
                         

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส ำนักงำนปลัด  บริหำรส่วนต ำบลดูกอ่ึง  (งำนบริหำรงำนบุคคล) 

ที ่ รอ 72701/ -         วันที่      1     เดือน    ตุลำคม    พ.ศ.  2563 

เรื่อง    รำยงำนกำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
เรียน    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูกอ่ึง 

1. เรื่องเดิม  
ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูกอ่ึง ได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี พ.ศ.

2563-2563 เพ่ือพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง รู้ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร หลักและวิธี
ปฏิบัติรำชกำร บทบำทและหน้ำที่ของพนักงำนส่วนต ำบล ในระบอบประชำธิปไตย และแนวทำงปฏิบัติตนเพ่ือเป็น
พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงที่ดี โดยด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนควำมส ำเร็จ ๕ ด้ำน ได้แก่ ๑. ควำม
สอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์ ๒.ประสิทธิภำพของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ๓.ประสิทธิภำพของกำรบริหำรงำน
บุคคล ๔.ควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ๕.คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำร
ท ำงำน เพ่ือพัฒนำศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูกอ่ึงให้สอดคล้องกับบทบำทและภำรกิจขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลดูกอ่ึง นั้น 

๒. ข้อเท็จจริง 
    คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำตร์กำรพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี พ.ศ.2561-2563 คำดหวังว่ำแผน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูกอ่ึง จะอ ำนวยประโยชน์และเป็นกำรเพ่ิมศักยภำพ
ขององค์กรและประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลดูกอ่ึง ซึ่งจะเกิดประสิทธิภำพผลตำมเป้ำหมำยขององค์กรอย่ำงดี คือ 

๑. กำรสร้ำงวัฒนธรรมขององค์กรให้ท ำงำนแบบส่วนร่วม กำรท ำงำนเป็นทีม และมีกำรบูรณำกำร
ร่วมกัน 

๒. มีกำรวำงแผนและบริหำรก ำลังคนสอดคล้องกับภำรกิจและควำมจ ำเป็นของส่วนรำชกำรทั้งใน
ปัจจุบันและอนำคต 

๓. ส่งเสริมสวัสดิกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิกำรภำคบังคับตำมกฎหมำย 
๔. มีระบบกำรบริหำรผลงำนที่เน้นประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมคุ้มค่ำ 
๕. มีควำมโปร่งใสในทุกกระบวนกำร ของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
๖. สนับสนุนให้ข้ำรำช มีกำรพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลควำมรู้ และ

พัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
๗. มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพ่ือปรับปรุง

กำรบริหำรและกำรบริกำร 
 

ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร ฯ บรรลุตำมวัตถุประสงค์จึงขอ
รำยงำนสรุปแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยดังนี้ 
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ปัญหา/อุปสรรคที่พบในการฝึกอบรม 
๑. สร้ำงจิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำรในทุกระดับ เป็นข้ำรำชกำรที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. สร้ำงองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
๓.  กำรพัฒนำข้ำรำชกำรอย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
๔. กำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจไปสู่ระดับส ำนัก/กอง เพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรท ำงำน 
๕. ผู้ปฏิบัติงำนไม่ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ควำมพร้อมรับผิดและ

คุณภำพชีวิตของพนักงำน 
2. มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยของกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล 
3. ผู้บริหำรน ำเป็นเครื่องมือในกำรบริหำร/ปรับปรุงและพัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลเพ่ือบรรลุภำรกิจ เป้ำหมำยที่วำงไว้ 

เรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

                                
 (นำงสำวมณีวรรณ   สมยำ) 

 นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูกอ่ึง 

- ทราบ 
- ความเห็นของ ปลัด อบต.ดูกอ่ึง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      

(นำยทศพล  เพียโคตร) 
นักบริหำรงำนทั่วไป รักษำรำชกำรแทน 
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูกอ่ึง 

- ทราบ 
- ความเห็นของ นายก อบต.ดูกอ่ึง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

         
(นำยจรูญ  เวียงแก้ว) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูกอ่ึง 



 

สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ความสอดคล้องกบักรอบมาตรฐานความส าเร็จด้าน HR และระยะเวลาที่จะด าเนินการ  

   

ล าดับ
ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

ผลส าเร็จของ
การปฏิบัติ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1 กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
ให้ท ำงำนแบบมีส่วนร่วม 
กำรท ำงำนเป็นทีม และมี
กำรบูรณำกำรร่วมกัน 

