
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนทอง อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุร ี
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การตดิตามผล ผลการด าเนนิการ 
มิติที่ 1 
ความ

สอดคล้อง 
เชิง

ยุทธศาสตร์ 
 

1. การปรับปรุง
โครงสร้างและ
อัตราก าลัง 
ให้เหมาะสมกบั
ข้อเท็จจริงใน
ปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จ
ในการปรับปรุง
โครงสร้างและ
อัตราก าลัง 

1. แผนงานปรบัปรุงโครงสร้าง
และอัตราก าลัง อบต. 
2. โครงการการวิเคราะห์สภาพ
ก าลังคนและจดัท าคุณลักษณะ
งานเฉพาะต าแหน่ง 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อ
ติดตามผลในระดับต่างๆ  
2. การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รับทราบผลการ
ด าเนินการหรือปัญหา
ต่างๆ 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 
เพื่อก าหนดต าแหน่งใหม่เพิ่ม รองรับ
ภารกิจของหน่วยง่าน และการพิจารณา
ปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วน
ราชการในปัจจุบัน (การวิเคราะห์ภาระ
งาน การเตรียมการข้อมูล และการ
ระดมความคิดของ คกก.และผู้เกี่ยวข้อง 

2. จัดท าแผนสร้าง
เส้นทางความ 
ก้าวหน้าให้ชัดเจน  
(Career Path) 

ระดับความส าเร็จ
ในการจัดท าแผน
สร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า  
(Career Path) 

1. แผนงานการสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า (Career Path) 
2. โครงการการให้ทุนการศึกษา
แก่ข้าราชการ 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อ
ติดตามผลการด าเนินการ 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในกรมและหน่วยงาน
ภายนอก 

- ด าเนินการจัดท าแผนงานการสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) 

3. จัดท า
รายละเอียดของ
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจ า
ต าแหน่งที่
สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนว
ใหม ่

ระดับความส าเร็จ
ในการจัดท า
สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่งที่
สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนว
ใหม ่

1. โครงการจัดท าสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจ า
ต าแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครฐั
แนวใหม ่

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของ
การด าเนินการ 
2. การประเมินผลการ
จัดท าสมรรถนะ 

- ด าเนินการจัดท าคู่มือสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

4. ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การ

ระดับของ
ความส าเร็จใน
การปรับปรุงแผน

1. แผนงานปรบัปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ. 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัด 

1. การประชุมเพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้าของ
การด าเนินการ 

- ด าเนินการแล้ว 



แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การตดิตามผล ผลการด าเนนิการ 

พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล  

2. แผนงานการหาความ
ต้องการในการฝึกอบรม 
3. แผนงานการส่งเสริมให้น า
ความรู้และทักษะจากการอบรม
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
4. แผนงานการประเมิน
ประสิทธิผลการศึกษาอบรมของ
บุคลากร 

5. ประชาสัมพันธ์
และจัดอบรม
สัมมนาการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ให้
บุคลากรใน
หน่วยงาน 

ระดับความส าเร็จ
ของการประชา -
สัมพันธ์และการ
จัดอบรมการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม ่

1. โครงการประชาสัมพันธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม ่
2. โครงการอบรมการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม ่

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการ 
2. การทดสอบความรู้
หลังการอบรมสัมมนา 

- ด าเนินการสง่บุคลากรเข้าอบรม 

 6. มีการฝึกอบรมที่
เกี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผู้น าให้กับ
ข้าราชการ 
 

มีการฝึกอบรมที่
เกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผู้น า
ให้กับข้าราชการ 
อย่างน้อย 1 
โครงการ 

1. แผนการสร้างหลักสูตรการ
พัฒนาภาวะผู้น าให้กับ
ข้าราชการ 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัด 

1. การน าหลักสูตรไปใช้
ฝึกอบรม 
2. การพัฒนาหลักสูตร
หลังจากการน าไปใช้ 

- ด าเนินการแล้ว 

 7. การส่งบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม
การพัฒนาภาวะผู้น า
ให้กับขา้ราชการ 

ร้อยละของผู้ผ่าน
การฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้น า 

1. แผนการส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัด 

1. จ านวนผู้เขา้รับการ
อบรม  
2. จ านวนผู้ผ่านการ
อบรม 

- ด าเนินการแล้ว 

มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพ

ของการ 

1. จัดท าฐานขอ้มูล
บุคลากรให้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จ
ในการจัดท า
ฐานข้อมูล 

1. โครงการจัดท าฐานข้อมูล
บุคลากร กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัด 

1. การประชุมหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่ม
งาน/ฝ่าย ในกองการ 

- ด าเนินการแล้ว 



แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การตดิตามผล ผลการด าเนนิการ 
  บุคลากร   เจ้าหน้าที่ บริษัทที่ปรึกษา 

