
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  
ตามนโยบายและกลยทุธ์การบริหารงานบคุคล 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ . ๒๕๖ 4 
    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง  
อ าเ ภองาว จังหวัดล าปาง 



สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยทุธ์การบริหารงานบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ  2564 

ตามนโยบายและกลยุทธ์ดา้นโครงสร้างการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคลการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้และการบริหารอัตราก าลัง 
 

แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ ตวัชี้วัด  ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห/์ 
 ขอ้เสนอแนะ      

นโ ยบายด้านการปรับปรุง วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มี ๑. ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง 1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ควรมีการปรับปรุง 
โครงสร้างระบบงานและการ โครงสร้าง ระบบงานการจัดกรอบ สอดคล้องกับวัสัยทัศน์ พันธ ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้อ แผนอัตราก าลัง 
บริหารอัตราก าลัง อัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลังใ หน่วยงาน กับวัสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรั อย่างน้อยปีละ ๑ 

 เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพีย 2. น าสมรรถนะมาใช้เป็นเคร่ืองม และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลไ คร้ัง 
 มีความคล่องตัวต่อการขับเคล่ือนกา ในการบริหารทรัพยากรบุคคลทุก เจริญ  

 ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร ด้าน 2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็  

 รวมทัง้มีระบบการประเมินผลทีม่ี  3. เส้นทางความก้าวหน้าของสาย เคร่ืองมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั  

 ประสิทธิภาพเชื่องโยงกับผลตอบแทน อาชีพ การสรรหา  การเล่ือนขั้นเงินเดือนและปร  

 การก าหนดสมรรถนะและลักษณะทีพ่ึง 4. ระบบประเมินผลการปฏิบัติง ต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ก  

 ประสงค์ของพนักงานทีอ่งค์กรคาดหวัง  ตามผลสัมฤทธิข์องงานและ วางแผนการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร  

  สมรรถนะหลัก ผลตอบแทน  

   3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ  

   4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  

   ผลสัมฤทธิข์องงานและสมรรถนะหลัก  

   5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและก  

   บริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร  

      



- ๒  - 
 

แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห/์ขอ้เสนอแ 
     

นโยบายด้านการพัฒนา ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระ 1. มีแผนพัฒนาบุคลากร 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้ ควรส่งเสริมให้พนักงานทุก 
บุคลากร ทัว่ถึง และต่อเนื่อง โดยการเพิม่พ 3. มีการพัฒนาศักยภาพผู้บร สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ ต าแหน่งได้รับการอบรมเพื่ 

 ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการ และเพิม่ขีดความสามารถในกา อบต . เพิม่ศักยภาพในการปฏิบัต 
 ท างานทีเ่หมาะสม สอดคล้องกับ ปฏิบัติงานให้กับผู้ 2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตาม  

 สถานการณ์ วัสัยทัศน์ และยุทธศาส 4. บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธร ต าแหน่งงานและสายอาชีพตาม  

 องค์กรเพือ่ให้การขับเคล่ือนการด าเ องค์กร สมรรถนะ แผนการสืบทอดต าแหนง่และ   

 ตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมี 5. มีการถ่ายทอดความรู้ การ การบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขอ  

 ประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จตาม แลกเปล่ียนความรู้และ องค์กร  

 เป้าหมาย รวมทัง้ส่งเสริมคุณธรรมแล ประสบการณ์ในการท างานอย่าง 3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ  

 จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร ต่อเนื่อง ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ก ั  

   ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตามสายอ  

   ต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง  

   4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นใน  

   วัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตาม  

   จรรยาบรรณของ อบต.ไทยเจริญ  

   5. พัฒนางานด้านการจัดการความรู  

   องค์ความรู้ เพือ่สร้างวัฒนธรรม  

   การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปล่ีย  

   ความรู้และประสบการณ์ในการท างา  

   อย่างต่อเนื่อง  
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แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ ตวัชี้วัด  ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห/์ขอ้เสนอแนะ 
      

นโยบายด้านการพัฒนาระบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร ๑. ควรจัดสรรงบประมาณใน 
สารสนเ ทศ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร สารสนเทศด้านการบริหารจัดก 2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเ การด าเนินงานเพิม่เติม และ 

