
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

(รายงานผลต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนาไหม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

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

ขององค์กร รวมท้ังมีระบบการ

ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ

เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและม ีการ

ก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พงึ

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 1 

ครัง้ 



 

 

 

ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ ตัวชีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการ

วิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 

นโยบายดา้นการพัฒนา 

บุคลากร 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็น

ระบบ ทั่วถงึ และต่อเนื่อง โดยการ

เพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถ 

ศักยภาพ และทักษะการท างานท่ี

เหมาะสม สอดคล้องกับ

สถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ

ยุทธศาสตร์ของ องค์กร เพื่อให้การ

ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ตามพนัธ

กิจ ขององคก์รเป็นไปอยา่งมี 

ประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จ

ตามเป้าหมาย รวมท้ังส่งเสริม

คุณธรรมและจรยิธรรมให้กับ

บุคลากรในองค์กร 

๑. มแีผนพัฒนาบุคลากร  

2. มีการพัฒนาศักยภาพ

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

ปฏบัิตงิานมากขึ้น 



 

 

 

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

ปฏบัิตงิานและใชบ้ริหารงานดว้ย

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

มากยิ่งขึ้น 

๒. เสนอแนะให้มี

การน าระบบ 

แสกนลายน้ิวมอื 

แ ทนการลงช่ือ 

ปฏบัิตงิาน 



 

 

 

ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ ตัวชีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 

นโยบายดา้นสวสัดิการ เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ 

คุณภาพชีวิตท่ีด ีความผาสุกและพึง 

พอใจใหผู้้ปฏบัิตงิาน เพื่อรักษาคนด ี

คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริม

ความก้าวหนา้ของผู้ปฏบัิตงิานท่ีมี

ผลงานและสมรรถนะในทุก 

โอกาส สรา้งชอ่งทางการสื่อสาร ให้

สิง่จูงใจ ผลประโยชนต์อบแทน

พเิศษ จัดจัดสวัสดกิารความ

ปลอดภัย อาชวีปลอดภัย และ 

สิ่งแวดลอ้มในการท างาน ตาม

ความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไป

ตามท่ีกฎหมายก าหนด และ

สนับสนุนการด าเนนิกิจกรรมเพื่อ

สร้างความสัมพันธ์อันด ีระหว่าง

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

1. บุคลากรมีแรงจูงใจในการ 

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 

 ควรปรับปรุงสถานท่ี

ท างานให้มีเหมาะสมกับ

จ านวนบุคลากร และเป็น

การอ านวยความสะดวก

ให้กับผู้มาติดต่อราชการ

เพิ่มมากขึน้ 



 

 

ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ ตัวชีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 

นโยบายดา้นการบรหิาร เพื่อให้การบริหารจัดการมคีุณภาพ

ด้วยความมุ่งม่ัน รวดเร็ว ถูกตอ้ง 

และมีประสิทธิภาพให้มีความคุม้ค่า 

และเกิดประโยชนส์ูงสุด เพื่อ

รับทราบปัญหาอุปสรรค และ

ปรับปรุงแก้ไขอยา่งต่อเนื่อง  

และเพื่อเป็นแนวทางในการ

บริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน 

และทิศทางที่วางไว ้

๑. มแีผนกลยุทธ์ 

๒. มแีผนการปฏบัิตงิาน

ประจ าปี 

 

1. มีการกระจายอ านาจไปสูผู่้บริหาร 

ระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคบับัญชา 

ในระดับต้น 

2. มกีารก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็น 

แนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตาม 

แผนงาน และทศิทางที่วางไว ้

3. มกีารจัดท าแผนปฏบัิตงิานประจ าปี 

ตามภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ี 

ก าหนดไว ้

4. มีการบริหารจัดการมุ่งสูคุ่ณภาพดว้ย 

ความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกตอ้ง และมี 

ประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่า และเกิด 

ประโยชนส์ูงสุด 

5. มีการตดิตามและประเมิน ผลด้วย 

การประชุมประจ าเดือนและคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏบัิตงิาน เพื่อรับทราบปัญหา

อุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดย

ให้มีโครงสร้างสว่นราชการภายใน 

๑. ควรให้มีการประชุม

ผู้บริหารกับหัวหน้าสว่น

ราชการเป็นประจ าทุก

เดอืน 

๒. ควรจัดประชมุ

พนักงานเพื่อติดตาม

ประเมินผลการ

ปฏบัิตงิานเป็นประจ าทุก

เดอืน 



 

 

 

ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ ตัวชีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 

