
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

มิติที่ 1 

ความ
สอดคล้อง 

เชิง
ยุทธศาสตร์ 

 

1. การปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตราก าลังให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริง
ในปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตราก าลัง 

1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตราก าลัง อบต. 

2. โครงการการวิเคราะห์สภาพ
ก าลังคนและจัดท าคุณลักษณะ
งานเฉพาะต าแหน่ง 

1. การจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
– 2566 

1. ควรมีการวิเคราะห์
ภาระงานเพื่อน ามาเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุง
โครงการหรือแผน
อัตราก าลังให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน
อยู่เสมอ 

2. จัดท าแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้ชัดเจน  (Career 
Path) 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า  
(Career Path) 

1. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับ
เส้นทางความก้าวหน้า (Career 
Path) ของพนักงานส่วนต าบล 

 

1. รวบรวมกฎ ระเบียบ ที่
เกี่ยวข้องกับเส้นทาง
ความก้าวหน้าของ
ข้าราชการแต่ละประเภท   

1. กฎ ระเบียบ ต่างๆ มี
การเปลี่ยนแปลง แก้ไข 
อยู่เสมอ ดังนั้นเมื่อมีการ
แก้ไขกฎ ระเบียบ 
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
จะต้องด าเนินการแจ้งให้
ข้าราชการในหน่วยงาน
ทราบทุกครั้ง 

3. จัดท ารายละเอียดของสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจ าต าแหน่งที่

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ

1. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ

1. จัดท ารายละเอียด
เกี่ยวกับสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจ า

1. เจ้าหน้าที่สามารถ
ค้นหา ศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับสมรรถนะหลัก



แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ประจ าต าแหน่งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าต าแหน่งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ต าแหน่ง และ
ประชาสัมพันธ์ให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ  

และสมรรถนะประจ า
ต าแหน่งได้อย่างครบถ้วน 
และสามารถน าไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานได้ 

4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

 

ระดับของความส าเร็จในการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  

1. แผนงานปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล อบต. 

2. แผนงานการหาความ
ต้องการในการฝึกอบรม 

3. แผนงานการส่งเสริมให้น า
ความรู้และทักษะจากการอบรม
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

1. จัดท าแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทะเมนชัย 

2. จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 

3. จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

1. ควรมีการศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องและน ามาใช้ใน
การจัดท า ปรับปรุงแผน
กลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
แผนพัฒนาบุคลากร 
อย่างสม่ าเสมอ 

5. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
บุคลากรในหน่วยงาน 

ระดับความส าเร็จของการประชา 
-สัมพันธ์และการจัดอบรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. โครงการประชาสัมพันธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

2. โครงการอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. มีการประชาสัมพันธ์
ความรู้ต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่
ได้เข้ารับการฝึกอบรมให้
บุคลากรในหน่วยงาน
ทราบอย่างสม่ าเสมอ 

2. จัดส่งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบหรือที่
เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม

1. เจ้าหน้าที่สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการฝึกอบรมมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
และเผยแพร่ให้เพ่ือ
ร่วมงานรับรู้ได้ 

2. ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ



แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

ในโครงการที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล จ านวน 
1 ราย 

การบริหารงานบุคคล
อย่างสม่ าเสมอ 

 6. มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการ
พัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 

 

มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 
อย่างน้อย 1 โครงการ 

1. แผนการส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม 

-ไม่มีการด าเนินการ- ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ไม่มีเจ้าหน้าที่ท่ี
สามารถเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามโครงการนี้ 

 7. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
การพัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 

ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม
การพัฒนาภาวะผู้น า 

1. แผนการส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม 

-ไม่มีการด าเนินการ- ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ไม่มีเจ้าหน้าที่ท่ี
สามารถเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามโครงการนี้ 

มิติที่ 2 

ประสิทธิภาพ
ของการ
บริหาร

ทรัพยากร                
บุคคล 

1. จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
ฐานข้อมูลบุคลากร 

1. บันทึกข้อมูลบุคลากร อบต.
ทะเมนชัย 

1. บันทึกข้อมูลบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบล
ทะเมนชัยในระบบข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นได้
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน 

1. ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบให้ด าเนินการ
บันทึกข้อมูลบุคลากรให้
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน 

 

 2. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่
ได้รับการจัดท าเป็นฐานข้อมูล

1. แผนงานเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางที่

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการบริหารทรัพยากร

1. ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบให้เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ



แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

หลากหลาย เช่น การโทรศัพท์
แจ้งข้อมูลข่าวสาร การส่ง
ข้อความเพ่ือแจ้งข้อมูลที่จ าเป็น
เร่งด่วน การจัดท าวารสารข่าว
การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ 

