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รายงานผลการด าเนินการตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล   

ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
 (ตุลาคม ๒๕๖4-มีนาคม ๒๕๖5) 

 
 
 
 
 
 
 

 
งานบริหารงานบุคคล  ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
อ าเภอจัตุรัส   จังหวัดชยัภูมิ 
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มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

มิติ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินการ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ยังไม่ด าเนินการ 

1. ความสอดคล้อง 

เชิงยุทธศาสตร์ 

1. การสร้าง
ความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ 

1.1 การปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลัง 
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

1.1.1 ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตราก าลัง 

100%  

1.2 จัดท าแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า 
(Career Path) ให้ชัดเจน 

1.2.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน
สร้างเส้นทางความก้าวหน้า 

100%  

2. การบริหารทรัพยากร
บุ ค ค ล แ ล ะ พั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคลให้ตรง
กับสมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง 
 

2.1  จัดท ารายละเอียดของสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจ าต าแหน่งที่สอดคล้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่ 

2.1.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ า
ต าแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

100%  

2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  

2.2.1 ระดับของความส าเร็จในการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  

100%  

2.3 ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนา
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
ให้บุคลากรในหน่วยงาน 

2.3.1 ระดับความส าเร็จของการประชา 
สัมพันธ์และการจัดอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

 √ 
 

3. การพัฒนาภาวะผู้น า
ให้กับข้าราชการ  
 

3.1 มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนา
ภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 

3.1.1 มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ อย่างน้อย 1 
โครงการ 

 √ 

3.2 มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
การพัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 

3.2.1 ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้น า 

 √ 

รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
ครั้งที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
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มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

 

มิติ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินการ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ยังไม่ด าเนินการ 

2.  ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. การสร้าง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ  
 
 

1.1 จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 

1.1.1 ระดับความส าเร็จในการจัด
ฐานข้อมูลบุคลากร 

100%  

2. การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

2.1 จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2.1.1 ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ
การจัดท าเป็นฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

100%  
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มิติที่ 3  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

 

 

มิติ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินการ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ยังไม่ด าเนินการ 

3.  ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1 . ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม 
ก้าวหน้าในสายอาชีพ  
 

1.1 จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะในการท างาน 

1.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า
สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

100%  

2 .  ก า ร ว า ง แ ผ น
อัต ร าก า ลั ง แล ะปรั บ
อัตราก าลังให้เหมาะสม
กับภารกิจ 

2.1 การสร้ างและปรับกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรมในการท างานของบุคลากรให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่
และเหมาะสมกับภารกิจ 

2.1.1 ระดับความส าเร็จในการสร้างและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และ
วัฒนธรรมในการท างานให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ 

100%  

3 .  ก า ร พัฒนา ระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ก า ร
บริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1 การพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน IT  
ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

3.1 .1  ร้ อยละของบุ คลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้าน IT 

80%  
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มิติที่ 3  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

 

มิติ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินการ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ยังไม่ด าเนินการ 

3.  ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

4. การพัฒนาผู้บริหาร
ให้มีภาวะผู้น า มี
วิสัยทัศน์และพฤติกรรม
ของผู้บริหารยุคใหม่ที่ให้
ความส าคัญกับบุคลากร
ค ว บ คู่ ไ ป กั บ
ประสิทธิภาพของงาน  

4.1 การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า             
มีวิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

4.1.1 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนา 

100%  

4.2 จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) 
เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าและผู้ปฏิบัติงานควบคู่
กันไป 

4.2.1 จ านวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่           
ที่ได้รับการสอนงาน 

80%  

5. การพัฒนาระบบสร้าง
แ ร ง จู ง ใ จ เ พ่ื อ รั ก ษ า
บุ ค ล า ก ร ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงไว้  

5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง เช่น Talent Management 

5.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง
ทีอ่งค์กรสามารถรักษาไว้ได้ 

80%  

6. พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

6.1 หน่วยงานมีแผน การจัดการความรู้ 6.1.1 ระดับความส าเร็จของจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ 

90%  

6.2 องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับ
การรวบรวม 

6.2.1 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 80%  

6.3 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวม
แล้วให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 

6.3.1 ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่
องค์ความรู้ 

80%  
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มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดชอบด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

 

 

มิติ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินการ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ยังไม่ด าเนินการ 

4.  ความพร้อม 

รับผิดด้านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. เสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมให้แก่
ข้าราชการ 
 

1.1 มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส             
ในการปฏิบัติงาน 

1.1.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
กระบวนงานในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีความโปร่งใส 

100%  

1.2 มีการจัดท ารายละเอียดมาตรฐาน 
จริยธรรมของบุคลากร 
 

1.2.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร 

100%  

1.3 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยม 
 

1.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยม 

90%  
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มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
 

 

มิติ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินการ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ยังไม่ด าเนินการ 

5.  คุณภาพชีวิต
และความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน 

1. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของข้าราชการ  
 

1.1 การจัดท าแผนการจัดสวัสดิการของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะ
อย่างสม่ าเสมอ 

1.1.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน
สวัสดิการของบุคลากร 

90%  

1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ท างานและด ารงชีวิต 

1.2.1 ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและ
สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การท างานและด ารงชีวิต 

90%  

1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากร 

1.3.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน 

90%  

 