นโยบายดา้นอัตราก าลังและ

การบริหารอัตราก าลัง 

    เพื่อให้มีโครงสร้างการแบ่งงานและ
ระบบงานท่ีเหมาะสม  ไม่ซ า้ซ้อน 
    เพื่อให้มีการก้าหนดต้าแหน่งและ
จัดอัตราก้าลังให้เหมาะสมกับอ้านาจ
หน้าท่ี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
    เพื่อให้สามารถวางแผนอัตรากา้ลัง 
ในการบรรจุแต่งตั งข้าราชการเพื่อให้
การบริหารงานเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกจิ
ตามอ้านาจหน้าทีม่ีประสิทธิภาพมี
ความคุ้มค่าสามารถลดขั นตอนการ
ปฏิบัติงานและมีการลดภารกจิและยุบ
เลิกหน่วยงานที่ไม่จ้าเป็นการปฏิบตัิ
ภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

 

มแีผนอัตราก าลัง 

 

1. มีการบริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับ

ความจ าเป็นตามพันธกิจ 

2. มกีารพัฒนาระบบวางแผนและติดตาม

ประเมินผลการใช้ก าลังคน 

3. มกีารพัฒนาผลิตภาพและความคุ้มคา่ของ

ก าลังคน 

4. มกีารพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ด้านการบริหารก าลังคน โดยใหม้อีัตราก าลัง

ในแผนอัตราก าลงั3ปี (พ.ศ.2564-2566) 

 

    ควรมกีารตดิตาม

ประเมินผลการและมกีาร

ปรับปรุง แผนอัตราก าลัง 

อย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 



 

 

ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ ตัวชีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 

นโยบายดา้นการสรา้งและ

พัฒนาระบบการบรหิาร

จัดการองค์ความรู ้

   การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้

ความสามารถทางดา้นตา่งๆ เชน่ 

การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / สัมมนา 

ในหลักสูตร ต่างๆ 

   การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร 

มสี่วนร่วมในการด าเนนิงาน / 

กิจกรรมอยา่งเขม้แข็งและตอ่เนื่อง 

   การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร 

มสี่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์กร

ความรู้แกเ่พื่อนร่วมงาน 

   การสนับสนุนส่งเสริมการยึดหลัก

คุณธรรมและนติธิรรม ในการ

บริหารและปฏบัิตงิาน 

   การสนับสนุนส่งเสริมการสร้าง

ขวัญและก าลงัใจแก่ผู้ปฏิบัตงิาน 

 

๑. มแีผนจัดการองค์ความรู้ 

2. จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการ

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/

ศกึษาตอ่ 

 

1. มีการจัดท าแผนจัดการองคค์วามรู้ 

2. มกีารก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็น 

แนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตาม 

แผนงาน และทศิทางที่วางไว ้

3. มีการบริหารจัดการมุง่สู่คุณภาพดว้ย 

ความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกตอ้ง และมี 

ประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่า และเกิด 

ประโยชนส์ูงสุด 

4. บุคลากรได้รับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู

งาน/ศกึษาตอ่ 

5.ให้บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพดา้น

ตา่ง ๆ เข้าร่วมประชุม/รายงานผลการอบรม 

 

ควรมกีารตดิตามและ

ประเมิน  

 



 

 

 

ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ ตัวชีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 

นโยบายดา้นภาระงาน เพื่อให้การบริหารจัดการปฏบัิติ

หนา้ที่มีอย่างตรงจุดม่งหมายมี

ความ รวดเร็ว ถูกตอ้ง และมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์

สูงสุด  

 

๑. มแีผนกลยุทธ์ 

๒. มแีผนการปฏบัิตงิาน 

๓. มกีารตดิตามผลการ 

ด าเนนิงาน 

1. มกีารก าหนดภาระงานของบุคคลทุกคน

อย่างชัดเจน 

2. มกีารจัดท าคู่มอืการปฏบัิตงิานของทุกงาน 

3. บุคลากรมกีารพัฒนา ศกึษา ท าความ

เข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอยา่งสม่ าเสมอโดย

ทุกงาน  

4. มีการจัดท าค าสั่งการแบ่งงานและก าหนด

หนา้ที่ความรับผิดชอบของสว่นราชการ และ

ให้มีการทบทวนการปฏบัิตหินา้ที่ทุกรอบการ

ประเมินหรือเมื่อมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม 

 ควรจะตอ้งมีการประชุม

บุคลากรภายในเพื่อเป็น

การรายงานผลการ

ด าเนนิงาน และการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคและ

ปรับปรุง ภาระงาน

ประจ าทุกเดอืน 

 



 

 

 

ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ ตัวชีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 

นโยบายดา้นระบบ

สารสนเทศ 

เพื่อสนับสนุนการ 

บริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความ

รวดเร็ว ถูกตอ้ง และเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

๑. มแีผนกลยุทธ์ 

๒. มแีผนการปฏบัิตงิาน 

๓. มกีารตดิตามผลการ 

ด าเนนิงาน 

1. มกีารใช้ขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์งานจาก

แหลง่ข้อมูลเดียวกัน 

2. มกีารจัดท าฐานข้อมูลดว้ยระบบ

คอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนัน้ ๆ และหา

แนวทางในการเชื่อมโยงขอ้มูลเพื่อใชร่้วมกัน 

 

ควรมกีารปรับปรุง

ฐานขอ้มูลท่ีรับผิดชอบให้

เป็นปัจจุบันอยา่ง

สม่ าเสมอ และต้องมกีาร

ประชาสัมพันธ์ผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ

อย่างตอ่เนื่อง 



 

 

ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ ตัวชีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 

นโยบายดา้นการมสี่วนร่วมใน

การบริหาร 

เพื่อให้การบริหารจัดการมคีุณภาพ

ด้วยความมุ่งม่ัน รวดเร็ว ถูกตอ้ง 

และมีประสิทธิภาพให้มคีวามคุม้ค่า 

และเกิดประโยชนส์ูงสุด เพื่อ

รับทราบปัญหาอุปสรรค และ

ปรับปรุงแก้ไขอยา่งต่อเนื่อง  

และเพื่อเป็นแนวทางในการ

บริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน 

และทิศทางที่วางไว ้

๑. มแีผนกลยุทธ์ 

๒. มแีผนการปฏบัิตงิาน

ประจ าปี 

 

1. มกีารประชุมหัวหน้างานกับผู้อ านวยการ

กองเพื่อเป็นการรายงานผล ตดิตาม และรว่ม

แก้ไขปัญหา อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้

ข้อเสนอแนะตอ่การบริหารของหน่วยงานเป็น

ประจ า 

2. มกีารประชุมเพื่อให้บุคลากรมสี่วนร่วมใน

การพัฒนาและปรับปรุงการปฏบัิตงิานร่วมกัน 

3.สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมสี่วนร่วม

ในกิจกรรม 

4.มกีารสง่เสริมมาตรการการมสี่วนร่วมใน

การใช้ทรัพยากรร่วมกันอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.มกีารสง่เสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้

องคค์วามรู้ในกระบวนการท างาน เพื่อให้

บุคลากรพัฒนาทักษะและความช านาญในการ

ปฏบัิตงิานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กร

ให้เกิดประโยชนป์ระสิทธิภาพ สูงสุด และมี

ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 

 

ควรมกีารตดิตามและ

ประเมินผล  

 



 

 

 

ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ ตัวชีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 

นโยบายดา้นการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

เพื่อให้การบริหารจัดการมคีุณภาพ

ด้วยความมุ่งม่ัน รวดเร็ว ถูกตอ้ง 

และมีประสิทธิภาพให้มคีวามคุม้ค่า 

และเกิดประโยชนส์ูงสุด เพื่อ

รับทราบปัญหาอุปสรรค และ

ปรับปรุงแก้ไขอยา่งต่อเนื่อง  

และเพื่อเป็นแนวทางในการ

บริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน 

และทิศทางที่วางไว ้

๑. มแีผนกลยุทธ์ 

๒. มแีผนการปฏบัิตงิาน

ประจ าปี 

 

1. มกีารสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากร

บุคคลเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการ

ปฏบัิตงิานอย่าง ต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากร

เข้ารับการอบรมในหลักสูตรตา่งๆ ที่สอดคล้อง

กับแผนพัฒนาบุคลากร 

2.มกีารตดิตามประเมินผลการพัฒนา

บุคลากรท้ังดา้นทักษะวชิาการและการรอบรู้

และน าผลมา เป็นแนวในการปรับปรุงการ

พัฒนาบุคลากรให้มปีระสิทธิภาพอยา่ง

ตอ่เนื่อง  

ควรมกีารตดิตามและ

ประเมินผล  

 



 

 

 

ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ ตัวชีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 

นโยบายดา้นการเงินและ

งบประมาณ 

เพื่อให้การบริหารจัดการมคีุณภาพ

ด้วยความมุ่งม่ัน รวดเร็ว ถูกตอ้ง 

และมีประสิทธิภาพให้มคีวามคุม้ค่า 

และเกิดประโยชนส์ูงสุด เพื่อ

รับทราบปัญหาอุปสรรค และ

ปรับปรุงแก้ไขอยา่งต่อเนื่อง  

และเพื่อเป็นแนวทางในการ

บริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน 

และทิศทางที่วางไว ้

๑. มแีผนกลยุทธ์ 

๒. มแีผนการปฏบัิตงิาน

ประจ าปี 

 

