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สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 
เทศบาลต าบลวาริชภูมิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้และการบริหารอัตรากาลัง 

แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด แผนการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห/์ข้อเสนอแนะ 

นโยบายดา้นการ
ปรับปรุง โครงสร้าง
ระบบงานและการ 
บริหารอัตรากาลัง  

 

วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้
มี โครงสร้าง ระบบงาน การจัด
กรอบ อัตราก าลังและการบริหาร
อัตราก าลังให ้เหมาะสมกับภารกจิ
ขององค์กรและเพียงพอ มีความ
คล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ 
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานใน
องค์กร รวมทั้งมีระบบการ
ประเมินผลที่ม ีประสิทธิภาพ
เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและม ี
การก าหนดสมรรถนะและลักษณะ
ที่พึง ประสงค์ของพนักงานท่ี
องค์กรคาดหวัง  

๑. ระบบงานและกรอบอัตราก าลงั 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน ์พันธกิจ ของ 
หน่วยงาน  
2. น าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมอื ใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลทุกด้าน  
3. เส้นทางความก้าวหน้าของสาย 
อาชีพ  
4. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามผลสมัฤทธ์ิของงานและ สมรรถนะ
หลัก  

1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสรา้ง
องค์กร ระบบงานและกรอบ
อัตราก าลัง ให้สอดคล้อง กับ
วิสัยทัศน ์พันธกิจ และแผนการปรับ
บทบาท และภารกิจของ เทศบาล
ต าบลวาริชภูม ิ 
2. จัดท าสมรรถนะ และน า
สมรรถนะมาใช้เป็น เครื่องมือในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้าน การ
สรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
ปรับ ต าแหน่ง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การ วางแผนการพัฒนา
บุคลากรและการบริหาร 
ผลตอบแทน  
3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสาย
อาชีพ  
4. จัดท าระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม ผลสัมฤทธ์ิของงาน
และสมรรถนะหลัก  
5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง
งานและการ บริหารจดัการคนด ี
และคนเก่งขององค์กร  

ควรมีการปรับปรุง แผนอัตราก าลงั 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

 



แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด แผนการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห/์ข้อเสนอแนะ 

นโยบายดา้นการพัฒนา 
บุคลากร  

 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการ
เพิ่มพูน ความรู ้ความสามารถ 
ศักยภาพ และทักษะการ ท างานท่ี
เหมาะสม สอดคล้องกับ 
สถานการณ ์วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์ของ องค์กร เพื่อให้
การขับเคลื่อนการดาเนินงาน ตาม
พันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างม ี
ประสิทธิภาพ และประสบ
ผลส าเร็จตาม เป้าหมาย รวมทั้ง
ส่งเสริมคณุธรรมและ จริยธรรม
ให้กับบุคลากรในองค์กร  

1. มีแผนพัฒนาบุคลากร  
2. มีการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และ
เพิ่มขีดความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน  
3. บุคลากรยดึมั่นในวัฒนธรรม 
องค์กร  
5. มีการถ่ายทอดความรู ้การ 
แลกเปลีย่นความรู้และ ประสบการณ์
ในการทางานอย่าง ต่อเนื่อง  

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให ้
สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ
ของ เทศบาล  
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตาม 
ต าแหน่งงานและสายอาชีพตาม 
สมรรถนะ แผนการสืบทอดต าแหน่ง
และ การบริหารจัดการคนดีและคน
เก่งของ องค์กร  
3. พัฒนาศักยภาพผู้บรหิาร และ
เพิ่มขีด ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้กับ ผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับตามสายอาชีพและ ต าแหน่ง
งานอย่างต่อเนื่อง  
4. ส่งเสรมิให้บุคลากรยึดมั่นใน 
วัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณของ เทศบาลต าบล
วาริชภูม ิ 
5. พัฒนางานด้านการจัดการความรู ้
องค์ความรู ้เพื่อสรา้งวัฒนธรรม
เรียนรู ้การถ่ายทอดความรู ้การ
แลกเปลีย่น ความรู้และ
ประสบการณ์ในการทางาน อย่าง
ต่อเนื่อง  

ควรส่งเสริมให้พนักงานทุก ต าแหน่ง
ได้รับการอบรมเพื่อ เพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน  

 

 

 



แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด แผนการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห/์ข้อเสนอแนะ 

นโยบายดา้นการพัฒนา
ระบบ สารสนเทศ  

 

