
                                                                                      รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 
                                                                                                 องค์การบริการส่วนตำบลหนองบัวแก้ว  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

รายการแผนงาน/โครงการ 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติท่ี 1 
ความ
สอดคล้อง  
เชิง
ยุทธศาสตร์ 

1. การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง  
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

ระดับความสำ เร็จในการปรับปรุง 
โครงสร้างและอัตรากลัง 

1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้าง 
และอัตรากำ ลัง อบต. 
2. โครงการการวิเคราะห์สภาพ กำลังคนและ
จัดทำคุณลักษณะ งานเฉพาะตำแหน่ง 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักปลัด 

1. การประชุมเพ่ือ 
ติดตามผลในระดับต่างๆ 
2. การประสานงานกับ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือ รับทราบผลการ 
ดำเนินการหรือปัญหา ต่างๆ 

2. จัดทำ แผนสร้างเส้นทาง 
ความก้าวหน้าให้ชัดเจน (Career Path) 

ระดับความสำ เร็จในการจัดทำ  
แผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) 

1. แผนงานการสร้างเส้นทาง 
ความก้าวหน้า (Career Path) 
2. โ ค ร งก า ร ก า ร ใ ห ้ ท ุ น ก า ร ศ ึ ก ษ า  แก่
ข้าราชการ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักปลัด 

1. การประชุมเพ่ือ 
ติดตามผลการดำเนินการ 
2. การ เก ็บรวบรวมข ้ อม ู ล  จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในกรมและหน่วยงาน ภายนอก 

3. จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะ 
หลักและสมรรถนะประจำตำแหน่งที่ สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากร บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

ระดับความสำ เร็จในการจัดทำ  
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ ประจำตำแหน่ง
ท่ีสอดคล้องกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ภาครัฐแนวใหม่ 

1. โครงการจัดทำ สมรรถนะ 
หลักและสมรรถนะประจำ ตำแหน่งท่ี
สอดคล้องกับการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ แนวใหม่ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักปลัด 

1. การประชุมเพ่ือ 
ติดตามความก้าวหน้าของ การ 
ดำเนินการ 
2. การประเม ินผลการ  จ ัดทำ 

สมรรถนะ 
4. ปรับปรุงแผนย ุทธศาสตร์การ  พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ระดับของความสำเร็จในการ ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. แผนงานปรับปรุงแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากร บุคคล สถ. 
2. แผนงานการหาความ ต้องการในการฝึกอบรม 
3. แผนงานการส่งเสริมให้น า 
ความรู้และทักษะจากการอบรม มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักปลัด 

1. ก า ร ป ร ะ ช ุ ม เ พ ื ่ อ  ต ิ ด ต า ม
ความก้าวหน้าของ การดำเนินการ 



รายการแผนงาน/โครงการ 
มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

   4. แผนงานการประเมิน 
ประสิทธิผลการศึกษาอบรมของ บุคลากร 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักปลัด 

 

5. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรม 
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล ภาครัฐแนวใหม่ให้
บุคลากรใน หน่วยงาน 

ระดับความสำเร็จของการประชา 
-สัมพ ันธ ์ และการจ ั ดอบรมการ  บร ิหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

1. โครงการประชาสัมพันธ์การ 
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
2. โครงการอบรมการบริหาร ทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักปลัด 

1. การประเมินผล 
โครงการ 
2. การทดสอบความรู้ หลังการอบรม
สัมมนา 

6. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการ 
พัฒนาภาวะผู้นำ ให้กับข้าราชการ 

มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการ 
พัฒนาภาวะผู ้นำให้ก ับข้าราชการ อย่างน้อย 1 
โครงการ 

1. แผนการสร้างหลักสูตรการ 
พัฒนาภาวะผู้นำให้กับ ข้าราชการ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักปลัด 

1. การนำหลักสูตรไปใช้ 
ฝึกอบรม 
2. การพัฒนาหลักสูตร หลังจาก
การนำไปใช้ 

7. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 

ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม 
การพัฒนาภาวะผู้นำ 

1. แผนการส่งบุคลากรเข้ารับ 
การอบรม 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักปลัด 