1.พัฒนำปรับเปลี่ยนทัศนคติ
บุคลำกรให้มีวิสัยทัศน์ และ
เข้ำใจในระบบบริหำรรำชกำร
ยุคใหม่ 
2.จัดประชุมเพ่ือกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นของพนักงำนในทุก
ระดับสม่ ำเสมอ 

1.ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรท ำงำนแบบมี
ส่วนร่วม งำนบุรรลุผล
ตำมเป้ำหมำย ท ำงำนมี
ควำมสุข 
2. จ ำนวนครั้งในกำร
ประชุม 

1.กำรเข้ำร่วม
โครงกำร/
กิจกรรม 
2.ประชุม
ประจ ำเดือนๆ
ละ 1 ครั้ง รวม 
12 ครั้ง 

1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

2 มีกำรวำงแผนและบริหำร
ก ำลังคนสอดคล้องกับ
ภำรกิจและควำมจ ำเป็นของ
ส่วนรำชกำร ทั้งในปัจจุบัน
และอนำคต 

1.ปรับปรุงโครงสร้ำงและ
อัตรำก ำลังให้เหมำะสม กับ
ภำรกิจ 
2.จ ำท ำแผนผังเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำให้กับพนักงำน 

1. จ ำนวนครั้งในกำร
ปรับแผนอัตรำก ำลัง 
2.ระดับควำมส ำเร็จใน
กำรจัดท ำแผนผัง
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ให้กับพนักงำน 

1.ไม่มีกำร
ปรับปรุงแผน ฯ 
2.คู่มือแผนผัง
เส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำ
อำชีพ 1 เล่ม 

1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

3 ส่งเสริมสวัสดิกำรและสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกเพ่ิมเติม
ที่ไม่ใช่สวัสดิกำรภำคบังคับ
ตำมกฎหมำย 

1.ให้พนักงำนน ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง มำใช้ในกำร
ท ำงำนและในชีวิตประจ ำวัน 
2.จัดสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน 
และสวัสดิกำรให้กับบุคลำกร
เพ่ือเป็นแรงจูงใจในกำรท ำงำน 

1. จ ำนวนสวัสดิกำร
นอกเหนือจำกสิ่งที่
กฎหมำยก ำหนด 
2.ระดับควำมพึงพอใจ
ของบุคลำกรต่อกำรจัด
สวัสดิกำร 

1.จัดเลี้ยงปีใหม่ 
วันเกิด วันบรรจุ 
แต่งตั้ง วันโอน 
(ย้ำย) และวัน
ส ำเร็จกำรศึกษำ
ฯ 
2.แบบประเมิน
ควำมพึงพอใจ
ในจัดสวัสดิกำร 

1 ม.ค.63-
30 ก.ย.64 

4 มีระบบกำรบริหำรผลงำนที่
เน้นประสิทธิภำพ และควำม
คุ้มค่ำ 

1.มีระบบกำรประเมินผลงำนที่
เที่ยงตรงเชื่อถือได้ 
2.มีกำรติดตำมและประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม 
3.ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง
ในกำรท ำงำนและบริกำร 

1.ระดับควำมพึงพอใจ
ของบุคลำกรที่มีต่อ
ระบบกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติตน 
2.ระดับควำมพึงพอใจ
ของประชำชนที่มีต่อ
กำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำน 

1.บันทึก
รำยงำนผลกำร
ประเมิน
ประจ ำปี ให้ทุก
คนทรำบพร้อม
ลงลำยมือชื่อ 
2.แบบประเมิน
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 
ณ จุดบริกำร 

1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 



ล าดับ
ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ผลส าเร็จของ
การปฏิบัต ิ

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

5 มี ค ว ำ ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ทุ ก
กระบวนกำรของกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

1.ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับ 
ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทำง
ในกำรด ำเนินงำน 
2 . จั ดท ำ โ ค ร งกำ รส่ ง เ ส ริ ม
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ใ ห้ กั บ
พนักงำน 
 

1.มีกำรประกำศ
หลักเกณฑ์กำร
ตัดสินใจหรือกำรใช้
ดุลพินิจผู้บริหำร
หน่วยงำนในเรื่องกำร
บริหำรทรัพยำกร
บุคคล 

1.มีกำรจัดเก็บ
เอกสำรด้ำนกำร
บริหำรงำน
บุคคลไว้เป็น
หมวดหมู่ 
2.มีโครงกำร/
กิจกรรมด้ำน
คุณธรรม
จริยธรรม 
3.ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับควำม
โปร่งใสด้ำนกำร
บริหำรงำน
บุคคล 

