
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ ์
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ค าน า 

ตามที่ องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้องได้จดัท านโยบายและกลยุทธ์การบรหิารงาน
ทรพัยากรบุคคล เพื่อสร้างระบบบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างบุคลากรที่มี
คุณธรรมและมีสมรรถนะสูง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง 
สอดคล้องกบัความคาดหวงัของรฐับาล และการบรกิารประชาชน ตามภารกจิ อ านาจหน้าที่ความ
รบัผดิชอบขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล ตามพระราชบญัญตั ิแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ 
แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอ าเภอ แผนพฒันาต าบล นโยบายของรฐับาลและนโยบาย ผูบ้รหิาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้อย่างบรรลุเป้าหมาย องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้งจงึจดัท า
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การ บริหารงานทรพัยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึน้ เพือ่ประเมนิผลสถานภาพการบรหิาร และพฒันาทรพัยากรบุคคลของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้งเพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาการบรหิารทรพัยากรบุคคล ของ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้งใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

สารบญั 

เรื่อง                                   หน้า 

 ๑. นโยบายและกลยุทธก์ารบรหิารทรพัยากรบุคคลขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง 

 ๑ ๒. รายงานผลการด าเนินงานฯ         ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๑. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรพัยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้องถือว่า
ทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจยัทีส่ าคญัและมคีุณค่ายิง่ในการขบัเคลื่อน การด าเนินงานขององคก์ร จงึได้
ก าหนดนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคลขึ้น ส าหรบัใช้เป็นกรอบ และแนวทางในการจดัท า
แผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล เพื่อเพิม่ความคุ้มค่าของการใช้ทรพัยากรบุคคล ให้การบรหิาร
ทรพัยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบตัิงานมคีวามสุข  ขวญั
ก าลงัใจดพีงึพอใจในการปฏบิตังิาน และมศีกัยภาพเพิม่ขึน้ จงึมนีโยบายดา้นต่างๆ ดงันี้  ๑.๑ ดา้น
การปรบัปรุงโครงสร้างระบบงานและอตัราก าลงั เป้าประสงค์ วางแผน สนับสนุนและส่งเสรมิให้มี
โครงสรา้ง ระบบงาน การจดักรอบอตัราก าลงั และการบรหิารอตัราก าลงัใหเ้หมาะสมกบัภารกจิของ
องค์กรและเพยีงพอ มคีวามคล่องตวัต่อการขบัเคลื่อน การด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองคก์ร 
รวมทัง้มรีะบบการประเมนิผลที่มปีระสิทธผิล เชื่อมโยง กบัผลตอบแทน และการก าหนดสมรรถนะ
และลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องพนักงานทีอ่งคก์รคาดหวงั กลยุทธ ์๑. ทบทวนและปรบัปรุงโครงสร้าง
องคก์ร ระบบงาน และกรอบอตัราก าลงั ใหส้อดคลอ้ง กบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ๒. จดัท าสมรรถนะ และ
น าสมรรถนะมาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ ทัง้ดา้นการสรรหา การเลื่อนขัน้และ
ปรบัต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพฒันา  บุคลากร และการบริหาร
ผลตอบแทน ๓. จัดท าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ  ๔. จัดท าระบบ
ประเมนิผลการปฏิบตัิงานตามผลสมัฤทธิข์องงานและสมรรถนะหลกั  ๕. จดัท าแผนการสบืทอด
ต าแหน่งงาน และการบริหารจดัการคนดีและคนเก่งขององค์กร  ๑.๒ ด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ ส่งเสรมิให้มกีารพฒันาอย่างเป็นระบบ ทัว่ถึง และต่อเนื่องโดยการเพิ่มพูนความรู้  
ความสามารถ ศกัยภาพ และทกัษะการท างานทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ วสิยัทศัน์และ
ยุทธศาสตร์ ขององคก์ร เพื่อใหก้ารขบัเคลื่อนการด าเนินงานตามพนัธกจิขององคก์ร เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทัง้ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กบั
บุคลากรในองค์กร กลยุทธ์ ๑. จดัท าแผนพฒันาบุคลากรให้สอดคล้องกบัแผนอตัราก าลงั ๓ ปี ๒. 
จดัท าแผนพฒันาบุคลากรประจ าปี ๓. จดัท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชพี ๔. พฒันาศกัยภาพ
ผูบ้รหิาร และเพิม่ขดีความสามารถในการปฏบิตังิานใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน ทุกระดบั ตามสายอาชพีและ
ต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง ๕. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมัน่ในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และอุทศิตนเพือ่องคก์ร ๖. พฒันางานดา้นการจดัการความรู ้เพือ่สรา้ง
วฒันธรรมการเรยีนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างาน
อย่างต่อเนื่อง 

