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องค์การบริหารส่วนจังหวดันครพนม 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ 
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

๑.นโยบายด้านการวิเคราะห์ 
อัตราก าลัง – แผนอัตราก าลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม  

๑ . ปรบัปรุงโครงสรา้ง และ 
อัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 

๑. ใช้แผนอัตราก าลังขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม ใน
การวิเคราะห์อัตราก าลังเพื่อจัดท า
กรอบอัตราก าลังพนักงานในส่วน
ราชการและน าไปสู่การก าหนด
จ านวนประเภทและระดับต าแหน่ง
เสนอคณะกรรมการจัดท าแผน  
๒. มีการติดตามประเมินผล และ
ปรับปรุงแผน อัตราก าลังอย่าง
ต่อเนื่องและน าไปสู่การก าหนด
จ านวน/ต าแหน่ง เพิ่ม หรือ ลด
ต าแหน่ง เสนอคณะกรรมการ
พนักงานพนักงานส่วนจังหวัด
นครพนมเช่น การปรับปรุง
ต าแหน่งส าหรับพนักงานส่วน
ต าบลให้ด ารงต าแหน่ง การขอเพ่ิม
อัตราก าลังข้าราชการ/พนักงาน 
การปรับเปลี่ยนต าแหน่งพนักงาน
จ้างทั่วไปไปเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

- มีแผนอัตราก าลังที่เป็นปัจจุบัน 
และเหมาะสมกับภารกจิ 
บุคลากรมีความก้าวหน้าในสาย
งาน 

- 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ 

ด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 

ข้อเสนอแนะ 
๒. นโยบายด้านการสรรหา 
และคัดเลือก - การสรรหาและ
คัดเลือก 

๑. มีการสรรหาบุคลากรเชิงรุก 
เป็นสิ่งที่องค์กรให้ความส าคัญ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ  
๒. การคัดเลือกบุคลากรโดย 
ยึดหลักความรู้ความสามารถ 
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน
ควบคู่กับการเป็นคนดี 

๑. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหา
ตามวิธีและหลักเกณฑ์ 
ของคณะกรรมการพนักงาน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด-
นครพนมก าหนด 
๒. สรรหาพนักงานตามกรอบ
ระยะเวลาใน การสรรหา บรรจุ 
และแต่งตั้ง ตามระเบียบ 
ประกาศ/มติ ก.อบจ. อย่างชัดเจน 
๓. มีแผนและสามารถสรรหา 
บรรจุและแต่งตั้งได้ตามกรอบ
อัตราก าลัง  
๔. มีแผนและสามารถสรรหา
พนักงานจ้างได้ตามกรอบ
อัตราก าลัง 

- องค์กรได้บุคลากรที่เป็นคนมี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ
งานและเป็นคนดี 

- 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ 
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

๓. นโยบายด้านการบริหาร  
ผลการปฏิบัติงาน - การบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน 

๑ . มีการประเมินผลงานที่
เที่ยงตรงเชื่อถือได้  
๒. มีการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
และเป็นรูปธรรม  
๓. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
ในการทางานและบริการ 

๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินการปฏิบัติราชการเพ่ือประเมินผล
การปฏิบัติงาน ส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการ/เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงาน
จ้าง  
๒. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับ
มาตรฐาน ก าหนดต าแหน่งของแต่ละ
ต าแหน่งในแต่ละส านัก/กอง เพ่ือก าหนด
เป็นเงื่อนไขในการ คัดเลือก ทักษะ หรือ
สมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพและเป็นเงื่อนไขในการก าหนดระดับ
ต าแหน่งให้สูงขึ้น  
๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนก
ความแตกต่าง และจัดล าดับผลการ
ปฏิบัติงานของ พนักงานได้อย่างชัดเจน
และมีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ประกอบการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงาน 
ข้าราชการใจแต่ละต าแหน่ง 
และเป็นการส่งเสริม หรือเป็นแรงจูงใจ
พนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ 

- มีการประเมนิผลการ 
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
และเป็นรูปธรรม 

- 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ 
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

๔. นโยบายด้านการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
- การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลด้วย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. มีการน าเทคโนโลยี และ
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพ  
๒. มีการพัฒนาความรู้ IT ของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
๓. น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลด
ปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 

๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระบบงานหรือระบบการให้บริการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล  
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลขององค์กร 
๓. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสม่ าเสมอ 
๔. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบ 
การให้บริการ ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่สามารถเชื่อมโยง กับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูล 
เกี่ยวกับ บุคคลได้ เช่น - โปรแกรมระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล  
ของ ข้าราชการ พนักงานจ้าง พนักงาน
ครู ระบบ HR – โปรแกรมระบบ 
E-laas , E-office , E-plan ,  
E-gp , ccis 

-บคุลากรสามารถน าเทคโนโลยี 
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

- 

 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ประเด็นนโยบาย/
แผนการ ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

5. นโยบายด้านการสร้าง 
ความสัมพันธ์และผูกพัน
ภายในองค์กร - การสร้า
ความสัมพันธ์ และผูกพัน
ภายในองค์กร 

๑. พัฒนา/ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติบุคลากรให้มี
วิสัยทัศและเข้าใจใน 
ระบบการบรหิาร
ราชการยุคใหม่  
๒. จัดประชุมเพ่ือรับฟัง
ความ คดิเหน็ของ
ข้าราชการในทุกระดับ
สม่ าเสมอ 

๑. มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร  
๒. จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานที่สะท้อนภาพ
การท างาน ขององค์กร เช่น กิจกรรม Big cleaning ,จิตอาสา ,
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ องค์กรเนื่องในเทศกาลต่างๆ (ปีใหม่
,สงกรานต์) เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือ กันจัดท ากิจกรรม และ
เพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างาน สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ
ส านักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ  
๓. จัดให้มีการประชุมพนักงานเป็นประจ าเดือน เพ่ือให้บุคลากรใน
สังกัดเสนอแนะความคิดเห็นตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างการยอมรับทบทวนและแก้ปัญหาอันเป็นการ
สร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร  
๔. พนักงานทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมจริยธรรมและการ
สร้างความ โปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนมจัดขึ้นและที่จัดร่วมกับหน่วยงานอื่นและสามารถ
ประยุกต์หลักธรรมต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติราชการ  
๕. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความผูกพัน และอยู่กับองค์กรตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็น
ต้นแบบแสดงแบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม คุณธรรม  
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

-บุคลากรได้มีโอกาส 
แลกเปลี่ยนความคิดมุมมอง
น าเสนอแนวคิดใหม่ๆ 
ในเชิงสร้างสรรค์และน าผล
ที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินงานต่างๆ ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

- 

 


