
 

                                    บันทึกขอความ  

สวนราชการ  งานการเจาหนาที่  ฝายปกครอง  สำนกัปลัดเทศบาล           
ท่ี ฉช ๕๒๙๐๑/068                                         วันที่   26  เมษายน  2565    
เรื่อง  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำป 2564      

เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลทาขาม/ปลัดเทศบาล/หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 

            ตามที่งานการเจาหนาที่ ไดจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใหการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง โดยไดดำเนินการวางนโยบายทางงานที่เก่ียวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปรงใส สอดคลองกับการขับเคลื่อนภารกิจของหนวยงาน และทิศทางการปฏิรูป
ประเทศ โดยมีวัตถุประสงคสำคัญในการผลักดันใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาและสรางความโปรงใสในการ
ดำเนินการดานทรัพยากรบุคคลของหนวยงานนั้น 

  จากนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไดจัดทำข้ึน งานการเจาหนาที่ไดมีการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินโครงการตามนโยบายที่วางไว เพื่อที่จะไดทราบถึงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล พรอมนำผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาและสรางความโปรงใสใหเกิดในหนวยงานตอไป 

  บัดนี้ งานการเจาหนาที่ ไดติดตามประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนที่
เรียบรอยแลว จึงขอรายงานผลการติดตามดังกลาว ดังมีรายละเอียดที่แนบมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

 

                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำป 2564 
 

ประเด็นนโยบาย การติดตามผล เปาประสงค รายงานผลการบริหารและพัฒนา 
ประเด็นนโยบายที่ 1 
การสรางความกาวหนา
ในสายอาชีพ 

- การประชุมเพ่ือ
ติดตามผลการ
ดำเนินการ 
- การเก็บรวบรวม
ขอมูล 

1. จัดทำฐานขอมูลบุคลากรให
ถูกตองเปนปจจุบัน 
2. ปรับปรุงโครงสรางและ
อัตรากำลังใหเหมาะสมกับ
ขอเทจ็จริงในปจจุบัน 
3. จัดทำแผนสรางความกาวหนา 
(Career Path) ใหชัดเจน 
4. จัดทำรายละเอียดเก่ียวกับ
ความรู ทักษะ สมรรถนะในการ
ทำงาน 
 

1. มีการจัดทำฐานขอมูลบุคลากร
ถกูตองและเปนปจจุบัน 
2. มีการสรางแผนความกาวหนา 
(Career Path 
3. มีระบบสรางแรงจูงใจ 

ประเด็นนโยบายที่ 2 
การวางแผนอัตรากำลัง
และปรับอัตรากำลังให
เหมาะสมกับภารกิจ 

- การประชุมเพ่ือ
การเก็บรวบรวม
ขอมูล 

1. สรางและปรับกระบวนทัศน
วัฒนธรรมในการทำงานของ
บุคลากรใหสอดคลองกับการ
บริหารราชการแนวใหมและ
เหมาะสมกับภารกิจ 
2. มกีารสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
ที่สอดคลองกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดย
คำนึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร 

1. มีการเพ่ิม/ลด อัตรากำลัง
ผูปฏิบัตงิานตามภารกิจ การถาย
โอน 
2. มีการบริหารอัตรากำลังและ
ปรับอัตรากำลังใหเปนไปตาม
กรอบที่กำหนด 
3. จัดทำและปรับปรุงแผน
อัตรากำลังท่ีสอดคลองกับความ
เปนจริงตามภารกิจหนาที่ 
4. กระบวนการสรางและปรับ
วัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร
ใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการแนวใหม 
 

ประเด็นนโยบายที่ 3 
การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

- ประชุมเพื่อ
ติดตามผลการ
ดำเนินการ 
- การเก็บรวบรวม
ขอมูล 

1. พัฒนาความรูดานทักษะ IT 
ของบุคลากรอยางเปนระบบและ
ตอเน่ือง 
2. จัดทำฐานขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. มีการพัฒนาความรูดาน IT 
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
2. มีการสนับสนุนดานงบประมาณ
อยางเพียงพอ 
3. มีการจัดทำฐานขอมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัตงิานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

 
 
 
 



 
 
 

ประเด็นนโยบาย การติดตามผล เปาประสงค รายงานผลการบริหารและพัฒนา 
ประเด็นนโยบายที่ 4 
พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะ
ผูนำ มีวิสยัทัศนและ
พฤติกรรมของผูบริหาร
ยุคใหมที่ใหความสำคัญ
กับบุคลากรผูปฏิบัติงาน
ควบคูกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
 

- การประชุมเพ่ือ
ติดตามผลการ
ดำเนินการ 
- การเก็บรวบรวม
ขอมูล 

1. การพัฒนาผูบริหารใหมภีาวะ
ผูนำ มีวิสัยทัศน อยางเปนระบบ
และตอเนื่อง 
2. จัดทำมาตรฐานการสอนงาน 
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผูนำ
และผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

1. มีระบบการประเมินผลการ
พัฒนาภาวะผูนำ วิสัยทัศน อยาง
เปนระบบและตอเนื่อง 
2. มีมาตรฐานการสอนงาน 
(Coaching) เพ่ือเปนแนวทางใน
การพัฒนาภาวะผูนำและ
ผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 
3. มีการจัดการฝกอบรมใหตรงกับ
สมรรถนะของแตละสายงาน 
Competency 
4. มีการพัฒนากระบวนการวิธีการ
เสริมสรางผูนำใหมีคุณลักษณะของ
ผูบริหารยุคใหม 
5. มีระบบการประเมินผลผูบริหาร
ท่ีเขารับการฝกอบรมวามีศักยภาพ
เพิม่มากขึน้เพียงใด 
6. มีระบบการประเมินผูบริหาร
โดยใหผูที่เก่ียวของ เชน 
ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน
เปนผูประเมิน  
 