๑.๓ ด้านการพฒันาระบบสารสนเทศ เป้าประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการบรหิารจดัการ ทรพัยากรบุคคล เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทีถู่กตอ้ง ครบถ้วน รวดเรว็ ทนัสมยั
และเป็นปัจจุบนั ช่วยลดขัน้ตอนของงาน ปรมิาณเอกสาร สามารถน าไปวเิคราะหเ์พื่อการวางแผนตดัสนิใจ
ในการปฏบิตังิาน และใชบ้รหิารงาน ดา้นบุคลากรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ กลยุทธ ์๑. พฒันาระบบฐานขอ้มูล
บุคลากร ๒. ปรบัปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศด้านการบรหิารจดัการบุคลากร  ๓. เสรมิสร้างความรู้
เกี่ยวกบัระบบสารสนเทศด้านการบรหิารจดัการบุคลากรให้ผู้ปฏบิตังิาน  เพื่อรองรบัการใช้งานระบบ และ



เพิม่ขดีความสามารถของบุคลากรเพือ่รองรบัการพฒันาระบบในอนาคต ๑.๔ ดา้นการประเมนิประสทิธภิาพ
ของทรพัยากรบุคคลและการจดัสวสัดกิาร เป้าประสงค ์เสรมิสรา้งความมัน่คง ขวญัก าลงัใจ คุณภาพชวีติทีด่ ี
ความผาสุกและพงึพอใจให ้ผูป้ฏบิตังิาน เพื่อรกัษาคนด ีคนเก่งไวก้บัองคก์ร โดยการส่งเสรมิความก้าวหน้า
ของผู้ปฏบิตังิานที่มผีลงานและสมรรถนะ ในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิง่จูงใจ ผลประโยชน์
ตอบแทนพเิศษ จดัสวสัดกิาร ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้มในการท างาน ตามความจ าเป็น
และเหมาะสมเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด และสนับสนุนการด าเนินกจิกรรมเพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดี
ระหว่างผู้บรหิารและพนักงานทุกระดบั กลยุทธ์ ๑. ปรบัปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการให้
เป็นไปตามระเบยีบ เหมาะสม เป็นธรรม เป็นทีย่อมรบัของบุคลากรในหน่วยงาน ๒. ปรบัปรุงระบบแรงจูงใจ
ในการปฏบิตังิาน ๓. ปรบัปรุงสภาพความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ๔. ยก
ย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนด ีและท าคุณประโยชน์ให้องค์กร ๕. ปรบัปรุงระบบสวสัดกิาร ผลตอบแทน
พเิศษ ๖. ปรบัปรุงช่องทางการสือ่สารดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ 

 

 

ประเดน็นโยบาย/
แผนการ
ด าเนินงาน 

วตัถุประสงค ์ ตวัชีว้ดั ผลการด าเนินงาน ผลการ
วเิคราะห/์
ขอ้เสนอแนะ 

1.จดัท าแผน
อตัราก าลงั 3 ปี 
เพือ่ใชใ้นการ
ก าหนดโครงสรา้ง
และกรอบ
อตัราก าลงัที่
รองรบัภารกจิของ
องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล 
 
