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ตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้และการบริหารอัตรากำลัง 
 

แผนการดำเนินงาน เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

นโยบายด้านการ
ปรับปรุง โครงสร้าง
ระบบงานและการ 
บริหารอัตรากำลัง 

วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มี โครงสร้าง 
ระบบงาน การจัดกรอบ อัตรากำลังและการ
บริหารอัตรากำลังให้ เหมาะสมกับภารกิจของ
องค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการ
ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานของทุกหน่วยงานใน
องค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มี 
ประสิทธิภาพเชื่องโยงกับผลตอบแทนและมี 
การกำหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึง 
ประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 

๑. ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ของ หน่วยงาน  
2. นำสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลทุก 
ด้าน  
3. เส้นทางความก้าวหน้าของสาย 
อาชีพ  
4. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามผลสัมฤทธิ์ของงานและ 
สมรรถนะหลัก 

1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน
และกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และแผนการปรับบทบาท และภารกิจของเทศบาล
ตำบลวังโพธิ์ 
2. จัดทำสมรรถนะ และนำสมรรถนะมาใช้เป็น 
เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้าน การ
สรรหา การเลื่อนข้ันเงินเดือนและปรับ ตำแหน่ง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การ วางแผนการพัฒนา
บุคลากรและการบริหาร ผลตอบแทน  
3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ  
4. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 
ผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
 5. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานและการ 
บริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร 
 

ควรมีการ
ปรับปรุง แผน
อัตรากำลัง อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 
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แผนการดำเนินงาน เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

นโยบายด้านการ
พัฒนา บุคลากร 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง 
และต่อเนื่อง โดยการเพ่ิมพูน ความรู้ 
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการ ทำงาน
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับ สถานการณ์ 
ว ิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของ องค์กร เพ่ือให้
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามพันธกิจของ
องค์กรเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และประสบ
ผลสำเร็จตาม เป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริม
คุณธรรมและ จริยธรรมให้กับบุคลากรใน
องค์กร 

1. มีแผนพัฒนาบุคลากร 
2. มีการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรม 
องค์กร 
4. มีการถ่ายทอดความรู้ การ 
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการทำงานอย่าง 
ต่อเนื่อง 

1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้ สอดคล้องกับบทบาท
และภารกิจของ เทศบาล 
2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตาม ตำแหน่งงานและ
สายอาชีพตาม สมรรถนะ แผนการสืบทอดตำแหน่ง
และ การบริหารจัดการคนดีและคนเก่งของ องค์กร  
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีด 
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ ผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับตามสายอาชีพและ ตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นใน วัฒนธรรมองค์กร 
ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณของ อบต.ไทยเจริญ  
5. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพื่อ
สร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การ
แลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน 
อย่างต่อเนื่อง 

ควรส่งเสริมให้
พนักงานทุก 
ตำแหน่งได้รับการ
อบรมเพ่ือ เพ่ิม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
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แผนการดำเนินงาน เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

นโยบายด้านการ
พัฒนาระบบ 
สารสนเทศ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหาร จัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ ถูกต้อง 
ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็น ปัจจุบัน 
ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณ เอกสาร 
สามารถนำไปวิเคราะห์เพ่ือการ วางแผน
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้ บริหารงาน
ด้วยบุคลากรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ 
สารสนเทศด้านการบริหารจัดการ 
บุคลากร มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการ
บริหารจัดการบุคลากร  
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบ สารสนเทศด้าน
การบริหารจัดการ บุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับ
การ ใช้งานระบบ และเพ่ือขีดความสามารถ ของ
บุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนา ระบบในอนาคต 

๑. ควรจัดสรร
งบประมาณใน 
การดำเนินงาน
เพ่ิมเติม และ 
ปรับปรุงระบบ
ต่างๆ ให้ทันสมัย 
๒. เสนอแนะให้มี
การนำระบบ แส
กนลายนิ้วมือ
แทนการลงชื่อ 
ปฏิบัติงาน 
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ข้อเสนอแนะ 

นโยบายด้านสวัสดิการ เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพ 
ชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ 
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับ 
องค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของ 
ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุก 
โอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ 
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดจัดสวัสดิการ 
ความปลอดภัย อาชีวปลอดภัย และ 
สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตามความจำเป็น 
และเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้าง 
ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและ 
พนักงานทุกระดับ 

1. บุคลากรแรงจูงใจในการ 
ปฏิบัติงาน 2. สภาพความ
ปลอดภัย อาชีวอ นามัย และ
สภาพแวดล้อมในการ ทำงาน 3. มี
สวัสดิการผลตอบแทนพิเศษ 

1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน  
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมใน การทำงาน  
3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และ
คุณประโยชน์ให้องค์กร 
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ  
5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้าน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการบริหาร
และพัฒนา ทรัพยากรบุคคล 

๑. ควรเพิ่มช่อง
ทางการสื่อสาร 
ให้มากขึ้น เช่น 
สื่อสังคม หรือ 
โซเชียลมิเดีย
ต่างๆ เป็นต้น 
๒. ควรปรับปรุง
สถานที่ทำงาน ให้
มีเหมาะสมกับ
จำนวน บุคลากร 
และเป็นการ
อำนวย ความ
สะดวกให้กับผู้มา
ติดต่อ ราชการ 
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แผนการดำเนินงาน เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
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นโยบายด้านการ
บริหาร 

เพ่ือให้การบริหารจัดการมีคุณภาพด้วย ความ
มุ่งม่ัน รวดเร็ว ถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพให้มี
ความคุ้มค่าและเกิด ประโยชน์สูงสุด เพ่ือ
รับทราบปัญหา อุปสรรค และปรับปรุงแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารงานให้ เป็นไปตามแผนงาน และทิศทาง
ที่วางไว้ 

๑. มีแผนกลยุทธ์ ๒. มีแผนการ
ปฏิบัติงานประจำปี ๓. มีการ
ติดตามผลการ ดำเนินงาน 

1. มีการกระจายอำนาจไปสู่ผู้บริหาร ระดับหัวหน้า
งาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ในระดับต้น 2. มีการ
กำหนดแผนกลยุทธ์เพ่ือเป็น แนวทางในการ
บริหารงานให้เป็นไปตาม แผนงาน และทิศทางที่วางไว้ 
3. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ตาม
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ กำหนดไว้ 4. มีการ
บริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วย ความมุ่งม่ัน รวดเร็ว 
ถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่าและเกิด 
ประโยชน์สูงสุด 5. มีการติดตามและประเมินผลด้วย 
การประชุมประจำเดือนและ คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือรับทราบปัญหา
อุปสรรค และ ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยให้มี 
โครงสร้างส่วนราชการภายใน 

๑. ควรให้มีการ
ประชุมผู้บริหาร 
กับหัวหน้าส่วน
ราชการเป็น 
ประจำทุกเดือน 
๒. ควรจัดประชุม
พนักงานเพ่ือ 
ติดตาม
ประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานเป็น
ประจำทุกเดือน 

 

 


