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ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง   
อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 



สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ตามนโยบายและกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ และการบริหารอัตราก าลัง 
----------------------------------------------------- 

  
แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
นโยบายด้านการปรับปรุง
โครงสร้างระบบงานและการ
บริหารอัตราก าลัง 
 

วางแผนสนับสนุนและส่งเสริมให้มี
โครงสร้าง ระบบงาน  การจัดกรอบ
อัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลังให้
เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและ
เพียงพอมีความคล่องตัวต่อการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุก
หน่วยงานในองค์กร  รวมทั้งมีระบบการ
ประเมินผลที่ดี  ประสิทธิภาพเชื่อมโยง
กับผลตอบแทนและมีการก าหนด
สมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของ
พนักงานที่องค์กรคาดหวัง 

1.ระบบงานและกรอบ
อัตราก าลังสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ ของ
หน่วยงาน 
2.น าสมรรถนะมาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทุกด้าน 
3.เส้นทางความก้าวหน้าของ
สายอาชีพ 
4.ระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของ
งานและสมรรถนะหลัก 

1.ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับทบทวนและ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ 
2.จัดท าสมรรถนะ  และน าสมรรถนะมาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้าน
การสรรหา  การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับ
ต าแหน่ง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การ
วางแผนการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร
ผลตอบแทน 
3.มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
4.จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
5.จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและการ
บริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร 

ควรมีการปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง  อย่างน้อยปี
ละ  1  ครั้ง 
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แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

นโยบายด้านการพัฒนา
บุคลากร 
 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ทั่วถึง  และต่อเนื่อง  โดยการเพ่ิมพูน  
ความรู้  ความสามารถ  ศักยภาพ  และ
ทักษะการท างานที่เหมาะสม  สอดคล้อง
กับสถานการณ์  วิสัยทัศน์  และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร  เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจ
ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับบุคลากรในองค์กร 

1.มีการพัฒนาบุคลากร 
2.มีการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
3.บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรม
องค์กร 
4.มีการถ่ายทอดความรู้  การ
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างาน
อย่างต่อเนื่อง  ปฏิบัติงานตาม
ผลสัมฤทธิ์ของงานและ
สมรรถนะหลัก 

1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
บทบาทและภารกิจของ อบต. 
2.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงาน
และสายอาชีพตามสมรรถนะ  แผนการสืบทอด
ต าแหน่งและการบรหิารจัดการคนดีและคนเก่ง
ขององค์กร 
3.พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร  
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ อบต.สัมฤทธิ์ 
5.พัฒนางานด้านการจัดการความรู้  องค์ความรู้  
เพ่ือสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้  การถ่ายทอดความรู้  
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการ
ท างานอย่างตอเนื่อง 

ควรส่งเสริมให้พนักงาน
ทุกต าแหน่งได้รับการ
อบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
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แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

นโยบายด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
 

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  รวดเร็ว  ทันสมัย  
และเป็นปัจจุบัน  ช่วยลดขั้นตอนของ
งาน  ปริมาณเอกสาร  สามารถน าไป
วิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานและใช้บริหารงานด้วย
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการบุคลากร  มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารจัดการบุคลากร 
3.เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหารจัดการบุคลกรให้ผู้ปฏิบัติงาน  
เพ่ือรองรับการใช้งานระบบ  และเพ่ือขีด
ความสามารถของบุคลากร  เพ่ือรองรับการ
พัฒนาระบบในอนาคต 
 
 

1.ควรจัดสรรงบประมาร
ในการด าเนินงาน
เพ่ิมเติม  และปรับปรุง
ระบบต่างๆ ให้ทันสมัย 
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แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

นโยบายด้านสวัสดิการ 
 

เสริมสร้างความมั่นคง  ขวัญก าลังใจ 
คุณภาพชีวิตที่ดี  ความผาสุกและพึง
พอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือรักษาคนดี  
คนเก่งไว้กับองค์กร  โดยการส่งเสริม
ความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงาน
และสมรรถนะในทุกโอกาส  สร้างช่อง
ทางการสื่อสาร  ให้สิ่งจูงใจผลประโยชน์
ตอบแทนพิเศษ  จัดสวัสดิการความ
ปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สิ่งแวดล้อมในการท างาน  ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนดและสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุก
ระดับ 

1.บุคลากรแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 
2.สภาพความปลอดภัย  อาชี
วอนามัย  และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 
3.มีสวัสดิการผลตอบแทน
พิเศษ 

1.ปรับปรุงระบบแรงจูใจในการปฏิบัติงาน 
2.ปรับปรุงสภาความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3.ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง  คนดี  และ
คุณประโยชน์ให้องค์กร 
4.ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบอทนพิเศษ 
5.ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์  นโยบายและกลยุทธ์ด้านการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 

1.ควรเพ่ิมช่องทาง
สื่อสารให้มากขึ้น  เช่น  
สื่อสังคม  หรือโซเชียล
มิเดียต่างๆ  เป็นต้น 
2.ควรปรับปรุงสถานที่
ท างานให้มีเหมาะสมกับ
จ านวนบุคลากร  และ
เป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้มาติดต่อ
ราชการ 
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แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

นโยบายด้านการบริหาร 
 

เพ่ือให้การบริหารจัดการมีคุณภาพด้วย
ความมุ่งม่ัน  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และมี
ประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด  เพื่อรับทราบปัญหา
อุปสรรค  และปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่องและเพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน  และ
ทิศทางที่วางไว้ 

1.มีแผนกลยุทธ์ 
2.มีแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
3.มกีารติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

1.มีการกระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับ
หัวหน้างาน  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
2.มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางใน
การบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน  และ
ทิศทางที่วางไว้ 
3.มีการจ าท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตาม
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
4.มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความ
มุ่งม่ัน  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพให้
มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
5.มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุม
ประจ าเดือนและคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค  และ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  โดยให้มีโครงสร้าง
ส่วนราชการภายใน 
 
 

1.ควรให้มีการประชุม
ผู้บริหารกับหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นประจ าทุก
เดือน 
2.ควรจัดประชุม
พนักงานเพ่ือติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นประจ าทุก
เดือน 
 

 