1 ต.ค.61-
30 ก.ย.63 

6 สนับสนุนให้ข้ำรำชกำรมีกำร
พัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
มีกำรบำงปันแลกเปลี่ยน
ข้อมูลควำมรู้และพัฒนำ
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
กำรเรียนรู้ 

1.มีกำรจัดอบรมหรือส่ง
บุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ ทักษะ อย่ำงสม่ ำเสมอ 
2.มีกำรเผยแพร่และ
ประชำสัมพันธ์องค์ควำมรู้ให้กับ
บุคลำกรอ่ืนที่ได้เรียนรู้ 
3.มีกำรเก็บรวบรวม องค์
ควำมรู้ให้เป็นระบบและ
หมวดหมู่ 
4.มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
บุคลำกร 

1.ระดับควำมส ำเร็จใน
กำรเผยแพร่องค์
ควำมรู้ 
2.จ ำนวนองค์ควำมรู้ที่
ได้รับกำรรวบรวม 
3.ร้อยละของบุคลำกร
ที่มีกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำบุคลำกร 
 

1.ร้อยละ 90
ของพนักงำน
ส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำงได้
เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม ฯ 
2.องค์ควำมรู้ที่
ได้ จะมีกำร
จัดท ำเอกสำร
คู่มือ เผยแพร่
และในที่ประชุม
ประจ ำเดือน 
3.ร้อยละ 90 
ของบุคลำกรที่มี
กำรจัดท ำ
แผนพัฒนำ
บุคลำกร 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค.61-
30 ก.ย.63 



ล าดับ
ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ผลส าเร็จของ
การปฏิบัต ิ

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

7 มีกำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้ในกิจกรรม
และกระบวนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลเพ่ือ
ปรับปรุงกำรบริหำรและกำร
บริกำร 

1.มีกำรน ำเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภำพ 
2.มีกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำน IT 
ของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง
สม่ ำเสมอ 
3.น ำเทคโนโลยีมำใช้เพ่ือลด
ปริมำณกำรใช้วัสดุครุภัณฑ์ 

1.จ ำนวนกิจกรรมด้ำน
กำรบริหำรงำน
บุคลำกรที่ใช้เทคโนโลยี
และสำรสนเทศมำใช้ใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
และให้บริกำร 
2.ร้อยละของบุคลำกร
ที่ได้รับอบรมหรือ
พัฒนำควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยี 
3.ปริมำณกำรใช้วัสดุ
ครุภัณฑ์ลดลง 

1.กำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้
ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล
จ ำนวน 10 
กิจกรรม 
2.ร้อยละ 1 
ของบุคลำกร
ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยี 
3.ปริมำณกำร
ใช้ครุภัณฑ์
ลดลงร้อยละ 5 

1 ต.ค.61-
30 ก.ย.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง 

แผนงาน/โครงการที่รองรับแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
 

รายงานการ
ติดตามผล 

มิติที่ 1  ความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1.ปรับปรุง
โครงสร้ำงและ
อัตรำก ำลังให้
เหมำะสมกับ
ภำรกิจ 
2.จัดท ำแผนผัง
เส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำ
ให้กับพนักงำน 

1.จ ำนวนครั้งในกำร
ปรับแผนอัตรำก ำลัง 
2.ระดับควำมส ำเร็จ
ในกำรจัดท ำแผนผัง
เส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำให้กับ
พนักงำน 

1.แผนงำนจัดท ำ
แผนผังเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำให้กับ
พนักงำน 
2.โครงกำรให้
ทุนกำรศึกษำแก่
พนักงำน 

งำนทรัพยำกร
บุคคล 

ส ำนักปลัด 

1.คู่มือแผน
เส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำ 
จ ำนวน 1 เล่ม 
 

มิติที่ ๒  
ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1.มีกำรน ำ
เทคโนโลยีและ
สำรสนเทศมำใช้
ในกำร
ปฏิบัติงำน เพื่อ
เพ่ิม
ประสิทธิภำพ 
2.มีกำรพัฒนำ
ควำมรู้ด้ำน IT
ของบุคลำกร
อย่ำงต่อเนื่อง
สม่ ำเสมอ 
3.น ำเทคโนโลยี
มำใช้เพ่ือลด
ปริมำณกำรใช้
วัสดุครุภัณฑ์ 