1. จำนวนผู้เข้ารับการ 
อบรม 
2. จำนวนผู้ผ่านการ อบรม 

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภาพ  
ของการ 
บริหาร 
ทรัพยากร
บุคคล 

1. จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 

ระดับความสำ เร็จในการจัดทำ  
ฐานข้อมูลบุคลากร 

1. โครงการจัดทำ ฐานข้อมูล 
บุคลากร กรมส่งเสริมการ ปกครอง
ท้องถ่ิน 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักปลัด 

1. การประชุมหน่วยงาน 
ที ่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ ่ม งาน/ฝ่าย ใน
กองการ เจ้าหน้าที่ บริษัทที่ปรึกษา 
2. การประเมินผลความ ถูกต้องของ
ระบบ 

2. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหาร ทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ 
ได้รับการจัดทำเป็นฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. แผนงานจัดทำฐานข้อมูลสาร 
สน-เทศเพ่ือสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน
ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 
2. แผนงานเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
ด้านการบริหาร 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักปลัด 

1. การประชุมหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือติดตามผล 
2. การประเมินผลและ พัฒนาระบบ 



รายการแผนงาน/โครงการ 
มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

   ทรัพยากรบุคคลผ่านช่อง ทางที่ 
หลากหลาย เช่น การโทรศัพท ์  แจ ้งข ้อ มูล
ข่าวสาร การส่ง ข้อความเพื ่อแจ้งข้อ  มูลที่
จำเป็น เร่งด่วน การจัดทำวารสารข่าว การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บ
ไซด์ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
   สำนักปลัด 

 

   3. โครงการจัดทำ คู่มือการ 
บริหาร งานบุคคลของ 
ข้าราชการ สถ. 

งานการเจ้าหน้าที่ 
   สำนักปลัด 

 

3. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่ 
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร บุคคลแนวใหม่ โดย
คำนึงถึงวัฒนธรรม ความคิดของบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ 
สรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่ สอดคล้อง
กับการบริหาร ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
โดย คำนึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ บุคลากร 

1. แผนงานการสรรหาและ 
บรรจุแต่งต ั ้ งท ี ่สอดคล ้องก ับการ  บริหาร
ทร ัพยากรบ ุ คค ลแนวให ม่  โดยคำน ึ ง ถึ ง
วัฒนธรรมความคิด ของบุคลากร 

งานการเจ้าหน้าที่ 
   สำนักปลัด 

 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผล ของ
การบริหาร 
ทรัพยากร
บุคคล 

1. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะในการทำ งาน 

ร้อยละความสำ เร็จของการจัดทำ  
สมรรถนะประจำตำแหน่ง 

1. โครงการจัดทำ สมรรถนะ 
ประจำตำแหน่ง 
2. โครงการศึกษาและวิเคราะห์ กลุ่มงาน (Job 
Family) 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะ การบริหาร งาน
บุคคลของ 
ส านักงานท้องถ่ินจังหวัด 
4. โครงการนิเทศงานการ บริหาร งานบุคคล
ของสำนักงาน ท้องถ่ินจังหวัด สำนักงาน ท้องถ่ิน
อำเภอ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
   สำนักปลัด 

1. การประชุมหน่วยงาน 
ท ี ่ เก ี ่ ย วข ้ อ ง เพ ื ่ อ ต ิ ดต ามผล  กา ร
ดำเนินการ 
2. การสัมภาษณ์ความ คิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
3. การนิเทศงาน 



รายการแผนงาน/โครงการ 
มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 2. การสร้างและปรับกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรมในการทำงานของบุคลากร ให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการ แนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความสำ เร็จในการสร้าง 
และปรับเปลี ่ยนกระบวนทัศน์  ค่านิยม 
และวัฒนธรรมในการ ท างานให้เหมาะสม
กับภารกิจ 

1. โครงการสร้างและ 
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการท า
งานของ บุคลากรให้สอดคล้องก ับการ บริหาร
ราชการแนวใหม่และ เหมาะสมกับภารกิจ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
   สำนักปลัด 

