
 
 

รายงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล  เสนอต่อนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม 
แผนงาน/โครงการที่รองรับแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ รายงานการติดตาม
ผล 

มิติที่ 1 ความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1.ปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตราก าลังให้
เหมาะสมกับภารกิจ 
2.จัดท าแผนผัง
เส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน 

1.จ านวนครั้งในการ
ปรับแผนอัตราก าลัง 
2.ระดับความส าเร็จ
ในการจัดท าแผนผัง
เส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน 

1.แผนงานจัดท า
แผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้า
ให้กับพนักงาน 
2.โครงการให้
ทุนการศึกษาแก่
พนักงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ส านัก
ปลัด 

1.คู่มือแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าจ านวน 
1 เล่ม 
2.ทุนการศึกษาให้แก่
พนักงานจ้างจ านวน 
1 ทุน 

มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพของ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1.มีการน า
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อ
เพ่ือประสิทธิภาพ 
2.มีการพัฒนา
ความรู้ด้าน IT ของ
บุคลากร อย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3.น าเทคโนโลยีมาใช้
เพ่ือปริมาณการใช้
วัสดุครุภัณฑ์ 

1.จ านวนกิจกรรม
ด้านการบริหารงาน
บุคลากรที่ใช้
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ใน
การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและให้บริหาร 
2.ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับอบรม
หรอืพัฒนาความรู้
ด้านเทคโนโลยี 
3.ปริมาณการใช้วัสดุ
ครุภัณฑ์ลดลง 

1.แผนงานส่ง
บุคลากรเข้ารับ
การอบรมพัฒนา
ความรู้ด้าน IT 
จากหน่วยงาน
ภายนอก 
2.แผนงานการ
จัดท าบันทึก
ทะเบียนประวัติ
ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ 
3.แผนงานการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทาง
เว็บไซต์ 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

1.ร้อยละ 1 
บุคลากรเข้ารับการ
อบรมด้าน IT 
2. การบันทึก
ทะเบียนประวัติด้วย
คอมพิวเตอร์
ครบถ้วน ร้อยละ 
100 
3. มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเป็น
ปัจจุบันทางเว็บไซต์ 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผลของ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4) 

1.มีระบบการ
ประเมินผลงานที่
เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
2.มีการติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม 

1.ระดับความพึง
พอใจของบุคลากรที่มี
ต่อระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
2.ระดับความพึง
พอใจของประชาชนที่
มีต่อผลปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 

1.แผนงานการ
ส ารวจความพึง
พอใจของบุคคลที่
มีต่อระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ รายงานการติดตาม
ผล 

 3.ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางในการ
ท างาน และบริการ 

 2.แผนงานการ
ส ารวจความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ
ผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

1.ร้อยละ 90 พึง
พอใจต่อระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน(บันทึก
ข้อความแจ้งการ
ประเมินฯ) 
2.ร้อยละ 90 พึง
พอใจการบริการ 
(ตามแบบประเมินฯ) 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผลของ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6) 

1.มีการจัดอบรม
หรือส่งบุคลากรเข้า
รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะอย่าง
สม่ าเสมอ 
2.มีการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์
องค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรอ่ืนได้
เรียนรู้ด้วย 
3.มีการเก็บ
รวบรวมองค์ความรู้
ให้เป็นระบบและ
หมวดหมู่ 
4.มีการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร 

1.ระดับความส าเร็จ
ในการเผยแพร่องค์
ความรู้ 
2.จ านวนองค์ความรู้
ที่ได้รับการรวบรวม 
3.ร้อยละของ
บุคลากรที่มีการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร 

1.โครงการอบรม
สัมมนาผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลและ
พนักงานจ้าง 
2.แผนงานการ
เผยแพร่องค์
ความรู้ในองค์กร 
3.แผนงานการ
จัดเก็บรวบรวม
ความรู้ในองค์กร 
4.แผนงานการ
จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 
 

งานการ
เจ้าหน้าที่ส านัก
ปลัด 

1.โครงการ/กิจกรรม 
การอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม จ าวน 5 
โครงการ/กิจกรรม 

มิติที่ 4 ความ
พร้อมรับผิดด้าน
การบริหารงาน
บุคคล 

1.ส่งเสริมให้บุคลกร
ทุกระดับยึดระบบ
คุณธรรมเป็น
แนวทางในการ
ด าเนินงาน 
2.จัดท าโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับ
พนักงาน 
 

    

 
 



-3- 
 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ รายงานการติดตาม
ผล 

 3.มีการเผยแพร่
ข้อมูลด้านการ 
บริหารงานบุคคล
อย่างสม่ าเสมอ 

1.มีการประกาศ
หลักเกณฑ์การ
ตัดสินใจหรือการใช้
ดุลพินิจของผู้บริหาร
หน่วยงานในเรื่อง 
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
2.มีการจัดเก็บ
หลักฐานหรือรายงาน
เกี่ยวกับด้านการ
บริหารงานบุคคลไว้
เพ่ือการตรวจสอบ 
3.มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
4.จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
ความไม่โปร่งใสด้าน
การบริหารงานบุคคล 

1.แผนงานการ
จัดเก็บหลักฐาน
การตัดสินใจหรือ
การใช้ดุลพินิจ
และรายงานเกี่ยว
ดับด้านการ
บริหารงานบุคคล 
2.โครงการอบรม 
คุณธรรม 
จริยธรรมพนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

1.โตรงการ/กิจกรรม 
การอบรม คุณธรรม 
จริยธรรม จ าวน 5 
โครงการ/กิจกรรม 

มิติที่ 5 คุณภาพ
ชีวิตและความ
สมดุลระหว่างชีวิต
กับการท างาน 
(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3) 

1.ให้พนักงานน า
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการท างาน
และใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.จัด
สภาพแวดล้อมการ
ท างาน และ
สวัสดิการให้
บุคลากรเพ่ือเป็น
แรงจุใจในการ
ท างาน 

1.จ านวนสวสัดิการ
นอกเหนือจากสิ่งที่
กฎหมายก าหนด 
2.ระดับความพึง
พอใจของบุคลากรต่อ
การจัดสวัสดิการ 

1.โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
2.แผนงานส ารวจ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการ
จัดสวัสดิการ 
3.โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน
เพ่ือด าเนินการ
ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

1.โครงการสถานที่
ท างานน่าอยู่ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2561 
2.ร้อยละ 90 ของ
บุคลากร พึงพอใจต่อ
การจัดสวัสดิการ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ รายงานการ
ติดตามผล 

(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 1.พัฒนา/
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
บุคลากรให้มีวิสัยทัศ 
และเข้าใจในระบบ
บริหารราชการยุค
ใหม่ 
2.จัดประชุมเพ่ือการ
รับฟังความคิดเห็น
ของพนักงานในทุก
ระดับสม่ าเสมอ 

1.ระดับ
ความส าเร็จของ
การท างานแบบมี
ส่วนร่วมงาน
บรรลุผลตาม
เป้าหมายท างานมี
ความสุข 
2.จ านวนครั้งใน
การประชุม 

1.แผนงานการ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตาม
เป้าหมาย 
2.แผนงานการ
ประชุมเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น
ระหว่างผู้บริหาร
และพนักงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

1.ประชุมพิจารณา
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ครึ่งปี
แรก ครึ่งปีหลัง 
2.ประชุมพนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจ้าง
ประจ าเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