1.มกีารจัดท าแผนการใชเ้งินงบประมาณทัง้

งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ให้เป็นไป

ตาม วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจ

ของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏบัิตงิาน

ประจ าปี 

2.มกีารจัดท าสรุปรายงานการใชจ้่าย

งบประมาณทัง้งบประมาณแผ่นดินและเงิน

รายได้ ประจ าเดือน เวยีนให้บุคลากร และ

ประชาชนท่ัวไปได้ทราบทุกเดือน 

3.มกีารมอบหมายให้บุคลากรมสี่วนร่วม

รับผิดชอบและปฏบัิตงิานดว้ยความโปร่งใส 
 

1.ควรมกีารตดิตามและ

ประเมินผล 

2.กองคลังด าเนนิการ

จัดท ารายงานสรุปผล

การด าเนนิงานแล้ว

ประชาสัมพันธ์ให้ทุกกอง

และประชาชนท่ัวไปได้รับ

ทราบ เป็นประจ าทุก

เดอืน 
 

 



 

 

 

ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ ตัวชีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 

นโยบายดา้นการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

เพื่อให้การบริหารจัดการมคีุณภาพ

ด้วยความมุ่งม่ัน รวดเร็ว ถูกตอ้ง 

และมีประสิทธิภาพให้มคีวามคุม้ค่า 

และเกิดประโยชนส์ูงสุด เพื่อ

รับทราบปัญหาอุปสรรค และ

ปรับปรุงแก้ไขอยา่งต่อเนื่อง  

และเพื่อเป็นแนวทางในการ

บริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน 

และทิศทางที่วางไว ้

๑. มแีผนกลยุทธ์ 

๒. มแีผนการปฏบัิตงิาน

ประจ าปี 

 

1.ให้สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมสี่วน

ร่วมในกิจกรรมดา้นการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

2. จัดท าแผน/กจิกรรม/โครงการท่ีเป็น

ประโยชนส์อดคล้องกับแผนงานด้านท านุบ ารุง 

ศลิปวัฒนธรรม 

3.ด าเนนิการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนกั

ในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ท่ี น าไปสู่การสร้างสรรค์ รวมท้ังการอนุรักษ์ 

ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 

 
 

ควรมกีารตดิตามและ

ประเมินผล 



 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ ตัวชีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 

นโยบายดา้นคณุธรรม

จริยธรรม 

เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัตใิห้

ข้าราชการหรือ พนักงานส่วน

ท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยท่ัวไปใช้

ยดึถือปฏบัิตเิป็นเครื่องก ากับความ

ประพฤติ 

๑. มแีผนกลยุทธ์ 

๒. มแีผนการปฏบัิตงิาน/

โครงการประจ าป ี

 

1.มกีารด าเนนิโครงการดา้นคณุธรรม

จรยิธรรม 

2.ปลูกจิตส านึกพึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ใน

ศลีธรรม ปฏิบัตหินา้ที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

เสียสละ และมีความรับผิดชอบ   

    พึงปฏิ บัติหน้า ท่ีอย่างเปิดเผย โปร่งใส 

พร้อมให้ตรวจสอบ 

    พึงให้บริการด้วยความเสมอภาคสะดวก 

รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์ของ

ประซาชนเป็นหลัก 

    พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงาน

อย่างคุ้มคา่ 

 
 
 

ควรเนน้การมีสว่นร่วม

ทุกภาคส่วนราชการ 



 

 

ปัญหาและอุปสรรค/เปรียบเทยีบกับปีท่ีผ่านมา 

               จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดCOVID-19 ส่งผลตอ่การด าเนนิงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลเป็น

ส่วนมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาบุคลากร ที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม/สัมมนา/ศกึษาดูงาน/ศกึษาต่อเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ให้

เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร ในด้านการจัดกิจกรรม แผนงาน โครงการตา่งๆ ที่เน้นให้บุคลากรทุกคนได้มีสว่นรว่ม ก็ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที ่ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

      ปรับรูปแบบโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารเข้ามาเป็นเครื่องมอืใช้ในการบริหารจัดการ เชน่การจัดชีแ้จงสว่นราชการผ่านระบบ
Zoomรวมทั้งการจัดWebinar การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ทางออนไลน์ 

 