1. การจัดโครงการ 
ฝึกอบรมให้แก่บุคลากร 
2. การส่งบุคลากรไป อบรมกับ
หน่วยงานอื่นๆ 
3. การประชุมเพ่ือติดตาม ผล 

3. การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน 
IT ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

ร้อยละของบุคลากรกองการ 
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนา ความรู้และ
ทักษะด้าน IT 

1. โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน 
IT แก่บุคลากร กองการ เจ้าหน้าที่ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
   สำนักปลัด 

1. การประเมินผล 
โครงการฝึกอบรม 
2. ก าร ท ด สอ บ ส มร ร ถ น ะ  ขอ ง
บุคลากรหลังจาก เสร็จสิ ้นการ
ฝึกอบรม 

 4. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ 
มีวิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง 

ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการ 
พัฒนา 

1. โครงการพัฒนาผู้บริหารให้มี 
ภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ 
2. โครงการพัฒนาข้าราชการ ตามหลักสูตรนาย 
อำ เภอ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง ฯลฯ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
   สำนักปลัด 

1. การประเมินผล 
ผู้บริหารที่ได้รับการ 
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา 
วิสัยทัศน์ 
2. การประชุมเพ่ือ ติดตาม
ความก้าวหน้าของ การดำเนิน
โครงการ 

5. จัดให้มีระบบการสอนงาน 
(Coaching) เพ่ือพัฒนาภาวะผู้นำและ ผู้ปฏิบัติงานควบคู่
กันไป 

จำ นวนบุคลากรกองการ 
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการสอนงาน 

1. แผนงานการสร้างระบบการ 
สอนงานในหน่วยงาน (Coaching) 

งานการเจ้าหน้าที่ 
   สำนักปลัด 

1. การติดตามประเมินผล 
การสอนงาน 
2. การปรับปรุงและ พัฒนาระบบการ
สอนงาน 

6. มีระบบการรักษาบุคลากรที่มี 
ส ม ร ร ถ น ะ ส ู ง  เ ช ่ น  Talent 
Management 

ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ 
สูงที่กรมฯ สามารถรักษาไว้ได ้

1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มี 
สมรรถนะสูง (Talent Management) 
2. โครงการส่งข้าราชการเข้า 

งานการเจ้าหน้าที่ 
   สำนักปลัด 

1. การประเมินผล 
โครงการ 
2. การประเมินผลกลุ่ม เป้าหมาย 



รายการแผนงาน/โครงการ 
มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

   ศึกษาอบรมในหลักสูตรของ 
สถาบัน หน่วยงานภายนอก 
3. โครงการพัฒนาและติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงานของ ข้าราชการบรรจุใหม่และรับ
โอน 

งานการเจ้าหน้าที่ 
   สำนักปลัด 

 

7. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้ ระดับความสำเร็จของจัดทำ 
แผนการจัดการความรู้ 

1. แผนการจัดการความรู้ งานการเจ้าหน้าที่ 
   สำนักปลัด 

1. การประชุมเพ่ือ 
ต ิดตามความก ้ าวหน ้ าของ การ       
ดำเนินการ 

8. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ 
ได้รับการรวบรวม 

จำ นวนองค์ความรู้ท่ีได้รับการ 
รวบรวม 

1. แผนงานการรวบรวมองค์ 
ความรู้ในองค์กร 

งานการเจ้าหน้าที่ 
   สำนักปลัด 

1. การรวบรวมองค์ 
ความร ู ้ จ ากหน ่ วยง านต ่ าง  ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 

9. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบ 
รวมแล้วให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ ด้วย 

ระดับความสำ เร็จของการ 
เผยแพร่องค์ความรู้ 

1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู้ งานการเจ้าหน้าที่ 
   สำนักปลัด 

1. แบบประเมินผลการ 
เรียนรู้ 

มิติท่ี 4 
ความพร้อม รับ
ผิดด้าน การ
บริหาร 
ทรัพยากร 
บุคคล 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงาน 

ระดับความสำ เร็จในการจัดทำ  
กระบวนงานในการบริหาร ทรัพยากร
บุคคลให้มีความ โปร่งใส 