1.จ ำนวนกิจกรรม
ด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคลำกรที่ใช้
เทคโนโลยีและ
สำรสนเทศมำใช้ใน
กำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลและให้บริกำร 
2.ร้อยละของ
บุคลำกรที่ได้รับ
อบรมหรือพัฒนำ
ควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยี 
3.ปริมำณกำรใช้วัสดุ
ครุภัณฑ์ลดลง 

1.แผนงำนส่งบุคลำกร
เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ
ควำมรู้ด้ำน IT จำก
หน่วยงำนภำยนอก 
2.แผนงำนกำรจัดท ำ
บันทึกทะเบียนประวัติ
ด้วยคอมพิวเตอร์ 
3.แผนงำนกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรทำงเว็ป
ไซด์ 

ส ำนักปลัด 1.ร้อยละ 1 
บุคลำกรเข้ำรับ
กำรอบรมด้ำน IT 
2.กำรบันทึก
ทะเบียนประวัติ
ด้วยคอมพิวเตอร์
ครบถ้วนร้อยละ 
100 
3.มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำร
เป็นปัจจุบัน
ทำงเว็ปไซด์ 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผลของ
กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 
(ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 4) 
 
 
 
 
 
 

1.มีระบบกำร
ประเมินผลงำน
ที่เที่ยงตรง 
เชื่อถือได้ 
2.มีกำรติดตำม
และประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน
อย่ำงต่อเนื่อง
และเป็น
รูปธรรม 
3.ยึดประชำชน
เป็นศูนย์กลำง

1.ระดับควำมพึง
พอใจของบุคลำกรที่
มีต่อระบบกำร
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน 
2.ระดับควำมพึง
พอใจของประชำชน
ที่มีต่อผลกำร
ปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำน 
 
 

1.แผนงำนกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรที่มีต่อระบบ
กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน 
2.แผนงำนกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนที่มีต่อกำร
ปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำน 
 
 

งำนทรัพยำกร
บุคคล 

ส ำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ร้อยละ 90 พึง
พอใจต่อระบบ
กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน 
(บันทึกข้อควำม
แจ้งกำรประเมิน 
ฯ) 
2.ร้อยละ 90 พึง
พอใจกำรบริกำร 
(ตำมแบบ
ประเมิน ฯ) 
 



 
 
 
(ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 6) 

ในกำรท ำงำน
และบริกำร 
 
1.มีกำรจัด
อบรมหรือส่ง
บุคลำกรเข้ำรับ
กำรพัฒนำ
ควำมรู้ ทักษะ
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
2.มีกำรเผยแพร่
และ
ประชำสัมพันธ์
องค์ควำมรู้
ให้กับบุคลำกร
อ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 
3.มีกำรเก็บ
รวบรวมองค์
ควำมรู้ให้เป็น
ระบบและ
หมวดหมู่ 
4.มีกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำ
บุคลำกร 

 
 
 
1.ระดับควำมส ำเร็จ
ในกำรเผยแพร่องค์
ควำมรู้ 
2.จ ำนวนองค์ควำมรู้
ที่ได้รับกำรรวบรวม 
3.ร้อยละของ
บุคลำกรที่มีกำร
จัดท ำแผนพัฒนำ
บุคลำกร 

 
 
 
1.โครงกำรอบรม
สัมมนำผู้บริหำร 
สมำชิกสภำ อบต. 
พนักงำนส่วนต ำบล
และพนักงำนจ้ำง 
2.แผนงำนกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ในองค์กร 
3.แผนงำนกำรจัดเก็บ
รวบรวมควำมรู้ใน
องค์กร 
4.แผนงำนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำบุคลำกร 

 
 
 

งำนทรัพยำกร
บุคคล 

ส ำนักปลัด 
 

 
 
 
1.โครงกำร
ฝึกอบรมเพ่ิม
ศักยภำพกำร
พัฒนำบุคลำกร ฯ
ประจ ำปี
งบประมำณ 
2563 
2.มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำร
ทำงเว็ปไซด์และ
ในที่ประชุม
ประจ ำเดือน 
3.แผนพัฒนำ
บุคลำกร จ ำนวน 
1 เล่ม และ
รำยงำนตำม
แผนพัฒนำ ฯ 
(บันทึกข้อควำม
รำยงำน ฯ) 

มิติที่ ๔ 
ควำมพร้อม
รับผิดชอบด้ำน
กำรบริหำรงำน
บุคคล 
 

1.ส่งเสริมให้
บุคลำกรทุก
ระดับ ยึดระบบ
คุณธรรมเป็น
แนวทำงในกำร
ด ำเนินงำน 
2.จัดท ำ
โครงกำร
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมให้กับ
พนักงำน 
3.มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำร
ด้ำนกำร
บริหำรงำน
บุคคลอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