2. การประเมินผลความ
ถูกต้องของระบบ 

 
บริหาร

ทรัพยากร                
บุคคล 

 2. จัดท าฐานขอ้มูล
สารสนเทศเพือ่
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

ร้อยละของข้อมูล
สารสนเทศที่
ได้รับการจัดท า
เป็นฐานข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. แผนงานจัดท าฐานข้อมูลสาร
สน-เทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. แผนงานเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลผ่านช่อง ทางที่
หลากหลาย เชน่ การโทรศัพท์
แจ้งข้อมูลข่าวสาร การส่ง
ข้อความเพื่อแจ้งข้อ มูลที่จ าเป็น
เร่งด่วน การจัดท าวารสารข่าว
การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ 
3. โครงการจัดท าคูม่ือการ
บริหาร งานบุคคลของ
ข้าราชการ สถ. 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัด 

1. การประชุมหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือติดตามผล 
2. การประเมินผลและ
พัฒนาระบบ 

- ด าเนินการแล้ว ในอัตราร้อยละ 90 
- ด าเนินการแล้ว 

3.  มีการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม ่โดย
ค านึงถึงวัฒนธรรม
ความคิดของ
บุคลากร 

ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รบั
การสรรหาและ
บรรจุแต่งต้ังที่
สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม ่
โดยค านึงถึง

1.  แผนงานการสรรหาและ
บรรจุแต่งต้ังที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
โดยค านึงถึงวัฒนธรรมความคิด
ของบุคลากร 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัด 

 - ด าเนินการแล้ว 



แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การตดิตามผล ผลการด าเนนิการ 

วัฒนธรรม
ความคิดของ
บุคลากร 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผล

ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

1. จัดท า
รายละเอียดเกี่ยวกับ
ความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะในการ
ท างาน 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การจัดท า
สมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง 

1. โครงการจัดท าสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่ง 
2. โครงการศึกษาและวิเคราะห์
กลุ่มงาน (Job Family) 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารงานบุคคลของ
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด 
4. โครงการนิเทศงานการ
บริหาร งานบุคคลของส านักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด ส านักงาน
ท้องถิ่นอ าเภอ 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัด 

1. การประชุมหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือติดตามผล
การด าเนินการ 
2. การสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. การนิเทศงาน 

- ด าเนินการแล้ว 

 2. การสร้างและ
ปรับกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการ
ท างานของบุคลากร
ให้สอดคล้องกบัการ
บริหารราชการแนว
ใหม่และเหมาะสม
กับภารกิจ 

ระดับความส าเร็จ
ในการสร้างและ
ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ 
ค่านิยม และ
วัฒนธรรมในการ
ท างานให้
เหมาะสมกับ
ภารกิจ 

1. โครงการสร้างและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการท างานของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่และ
เหมาะสมกับภารกิจ 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัด 

1. การจัดโครงการ
ฝึกอบรมให้แกบุ่คลากร 
2. การส่งบุคลากรไป
อบรมกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
3. การประชมุเพื่อติดตาม
ผล 

- ด าเนินการแล้ว 

 3. การพัฒนา
ความรู้และทักษะ
ด้าน IT ของ
บุคลากรกองการ

ร้อยละของ
บุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้
และทักษะด้าน IT 

1. โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน 
IT แก่บุคลากร กองการ
เจ้าหน้าที่ 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการฝึกอบรม 
2. การทดสอบสมรรถนะ
ของบุคลากรหลังจาก
เสร็จสิ้นการฝกึอบรม 

- ไม่มีการด าเนินการ 



แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การตดิตามผล ผลการด าเนนิการ 

เจ้าหน้าที่อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

 4. การพัฒนา
ผู้บริหารให้มีภาวะ
ผู้น า  มีวิสัยทศัน์ 
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

ร้อยละของ
ผู้บริหารที่ได้รบั
การพัฒนา 

1. โครงการพัฒนาผู้บริหารให้มี
ภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน ์
2. โครงการพัฒนาข้าราชการ
ตามหลักสูตรนายอ าเภอ 
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง 
ฯลฯ 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัด 

1. การประเมินผล
ผู้บริหารที่ได้รบัการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
วิสัยทัศน ์
2. การประชุมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของ
การด าเนินโครงการ 

- ไม่มีการด าเนินการ 

 5. จัดให้มีระบบการ
สอนงาน 
(Coaching) เพ่ือ
พัฒนาภาวะผู้น า
และผู้ปฏิบัติงาน
ควบคู่กันไป 

จ านวนบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับการสอน
งาน 

1. แผนงานการสร้างระบบการ
สอนงานในหน่วยงาน 
(Coaching) 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัด 

1. การติดตามประเมินผล
การสอนงาน 
2. การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการสอนงาน 

- ไม่มีการด าเนินการ 

 6. มีระบบการ
รักษาบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง เช่น 
Talent 
Management 