บุคคลผ่านช่องทางเว็บ
ไซดข์องหน่วยงาน 

บริหารทรัพยากรบุคคล
ผ่านช่องทางเว็บไซด์ของ
หน่วยงานให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

 3.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล โดยค านึงถึงวัฒนธรรมความคิด
ของบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
สรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยค านึงถึง
วัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

1.  แผนงานการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล โดย
ค านึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร 

-ไม่มีการด าเนินการ- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ไม่มีเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานได้รับการบรรจุ
หรือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งใหม่ 

 

มิติที่ 3 

ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

1. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะในการท างาน 

ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า
สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

1. โครงการจัดท าสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่ง 

 

1. จัดท ารายละเอียด
เกี่ยวกับสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง และ
ประชาสัมพันธ์ให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ 

1. เจ้าหน้าที่สามารถ
ค้นหา ศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจ า
ต าแหน่งได้อย่างครบถ้วน 
และสามารถน าไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานได้ 

 2. การสร้างและปรับกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการท างานของบุคลากร

ระดับความส าเร็จในการสร้าง
และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 

1. โครงการสร้างและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการท างานของ

1. จัดท าโครงการเชิดชู
เกียรติพนักงานองค์การ

1. จัดท าโครงการเพื่อยก
ย่องพนักงานที่ตั้งใจ
ท างาน มีความประพฤติดี 



แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
และเหมาะสมกับภารกิจ 

ค่านิยม และวัฒนธรรมในการ
ท างานให้เหมาะสมกับภารกิจ 

บุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่และ
เหมาะสมกับภารกิจ 

บริหารส่วนต าบลทะเมน
ชัย 

2. จัดส่งพนักงานเข้ารับ
การอบรมกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ จ านวน 13 ราย 

เป็นประจ าทุกปีเพ่ือเป็น
การสร้างขวัญก าลังใจแก่
พนักงาน 

2. การส่งบุคลากรไป
อบรมกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
อย่างสม่ าเสมอ 

 

 3. การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน 
IT ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ร้อยละของบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะด้าน IT 

1. โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน 
IT แก่บุคลากร  

1. จัดส่งพนักงานเข้ารับ
การอบรมทักษะด้าน IT 
จ านวน 1 ราย 

1. ระบบในการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลบุคลากรมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา
ช่วยมากขึ้น เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด้านนี้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยจึง
ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การฝึกอบรมทักษะด้าน 
IT อย่างสม่ าเสมอ 

4. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า     
มีวิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนา 

1. โครงการพัฒนาข้าราชการ
ตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มีการด าเนินการ- ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ไม่มีเจ้าหน้าที่ท่ี



แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

สามารถเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามโครงการนี้ 

 5. จัดให้มีระบบการสอนงาน 

(Coaching) เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าและ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

จ านวนบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการสอนงาน 

1. การสร้างระบบการสอนงาน
ในหน่วยงาน (Coaching) 

-ไม่มีการด าเนินการ- ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ไม่มีเจ้าหน้าที่ท่ี
บรรจุใหม่ที่จะต้องได้รับ
การสอนงาน 

 

 

 6. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่
ได้รับการรวบรวม 

จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการ
รวบรวม 

1. แผนงานการรวบรวมองค์
ความรู้ในองค์กร 

1. จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

1. บุคลากรน าคู่มือการ
ปฏิบัติงานที่จัดท าขึ้นไป
ปรับใช้ให้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานได้ 

 7. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบ 
รวมแล้วให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้
ด้วย 

ระดับความส าเร็จของการ
เผยแพร่องค์ความรู้ 

1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู้ 1. มีการประชาสัมพันธ์
ความรู้ต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่
ได้เข้ารับการฝึกอบรมให้
บุคลากรในหน่วยงาน
ทราบอย่างสม่ าเสมอ 

1. บุคลากรน าองค์ความรู้
ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

มิติที่ 4 

ความพร้อม
รับผิดด้าน
การบริหาร

1. มีการจัดท ารายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร 

1. การจัดท ามาตรฐานจริยธรรม
ของบุคลากร 

1. จัดท าและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
รับทราบประมวล
จริยธรรมพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

1. ควรประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรในหน่วยงาน
รับทราบอย่างทั่วถึง 



แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

ทรัพยากร
บุคคล 

มิติที่ 5 

คุณภาพชีวิต
และความ

สมดุล
ระหว่างชีวิต

กับการ
ท างาน 

2.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากร 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจ
ในการท างานของบุคลากร 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างแรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากร 

1. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
5 ส. 

2. ด าเนินการประสานงาน
กับโรงพยาบาลเพ่ือตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

 3. มีการจัดอุปกรณ์
พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน
อย่างครบถ้วน 

1. ควรมีการจัด
สภาพแวดล้อมที่ดีและ
เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน 

 

 


