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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
 

ลำดับ ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
1 การสร้างการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
2 การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
6 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ 
7 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรให้เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
8 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
9 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 

และต่อเนื่อง 
10 การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
11 การพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือวิชาการให้เป็นศูนย์การบริหารจัดการความรู้ 
12 การวางแผนอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
13 การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ 
14 การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 
15 การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
16 พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจำเป็นในการเรียนรู้ 

และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
17 กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดำเนินงานให้ชัดเจน 
18 บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทำงานขององค์กรโดยเน้นการทำงานเป็นทีม  

และการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
19 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ 
20 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
21 สร้างระบบ Logistic เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
22 สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 
23 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการบริหารราชการของอปท. และระบบบริหาร

ราชการแนวใหม่ให้มีสมรรถนะตรงกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบและงานภารกิจอย่างมืออาชีพ 
24 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของเครื่องมือ วิธีการ และผู้ประเมิน เพื่อให้

สามารถให้สิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง      
25 กำหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดำเนินงานให้ชัดเจน 
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ลำดับ ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
26 สร้างสภาพแวดล้อมต่อการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาระบบการทำงาน และ

บรรยากาศของการทำงานแบบมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม การทำงานอย่างมีความสุข และงาน
บรรลุผล 

27 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ (KM) คลังข้อมูลความรู้และนำ
เทคโนโลยีมาใช้สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 

28 การเพ่ิมสวัสดิการแรงจูงใจให้เหมาะสม 
29 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทำงานแบบมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



3 
รายงานแผนงาน/โครงการทีร่องรับแผนกลยุทธ์ 

รายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ 1 
ความสอด 
คล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 
 

1. การปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากำลังให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริง
ในปัจจุบัน 

ระดับความสำเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตรากำลัง 

1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตรากำลัง อบต. 
2. โครงการการวิเคราะห์สภาพ
กำลังคนและจัดทำคุณลักษณะ
งานเฉพาะตำแหน่ง 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อ
ติดตามผลในระดับต่างๆ  
2. การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
รับทราบผลการดำเนิน 
การหรือปัญหาต่างๆ 

2. จัดทำแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้ชัดเจน   
(Career Path) 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
แผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า  
(Career Path) 

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

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมเพ่ือ
ติดตามผลการดำเนินการ 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในกรมและหน่วยงาน
ภายนอก 

3. จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจำตำแหน่งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจำตำแหน่งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ 

1. โครงการจัดทำสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจำ
ตำแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม่ 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของ
การดำเนินการ 
2. การประเมินผลการ
จัดทำสมรรถนะ 

4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ระดับของความสำเร็จในการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  

1. แผนงานปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมเพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้าของ
การดำเนินการ 



รายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 2. แผนงานการหาความ
ต้องการในการฝึกอบรม 
3. แผนงานการส่งเสริมให้นำ
ความรู้และทักษะจากการอบรม
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
4. แผนงานการประเมิน
ประสิทธิผลการศึกษาอบรมของ
บุคลากร 

5. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน 

ระดับความสำเร็จของการประชา 
สัมพันธ์และการจัดอบรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

1. โครงการประชาสัมพันธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
2. โครงการอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการ 
2. การทดสอบความรู้
หลังการอบรมสัมมนา 

 6. มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการ
พัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 
 

มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 
อย่างน้อย 1 โครงการ 

1. แผนการสร้างหลักสูตรการ
พัฒนาภาวะผู้นำให้กับ
ข้าราชการ 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การนำหลักสูตรไปใช้
ฝึกอบรม 
2. การพัฒนาหลักสูตร
หลังจากการนำไปใช้ 

 7. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 

ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม
การพัฒนาภาวะผู้นำ 

1. แผนการส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม  
2. จำนวนผู้ผ่านการ
อบรม 
 
 



รายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพ
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร                
บุคคล 

1. จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
ฐานข้อมูลบุคลากร 

1. โครงการจัดทำฐานข้อมูล
บุคลากร  

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เช่น งาน/ฝ่าย 
ในกอง/สำนัก 
2. การประเมินผลความ
ถูกต้องของระบบ 

 2. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่
ได้รับการจัดทำเป็นฐานข้อมูล
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. แผนงานจัดทำฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. แผนงานเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เช่น การโทรศัพท์
แจ้งข้อมูลข่าวสาร การส่ง
ข้อความเพ่ือแจ้งข้อมูลที่จำเป็น
เร่งด่วน การจัดทำวารสารข่าว
การบริหารทรัพยากรบุคคล  
การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์หน่วยงาน 
 