ประเด็นนโยบายที่ 5 
การสงเสริมคณุภาพชีวิต
ของบุคลากร 
 

- การประชุมเพ่ือ
ติดตามผลการ
ดำเนินการ 
- การเก็บรวบรวม
ขอมูล 

1. การจดัทำแผนการจัด
สวัสดิการของบุคลากรให
สอดคลองกับความตองการของ
บุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผล
เปนระยะอยางสม่ำเสมอ 
2. การสงเสริมและสนับสนุนให
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการทำงานและดำรงชีวิต 
 

1. มีการวางแผนงานให
งบประมาณเพ่ือการสงเสริม
คุณภาพชีวิตขาราชการอยาง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
2. มีการสรางคานิยมใหขาราชการ
โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชเปนแนวทางการ
ดำรงชีวิต 
3. มีการจัดทำแผนสวัสดิการของ
ขาราชการใหสอดคลองกับความ
ตองการของบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประเด็นนโยบาย การติดตามผล เปาประสงค รายงานผลการบริหารและพัฒนา 
ประเด็นนโยบายที่ 6 
การพัฒนาระบบสราง
แรงจูงใจเพื่อรักษา
บุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพสูงไวกับ
หนวยงาน 
 
 

- การประชุมเพ่ือ
ติดตามผลการ
ดำเนินการ 
- การเก็บรวบรวม
ขอมูล 

1. มรีะบบการรักษาไวซึ่ง
ขาราชการที่ดี สมรรถนะสูง เชน 
Talent Management 
2. มรีะบบสรางแรงจูงใจใหมี
ความชัดเจนและเปนรูปธรรม 
 

1. มีการจัดทำแผนอัตรากำลังที่
ตอเนื่อง ชัดเจนและเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ 
2. มีการจัดงบประมาณและสราง
แรงจูงใจอื่น เกี่ยวกับสวัสดิการให
มีความเหมาะสมเทาเทียม 
3. มีการจัดหลักสูตรในการพัฒนา
ความรู ใหตรงกับสายงานและการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหมอยาง
ตอเนื่อง 
4. นโยบายของผูบริหารระดับสูง
ตองมีความตอเนื่องชัดเจน 
5. มีการสรางระบบสรางแรงจูงใจ
ใหมคีวามชัดเจนและเปนรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น 

ประเด็นนโยบายที่ 7 
การเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกพนักงาน 

- การประชุมเพ่ือ
ติดตามผลการ
ดำเนินการ 
- การเก็บรวบรวม
ขอมูล 

1. มกีารสรางมาตรฐานความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
2. มรีายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร 
3. สงเสริมและประชาสัมพันธให
บุคลากรเขาใจและปฏิบัติตาม
คานิยม 
 

1. มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ทัศนคติ ของบุคคลในการทำงาน 
2. มีระบบการประเมินผลดานการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อยาง
เปนรปูธรรม 
3. มีการจัดทำรายละเอียด
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร 
4. มีการปรับปรุงและพัฒนา
โครงการดานคุณธรรม จริยธรรม 
ใหมปีระสทิธิภาพใหมีความ
หลากหลายยิ่งข้ึน 
5. มีการสงเสริมและ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ
และปฏิบัติตามคานิยมขององคกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประเด็นนโยบาย การติดตามผล เปาประสงค รายงานผลการบริหารและพัฒนา 
ประเด็นนโยบายที่ 8 
การบริหารทรัพยากร
บุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหตรง
กับสมรรถนะประจำ
ตำแหนง 
 

- การประชุมเพ่ือ
ติดตามผลการ
ดำเนินการ 
- การเก็บรวบรวม
ขอมูล 

1. มกีารจัดทำรายละเอียดของ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจำตำแหนงที่สอดคลองกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม 
2. มกีารปรับปรุงแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3. มกีารประชาสัมพันธและจัด
อบรมสัมมนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม
ใหบคุลากรในหนวยงาน 
 

1. มีการจัดทำสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจำตำแหนง 
2. บุคลากรในหนวยงานยอมรับใน
ระบบการประเมินสมรรถนะ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ประเด็นนโยบายที่ 9 
พัฒนาองคกรใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู 

- การประชุมเพ่ือ
ติดตามผลการ
ดำเนินการ 
- การเก็บรวบรวม
ขอมูล 

1. หนวยงานมีแผนการจัดการ
ความรู 
2. องคความรูที่กระจัดกระจาย
อยูไดรบัการรวบรวม 
3. มกีารเผยแพรองคความรูท่ีได
รวบรวมแลวใหกับบุคลากรอ่ืนได
เรียนรูดวย 

1. บุคลากรในหนวยงานมีทัศนคติ
ท่ีรักการเรียนรู 
2. มีแผนการจัดการความรู 
3. มีรูปแบบที่หลากหลายของการ
เผยแพรองคความรู 
 

ประเด็นนโยบายที่ 10 
การพัฒนาภาวะผูนำ
ใหกับขาราชการ 
 

- การประชุมเพ่ือ
ติดตามผลการ
ดำเนินการ 
- การเก็บรวบรวม
ขอมูล 

1. มกีารฝกอบรมท่ีเกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผูนำใหกับขาราชการ 
2. การสงบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรม การพัฒนาภาวะผูนำ
ใหกับขาราชการ 

1. มีหลักสูตรการสรางภาวะผูนำ
ใหกับขาราชการที่เหมาะสมและ
เปดโอกาสใหขาราชการใน
หนวยงานไดเขารับการอบรมอยาง
ท่ัวถึง 
2. ผูบังคับบัญชาเห็นความสำคัญ
และยินดีสงบุคลากรในสังกัดเขา
รวมการอบรม 

 


