
 
 

 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 
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เทศบาลต าบลบุสูง 

อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 



สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 
เทศบาลต าบลบุสูง  อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 

ตามนโยบายและกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ และการบริการอัตราก าลัง 

แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

นโยบายด้านการปรับปรุง
โครงสร้างระบบงาน
บริหารอัตราก าลัง 

วางแผน สนับสนุนแบะส่งเสริมให้มี
โครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบ
อัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลังให้
เหมะสมกับภารกิจขององค์กรและ
เพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุก
หน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับ
ผลตอบแทนและมีการก าหนดสมรรถนะ
และลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงาน
ที่องค์กรคาดหวัง 

1. ระบบงานและกรอบ
อัตราก าลังสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์พันธกิจ ของหน่วยงาน 
2. น าสมรรถนะมาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทุกด้าน 
3. เส้นทางความก้าวหน้าของ
สายอาชีพ 
4. ระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ขอ
งานสมรรถนะหลัก 

1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
ระบบงานและกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับ
บทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลบุสูง 
2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะ และ
น าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารทรัพย์ยากรบุคคล ทั้งด้านการสรรหา 
การเลื่อนข้ันเงินเดือนและปรับต าแหน่ง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการ
พัฒนาบุคคลากรและการบริหาร
ผลตอบแทน 
3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและ
การบริหารจัดการคนดี และคนเก่งของ
องค์กร 
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แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

นโยบายด้านการพัฒนา
องค์กร 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการเพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถศักยภาพ และ
ทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์องค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคคลากร
ในองค์กร 

1. มีแผนพัฒนาบุคลากร 
2. มีการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรม
องค์กร 
4. มีการถ่ายทอดความรู้ การ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบ
การท างานอย่างต่อเนื่อง 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับ
บทบาทและภารกิจของ เทศบาล 
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคคลากรตามต าแหน่ง
และสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบ
ทอดต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดี
และคนเก่งขององค์กร 
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตามสายอาชีพและ
ต าแหน่งอย่างต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรม
องค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเทศบาล
ต าบลบุสูง 
5. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์
ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้การ
ถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 

ควรส่งเสริมให้
พนักงานทุกต าแหน่ง
ได้รับการอบรมเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 



-3- 

แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

นโยบายด้านการพัฒนา
องค์กร 

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วนรวดเร็ว ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบันช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณ
เอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อการ
วางแผนตัดสินใจการปฏิบัติงานและใช้
บริหารงานด้วยบุคคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการบุคลากร มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการใช้งานระบบ 
และเพ่ือขีดความสามารถของบุคลากร 
เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 

ควรจัดสรร
งบประมาณในการ
ด าเนินงานเพิ่มเติม
และปรับปรุงระบบ
ต่างๆให้ทันสมัย 
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แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

นโยบายด้านสวัสดิการ เสริมสร้างความมั่นคงขวัญก าลังใจ 
คุณภาพชีวิตที่ดีความผาสุกและพึงพอใจ
ให้ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้
กั บ อ ง ค์ ก ร  โ ด ย ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ความก้ าวหน้าของผู้ปฏิบัติ งานที่ มี
ผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาสสร้าง
ช่ อ ง ท า ง ก า ร สื่ อ ส า ร ใ ห้ สิ่ ง จู ง ใ จ
ผลประ โ ยชน์ ต อบแทน พิ เ ศษ  จั ด
ส วั ส ดิ ก า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามท่ีกฎ 
หมายก าหนดและสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

1 . ก ร มี แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 
2. สภาพความปลอดภัยอาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 
3. มีสวัสดิการผลตอบแทน
พิเศษ 
 

 

1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและท า
คุณประโยชน์ให้แก่องค์กร 
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทน
พิเศษ 
5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการ
บริและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นโยบาย
และกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

1. ควรเพิ่มช่อง
ทางการสื่อสารให้มาก
ขึ้น เช่นสื่อสังคม หรือ
โซเชียลมีเดียต่างๆเป็น
ต้น 
2. ควรปรับปรุง
สถานที่ท างานให้มี
ความเหมะสมกับ
จ านวนบุคลากรและ
เป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้มา
ติดต่อราชการ 
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แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

นโยบายด้านการบริหาร เพ่ือให้การบริหารจัดการมีคุณภาพด้วย
ความมุ่ งมั่น  รวดเร็ ว  ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด เพ่ือรับทราบปัญหา 
อุปสรรค และปรับปรุ งแก้ ไขอย่ าง
ต่อเนื่องและเพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และ
ทิศทางท่ีวางไว้ 

1. มีแผนกลยุทธ์ 
2.มีแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
3 . มี ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 
 

 

1. มีการกระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับ
หัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับ
ต้น 
2. มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตาม
แผนงานและทิศทางที่วางไว้ 
3. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตาม
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
4. มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วย
ความมุ่งม่ัน รวดเร็ว ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
5. มีการติดตามและประเมินด้วยการปรุชุม
ประจ าเดือนและคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค 
และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยให้มี
โครงสร้างส่วนราชการภายใน 

1. ควรให้มีการประชุม
ผู้บริหารกับหัวหน้า
ส่วนราชการเป็น
ประจ าทุกเดือน 
2. ควรจัดประชุม
พนักงานเพ่ือติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นประจ า
ทุกเดือน 
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ปัญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

1. การจัดท าแผนอัตราก าลังไม่ครอบคลุมภารกิจของงาน 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3. การสรรหา ภารกิจงานบางขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

4. การพัฒนาบุคลากร บุคลากรบางต าแหน่งไม่มีหลักสูตรอบรมเฉพาะต าแหน่ง 

5. จาการเปลี่ยนระบบข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง ท าให้บุคลากรขาดความเข้าใจในการเลื่อนระดับ การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1. ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างให้ครอบคลุมภาระงานที่เพ่ิมขึ้น 

2. ประชุมถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการ 

3. ด าเนินการสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในภารกิจงานที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง 

4. การพัฒนาบุคลากร จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมให้ครอบคลุมทุกต าแหน่ง 

5. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพเพ่ือให้บุคลากรได้ศึกษาและท าความเข้าใจ 


