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ค ำน ำ 
 

   แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้จัดท ำ
ขึ้นเพื่อใช้เป็นแผนก ำกับทิศทำงกำรพัฒนำบุคลำกรทุกส่วนรำชกำรภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง
โดยจัดท ำแผนและส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำนรวมทั้งนโยบำยของผู้บริหำรที่มุ่งเน้นให้มีกำร
พัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรให้มีควำมเป็นมืออำชีพ และจำกกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองม่วงในปัจจุบัน 
  แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ประกอบด้วยที่มำและแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร 
วิสัยทัศน์พันธกิจ แผนงำน โครงกำร/กิจกรรมเพื่อรองรับกำรพัฒนำบุคลำกร ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำยโครงกำร 
และผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดย แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร จะเป็น 
กลไกส ำคัญเพื่อขับเคลื่อนต่อไป 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือช่วยให้สำมำรถพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ ำหมำยที่วำงไว้และ
พร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วงไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ต่อไป 
 
 
 

งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักปลัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สำรบัญ 
 

 หน้ำ 
บทที1่ ภำพรวมแผนกำรบรหิำรและพัฒนำบุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง 
(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) 
 

 

บทที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลหนองม่วง(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) 
 

 

บทที ่3 ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-1- 
 

บทที1่ 
ภาพรวมแผนการบริหารและพัฒนาบคุลากร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง 

(ประจาปงีบประมาณ พ.ศ. 2563) 
1. หลักการและเหตุผล 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกร โดยถือว่ำบุคลำกรเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำ เป็นรำกฐำนส ำคัญต่อกำรสร้ำงควำมเข็มแข็งอย่ำงยั่งยืน
ให้กับองค์กร จึงมีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำบุคลำกร ให้มีควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนที่
สนับสนุนกำรด ำเนินงำน โดยน ำหลักกำรส ำคัญจำกยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองม่วง มำเป็นกรอบและทิศทำงในกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อให้กำรพัฒนำ
บุคลำกรมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สำมำรถพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
ในกำรผลักดันประเด็นยทุธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่ก ำหนดไว ้

  นอกจำกนี้ได้น ำหลักสมรรถนะมำใช้ในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (Competency – 
basedHuman Resource Development) โดยบูรณำกำรร่วมกับระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System : PMS) และเครื่องมือที่ใช้วัดผลกำรด ำเนินงำนรำยบุคคล 
(KeyPerformance Indicator : KPI) ที่มีกำรเชื่อมโยงเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับองค์กร
หน่วยงำนและบุคคลเข้ำด้วยกันโดยมีกระบวนกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจนมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ทรำบถึงควำมคืบหน้ำและพฤติกรรมในกำรปฏิบัติ งำนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมเป้ำหมำยและพฤติกรรมหรือสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนซึ่งผลจำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนท ำให้ทรำบว่ำบุคลำกรมีผลงำนเทียบกับเป้ำหมำยเป็นอย่ำงไรและแสดงพฤติกรรมที่
สะท้อนสมรรถนะตำมต ำแหน่งงำนหรือไม่โดยจะน ำผลจำกกำรประเมินมำจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล 
(Individual Development Plan:IDP) ซึ่งผู้บังคับบัญชำเป็นบุคคลส ำคัญในกำรก ำหนดวิธีกำรพัฒนำแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำให้เหมำะสมกับสภำพกำรท ำงำนและตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถพัฒนำควำมรู้ทักษะและ
พฤติกรรมในกำรท ำงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำร และก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ
บุคลำกรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง 
  2) เพื่อให้บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วงได้รับกำรพัฒนำและกำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงเป็นระบบตรงตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนและบุคลำกรทุกประเภท 
  3) เพื่อให้บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วงได้รับกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถ มีสมรรถนะ ศักยภำพและขีดควำมสำมำรถ 
3. กระบวนการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนบรหิำรและพัฒนำ
บุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563และได้ก ำหนดประเด็น

ยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง ไว้ 4 ประเด็นยุทธศำสตร์ ซึ่งในประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3.3. 
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กำร ยกระดับคุณภำพบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วงจึงได้มีกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรและ
พัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนกำรจัดท ำดังนี ้
  1) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
  2) ประชุมระดมสมองวิเครำะห์ข้อมูลน ำเข้ำและประเด็นยุทธศำสตร์ โดยคณะกรรมกำร
จัดท ำแผนฯ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง 
  3) ก ำหนด เป้ำประสงค์ ประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
  4) ก ำหนดตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยก ำหนดรำยกำร
ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนหลักที่ส ำคัญ ก ำหนดน้ ำหนักของตัวชี้วัดแต่ละตัวและตั้งเป้ำหมำยของกำรจัดท ำแผน 
  5) ถ่ำยทอดแผนสู่กำรปฏิบัติโดยจัดท ำเป็นโครงกำร/กิจกรรม 
  6) ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลตำมแผน 
  7) สรุปและจัดท ำรำยงำนผลแผนในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปีถัดไป 
4. ขั้นตอนการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขั้นตอนที่ 1 

