
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนาไหม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ตามนโยบายและกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 

และการบรหิารอัตราก าลัง 
ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ ตัวชีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการ

วิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 

นโยบายดา้นการปรับปรุง 

โครงสร้างระบบงานและการ 

บริหารอัตราก าลัง 

วางแผน สนับสนุนและสง่เสริมให้มี 

โครงสร้างระบบงาน การจัดกรอบ 

อัตราก าลังและการบริหาร

อัตราก าลังให้ เหมาะสมกับภารกิจ

ขององค์กรและเพยีงพอ มีความ

คล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ

ด าเนนิงานของทุกหน่วยงานใน

องคก์ร รวมท้ังมีระบบการ

ประเมินผลท่ีมี ประสิทธิภาพ

เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและม ีการ

ก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึง

ประสงค์ของพนักงานท่ีองค์กร

คาดหวัง 

๑. ระบบงานและกรอบ

อัตราก าลัง สอดคลอ้งกับ

วสัิยทัศน์ พันธกิจ ของ 

หนว่ยงาน 

๒. น าสมรรถนะมาใชเ้ป็น

เครื่องมอื ในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลทกุด้าน 

๓. เส้นทางความก้าวหนา้ของ

สายอาชีพ 
๔. ระบบประเมินผลการ

ปฏบัิตงิาน ตามผลสัมฤทธ์ิ

ของงานและ สมรรถนะหลกั 

๑. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน

และกรอบอัตราก าลัง ใหส้อดคล้อง กับวิลัยทัศน์ 

พันธกิจ และแผนการปรับบทบาท และภารกิจของ

องคก์ารบริหารส่วนส่วนต าบลนาไหม 

๒. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใชเ้ป็น 

เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังดา้น 

การสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดอืนและปรับต าแหนง่ 

การประเมินผลการปฏบัิตงิาน การ วางแผนการ

พัฒนาบุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 
๓. มีเสน้ทางความก้าวหนา้ของสายอาชีพ  

๔. จัดท าระบบประเมินผลการปฏบัิตงิานตาม 

ผลสัมฤทธ์ิของงานและสมรรถนะหลัก  

5. จัดท าแผนการสบืทอดต าแหนง่งานและการ

บริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร 

ควรมกีารปรับ'ปรุง 

แผนอัตราก าลัง 

อย่างนอ้ยปีละ ๑ 

ครัง้ 



 

 

 

ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ ตัวชีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการ

วิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 

นโยบายดา้นการพัฒนา 

บุคลากร 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็น

ระบบ ทั่วถงึ และตอ่เนื่อง โดยการ

เพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถ 

ศักยภาพ และทักษะการ ท างานท่ี

เหมาะสม สอดคลอ้งกับ

สถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ

ยุทธศาสตร์ของ องค์กร เพื่อให้การ

ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ตามพนัธ

กิจ ขององคก์รเป็นไปอยา่งมี 

ประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จ

ตามเป้าหมาย รวมท้ังส่งเสริม

คุณธรรมและจรยิธรรมให้กับ

บุคลากรในองค์กร 

๑. มแีผนพัฒนาบุคลากร  

2. มกีารพัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหาร และเพิ่มขดี

ความสามารถในการ 

ปฏบัิตงิานให้กับผู้ปฏบัิตงิาน 

3. บุคลากรยดึมั่นใน

วัฒนธรรมองคก์ร 
๔. มกีารถ่ายทอดความรู้ การ 

แลกเปลี่ยนความรู้และ 

ประสบการณ์ในการท างาน

อย่างตอ่เนื่อง 

๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให ้สอดคลอ้งกับ

บทบาทและภารกจิของ อบต. 

๒. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตาม ต าแหน่งงานและ

สายอาชพีตาม สมรรถนะ แผนการสบืทอดต าแหนง่

และ การบริหารจัดการคนดแีละคนเก่งขององคก์ร 
๓. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีด 

ความสามารถในการปฏบัิตงิานให้กับ ผู้ปฏบัิตงิาน

ทุกระดับตามสายอาชพีและต าแหนง่งานอย่าง

ตอ่เนื่อง  

๔. ส่งเสริมให้บุคลากรยดึมั่นในวัฒนธรรมองค์กร 

ปฏบัิตติามจรรยาบรรณของ อบต.นาไหม 

5. พัฒนางานด้านการจดัการความรู้ องคค์วามรู้ 

เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การ

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างาน 

อย่างตอ่เนื่อง 

ควรส่งเสริมให้

พนักงานทุก 

ต าแหนง่ได้รับการ

อบรมเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการ

ปฏบัิตงิาน 



 

 

 

ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ ตัวชีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการ

วิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 

นโยบายดา้นการพัฒนาระบบ 

สารสนเทศ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบ 

เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการ

บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ์

เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 

รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

ชว่ยลดขัน้ตอนของงาน ปริมาณ 

เอกสาร สามารถน าไปวเิคราะห์เพื่อ

การวางแผนตัดสนิใจในการ

ปฏบัิตงิานและใช้บริหารงานดว้ย

บุคลากรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

การปฏบัิตงิานเกี่ยวกับระบบ 

สารสนเทศด้านการบริหาร

จัดการบุคลากร มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

1. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลบุคลากร 

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 

3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบ 

สารสนเทศด้านการบริหารจัดการ 

บุคลากรให้ผู้ปฏบัิตงิาน เพื่อรองรับการ 

ใชง้านระบบ และเพื่อขดีความสามารถ 

ของบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนา 

ระบบในอนาคต 

๑. ควรจัดสรร

งบประมาณใน 

การด าเนนิงาน

เพิ่มเตมิ และ 

ปรับปรุงระบบ

ตา่งๆ ให้ทันสมัย 

๒. เสนอแนะให้มี

การน าระบบ 

แสกนลายน้ิวมอื 

แ ทนการลงช่ือ 

ปฏบัิตงิาน 



 

 

 

ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ ตัวชีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 

นโยบายดา้นสวสัดิการ เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ 

คุณภาพชวีติท่ีด ีความผาสุกและพึง 

พอใจใหผู้้ปฏบัิตงิาน เพื่อรักษาคนด ี

คนเก่งไว้กับองคก์ร โดยการส่งเสริม

ความก้าวหนา้ของผู้ปฏบัิตงิานท่ีมี

ผลงานและสมรรถนะในทุก 

โอกาส สรา้งชอ่งทางการสื่อสาร ให้

สิง่จูงใจ ผลประโยชนต์อบแทน

พเิศษ จัดจัดสวัสดกิารความ

ปลอดภัย อาชวีปลอดภัย และ 

สิ่งแวดลอ้มในการท างาน ตาม

ความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไป

ตามท่ีกฎหมายก าหนด และ

สนับสนุนการด าเนนิกิจกรรมเพื่อ

สร้างความสัมพันธ์อันด ีระหวา่ง

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

1. บุคลากรแรงจูงใจในการ 

ปฏบัิตงิาน 

2. สภาพความปลอดภัย อาชี

วอนามัย และสภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน 

3. มสีวัสดกิารผลตอบแทน

พเิศษ 

1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏบัิตงิาน 

2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนา

มัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณ 

ประโยชนใ์ห้องค์กร 

4. ปรับปรุงระบบสวัสดกิาร ผลตอบแทน

พเิศษ 

5. ปรับปรุงชอ่งทางการสื่อสารด้าน 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์นโยบาย 

และกลยุทธ์ดา้นการบริหารและพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล 

๑. ควรเพิ่มช่องทางการ

สื่อสาร 

ให้มากขึ้น เช่น สื่อสังคม 

หรือ  

โซเชียลมเิดียตา่งๆ เป็น

ต้น 

๒. ควรปรับปรุงสถานท่ี

ท างานให้มีเหมาะสมกับ

จ านวนบุคลากร และเป็น

การอ านวยความสะดวก

ให้กับผู้มาติดต่อราชการ 



 

 

ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ ตัวชีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 

นโยบายดา้นการบรหิาร เพื่อให้การบริหารจัดการมคีุณภาพ

ด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกตอ้ง 

และมปีระสิทธิภาพให้มีความคุม้ค่า 

และเกิดประโยชนส์ูงสุด เพื่อ

รับทราบปัญหาอุปสรรค และ

ปรับปรุงแก้ไขอยา่งต่อเนื่อง  

และเพื่อเป็นแนวทางในการ

บริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน 

และทิศทางที่วางไว ้

๑. มแีผนกลยุทธ์ 

๒. มแีผนการปฏบัิตงิาน

ประจ าป ี

๓. มกีารตดิตามผลการ 

ด าเนนิงาน 

1. มีการกระจายอ านาจไปสูผู่้บริหาร 

ระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคบับัญชา 

ในระดับต้น 

2. มกีารก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็น 

แนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตาม 

แผนงาน และทศิทางที่วางไว ้

3. มกีารจัดท าแผนปฏบัิตงิานประจ าปี 

ตามภาระหนา้ที่ความรับผิดชอบท่ี 

ก าหนดไว ้

4. มีการบริหารจัดการมุ่งสูคุ่ณภาพดว้ย 

ความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกตอ้ง และมี 

ประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่า และเกิด 

ประโยชนส์ูงสุด 

5. มีการตดิตามและประเมิน ผลด้วย 

การประชุมประจ าเดือนและคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏบัิตงิาน เพื่อรับทราบปัญหา

อุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดย

ให้มีโครงสร้างสว่นราชการภายใน 

๑. ควรให้มีการประชุม

ผู้บริหารกบัหัวหน้าสว่น

ราชการเป็นประจ าทุก

เดอืน 

๒. ควรจัดประชุพนักงาน

เพื่อตดิตามประเมินผล

การปฏบัิตงิานเป็น

ประจ าทุกเดอืน 



 

 

 