 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือติดตามผล 
2. การประเมินผลและ
พัฒนาระบบ 



รายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
   3. โครงการจัดทำคู่มือการ

บริหารงานบุคคลของพนักงาน  
  

 3.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ โดยคำนึงถึงวัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
สรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่สอด 
คล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ โดยคำนึงถึง
วัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

1. แผนงานการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมความคิด
ของบุคลากร 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผล

ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

1. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะในการทำงาน 

ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ
สมรรถนะประจำตำแหน่ง 

1. โครงการจัดทำสมรรถนะ
ประจำตำแหน่ง 
2. โครงการศึกษาและวิเคราะห์
กลุ่มงาน (Job Family) 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารงานบุคคล 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือติดตามผล
การดำเนินการ 
2. การสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 

 2. การสร้างและปรับกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการทำงานของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
แนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความสำเร็จในการสร้าง
และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
ค่านิยม และวัฒนธรรมในการ
ทำงานให้เหมาะสมกับภารกิจ 

1. โครงการสร้างและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการทำงานของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่และ
เหมาะสมกับภารกิจ 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การจัดโครงการ
ฝึกอบรมให้แก่บุคลากร 
2. การส่งบุคลากรไป
อบรมกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
3. การประชุมเพ่ือติดตาม
ผล 

 3. การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน 
IT ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT 

1. โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน 
IT แก่บุคลากร  

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการฝึกอบรม 
 



รายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

2. การทดสอบสมรรถนะ
ของบุคลากรหลังจาก
เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

 4. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ     
มีวิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนา 

1. โครงการพัฒนาผู้บริหารให้มี
ภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ 
2. โครงการพัฒนาข้าราชการ 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผล
ผู้บริหารที่ได้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
วิสัยทัศน์ 
2. การประชุมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของ
การดำเนินโครงการ 

 5. จัดให้มีระบบการสอนงาน 
(Coaching) เพ่ือพัฒนาภาวะผู้นำและ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

จำนวนบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการสอนงาน 

1. แผนงานการสร้างระบบการ
สอนงานในหน่วยงาน 
(Coaching) 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การติดตามประเมินผล
การสอนงาน 
2. การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการสอนงาน 

 6. มีระบบการรักษาบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง เช่น Talent 
Management 

ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ
สูงที่กรมฯ สามารถรักษาไว้ได้ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง (Talent 
Management) 
2. โครงการส่งข้าราชการเข้า
ศึกษาอบรมในหลักสูตรของ
สถาบัน หน่วยงานภายนอก  
 
 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการ 
2. การประเมินผลกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 



รายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

3. โครงการพัฒนาและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการบรรจุใหม่และรับโอน 

 7. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้  ระดับความสำเร็จของจัดทำ
แผนการจัดการความรู้ 

1. แผนการจัดการความรู้  งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของ
การดำเนินการ 

 8. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่
ได้รับการรวบรวม 

จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการ
รวบรวม 

1. แผนงานการรวบรวมองค์
ความรู้ในองค์กร 

 1. การรวบรวมองค์
ความรู้จากหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 9. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้ 
รวบรวมแล้วให้กับบุคลากรอ่ืนได้
เรียนรู้ด้วย 

ระดับความสำเร็จของการ
เผยแพร่องค์ความรู้ 

1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู้ งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด 

1. แบบประเมินผลการ
เรียนรู้ 

มิติที่ 4 
ความพร้อม
รับผิดด้าน
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
กระบวนงานในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีความ
โปร่งใส 

1. แผนงานการจัดทำมาตรฐาน
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 
2. โครงการรณรงค์เพ่ือกระตุ้น
ให้ภาคประชาชนแจ้งเบาะแส
เฝ้าระวังทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
3. โครงการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนในการแจ้งเบาะแส 
ระวังทุจริตฯ  

งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินและ
ปรับปรุงมาตรฐานความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 
2. การประเมินผล
โครงการ 
 



รายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

2. มีการจัดทำรายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร 

1. แผนงานการจัดทำมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร 

งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินและ
ปรับปรุงมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร 

3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยม
ของหน่วยงาน 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยมของหน่วยงาน 

1. โครงการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมของ
หน่วยงาน 

งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติ
ตามค่านิยมของ
หน่วยงาน 

มิติที่ 5 
คุณภาพชีวิต
และความ 
สมดุล
ระหว่าง 
ชีวิตกับการ
ทำงาน 

1. การจัดทำแผนการจัดสวัสดิการ
ของบุคลากรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากร รวมทั้งมีการ
ประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
แผนสวัสดิการของบุคลากร 

