
  
รายงานแผนงาน/โครงการตามแผนนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ 1 ความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1.การปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากําลังให้เหมาะสมกับ
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการทําแผน
อัตรากําลัง 3 ปี และ
แผนพัฒนาบุคลากร 

1. แผนอัตรากําลัง 
2. แผนพัฒนาบุคลากร 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. จัดทําแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้ชัดเจน 
(Career Path) 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า 
(Career Path) 

1. แผนงานการสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า (Career Path) 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

3. จัดทํารายละเอียดของ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหน่งที่สอดคล้อง
กับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหน่งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ 

1. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
2.มาตรการการจัดทําข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

4. ปรับปรุงแผนนโยบายกล
ยุทธ์และการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ระดับของความสําเร็จในการ
ปรับปรุงแผนนโยบายกลยุทธ์
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. แผนนโยบายกลยุทธ์และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2. แผนงานความต้องการในการ
ฝึกอบรม 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 



 
 

มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 5. ประชาสัมพันธ์  ระดับความสําเร็จของการ

ประชาสัมพันธ์  
1.แผนการประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่ 

สํานักปลัด 
ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

6. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 

มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผู้นําให้กับ
ข้าราชการอย่างน้อย 1 
โครงการ 

1. แผนงานฝึกอบรม งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

7. การส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้นําให้กับ
ข้าราชการ 

ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม
การพัฒนาภาวะผู้นํา 

1. แผนการส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

อยู่ระหว่างการดําเนินการ 

มิติที่ 2

ประสิทธิภาพ
ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

1. จัดทําฐานข้อมูลบุคลากรให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ฐานข้อมูลบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริกและ
การบันทึกฐานข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ 

1. แผนงานการบันทึก
ฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ  

2. แผนงานการจัดทํา
ฐานข้อมูลบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่
ได้รับการจัดทําเป็นฐานข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. แผนงานจัดทําฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 
 



 
 

มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
   2. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผ่านช่อง ทางที่หลากหลาย เช่น 
การโทรศัพท์แจ้งข้อมูลข่าวสาร 
การส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อ มูลที่
จําเป็นเร่งด่วน การจัดทําแผ่นพับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด ์ 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

   3.จัดทําคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในระบบแท่งของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

   3. จัดทําคู่มือกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การกระทําความผิดทางวินัยและ
การลงโทษ 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 3. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่   

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
สรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่   

1. แผนงานการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่  

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 



 
 

มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติที่ 3

ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

1. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับ
ความรู้ทักษะ สมรรถนะในการ
ทํางาน 

ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา
สมรรถนะประจําตําแหน่ง 

1. จัดทําคู่มือสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. การสร้างและปรับกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการทํางานของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่และ
เหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความสําเร็จในการสร้าง
และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ค่านิยม และวัฒนธรรมในการ
ทํางานให้เหมาะสมกับภารกิจ 

1.ประกาศค่านิยมหลักและ
วัฒนธรรมของ อบต.แม่พริก 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

3. การพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้าน IT ของบุคลากรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT 

1. แผนงานจัดทําฐานข้อมูล
ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยโปรแกรม
Google Forms 

งานวิเคราะห์ 
สํานักปลัด 

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

4. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะ
ผู้นํามีวิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนา 

1. แผนงานการส่งคณะผู้บริหาร
เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

อยู่ระหว่างการดําเนินการ 

 5. มีระบบการรักษาบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง เช่น Talent 
Management 

ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ
สูงที่กรมฯ สามารถรักษาไว้ได้ 

1. แผนงานการส่งข้าราชการเข้า
ศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

อยู่ระหว่างการดําเนินการ 

 6. หน่วยงานมีแผนการจัดการ
ความรู้ 

ระดับความสําเร็จของจัดทํา
แผนการจัดการความรู้ 

1.แผนการจัดการความรู้ งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

อยู่ระหว่างการดําเนินการ 

 
 



มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 7. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่

ได้รับการรวบรวม 
จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการ
รวบรวม 

1.แผนการจัดการความรู้   งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

อยู่ระหว่างการดําเนินการ 

8. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้
รวบรวมแล้วให้กับบุคลากรอื่นได้
เรียนรู้ด้วย 

ระดับความสําเร็จของการ
เผยแพร่องค์ความรู้ 

1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู้ งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

อยู่ระหว่างการดําเนินการ 

มิติที่ 4  
ความพร้อม
รับผิดด้าน
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

1.มีการสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
กระบวนงานในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส 

1. แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

  2. มาตรการการจัดทําคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

  3.มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

  4. กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวัง
การทุจริต 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

  5. จัดทํามาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

  6.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

   7.ประกาศนโยบายบริหารความ
เสี่ยง 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

   8.การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 
 



มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
   9.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ 

No Gift Policy 
 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

   10.โครงการแสดงเจตจํานงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

   11.โครงการอบรมการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับช้อน 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

   12.มาตรการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

   13.มาตรการดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ 
อบต.แม่พริกว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่โดย 
มิชอบ 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

   14.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

   15.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วม 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

   16.มาตรการป้องกันการรับสินบน  ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 
 



มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
   17.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลย

พินิจเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

   18.มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจ
พบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ 
การทุจริตหรือการกระทําที่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่      
อบต. แม่พริก 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 2. มีการจัดทํารายละเอียด
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบล 
แม่พริก 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบล 
แม่พริก 

1.  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

   2. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของ  
อบต.แม่พริก 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

   3. ประกาศประมวลคุณธรรม
จริยธรรม 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

   4. ประกาศกําหนดนโยบายด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

   5. ประกาศข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาบรรณของข้าราชการ  
อบต.แม่พริก 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

   6. ประกาศสร้างขวัญกําลังใจ  
การลงโทษ 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 



 
มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
   7. คู่มือการกระทําผิดวินัยและการ

ลงโทษทางวินัย 
 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

   8. โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น  อยู่ระหว่างการดําเนินการ 

   9. โครงการอบรม/สัมมนาให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ
ท้องถิ่น 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

   10. มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตาม
ค่านิยมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริก 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก 

1. ประกาศค่านิยมหลักและ
วัฒนธรรมของ อบต.แม่พริก 
2.ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

มิติที่ 5 
คุณภาพชีวิต
และความ

สมดุล
ระหว่างชีวิต

กับการ
ทํางาน 

1. การจัดสวัสดิการของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผล
เป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนงานการจัดสวัสดิการของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริก 

1.แผนงานการจัดสวัสดิการ
บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบล
แม่พริก 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างแรงจูงใจในการทํางานของ
บุคลากร 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน
การทํางานของบุคลากร 

1. แผนงาน/โครงการปฏิบัติการ
เสริมสร้างความผาสุก ความพึง
พอใจและแรงจูงใจของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

อยู่ระหว่างการดําเนินการ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


