
 
 

รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ 

อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา



รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคลปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประเดน็นโยบาย/แผนการ
ดำเนนิงาน 

วตัถปุระสงค ์ ตวัชีว้ดั ผลการดำเนนิงาน หมายเหต ุ

๑. นโยบายด้านการวเิคราะห์
อตัรากำลงั 
- แผนอัตรากำลัง ๓ ปี 

๑. ปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากำลังให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ 

๑. ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนน
ยอ ในการวิเคราะห์อัตรากำลัง
เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลัง
พนักงานในส่วนราชการ และ
นำไปสู่การกำหนดจำนวน
ประเภท และระดับตำแหน่ง 
เสนอคณะกรรมการจัดทำแผน 
๒. มีการติดตามประเมินผล 
และปรับปรุงอัตรากำลัง ๓ ปี 
อย่างต่อเนื่องและนำไปสู่การ
กำหนดจำนวน/ตำแหน่ง เพิ่ม 
หรือ ลดตำแหน่งเสนอ
คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดนครราชสีมา 

-มีแผนอัตรากำลังเป็นปัจจุบัน และ
เหมาะสมกับบภารกิจ บุคลากรมี
ความก้าวหน้าในสายงาน 

- 

 

 



รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคลปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประเดน็นโยบาย/แผนการ
ดำเนนิงาน 

วตัถปุระสงค ์ ตวัชีว้ดั ผลการดำเนนิงาน หมายเหต ุ

๒. นโยบายด้านการสรรหา 
-การสรรหา 
 
 
 
 
 
๓. นโยบายด้านการบรรจุ
แตง่ตัง้ 
 

๑. มีการสรรหาบุคลากรเชิงรุก 
เป็นส่ิงท่ีองค์กรให้ความสำคัญ
อย่างต่อเนื่องเพื่อได้บุคลากรท่ี
มีคุณภาพ 
๒. การคัดเลือกบุคลากรโดยยึด
หลักความรู้ความสามารถ 
คุณลักษณะท่ีเหมาะกับงาน 

- 

๑.มีแนวทางการปฏิบัติการสรร
หาตามวิธีและหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการพนักงาน  
พนักงานส่วนตำบลจังหวัด
นครราชสีมา 
๒.มีแผน และสารถหาพนักงาน
จ้างได้ตามกรอบอัตรากำลัง 
๑. มแีผนตามกำลัง ๓ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
ท่ีสามารถรองรับการบรรจุ
แต่งต้ังได้(กรณีโอน(ย้าย)/ 
ตำแหน่งว่าง) 
 

- องค์กรได้บุคลากรท่ีมีความสามารถ
เหมาะมกับงาน 
 
 
 
 
 
- องค์กรได้บุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถมาปฏิบัติงาน 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 

 



รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคลปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประเดน็นโยบาย/แผนการ
ดำเนนิงาน 

วตัถปุระสงค ์ ตวัชีว้ดั ผลการดำเนนิงาน หมายเหต ุ

๔.นโยบายดา้นการบริหาร
และพฒันาทพัยากรบคุคล
ดว้ยเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ 
-การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. มีการนำเทคโนลี
และสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
๒.มีการพัฒนาความรู้ 
IT ของบุคคลอ่าง
ต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
๓.นำเทคโนโลยีมาใช้
เพื่อลดปริมาณการใช้
วัสดุครุภัณฑ์ 
 

๑. มกีารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ
ระบบการให้บริการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลขององค์กร 
๓. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 
๔. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูล เกี่ยงกับบุคคล
ได้ เช่น 
- โปรแกรมระบบสรสนเทศทรัพยากรบุคคล ของ
ข้าราชการ พนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ HR 
- โปรแกรมระบบ E-lass , E-office , E-plan , E-gp 
, ccis   

- บุคลากรสามารถนำ
เทคโนโลยมีาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

- 

 

 

 



รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคลปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประเดน็นโยบาย/แผนการ
ดำเนนิงาน 

วตัถปุระสงค ์ ตวัชีว้ดั ผลการดำเนนิงาน หมายเหต ุ

๕. นโยบายด้านการบรหิาร
ผลการปฏบิตังิาน 

๑. มีการประเมินผลงานท่ี
เท่ียงตรง เช่ือถือได้ 
๒. มีการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นรูปธรรม 
๓. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ในการทำงานและบริหาร 

๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการ
ปฏิบัติราชการเพื่อปรพเมินผลการปฏิบัติงาน
สำหรับเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/เล่ือน
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
๒. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งของแต่ละตำแหน่ง ในแต่ละสำนัก/กอง 
เพื่อกำหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกทักษะ หรือ 
สมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาคามก้าวหน้าในอาชีพและ
เป็นเงื่อนไขในการกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น 
๓. ผลการประเมินท่ีได้สามารถจำแนกความ
แตกต่าง และจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพื่อใช้
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงาน
ข้าราชการในแต่ละตำแหน่ง และเป็นการส่งเสริม
หรือเป็นแรงจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ 

- มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและ
เป็นธรรม 

- 

 



รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคลปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประเดน็นโยบาย/แผนการ
ดำเนนิงาน 

วตัถปุระสงค ์ ตวัชีว้ดั ผลการดำเนนิงาน หมายเหต ุ

๖.นโยบายดา้นการสง่เสรมิ
จรยิธรรมและรกัษาวนิยั 
- การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และวินัยขอ
พนักงาน 
 
 
 
 
๗.นโยบายดา้นการสรา้ง
ความกา้วหนา้ 

๑. เพื่อเป็นการสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจ
หน้าท่ีให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน 
 
 
 
๑. เพื่อให้ข้าราชการมี
ความชัดเจนในแนวทาง
และหลักเกณฑ์ใน
ทางเดินก้าวหน้าในสาย
อาชีพของตน  

๑. จัดให้มีการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก้
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การ
บริการส่วนตำบลโนนยอเป็นประจำทุกปี 
๒. จัดให้มีประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนยอ เพื่อใช้เป็นค่านิยม
สำหรับองค์กรท่ีพนักงานทุกคนพึงถือปฏิบัติ
เป็นแนวทาง ควบคู่ไปกับระเบียบและข้อบังคับ
อื่น ๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 
๑. ระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management System) 
๒. แผนการพัฒนาท่ีจำเป็น เช่น แผนพัฒนา
บุคลากรหลักสูตรการฝึกอบรม การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
๓. ระบบการประเมินและการแต่งต้ังข้าราชการ 
ให้ดำรงตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

- จัดให้มีประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มี
การประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคน
ทราบ และเผยแพรบนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 
 
 
 
- มีการประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการให้กับพนักงานส่วน
ตำบลได้ทราบเพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจ
ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 



รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคลปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประเดน็นโยบาย/
แผนการดำเนนิงาน 

วตัถปุระสงค ์ ตวัชีว้ดั ผลลการดำเนนิงาน หมายเหต ุ

๘.นโยบายดา้นการ
พฒันาคุณภาพชวีิต 

 

๑. พัฒนา/ปรับเปล่ียน
ทัศนคติบุคลากรให้มีวิสัย
ทัศ และเข้าใจในระบบ
การบริหารราชการยุคใหม่ 
๒. จัดประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ข้าราชการในทุกระดับ
สม่ำเสมอ 
 

๑. มีการจัดอุปกรณ์ในการทำงานและกระบวนการเจ้าหน้าท่ีสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานเพื่อ 
อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
๒. จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานท่ีสะท้อนภาพการทำงานของ
องค์กร เช่น กิจกรรม Big Cleaning , จิตอาสา , กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
องค์กรเนื่องในเทศกาลต่าง ๆ (ปีใหม,่สงกรานต์)เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือกนั
จัดทำกิจกรรม และเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงาน สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ
สำนักงานให้บุคคลท่ัวไปได้ทราบและเข้าใจ 
๓. พนักงานทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมจริยธรรมและการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการท่ีองค์การบริหารส่วนตำบล 
โนนยอจัดขึ้น  และท่ีจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น และสามารถประยุกต์หลักธรรม
ต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติราชการ 
๔. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้มีความผูกพันและ 
อยู่กับองค์กรตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบแสดงแบบอย่างท่ีดีในด้าน 
จริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

- บุคลากรได้มีโอกาส
แลกเปล่ียนความคิด
มุมมองนำเสนอแนวคิด
ใหม่ ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ 
และนำผลท่ีได้ไป
ปรับปรุงแนวทางการ
ดำเนินงานต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- 

 

 



ปญัหาและอปุสรรค 

บางโครงการไม่สามารถการดำเนินการได้ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรม ที่ต้องมีการชุมชนคน

เป็นจำนวนมาก เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึง

ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ต้องงดการจัดกิจกรรม/โครงการ เช่น โครงการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมของพนักงาน เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

  ในปีงบประมาณถัดไป ควรศึกษาถึงแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมโครงการตาม

มาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 


