราะห์อัตราก าลังเพื่อจัดท ากรอบ
อัตราก าลังพนักงาน กับภารกิจ บุคลากร ในส่วนราชการ 
และน าไปสู่การก าหนดจ านวน ความก้าวหน้าในสายงาน 
ประเภท และระดับต าแหน่ง เสนอ คณะกรรมการจัดท า
แผน 
๒. มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผน 
อัตราก าลัง ๓ ปี อย่างต่อเนื่องและน าไปสู่การ ก าหนด
จ านวนต าแหน่ง เพ่ิม หรือ ลดต าแหน่ง เสนอ
คณะกรรมการพนักงานพนักงานส่วนต าบล จังหวัด
อุดรธานี เช่น การปรับปรุงต าแหน่ง ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบลให้ด ารงต าแหน่ง การ ขอเพ่ิมอัตราก าลังข้าราชการ 
พนักงาน การ ปรับเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปไป
เป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ 

-มีแผนอัตราก าลังที่เป็น
ปัจจุบัน และเหมาะสม
กับภารกิจ บุคลากรมี
ความก้าวหน้าในสายงาน 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ 
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการ
วิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
2. นโยบายด้านการสรรหาและ
คัดเลือก 
- การสรรหาและคัดเลือก 

1.มีการสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็น 
สิ่งที่องค์กรให้ความส าคัญอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้บุคลากรที่มีคุณภาพ 
2.การคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลัก 
ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่
เหมาะสมกับงานควบคู่กับการเป็น
คนดี 

1.มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการพนักงานจังหวัดปราจีนบุรีก าหนด 
 ๒.สรรหาพนักงานตามกรอบระยะเวลาใน การสรรหา 
บรรจุ และแต่งตั้ง ตามระเบียบประกาศ/มติ ก.อบต.จ. 
อย่างชัดเจน 
3.มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตาม
กรอบอัตราก าลัง 
4. มีแผน และสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบ
อัตราก าลัง 

-องค์กรได้บุคลากรที่เป็นคนมี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ
งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ 
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการ
วิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
3. นโยบายด้านการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 
- การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

1.มีการประเมินผลงานที่ เที่ยงตรง 
เชื่อถือได้ 
2.มีการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรม 
3.ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางใน
การท างานและบริการ 

1.ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
๒. KPI ระดับบุคคล อดคล้องกับมาตรฐาน ก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละต าแหน่งในแต่ละ นัก/กอง เพื่อ
ก าหนดเป็นเงื่อนไขในการ คัดเลือก ทักษะ หรือ
สมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนา ความก้าวหน้าในอาชีพและเป็น
เงื่อนไขในการ ก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น 
3.ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความ แตกต่าง 
และจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่าง
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพงานข้าราชการในแต่ละต าแหน่ง และ
เป็นการส่งเสริม หรือเป็นแรงจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ 
 

-มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณภาพและเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ 
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการ
วิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
4. นโยบายด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.มีการน าเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
2.มีการพัฒนาความรู้ IT 
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องสม่่าเสมอ  
3.น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดปริมาณ
การใช้วัสดุครุภัณฑ์ 

1.มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ 
บุคลากรสามารถน าเทคโนโลยี มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ระบบการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
๒.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลขององค์กร  

3.มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

4.การพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ เช่น 
-โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ของ 
ข้าราชการ พนักงานข้างพนักงาน ระบบ HR 

-โปรแกรมระบบ E-laas, E-office, E-plan, E-sp,ccis 

-บุคลากรสามารถน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ 
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการ
วิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
5. นโยบายด้านการวิเคราะห์
อัตราก าลัง 
-สวัสดิการและผลตอบแทน 
 
 

1.ให้พนักงานน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการท างานและใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.จัดสภาพแวดล้อมการท างานและ
สวัสดิการให้กับบุคลากรเพ่ือเป็น
แรงจูงใจในการท างาน 
 

1.พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๗)พ.ศ. ๒๕๔๘ 

2.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขถึง พ.ศ.2549 

3. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนต าบลท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขถึง พ.ศ.2549 

4. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขถึง พ.ศ.2559 

5. ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลางเรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการขอรับเงินค่าท าขวัญของพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

-การด าเนินผลตอบแทน
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ต่างๆ ตามความรับผิดชอบ 
สอดคล้องกับความสามารถ
กับพนักงานในทุกระดับ 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ 
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการ
วิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
6. นโยบายด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์และผูกพันภายใน
องค์กร 
-การสร้างความสัมพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร 
 

1.พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
บุคลากรให้มีวิสัยทัศ และเข้าใจใน
ระบบการบริหารราชการยุคใหม่ 
2.จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
ของข้าราชการในทุกระดับสม่ าเสมอ 
 

1.มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 

2.จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานที่สะท้อนภาพการท างาน
ขององค์กร เช่น กิจกรรม Big cleaning ,จิตอาสา,กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
องค์กรเนื่องในเทศกาลต่าง ๆ (ปีใหม,่สงกรานต์) เพ่ือให้พนักงานทุกคนร่วมมือ
กันจัดกิจกรรม และเพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
ส านักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 

3. จัดให้มีการประชุมพนักงานเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดให้
ข้อเสนอแนะความคิดเห็นตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้าง
การยอมรับ ทบทวนและแก้ปัญหาอันเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร  

4.พนักงานทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมจริยธรรมและการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียนจัดขึ้น และ
ที่จัดร่วมกับหน่วยงานอื่น และสามารถประยุกต์หลักธรรมต่าง ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ 

5.ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้มีความผูกพัน
และอยู่กับองค์กรตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบแสดงแบบอย่างท่ีดีใน
ด้านจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

-บุคลากรได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดมุมมอง
น าเสนอแนวคิด
ใหม่ๆ ในเชิง
สร้างสรรค์และน า
ผลที่ได้ไปปรับปรุง
แนวทางการ
ด าเนินงานต่าง ๆ 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ 
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการ
วิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
7. นโยบายด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัย 
-การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัยของพนักงาน 
 

1.เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
2.เพ่ือเป็นการปลูกและปลุก
จิตส านึกต่อต้านการทุจริต 
3. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตาม
ประมวล จริยธรรม 
 

1.จัดให้มีการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวัง
ตะเคียนเป็นประจ าทุกปี 

2.จัดให้มีประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังตะเคียน เพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กรที่
พนักงานทุกคนพึงถือปฏิบัติเป็นแนวทาง ควบคู่ไปกับ
ระเบียบและข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

-ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานทุกระดับ เข้าร่วมรับการ
ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมใช้แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
-จัดให้มีประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวัง
ตะเคียน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีการประชาสัมพันธ์
ให้พนักงานทุกคนทราบ และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

 

 

 