กำรก ำหนดควำมจ ำเป็นในกำร 
พัฒนำบุคลำกร 

• ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยของ
องค์กร 
• ทบทวนนโยบำย และวิสัยทัศน์ ของกำรพัฒนำบุคลำกร 
• วิเครำะห์หำควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำบุคลำกร 

 
ขั้นตอนที่ 2 

ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ 

 
ขั้นตอนที่ 3 

กำรก ำหนดตัวชี้วัดและ 
กำรประเมิน 

• ประเมินองค์กรโดย SWOT Analysis 
• ก ำหนดเป้ำหมำย และกลยทุธ์ในกำรพัฒนำ 
• กำรจัดท ำรำยละเอียด แผนงำน และงบประมำณ 

• ก ำหนดกรอบกำรประเมิน และตัวชี้วัด 
• ก ำหนดกำรจัดเก็บและรำยงำนผล 
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บทที่ 2 
ผลการด าเนนิงานตามแผนการบรหิารและพฒันาบคุลากร 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองม่วง (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 

  แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง (ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563) มีผลสรุปกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ส ำนักงำนดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง มีบุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำมั่นคงในอำชีพ หน้ำที่กำร
งำน มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมช ำนำญกำรในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และมีเต็มใจให้บริกำรประชำชน                  
สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีต่อกำรปฏิบัติงำน” 

พันธกิจ (Mission) 
  1. ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ ตำมสำยงำนของแต่ละคน ที่เห็น
ว่ำเหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 
  2. กำรประชุมพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนครู ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง 
  3. พัฒนำเครื่องมือเครื่องใช้ในส ำนักงำนให้ทันสมัย เหมำะสมและเพียงพอกับกำรปฏิบัติงำน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของงำน 
  4. กำรปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 

ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้ำงระบบงำนและกำรบริหำรอัตรำก ำลัง 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบสำรสนเทศและระบบจัดกำรฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร 
  ยุทธศำสตร์ที่ 5 โครงกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตราก าลัง 
 ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วงและ
แนวทำงในกำรบริหำรก ำลังคน เพื่อให้กำรบริหำรก ำลังคนมีประสิทธิภำพและทันต่อสถำนกำรณ์กำร
เปลี่ยนแปลงในอนำคต 
 2. ร้อยละของต ำแหน่งว่ำงของข้ำรำชกำรในภำพรวม 

กลยุทธ ์ แนวทำงกำรพัฒนำ/กำรด ำเนินกำร 
1.1 พัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 
เข้ำสู่ต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำรปรับระดับจำกระดับ
ปฏิบัติกำรเป็นระดับช ำนำญกำร 

1.2 พัฒนำสมรรถนะของบุคลำกร 1. กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนำบุคลำกร 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในองค์กำร



บริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง (Knowledge management) เพื่อ
สร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization) 
3. ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม ศึกษำ ทักษะ ในสำยงำน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
 ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน 
 2. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะตำมสำยงำน 

กลยุทธ ์ แนวทำงกำรพัฒนำ/กำรด ำเนินกำร 
1.1 พัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 
เข้ำสู่ต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำรปรับระดับจำกระดับ
ปฏิบัติกำรเป็นระดับช ำนำญกำร 

1.2 พัฒนำสมรรถนะของบุคลำกร 1. กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนำบุคลำกร 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง (Knowledge management) เพื่อ
สร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization) 
3. ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม ศึกษำ ทักษะ ในสำยงำน 

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่4ส่งเสริมคณุภาพชีวิตของบุคลากร 
 ตัวชี้วดั 
 1. ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร 
 2. ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อกำรจัดสวัสดิกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง 

กลยุทธ ์ แนวทำงกำรพัฒนำ/กำรด ำเนินกำร 
2.1 ปรับสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนให้
เหมำะสมเสริมสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำร
ท ำ ง ำนและอ ำนวยควำมสะดวก ให้
บุคลำกรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1. ปรับปรุง/พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนให้
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และมีบรรยำกำศที่ดีในกำรท ำงำน 
2. จัดหำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อกำร
ปฏิบัติงำน 

2.2 สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน มี
ควำมรักสำมัคคี ในองค์กร 

กิจกรรมนันทนำกำรเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกร 
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แผนการบรหิารและพฒันาบคุลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองม่วง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
 ตัวชี้วัด 
 1.ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน 
 2.ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะตำมสำยงำนอำชีพ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ / 
แผนงำน / โครงกำร 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผลกำร 
ด ำเนินกำร 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมตัวช้ีวัด 

หมำยเหตุ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
1. โครงกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำสมรรถนะบุคลำกร
ตำมสำยงำน 
2. โครงกำรให้พรบ.
ข้อมูลข่ำวสำร 
3. โครงกำรจัดท ำ คู่มือ
ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น ข อ ง
บุคลำกร 

1. ร้อยละของบุคลำกร 
สำยสนับสนุนวิชำกำร 
ที่เข้ำรับกำรพัฒนำตำม 
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ 
ในสำยงำน 
2. ร้อยละของบุคลำกรที่
ได้รับกำรพัฒนำทักษะ 
ตำมสำยงำนอำชีพ 