1. โครงการจัดทำแผนสวัสดิการ
บุคลากร  

งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผลและ
พัฒนาแผนสวัสดิการ 

2.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้นำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การทำงานและดำรงชีวิต 

ระดับความสำเร็จในการส่งเสริม
และสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการทำงานและ
ดำรงชีวิต 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการทำงานและ
ดำรงชีวิต 

งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้นำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการทำงานและ
ดำรงชีวิต 

 3.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจ
ในการทำงานของบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
ของบุคลากร 

งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างแรงจูงใจ 



10 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ 

มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

1.ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 1.1 การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้
เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

1.1.1 ระดับความสำเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตรากำลัง 

1.2 จัดทำแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า 
(Career Path) ให้ชัดเจน 

1.2.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้า 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง 
 

2.1 จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจำตำแหน่ง ที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจำตำแหน่งที่สอดคล้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  

2.2.1 ระดับของความสำเร็จในการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.3 ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
ให้บุคลากรในหน่วยงาน 

2.3.1 ระดับความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์
และการจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม่ 

3. การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ  
 
 
 

3.1 มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้นำ
ให้กับข้าราชการ 

3.1.1 มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะ
ผู้นำให้กับข้าราชการ อย่างน้อย 1 โครงการ 

3.2 มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนา
ภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 

3.2.1 ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนา
ภาวะผู้นำ 

2.  ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
 

1.1 จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดฐานข้อมูล
บุคลากร 

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1 จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1.1 ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการ
จัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

3.  ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
 

1.1 จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะในการทำงาน 

1.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ
สมรรถนะประจำตำแหน่ง 

2. การวางแผนอัตรากำลังและปรับ
อัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 

2.1 การสร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมใน
การทำงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 

2.1.1 ระดับความสำเร็จในการสร้างและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และ
วัฒนธรรมในการทำงานให้เหมาะสมกับภารกิจ 

3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1 การพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน IT   
ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ อย่างเป็นระบบ 

3.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะด้าน IT 

4. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ       
มีวิสัยทัศน์และพฤติกรรมของผู้บริหาร    
ยุคใหม่ท่ีให้ความสำคัญกับบุคลากรควบคู่
ไปกับประสิทธิภาพของงาน  

4.1 การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

4.1.1 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 

4.2 จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching)     
เพ่ือพัฒนาภาวะผู้นำและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

4.2.1 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสอนงาน 

5. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้  

5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 
เช่น Talent Management 

5.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่
สามารถรักษาไว้ได้ 

6. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

6.1 หน่วยงานมีแผน การจัดการความรู้ 6.1.1 ระดับความสำเร็จของจัดทำแผนการ
จัดการความรู้ 

6.2 องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการ
รวบรวม 

6.2.1 จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 

6.3 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้ว
ให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 

6.3.1 ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่องค์
ความรู้ 
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มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

4.  ความพร้อมรับผิด
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
ข้าราชการ 
 

1.1 มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
กระบวนงานในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ความโปร่งใส 

1.2 มีการจัดทำรายละเอียดมาตรฐาน 
จริยธรรมของบุคลากร 

1.2.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร 

1.3 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมของหน่วยงาน 

1.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบัติ
ตามค่านิยมของหน่วยงาน 

5.  คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการทำงาน 

1. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการ  
 

1.1 การจัดทำแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร รวมทั้ง
มีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ 

1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผน
สวัสดิการของบุคลากร 

1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานและดำรงชีวิต 

1.2.1 ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและ
สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ทำงานและดำรงชีวิต 

1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน
การทำงานของบุคลากร 

1.3.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 
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ผลการดำเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน 
 

มิติที่ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินการตามนโยบายในปีงบประมาณ 2564 ในรอบ 6 เดือน 
1. ความสอดคล้อง 
เชิงยุทธศาสตร์ 

 

1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง อบต. 
2. โครงการการวิเคราะห์สภาพกำลังคนและจัดทำคุณลักษณะงาน 
เฉพาะตำแหน่ง 
3. แผนงานการสร้างเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) 
4. โครงการการให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการ 
5.โครงการจ ัดทำสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำตำแหน่งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
6. แผนงานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
7. แผนงานการหาความต้องการในการฝึกอบรม 
8. แผนงานการส่งเสริมให้นำความรู้และทักษะจากการอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
9. แผนงานการประเมินประสิทธิผลการศึกษาอบรมของบุคลากร 
10. โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
11. โครงการอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
12. แผนการสร้างหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 
13. แผนการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 

1. มีการปรับปรุงแผนอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลังที่รองรับภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
- ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพื่อกำหนดปรับปรุงตำแหน่งใหม่  
จำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พนักงานจ้างทั่วไปกอง
คลังและพนักงานจ้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามประกาศใช้แผน
อัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.2564-2566) เพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงาน และ
การพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน 
2. มีการดำเนินจัดทำการวิเคราะห์งานและได้เผยแพร่ลงเว็บไซต์ในหน่วยงาน  
3. มีการดำเนินการจัดทำแผนงานการสร้างเส้นทางความก้าวหน้า (Career 
Path) และได้เผยแพร่ลงเว็บไซต์ในหน่วยงาน 
4. ยังไม่มีการดำเนินโครงการ 
5. ยังไม่มีการดำเนินโครงการ 
6. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566) 
7. มีการดำเนินการจัดทำแผนการหาความต้องการในการฝึกอบรมและได้
เผยแพร่ลงเว็บไซต์ในหน่วยงาน 
๘. ยังไม่มีการดำเนินการจัดทำแผนงานการส่งเสริมให้นำความรู้และทักษะจาก
การอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
๙. มีการดำเนินการจัดทำแผนงานการประเมินประสิทธิผลการศึกษาอบรมของ
บุคลากรและได้เผยแพร่ลงเว็บไซต์ในหน่วยงาน 
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มิติที่ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินการตามนโยบายในปีงบประมาณ 2563 ในรอบ 6 เดือน 
  10. ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

แนวใหม่ 
11. ยังไม่ได้ดำเนินโครงการอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
12. ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำแผนการสร้างหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับ
ข้าราชการ 
13. มีการดำเนินการตามแผนการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 

2.ประสิทธิภาพ 
ของการบริหาร
ทรัพยากร              
บุคคล 

1. โครงการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร 
2. แผนงานจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น การโทรศัพท์แจ้งข้อมูลข่าวสาร การส่ง
ข้อความเพ่ือแจ้งข้อมูลที่จำเป็นเร่งด่วน การจัดทำวารสารข่าวการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน 
4. โครงการจัดทำคู่มือการบริหารงานบุคคลของพนักงาน 
5. แผนงานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งท่ีสอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 
 
 
 
 

1. มีการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทาง 
http://lhr.dla.go.th/hr/ 
2. แผนงานจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติที่
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทาง http://lhr.dla.go.th/hr/ 
3. มีการดำเนินการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น 
การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงานในหัวข้อ “นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล” ผ่านทางช่อง http://www.munok.go.th/ 
4. มีการจัดทำคู่มือการบริหารงานบุคคลของพนักงานใช้ยึดถือปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน  
5. มีการจัดทำหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหลักเกณฑ์การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรเผยแพร่ผ่านทางช่อง http://www.munok.go.th/  

 

http://lhr.dla.go.th/hr/
http://lhr.dla.go.th/hr/
http://www.munok.go.th/
http://www.munok.go.th/
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มิติที่ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินการตามนโยบายในปีงบประมาณ 2564 ในรอบ 6 เดือน 
3.ประสิทธิผลของ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. โครงการจัดทำสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
2. โครงการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มงาน (Job Family) 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานบุคคล 
4. โครงการสร้างและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรมในการทำงาน
ของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับ
ภารกิจ 
5. โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน IT แก่บุคลากร 
6. โครงการพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ 
7. โครงการพัฒนาข้าราชการ 
8. แผนงานการสร้างระบบการสอนงานในหน่วยงาน (Coaching) 
9. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง (Talent Management) 
10. โครงการส่งข้าราชการเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรของสถาบัน 
หน่วยงานภายนอก 
11. โครงการพัฒนาและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
บรรจุใหม่และรับโอน 
12. แผนการจัดการความรู้ 
13. แผนงานการรวบรวมองค์ความรู้ในองค์กร 
14. แผนการเผยแพร่องค์ความรู้ 

1. มีการจัดทำสมรรถนะประจำตำแหน่งครบถ้วนและเป็นปัจจุบันและได้
เผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบ 
2. ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มงาน (Job Family) 
3. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน
บุคคลตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งในสายงาน 
4. มีการดำเนินการปรับเปลี่ยนระบวนทัศน์วัฒนธรรมในการทำงาน 
5. จัดส่งบุคลากรฝึกอบรมทักษะด้าน IT ด้านบัญชี และระบบสารสนเทศ
เอกสาร 
5. ผู้บริหารเข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ศาสนา และผู้นำชุมชน 
6. มีการจัดทำหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรทาง 
http://www.munok.go.th/ เผยแพร่ลงเว็บไซต์ในหน่วยงาน 
7. ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการ 
8. ยังไม่ได้ดำเนินการแผนงานการสร้างระบบการสอนงานในหน่วยงาน 
(Coaching) 
9. ยังไม่มีบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 
(Talent Management) 
10. จัดส่งข้าราชการเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรของสถาบันหน่วยงานภายนอก 
จำนวน 11 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายการเงิน         
นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ หัวหน้าสำนักปลัด นักวิเคราะห์
นโยบายฯ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการ
สุขาภิบาล นิติกรและปลัดอบต.  