ร้อยละของ
บุคลากรที่มี
สมรรถนะสูงที่
กรมฯ สามารถ
รักษาไว้ได้ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง (Talent 
Management) 
2. โครงการส่งข้าราชการเข้า
ศึกษาอบรมในหลักสูตรของ
สถาบัน หน่วยงานภายนอก  
3. โครงการพัฒนาและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการบรรจุใหมแ่ละรับโอน 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการ 
2. การประเมินผลกลุม่ 
เป้าหมาย 
 

- ไม่มีการด าเนินการ 

 7. หน่วยงานมี
แผนการจัดการ
ความรู้  

ระดับความส าเร็จ
ของจัดท า
แผนการจัดการ
ความรู ้

1. แผนการจัดการความรู้  งานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของ
การด าเนินการ 

- ด าเนินการแล้ว 



แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การตดิตามผล ผลการด าเนนิการ 
 8. องค์ความรู้ที่

กระจัดกระจายอยู่
ได้รับการรวบรวม 

จ านวนองค์
ความรู้ที่ได้รับการ
รวบรวม 

1. แผนงานการรวบรวมองค์
ความรู้ในองค์กร 

 1. การรวบรวมองค์
ความรู้จากหน่วยงานต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- ด าเนินการแล้ว 

 9. มีการเผยแพร่
องค์ความรู้ที่ได้รวบ 
รวมแล้วให้กับ
บุคลากรอื่นได้
เรียนรู้ด้วย 

ระดับความส าเร็จ
ของการเผยแพร่
องค์ความรู ้

1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู้ งานบริหารงานบุคคล
ส านักงานปลัด 

1. แบบประเมนิผลการ
เรียนรู ้

- ด าเนินการแล้ว 

มิติที่ 4 
ความพร้อม
รับผิดด้าน
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

1. มีการสร้าง
มาตรฐานความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับความส าเร็จ
ในการจัดท า
กระบวนงานใน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ให้มีความโปร่งใส 

1. แผนงานการจัดท ามาตรฐาน
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 
2. โครงการรณรงค์เพ่ือกระตุ้น
ให้ภาคประชาชน/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง
เบาะแสเฝ้าระวังทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
3. โครงการสร้างเครอืข่ายภาค
ประชาชน/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการแจ้งเบาะแสเฝ้า
ระวังทุจริตฯ  
 
 

งานบริหารงานบุคคล
ส านักงานปลัด 

1. การประเมินและ
ปรับปรุงมาตรฐานความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 
2. การประเมินผล
โครงการ 
 

- ด าเนินการแล้ว 

2. มีการจัดท า
รายละเอียด
มาตรฐานจริยธรรม
ของบุคลากรกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

ระดับความส าเร็จ
ในการจัดท า
มาตรฐาน
จริยธรรมของ
บุคลากรกรม

1. แผนงานการจัดท ามาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

งานบริหารงานบุคคล
ส านักงานปลัด 

1. การประเมินและ
ปรับปรุงมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

- ด าเนินการแล้ว 



แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การตดิตามผล ผลการด าเนนิการ 

ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

3. ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยม
ของกรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าใจ
และปฏิบัติตาม
ค่านิยมของกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

1. โครงการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

งานบริหารงานบุคคล
ส านักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติ
ตามค่านิยมของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

- ไม่มีการด าเนินการ 

มิติที่ 5 
คุณภาพชีวิต
และความ

สมดุล
ระหว่างชีวิต

กับการ
ท างาน 

1. การจัดท า
แผนการจัด
สวัสดิการของ 
บุคลากรให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
บุคลากร รวมทั้งมี
การประเมินผลเป็น
ระยะอย่าง
สม่ าเสมอ 

ระดับความส าเร็จ
ในการจัดท าแผน
สวัสดิการของ
บุคลากรกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

1. โครงการจัดท าแผนสวัสดกิาร
บุคลากร กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

งานบริหารงานบุคคล
ส านักงานปลัด 

1. การประเมินผลและ
พัฒนาแผนสวัสดิการกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

- ไม่มีการด าเนินการ 

2.  การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ท างานและ
ด ารงชีวิต 

ระดับความส าเร็จ
ในการส่งเสริม
และสนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การท างานและ
ด ารงชีวิต 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการท างานและ
ด ารงชีวิต 

งานบริหารงานบุคคล
ส านักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการท างานและ
ด ารงชีวิต 

- ด าเนินการแล้ว 



แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การตดิตามผล ผลการด าเนนิการ 
 3.  การพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ
สร้างแรงจูงใจใน
การท างานของ
บุคลากร 

ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สร้างแรงจูงใจใน
การท างานของ
บุคลากร 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างแรงจงูใจในการท างาน
ของบุคลากร 

งานบริหารงานบุคคล
ส านักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน
การท างานของบุคลากร 

- ด าเนินการแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