1. แผนงานการจัดทำ มาตรฐาน 
ความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล 
2. โครงการรณรงค์เพื่อกระตุ ้น ให ้ภาค
ประชาชน /องค ์กร  ปกครองส ่วน
ท้องถ่ินแจ้ง เบาะแสเฝ้าระวังทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 
3. โครงการสร้างเครือข่ายภาค ประชาชน/
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ ่น ในการแจ้ง
เบาะแสเฝ้า ระวังทุจริตฯ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
   สำนักปลัด 

1. การประเมินและ 
ปรับปรุงมาตรฐานความ โปร่งใสใน
การบริหารงาน บุคคล 
2. ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล 
โครงการ 



รายการแผนงาน/โครงการ 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

      

2. มีการจัดทำรายละเอียดมาตรฐาน 
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริม การปกครอง
ท้องถ่ิน 

ระดับความสำ เร็จในการจัดทำ  
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน 

1. แผนงานการจัดทำ มาตรฐาน 
จริยธรรมของบุคลากรกรม ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

งานการเจ้าหน้าที่ 
   สำนักปลัด 

1. การประเมินและ 
ปรับปรุงมาตรฐาน จริยธรรม
ของบ ุคลากร  กรมส่งเสร ิ มการ
ปกครอง ท้องถ่ิน 

3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ 
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยม ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและ 
ปฏิบัติตามค่านิยมของกรม ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

1. โครงการส่งเสริมและ 
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ และปฏิบัติ
ตามค่านิยมของกรม ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

งานการเจ้าหน้าที่ 
   สำนักปลัด 

1. การประเมินผล 
โครงการส่งเสริมและ ประชาสัมพันธ์
ให้ บุคลากรเข้าใจและปฏิบ ัติ  ตาม
ค ่ าน ิ ย มขอ งก ร ม  ส ่ ง เสร ิ ม ก า ร
ปกครอง ท้องถ่ิน 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต 
และความ 
สมดุล ระหว่าง
ชีวิต กับการ
ทำงาน 

1. การจัดทำ แผนการจัดสวัสดิการ 
ของ บุคลากรให้สอดคล้องกับความ ต้องการ
ของบุคลากร รวมทั้งมีการ 
ประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ 

ระดับความสำ เร็จในการจัดทำ  
แผนสวัสดิการของบุคลากรกรม ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

1. โครงการจัดทำ แผนสวัสดิการ 
บุคลากร กรมส่งเสริมการ ปกครอง
ท้องถ่ิน 

งานการเจ้าหน้าที่ 
   สำนักปลัด 

1. การประเมินผลและ 
พัฒนาแผนสวัสดิการกรม ส่งเสริม
การปกครอง ท้องถ่ิน 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นำ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน  การทำงานและ
ดำรงชีวิต 

ระดับความสำ เร็จในการส่งเสริม 
และสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้
ในการทำ งานและ ดำรงชีวิต 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ 
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ในการ 
ทำงานและ ดำรงชีวิต 

งานการเจ้าหน้าที่ 
   สำนักปลัด 

1. การประเมินผล 
โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้นำหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการ
ทำ งานและ ดำรงชีวิต 

3.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง 
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากร 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจ ในการท า
งานของบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ของบุคลากร 

งานการเจ้าหน้าที่ 
   สำนักปลัด 

1. การประเมินผล 
โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจใน 



ปัญหา อุปสรรค  /  ข้อเสนอแนะ 
   ปัญหา เนื่องจากในการเข้ารับการฝึกอบรม ไม่เข้ารับการฝึกอบรมในรอบปีงบประมาณ อย่างนอ้ยผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝกึอบรมอย่างน้อย 1  หลักสูตร 
            และงบประมาณในการเข้ารบัการฝกึอบรมไมเ่พียงพอ 
   ข้อเสนอแนะ   เห็นควรให้พนักงานส่วนตำบล เข้ารบัการฝึกอบรมอย่างน้อย คนละ 1 หลักสูตร เพือ่เป็นการพัฒนาบคุลากรให้มีความรูเ้พิ่มเติมมากยิง่ข้ึน และการตั้งงบประมาณ 
           ไว้ให้เพียงพอ      

 