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนาระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหาร จัดการทรัพยากรมนุษย ์
เพื่อให้ได้ข้อมูลที ่ถูกต้อง 
ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเปน็ 
ปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน 
ปริมาณ เอกสาร สามารถน าไป
วิเคราะหเ์พื่อการ วางแผน
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้ 
บริหารงานด้วยบุคลากรได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ  

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ 
สารสนเทศด้านการบรหิารจดัการ 
บุคลากร มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ด้านการบริหารจดัการ
บุคลากร  
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบ 
สารสนเทศด้านการบรหิารจดัการ 
บุคลากรใหผู้้ปฏิบตัิงาน เพื่อรองรบั
การ ใช้งานระบบ และเพื่อขีด
ความสามารถ ของบุคลากร เพื่อ
รองรับการพัฒนา ระบบในอนาคต  

๑. ควรจัดสรรงบประมาณใน การ
ด าเนินงานเพิ่มเติม และ ปรับปรุง
ระบบต่างๆ ให้ทันสมัย  
๒. เสนอแนะให้มีการนาระบบ แส
กนลายนิ้วมือแทนการลงช่ือ 
ปฏิบัติงาน  

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด แผนการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห/์ข้อเสนอแนะ 

นโยบายดา้นสวสัดิการ  
 

เสรมิสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ 
คุณภาพ ชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึง
พอใจให้ ผู้ปฏิบตัิงาน เพื่อรักษาคนดี 
คนเก่งไว้กับ องค์กร โดยการส่งเสริม
ความก้าวหน้าของ ผู้ปฏิบตัิงานท่ีมี
ผลงานและสมรรถนะในทุก โอกาส 
สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ 
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัด
สวัสดิการ ความปลอดภยั อาชีว 
ปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อมในการ
ท างาน ตามความจ าเป็น และ
เหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด และสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์อนั
ด ีระหว่างผู้บริหารและ พนักงานทุก
ระดับ  

1. บุคลากรแรงจูงใจในการ 
ปฏิบัติงาน  
2. สภาพความปลอดภัย อาชีว  
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการ 
ท างาน  
3. มีสวัสดิการผลตอบแทนพิเศษ  

1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการ 
ปฏิบัติงาน  
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน 
การท างาน  
3. ยกย่องพนักงานท่ีเป็นคนเก่ง คน
ด ีและคณุประโยชน์ให้องค์กร  
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ 
ผลตอบแทนพิเศษ  
5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้าน 
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการ
บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล  

๑. ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ให้
มากขึ้น เช่น สื่อสังคม หรือ โซเชียล
มีเดียต่างๆ เป็นต้น  
๒. ควรปรับปรุงสถานท่ีทางาน ให้มี
เหมาะสมกับจ านวน บุคลากร และ
เป็นการอ านวย ความสะดวกให้กับผู้
มาติดต่อ ราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด แผนการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห/์ข้อเสนอแนะ 

นโยบายดา้นการบริหาร  
 

เพื่อให้การบริหารจัดการมีคณุภาพ
ด้วย ความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง 
และม ีประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่า
และเกดิ ประโยชน์สูงสดุ เพื่อ
รับทราบปัญหา อุปสรรค และ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง และ
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน
ให ้เป็นไปตามแผนงาน และทิศทาง
ที่วางไว ้ 

๑. มีแผนกลยุทธ ์ 
๒. มีแผนการปฏิบตัิงานประจาป ี 
๓. มีการติดตามผลการ ด าเนินงาน  

1. มีการกระจายอ านาจไปสู่
ผู้บริหาร ระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชา ในระดับต้น  
2. มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อ
เป็น แนวทางในการบริหารงานให้
เป็นไปตาม แผนงาน และทิศทางที่
วางไว ้ 
3. มีการจัดทาแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี ตามภาระหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีก าหนดไว ้ 
4. มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คณุภาพ
ด้วย ความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง 
และม ีประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่า
และเกดิ ประโยชน์สูงสดุ  
5. มีการติดตามและประเมินผลดว้ย 
การประชุมประจ าเดือนและ 
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบปัญหา
อุปสรรค และ ปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง โดยให้ม ีโครงสร้างส่วน
ราชการภายใน  

๑. ควรให้มีการประชุมผู้บริหาร กับ
หัวหน้าส่วนราชการเป็น ประจ าทกุ
เดือน  
๒. ควรจัดประชุมพนักงานเพื่อ 
ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงาน
เป็นประจ าทุกเดือน  

 