1.มีกำรประกำศ
หลักเกณฑ์กำร
ตัดสินใจหรือกำรใช้
ดุลยพินิจของ
ผู้บริหำรหน่วยงำนใน
เรื่องกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 
2.มีกำรจัดเก็บ
หลักฐำนหรือรำยงำน
เกี่ยวกับด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคลไว้
เพ่ือกำรตรวจสอบ 
3.มีกำรจัดโครงกำร/
กิจกรรมด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม 
4.จ ำนวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
ควำมโปร่งใสด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล 
 
 

1.แผนงำนกำรจัดเก็บ
หลักฐำนกำรตัดสินใจ
หรือกำรใช้ดุลยพินิจ
และรำยงำนเกี่ยวกับ
ด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคล 
2.โครงกำรอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
พนักงำนส่วนต ำบล
และพนักงำนจ้ำง 

งำนทรัพยำกร
บุคคล 

ส ำนักปลัด 
 

1.โครงกำร/
กิจกรรม กำร
อบรมคุณธรรม
จริยธรรม 



มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
 

รายงานการ
ติดตามผล 

มิติที่ 5 
คุณภำพชีวิตและ
ควำมสมดุล
ระหว่ำงชีวิตกับ
กำรท ำงำน 
(ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 3) 
 
 
 
 
 
 
(ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 1) 

1.ให้พนักงำน
น ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจ
พอเพียงมำใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 
2.จัด
สภำพแวดล้อม
กำรท ำงำนและ
สวัสดิกำรให้กับ
บุคลำกรเพ่ือ
เป็นแรงจูงใจใน
กำรท ำงำน 
 
1.พัฒนำ/
ปรับเปลี่ยน 
ทัศนคติ
บุคลำกรให้มี
วิสัยทัศน์ และ
เข้ำใจในระบบ
บริหำรรำชกำร
ยุคใหม่ 
2.จัดประชุม
เพ่ือกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ของพนักงำนใน
ทุกระดับ
สม่ ำเสมอ 

1.จ ำนวนสวสัดิกำร
นอกเหนือจำกสิ่งที่
กฎหมำยก ำหนด 
2.ระดับควำมพึง
พอใจของบุคลำกรต่อ
กำรจัดสวัสดิกำร 
 
 
 
 
 
 
 
1.ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรท ำงำนแบบมี
ส่วนร่วมงำนบรรลุผล
ตำมเป้ำหมำยท ำงำน
มีควำมสุข 
2.จ ำนวนครั้งในกำร
ประชุม 

1.โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต 
2.แผนงำนส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรต่อกำรจัด
สวัสดิกำร 
3.โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนเพื่อ
ด ำเนินกำรตำม
แนวทำงปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
1.แผนงำนกำรติดตำม
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำม
เป้ำหมำย 
2.แผนงำนกำรประชุม
เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น
ระหว่ำงผู้บริหำรและ
พนักงำน 

งำนทรัพยำกร
บุคคล 

ส ำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำนทรัพยำกร
บุคคล 

ส ำนักปลัด 
 

1.มีโครงกำร
สถำนที่ท ำงำนน่ำ
อยู่ 
2.ร้อยละ 90 
ของบุคลำกร พึง
พอใจต่อกำรจัด
สวัสดิกำร 
 
 
 
 
 
 
1.ประชุม
พิจำรณำกำร
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนครึ่งปี
แรก ครึ่งปีหลัง 
2.ประชุม
พนักงำนส่วน
ต ำบล และ
พนักงำนจ้ำง
ประจ ำเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทวิเคราะห์ผลการด าเนินงานการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ปัญหาและอุปสรรค 

๑. กิจกรรมกำรเตรียมกำรและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ยังไม่ได้รับร่วมมือจำกบุคลำกรในหน่วยงำนมำกนัก ท ำ
ให้กิจกรรมยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร 

๒. กำรวัดผลของกจิกรรม ยังไม่มีกำรจัดตั้งทีมงำนเพ่ือติดตำมและประเมินผลแผนกำรจัดกำรควำมรู้ใน
องค์กร 

๓. หลังกำรจัดกำรฝึกอบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน กำรน ำควำมรู้ไปใช้ในงำนหรือกำรน ำมำปรับประยุกต์ใช้กับ
งำนยังมีน้อย ขำดควำมเอำใจใส่ 