 จัดการทรัพยากรมนุษย์ เพือ่ให้ได้ บุคลากรมีประสิทธิภาพมากข ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ปรับปรุงระบบต่างๆ ให้ท ั
 ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยแล  3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระ ๒. เสนอแนะให้มีการน าระบบ 
 ปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริ  สารสนเทศด้านการบริหารจัดการ แสกนลายนิ้วมือแทนการลงช 
 เอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพือ่การ  บุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน เพือ่ ปฏิบัติงาน 
 วางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและ  ใช้งานระบบ และเพือ่ขีดความสามา  

 บริหารงานด้วยบุคลากรได้อย่างม ี  ของบุคลากร เพือ่รองรับการพัฒน  

 ประสิทธิภาพ  ระบบใ นอนาคต  
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แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ ตวัชี้วัด  ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห/์ขอ้เสนอแ 
      

นโยบายด้านสวัสดิการ เสริมสร้างความมัน่คง ขวัญก าลังใจ คุ 1. บุคลากรแรงจูงใจในการ 1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการ ๑. ควรเพิม่ช่องทางการส่ือ 
 ชีวิตทีดี่ความผาสุกและพึงพอใจให้ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ให้มากขึ้น เช่น ส่ือสังค 
 ผู้ปฏิบัติงาน เพือ่รักษาคนดี คนเก 2. สภาพความปลอดภัย อาชีวอ 2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย โซเชียลมิเดียต่างๆ เป็นต้ 
 องค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าข นามัย และสภาพแวดล้อมในการ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน ๒. ควรปรับปรุงสถานทีท่ าง 
 ผู้ปฏิบัติงานทีม่ีผลงานและสมรรถน ท างาน การท างาน ให้มีเหมาะสมกับจ านวน 
 โอกาส สร้างช่องทางการส่ือสาร ให้ส่ิ 3. มีสวัสดิการผลตอบแทนพิเศษ 3. ยกย่องพนักงานทีเ่ป็นคนเก่ง บุคลากรและเป็นการอ านวย 
 ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดจัดสวัส  และคุณประโยชน์ให้องค์กร ความสะดวกให้กับผู้มาติด 
 ความปลอดภัย อาชีวปลอดภัย และ  4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ราชการ 
 ส่ิงแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็น  ผลตอบแทนพิเศษ  

 และเหมาะสมเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหน  5. ปรับปรุงช่องทางการส่ือสารด้าน  

 และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพือ่ส  การบริหารทรัพยากรมนุษย์นโยบาย  

 ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหา  และกลยุทธ์ด้านการบริหารและพั  

 พนักงานทุกระดับ  ทรัพยากรบุคคล  
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แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ ตวัชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห/์ขอ้เสนอแนะ 
     

นโยบายด้านการบริหาร เพือ่ให้การบริหารจัดการมีคุณภาพด้วย ๑. มีแผนกลยุทธ์ 1. มีการกระจายอ านาจไปสู่ผู้บริห ๑. ควรให้มีการประชุมผู้บ 
 ความมุง่มั่น รวดเร็ว ถูกต้องและมี ๒. มีแผนการปฏิบัติงานประจ ระดับหัวหน้างาน ซ่ึงเป็นผู้บ ั กับหัวหน้าส่วนราชการเป ็
 ประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่าและเก ๓. มีการติดตามผลการ ในระดับต้น ประจ าทุกเดือน 
 ประโยชน์สูงสุดเพือ่รับทราบปัญหา ด าเนินงาน 2. มีการก าหนดแผนกลยุทธเ์พือ่เป ๒. ควรจัดประชุมพนักงานเพ 
 อุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อ  แนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปต ติดตามประเมินผลการ 
 และเพือ่เป็นแนวทางในการบริหารงานใ  แผนงาน และทิศทางทีว่างไว้ ปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกเ 
 เป็นไปตามแผนงาน และทิศทางทีว่างไว  3. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประ  

   ตามภาระหน้าทีค่วามรับผิดชอบที่  

   ก าหนดไว้  

   4. มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณ  

   ความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง แล  

   ประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่าแล  

   ประโยชน์สูงสุด  

   5. มีการติดตามและประเมินผลด้ว  

   การประชุมประจ าเดือนและ  

   คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ  

   เพือ่รับทราบปัญหาอุปสรรค และ  

   ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยให  

   โครงสร้างส่วนราชการภายใน  

      