 
 
 
 
 

รองรบัภารกจิของ
หน่วยงาน 
 

สรรหา
ต าแหน่งว่าง 
ในตามแผน
อตัราก าลงั 

-ด าเนินการปรบัปรุงโครงสรา้งแผน
อตัราก าลงั 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2566โดยการแต่งตัง้
คณะกรรมการปรบัปรุงแผนอตัราก าลงั 
ท าการวเิคราะหภ์ารกจิงานและปรมิาณ
งานเพือ่รองรบัภารกจิของหน่วยงาน และ
น าเสนอ ก.อบต.จงัหวดั เพื่อพจิารณา 
ต าแหน่ง ผูต้รวจสอบภายใน  

 

2. การสรรหาและ
เลอืกสรรบุคคล
เพือ่มาปฏบิตังิาน
ในต าแหน่งพนกังา
จา้ง ทีว่่างตาม
แผนอตัราก าลงั 3 
ปี 

รองรบัภารกจิของ
หน่วยงาน 
 

 -ด าเนินกาดรแต่งตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหาและเลอืกสรรบุคคลเพือ่
มาปฏบิตังิานในต าแหน่งผูต้รวจสอบ
ภายใน 
-ประกาศรบัสมคัรเพือ่สรรหาและ
เลอืกสรรบุคคลตามต าแหน่งพนกังาน
จา้งทีว่่างลง 

 

3.รบัโอน พนกังาน
สว่นต าบล ใน
ต าแหน่งนกั
บรหิารงาน

รองรบัภารกจิของ
หน่วยงาน 
 

รบัโอนยา้ย ประกาศรบัโอน พนกังานสว่นต าบล 
ต าแหน่งบรหิารการศกึษา ระดบัตน้ 

 



การศกึษา ระดบั
ตน้ ทีว่่างตามแผน
อตัราก าลงั 
4 ดา้นการพฒันา เพือ่ใหเ้ขา้ใจและ

รบัความรูค้วาม
เขา้ใจ ปฏบิตัไิด้
อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

ส ารวจความ
ตอ้งการพฒันา
ความรูแ้ต่ละ
ต าแหน่ง 

ด าเนินงานความตอ้งการพฒันาความรู ้
ความสามารถของพนกังานสว่นต าบล 
ลูกจา้งและพนกังานจา้ง ลูกจา้งประจ าแต่
ละสายงาน เพือ่ขอ้มลูมาจดัท าเป็น
แผนพฒันาบุคลากรในหน่วยงาน 

 

5 การจดัแผน
บุคลากร ประจ าปี
ทุกปี 

 แบบ
ประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานตาม
รอบประเมนิ 

ด าเนินการประเมนิผลการปฏบิตัผิลการ
ปฏบิตังิานของพนกังานสว่นต าบล 
ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้ง พนกังานคร ู
ตามรอบ คอื ระหว่าง 1 เม.ย.-30 ก.ย. 
และ 1 ต.ค.-31 ม.ีค. ของทุกปี 

 

6. การสรา้ง
ความกา้วหน้าใน
สายงาน 

เพือ่
ความกา้วหน้าใน
อาชพี 

เปิดคดัเลอืก
สายงานที่
สงูขึน้และ
แต่งตัง้โดย
ค าสัง่ 

ด าเนินการการสอบเปลีย่นสายงาน 
ขบวนการการคดัเลอืก ต าแหน่งจากเจา้
พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
มาเป็นนกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั 

 

 

 

ประเดน็นโยบาย/
แผนการ
ด าเนินงาน 

วตัถุประสงค ์ ตวัชีว้ดั ผลการด าเนินงาน ผลการ
วเิคราะห/์
ขอ้เสนอแนะ 

7 การบนัทกึ แกไ้ข 
ปรบัปรุง ขอ้มลู
บุคลากรของ
หน่วยงาน ใน
ระบบศูนยข์อ้มลู
บุคลากรทอ้งถิน่
แห่งชาต ิ  ให้
ถูกตอ้งครบถว้น
เป็นปัจจุบนั 