 

http://www.munok.go.th/
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มิติที่ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินการตามนโยบายในปีงบประมาณ 2564 ในรอบ 6 เดือน 
  11. ในปีงบประมาณ 2564 ในรอบ 6 เดือน ยังไม่มีข้าราชการบรรจุใหม่ แต่

ได้มีการรับโอน (ย้าย) ข้าราชการ 1 ตำแหน่ง คือ ครู ศพด.บ้านบูเก๊ะ 
12. มีการดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ประจำปี พ.ศ. 2564  
13. มีการดำเนินการตามแผนงานการรวบรวมองค์ความรู้ในองค์กร 
14. มีการเผยแพร่การดำเนนิการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action 
Plan) ปี 2564 ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต. เป็นต้น 

4. ความพร้อมรับ
ผิดด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. แผนงานการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2. โครงการรณรงค์เพ่ือกระตุ้นให้ภาคประชาชนแจ้งเบาะแสเฝ้าระวัง
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3. โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแส 
ระวังทุจริตฯ 
4. แผนงานการจัดทำมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร 
5. โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตาม
ค่านิยมของหน่วยงาน 

1. มีการจัดทำแผนงานการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล เช่น การประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  
2. มีการดำเนินการการรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้ภาคประชาชนแจ้งเบาะแสเฝ้า
ระวังทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น แจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่ทุจริต ประชาสัมพันธ์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เป็นต้น 
3. มีการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแส ระวังการทุจริต 
4. มีการจัดทำมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากรและเผยแพร่ให้บุคลากรได้ทราบ 
5. มีการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้บุคลากรได้รับทราบค่านิยมของ
หน่วยงาน หรือวัฒนธรรมขององค์กรและลงนามร่วมกัน  

5.คุณภาพชีวิต 
และความ 
สมดุลระหว่าง 
ชีวิตกับการทำงาน 

1. โครงการจัดทำแผนสวัสดิการบุคลากร 
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การทำงานและดำรงชีวิต 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการทำงานของ
บุคลากร 

1. มีการจัดทำแผนสวัสดิการบุคลากร มีรายละเอียด ดังนี้ 
1.1 ค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร จำนวน  6 ราย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
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มิติที่ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินการตามนโยบายในปีงบประมาณ 2564 ในรอบ 6 เดือน 

  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลว. 18 ก.พ. 59  
เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว. 9 ส.ค. 59  
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลว. 22 ก.ย. 60  
เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีบุตรของผู้
มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
1.2 การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562  จำนวน  6  ราย 
1.3 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) 
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 
ลว. 29 ธ.ค. 59 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปี  (ไม่ขอรับการประเมินโบนัส) 
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มิติที่ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินการตามนโยบายในปีงบประมาณ 2564 ในรอบ 6 เดือน 
  1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
1.5 เงินสวัสดิการเกี่ยวค่ารักษาพยาบาล  จำนวน  28  ราย 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 84 ลว. 22 ก.พ. 62  
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิต
วิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) 
2. มีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
ของบุคลากรภายใน เช่น กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู ้บริหารและ
บุคลากร  เป็นต้น 
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ตัวอย่างภาพกิจกรรมการดำเนินการตามนโยบายฯ ในปีงบประมาณ 2564 ในรอบ 6 เดือน 
 

มีการดำเนินการการรณรงค์เพ่ือกระตุ้นให้ภาคประชาชนแจ้งเบาะแสเฝ้าระวังทุจริตและประพฤติมิชอบ              มีการเผยแพร่การดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  
เช่น แจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่ทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแส ระวังการทุจริต 
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ตัวอย่างภาพกิจกรรมการดำเนินการตามนโยบายฯ ในปีงบประมาณ 2564 ในรอบ 6 เดือน 
 

จัดส่งข้าราชการเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรของสถาบันหน่วยงานภายนอก 
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ตัวอย่างภาพกิจกรรมการดำเนินการตามนโยบายฯ ในปีงบประมาณ 2564 ในรอบ 6 เดือน 

 

การให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รายงาน 

                                                                                                                                            (นางสาวสุภาพร จันทร์บุญรอด) 
                                                                                                                                           นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 


