
 
 

 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  
อ าเภอเกษตรสมบูรณ ์จังหวัดชัยภูมิ 

 



สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้และการบริหารอัตราก าลัง 

แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/ 

ข้อเสนอแนะ 

นโยบายด้านการปรับปรุง  
โครงสร้างระบบงานและ
การบริหารอัตราก าลัง 

วางแผน สนับสนุนและส่งเสริม
ให้มีโครงสร้างระบบงาน  
การจัดกรอบอัตราก าลังและ
การบริหารอัตราก าลังให้ 
เหมาะสมกับภารกิจของ
องค์กรและเพียงพอมีความ
คล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ 
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานใน
องค์กรรวมทั้งมีระบบการ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
เชื่องโยงกับผลตอบแทนและมี 
การก าหนดสมรรถนะและ
ลักษณะที่พึงประสงค์ของ
พนักงานที่องค์กรคาดหวัง 

๑. ระบบงานและกรอบ
อัตราก าลังสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์พันธกิจของ 
หน่วยงาน  
2. น าสมรรถนะมาใช้
เป็นเครื่องมือในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ทุกด้าน  
3. เส้นทางความกา้วหน้า
ของสายอาชีพ  
4. ระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานตาม
ผลสัมฤทธิ์ของงานและ
สมรรถนะ 

1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
ระบบงานและกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์พันธกิจและแผนการปรับบทบาทและ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
2. จัดท าสมรรถนะและน าสมรรถนะมาใช้เป็น 
เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งด้าน 
การสรรหาการเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับ 
ต าแหน่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การวางแผนการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร 
ผลตอบแทน  
3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ  
4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 
ผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก  
5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและการ 
บริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 

ควรมีการปรับปรุง 
แผนอัตราก าลัง   
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
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ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 

นโยบายด้านการพัฒนา  
บุคลากร 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง 
โดยการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ ศักยภาพและ
ทักษะการท างานที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับสถานการณ์  
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรเพ่ือให้การขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามพันธกิจ
ขององค์กรเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและ 
จริยธรรมให้กับบุคลากรใน
องค์กร 

1. มีแผนพัฒนาบุคลากร  
2. มีการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน  
3. บุคลากรยึดมั่นใน
วัฒนธรรมองค์กร   
4. มีการถ่ายทอดความรู้ 
การแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ในการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
บทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงาน
และสายอาชีพตามแผนการสืบทอดต าแหน่งและ 
การบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร  
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเพ่ิมขีดความ 
สามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่าง
ต่อเนื่อง  
4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกอก 

5. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้องค์ความรู้ 
เพ่ือสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้ 
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง 

ควรส่งเสริมให้
พนักงานทุกต าแหน่ง 
ได้รับการอบรมเพ่ือ 
เพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
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ข้อเสนอแนะ 

นโยบายด้านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ทีถู่กต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว 
ทันสมัยและเป็นปัจจุบันช่วยลด
ขั้นตอนของงานปริมาณ  
เอกสารสามารถน าไปวิเคราะห์
เพ่ือการวางแผนตัดสินใจใน
การปฏิบัติงานและใช้บริหาร 
งานด้วยบุคลากรได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารจัดการบุคลากร  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ  
ด้านการบริหารจัดการบุคลากร  
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือรองรับการใช้งานระบบและเพ่ือขีดความ 
สามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบ
ในอนาคต 

๑. ควรจัดสรร
งบประมาณในการ
ด าเนินงานเพิ่มเติม 
และปรับปรุงระบบ
ต่างๆให้ทันสมัย  
๒. เสนอแนะให้มีการ
น าระบบแสกน
ลายนิ้วมือแทนการลง
ชื่อปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้และการบริหารอัตราก าลัง 

แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 

นโยบายด้านสวัสดิการ  เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญ
ก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี 
ความผาสุกและพึงพอใจให้  
ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือรักษาคนดี 
คนเก่งไว้กับองค์กรโดยการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าของ 
ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาสสร้าง
ช่องทางการสื่อสาให้สิ่งจูงใจ
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ 
จัดจัดสวัสดิการความ
ปลอดภัย อาชีวะปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมในการท างาน
ตามความเหมาะสมเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับ 

1. บุคลากรแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน  
2. สภาพความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพ 
แวดล้อมในการท างาน  

 3. มีสวัสดิการผลตอบแทน  
พิเศษ 

1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี 
และคุณประโยชน์ให้องค์กร  
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการผลตอบแทนพิเศษ  
5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ นโยบายและกลยุทธ์ด้านการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑. ควรเพิ่มช่องทาง 
การสื่อสารให้มากข้ึน 
เช่น สื่อสังคม 
หรือ โซเชียลมิเดีย
ต่างๆ เป็นต้น  
๒. ควรปรับปรุง
สถานที่ท างานให้มี
เหมาะสมกับจ านวน  
บุคลากรและเป็นการ
อ านวยความสะดวก
ให้กับผู้มาติดต่อ
ราชการ 
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ข้อเสนอแนะ 

นโยบายด้านการบริหาร  เพ่ือให้การบริหารจัดการมี
คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น 
รวดเร็ว ถูกต้อง และมี 
ประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อ
รับทราบปัญหา อุปสรรคและ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
และเพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารให้เป็นไปตามแผนงาน 
และทิศทางท่ีวางไว้ 

๑. มีแผนกลยุทธ์  
๒. มีแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปี  
๓. มีการติดตามผลการ  
ด าเนินงาน 

1. มีการกระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหาร ระดับ
หวัหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น  
2. มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางใน
การบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานและ
ทิศทางที่วางไว้  
3. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตาม
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้  
4. มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความ
มุ่งม่ัน รวดเร็ว ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพให้มี
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
5. มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุม 
ประจ าเดือนและคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคและ 
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีโครงสร้าง
ส่วนราชการภายใน 

๑. ควรให้มีการ
ประชุมผู้บริหารกับ
หัวหน้าส่วนราชการ
เป็นประจ าทุกเดือน  
๒. ควรจัดประชุม
พนักงานเพ่ือติดตาม
ประเมินผลการ  
ปฏิบัติงานเป็นประจ า
ทุกเดือน 

 