16 รำย 16 รำย   1. นำยภูมิสิทธิ์   นนท์ตำ 
2. นำงดวงทิวำ  นิตุธร 
3. นำยรินญำ  เหล่ำหวำยนอก 
4. นำยทิวำ   นำด ี
5. นำงอรทัย  โพธิ์ไทร 
6. นำงสำววิภำพร  ชื่นกมล 
7. นำยอภิรุณ  สีเยี่ยม 
8. นำงญำณี   ปัญญำลือ 
9. นำยพูลศักดิ์  บุญรักษ์ 
10. นำยสมพร  ถำวรสำล ี
11. นำงสำวมะลิวัลย์  แก่นจันทร์ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ / 
แผนงำน / โครงกำร 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผลกำร 
ด ำเนินกำร 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมตัวช้ีวัด 

หมำยเหตุ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น (ต่อ) 
4 .  โ ค ร ง ก ำ ร อ บ ร ม
คุณธรรม จริยธรรมใน
องค์กร 

1. ร้อยละของบุคลำกร 
สำยสนับสนุนวิชำกำร 
ที่เข้ำรับกำรพัฒนำตำม 
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ 
ในสำยงำน 
2. ร้อยละของบุคลำกรที่
ได้รับกำรพัฒนำทักษะ 
ตำมสำยงำนอำชีพ 

17 รำย 17 รำย   12. นำงสำวขวัญหทัย หวังผล 
13. นำยปฐมพงษ์ จันทร์อ้วน 
14. นำยณภัทร  ตำไล 
15. นำงสำวล ำดวน  วรค ำ 
16. นำงสำวนิสำ  สุวรรณชำต ิ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความผาสุกให้กับบุคลากร 
 ตัวชี้วัด 
 1.ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร 
 2.ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อกำรจัดสวัสดิกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ / 
แผนงำน / โครงกำร 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผลกำร 
ด ำเนินกำร 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมตัวช้ีวัด 

หมำยเหตุ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสร้ำงควำมผำสุกให้กับบุคลำกร 
1. พัฒนำระบบสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่
เหมำะสมแก่บุคลำกรแต่ละประเภท 
2. สร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน เช่น กำร
มอบประกำศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติบุคลำกร
ดีเด่น 
3. จัดกิจกรรมตำมแนวทำง Happy work place 
4. จัดกิจกรรมก ำหนดค่ำนิยมขององค์กรร่วมกัน 
เพื่อให้เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคี และควำมผูกพัน
ระหว่ำงบุคคลกับองค์กร 
5. เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำบุคลำกรภำยใน และ
ภำยนอก 
 

1.  ร้ อยละควำมพึ ง
พอใจของบุคลำกรที่มี
ต่อกำรส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตของบุคลำกร 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 90   แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อ
คุณภำพชีวิต ควำมพึงพอใจใน
ง ำน  แล ะค ว ำมผู กพั น ต่ อ
องค์กรของบุคลำกรสั งกั ด
องค์กำรบริหำรส่ วนต ำบล          
หนองม่วง 
 

2.  ร้ อยละควำมพึ ง
พอใจของบุคลำกรที่มี
ต่อกำรจัดสวัสดิกำร
ของหนองม่วง 
 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 94   

 
 



บทที่ 3 
ปญัหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
  จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรและกิจกรรมตำมแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง สิ่งที่ส ำคัญที่ถือเป็นปัจจัยส่งผลต่อควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมแผนฯ นั้น คือ มีแผนกำรด ำเนินงำนที่สำมำรถติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ปัญหำที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกระบวนกำรบริหำรจัดจัดกำร ซึ่งต้องมีกำรพัฒนำและปรับปรุงแก้ไขอย่ ำง
ต่อเนื่อง โดยสรุปได้ดังนี ้
  ปัญหาและอุปสรรค 
  1. บุคลำกรที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยมีภำระงำนมำก และมีภำรกิจหลักตรงกับวันที่มีกำรจัด
โครงกำรท ำให้บุคลำกรบำงส่วนไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรได้ 
  2. โครงกำรได้รับกำรจัดสรรงบประมำณไม่เป็นไปตำมที่หน่วยงำนประมำณกำรไว้ ท ำให้กำร
ด ำเนินงำนไม่เต็มศักยภำพ 
  3. มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำรเพื่อให้ตรงกับควำมต้องกำรพัฒนำของหน่วยงำนที่
เปลี่ยนแปลงไปตำมสถำนกำรณ์ 
  ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรมีกำรก ำกับติดตำม ทบทวนและปรับปรุงแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
ประจ ำปีเพ่ือให้แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรมีควำมทันสมัย สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมำย และระเบียบต่ำง ๆ 
  2. ควรมีกำรก ำหนดรำงวัล หรือสิ่งจูงใจให้กับผู้ที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนเพื่อให้ 
เกิดควำมมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมแผนให้บรรลุผลส ำเร็จต่อไป 