เพือ่ท าประวตัิ
พนกังานอย่าง
ครบถว้น 
ตรวจสอบไดง้า่ย 

ลงระบบได ้
100 % 

ด าเนินการบนัทกึ แกไ้ข ปรบัปรุง ขอ้มลู
บุคลากรของหน่วยงาน ในระบบศูนย์
ขอ้มลูบุคลากรทอ้งถิน่แห่งชาต ิ ให้
ถูกตอ้งครบถว้นเป็นปัจจุบนั 

 

8.ดา้นคุณธรรม 
จรยิธรรม  และ
วนิยัขา้ราชการ 

เพือ่จงูใจและธ ารง
ไว ้

ประกาศ
คุณธรรม 
จรยิธรรม 

ด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมากรและ
ประกาศจรยิธรรมของขา้ราชการ แจง้
ประชาสมัพนัธใ์หบุ้คลากรภายใน
หน่วยงานทราบและถอืปฏบิตัติาม
ประกาศและระบบบงัคบัใช้ประมวล
จรยิธรรมและขัน้ตอนการลงโทษ 
 

 

9.จดัให้
สภาพแวดลอ้มทีด่ี
และปลอดภยัใน
การปฏบิตังิาน 

เพือ่ใหพ้นกังานมี
สุขภาพกายในใจ
ในการท างาน 

ท าเป็นทมี ด าเนินการท ากจิกรรม 5 ส  ท าความ
สะอาด จดัระเบยีบวสัดุ-อุปกรณ์การ
ปฏบิตังิาน พรอ้มทัง้ปลูกตน้ไม ้ตดัแต่ง
กิง่ไม ้ เพือ่ความปลอดภยั สรา้งความ

 



เป็นระเบยีบ โรงรถ และสถาน
รบัประทานอาหารตอนกลางวนั 

 
สรปุการด าเนินการและข้อเสนอ 
การด าเนินงานตามนโยบายคุณภาพดา้นทรพัยากรบุคคล ประจ าปี 2564 ไดด้ าเนินเป็นไป 
ตามแผนยุทธศาสตร ์พ.ศ.๒๕๖3 – ๒๕๖6 และร่างแผนยุทธศาสตรท์รพัยากร 
บุคคล โดยผลการดาเนินการภาพรวมสามารถขบัเคลื่อน  ใหเ้ป็นไปตาม 
นโยบายของผูบ้รหิารระดบัสงูได ้ทัง้นี้  ไดม้ขีอ้เสนอในการด าเนินการดา้นทรพัยากรบุคคล ดงันี้ 

๑. การด าเนินการตามยุทธศาสตร ์ ทีม่คีวามเชื่อมโยงโดยตรงกบัร่างแผน 
ยุทธศาสตรท์รพัยากรบุคคล  ตอ้งมกีารด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมกีารตดิตาม ประเมนิผล 
ตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

๒. การเตรยีมความพรอ้มของบุคลากรขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง ยงัไม่สามารถรองรบัการ
เปลีย่นแปลงทางดา้นเทคโนโลยเีนื่องจากปัจจุบนัการเปลีย่นดา้นเทคโนโลยมีผีลโดยตรงต่อองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลและบุคลากรขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้งซึง่ยงัมตี าแหน่งว่างทีย่งัไม่ไดร้บัการจดัสรร  
ดงันัน้ ควรมแีนวทางในการเตรยีมความพรอ้มในต าแหน่งว่างดงักล่าว อย่างเป็นรปูธรรม 
๓. เพิม่ช่องทางการตดิต่อสื่อสารดา้นทรพัยากรบุคคลในระดบัสานกั เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ 
ในการสือ่สารการดาเนินการดา้นทรพัยากรบุคคลใหด้ยีิง่ขึน้  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


