
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
           

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

งานบริหารงานบุคคล  ส านักงานปลดั 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 



รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบคุลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

 

ความเป็นมา 
 บุคลากร ถือเป็นทรัพยากรหลักในการขับเคล่ือนโยบายต่างๆ ของหน่วยงานให้ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญ  เพื่อให้ส านักงาน
ปลัดด าเนินภารกิจได้อย่างราบรื่น ตามตามเป้าหมาย บุคลากรจึงต้องมีความพร้อมท้ังความรู้ ทักษะ และ
พฤติกรรม อีกท้ังต้องมีคุณภาพรักองค์กร มุ่งมั่นต้ังใจท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคราช และตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา งานบริหารงานบุคคลมีแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  ในปีงบประมาณ 2563 งานบริหารงานบุคคล ได้จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร มีกิจกรรม/โครงการต่างๆ มากมาย โดยมุ่งเน้นประเด็นความรู้ท่ีบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคราช ต้องการพัฒนาใช้การแลกเปล่ียนประเด็นความรู้ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน  โดยมุ่งหวัง
ให้บุคลากรทุกคนได้เข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้มีทักษะท่ีสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน การด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน และสามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้ ก่อให้เกิดสมรรถนะในการปฏิ บัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลโคราชมีการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร 
ดังนี้ 

1.1  จริยธรรม 
1.2  มุ่งเน้นผู้บริหาร 
1.3  การท างานเป็นทีม 
1.4  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
1.5  มีความรับผิดชอบ 
1.6  มีความสามารถในการปรับตัว 
1.7  มีความใส่ใจในคุณภาพการปฏิบัติงาน 

2. ให้มีการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานในการปฏิบัติงานท่ีแสดงให้เป็นคุณลักษณะ ดังนี้ 
- ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
- การรักษาระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ 
- ความอุตสาหะ 
- การปฏิบัติตามค าส่ังผู้บังคับบัญชา 

3. เพื่อให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลโคราชได้รับการสนับสนุนส่งเสริมความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานในระดับบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆ ท่ี
เกี่ยวกับงาน และความต้องการของตนเอง 
 

กลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานของบุคลากร 
  ตัวชี้วัดท่ี 1  มีคู่มือ เอกสาร กระบวนงาน แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  ตัวชี้วัดท่ี 2  มีแผนพัฒนาบุคลากร 

ตัวชี้วัดท่ี 3  มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน 

                 /กลยุทธ์ที่ 2... 
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 กลยุทธ์ที 2  การพัฒนาสมรรถนะตามความต้องการของบุคลากร 

  ตัวชี้วัดท่ี 1  มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะตามความต้องการ 
  ตัวชี้วัดท่ี 2  จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา 

 กลยุทธ์ที่ 3  สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมความก้าวหน้า และขวัญ
ก าลังใจของบุคลากร 
  ตัวชี้วัดท่ี 1  มีแนวนโยบายการเล่ือนสู่ต าแหน่งตามสายงาน  
  ตัวชี้วัดท่ี 2  มีกิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช มีนโยบายสนับสนุนการเล่ือนสู่ต าแหน่งตามสายงานของบุคลากร
ตามนโยบายหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช รวมท้ังมีนโยบายสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดความผูกพันกับองค์กร 
 

ผลการด าเนินงาน 
 กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาสรรถนะตามลักษณะงานของบุคลากร 
  งานบริหารงานบุคคลได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้คณะท างานพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาบุคลากร  ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการด าเนินการตามแผนและรายงานต่อ
ผู้บริหารทราบ  
  จากมติดังกล่าวงานบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัด จัดท าแผนดังกล่าวโดยสนับสนุนจัด
กิจกรรมและส่งบุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาสมรรถนะท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ดังนี้ 

- จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาสมรรถนะตามความต้องการของบุคลากร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราชได้ก าหนดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรตามความต้องการ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆ ตามท่ี
ตนเองมีความสนใจ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับงานในความรับผิดชอบของเองท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ 
หรือแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของงานและบรรลุเป้าหมายของความส าเร็จขององค์กร มีบุคลากร
ได้รับการพัฒนาในปีงบประมาณดังกล่าว ดังนี้ 

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบงานสารบรรณ ได้แก่ การพัฒนา
ทักษะการเขียนหนังสือโต้ตอบราชการตามระเบียบงานสารบรรณ 

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ การวิเคราะห์ SWOT การก าหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 

3. การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3  สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมความก้าวหน้าและขวัญก าลังใจ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1  มีแนวนโยบายการเล่ือนสู่ต าแหน่งตามสายงาน 
 ตัวชี้วัดท่ี 2  มีกิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร     

องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช มีนโยบายสนับสนุนการเล่ือนสู่ต าแหน่งตามสายงานของ
บุคลากรตามนโยบายหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช รวมท้ังมีนโยบายสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดความผูกพันกับองค์กร 
 

 



สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

โครงการ รายงานการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ผลการ
ด าเนินงาน 

ใช้
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

(คน) 
ผลการด าเนินงานตามแผน 

1. โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผู้บริหารและ
บุคลากรได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้
กับหน่วยงาน
ภายนอก 

40 งานบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัด จัด
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ระหว่าง
วันท่ี 27 มกราคม 2563 – 1 กุมภาพันธ์ 
2563 
 

บรรลุ 217,430 ส านักงานปลัด 

2. ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร/
พนักงาน หลังประชุมประจ าเดือน
อ าเภอสูงเนิน 
 

แนวทางการปฏิบัติ
ราชการและการ
ปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง 

18 ส านักงานปลัด จัดประชุมประจ าเดือนในสัปดาห์
แรกของทุกเดือน 

บรรลุ - ส านักงานปลัด 

3. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา ประจ าปี 2563 

ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภา อบต. 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และประชาชน
ท่ัวไป 
 

 40 น าเทียนพรรษาถวาย ณ วัดโบสถ์ หมู่ 3 ต.
โคราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

บรรลุ  - กองการศึกษา 
ศาสนาและ          
วัฒนธรรม 

4. อบรมบุคลากร เพิ่มพูนความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าท่ี
ของพนักงานส่วน
ต าบล 

18 จัดประชุมช้ีแจงการท าแบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน (แบบใหม่) 

บรรลุ - ส านักงานปลัด 
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สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

โครงการ รายงานการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ผลการ
ด าเนินงาน 

ใช้
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

(คน) 
ผลการด าเนินงานตามแผน 

5. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพใน
ชุมชน 

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพ 
สร้างรายได้ให้
ตนเองและ
ครอบครัว และใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

30 จัดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน ประจ าปี 
2563  ระหว่างวันท่ี 25 – 26 สิงหาคม 
2563 

บรรลุ 33,400 กองสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-4-



 


















