
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔ 

 
เทศบาลตำบลโนนดินแดง 

อำเภอโนนดนิแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 



 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔ 
 

ประเด็นนโยบาย/
แผนการดำเนนิงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

๑. การวางแผน
กําลังคน  
แผนอัตรากําลัง ๓ ปี 

วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผน 3 ป ี
๑. เพ่ือให้มีโครงสร้างแบ่งงาน และระบบงาน
ที่เหมาะสมไม่ ซ้ำซ้อน  
๒. กำหนดประเภทตำแหน่ง สายงาน การจัด
อัตรากําลัง โครงสร้างส่วนราชการให้ 
เหมาะสมกับภารกิจ อำนาจ หน้าที่ของ
เทศบาล  
๓. เพื่อให้คณะกรรมการ พนักงานเทศบาล 
สามารถตรวจ สอบการกำหนดตำแหน่งว่า 
ถูกต้องเหมาะสม กับอำนาจ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบของส่วน ราชการนั้นหรือไม่  
๔. เพื่อเป็นแนวทางในการ ดำเนินการ
วางแผนการพัฒนา บุคลากร   
๕. เพื่อให้เทศบาลสามารถวางแผน สามารถ
วางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 
เพ่ือให้การบริหารงานมี ประสิทธิภาพ  

๖. เพ่ือให้เทศบาล สามารถควบ คุมภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการ บริหารบุคคลให้เป็นไปตาม 
กฎหมายกำหนด 

เชิงปริมาณ  

มีปริมาณตำแหน่งที่ครบถ้วน
เพียงพอ ต่อการให้บริการ
ประชาชน ร้อยละ ๘๐ 

เชิงคุณภาพ  

สามารถทราบข้อมูลพื้นฐาน จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
ในการ ทำงานของทรัพยากรบุคคล
ที่มีอยู่ใน ปัจจุบันและอนาคต ร้อย
ละ ๘๐ 

เชิงประโยชน์  

วางแผนให้สอดคล้องกับการ
ดำเนินงานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ นําไปสู่เป้าหมายใน
ภาพรวมได้ 

 

จัดทำแผนอัตรากําลัง ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) และ
การวิเคราะห์ภาระงาน การ
เตรียมข้อมูล และการคิด
วิเคราะห์ ของคณะกรรมการ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้ สอดคล้อง
กับนโยบายผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เทศบาลการบริหารบุคคล 
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

มีการประชุมของ
คณะกรรมการจัดทำและ
ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 
(พ.ศ. (๒๕๖๔-๒๕๖๖) โดย
คณะกรรมการมี ผู้บริหาร 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
ร่วมประชุมเพ่ือวางแผนการ
จัดทำแผนอัตรากําลัง และ
การปรับปรุงแผน 

 

 

 



 

 

ปัญหาและอุปสรรค / เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน และมีความต้องการใช้บุคลากรที่มีความชํานาญ หรือต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางที่แก้ไข 

ควรมีการกำหนดโครงสร้างและกำหนดกรอบอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภารกิจ และอำนาจหน้าที่เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาของเทศบาลตำบลโนนดินแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และ สนองตอบความต้องการของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วสร้างความพึงพอใจให้ได้มากท่ีสุด และสามารถพัฒนากิจการของเทศบาลตำบลโนนดินแดงให้มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประเด็นนโยบาย/
แผนการดำเนนิงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

2. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
2.1 การประเมินผลการ
ปฏิบัติ ประจำปี 2564 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ ประเมิน
อย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์
ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจาก 
ปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความ 
รวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่กำหนด หรือ 
ความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ 
ทรัพยากร 

๒.พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้ประเมิน จาก
สมรรถนะหลักตามท่ี ก.ท. กำหนด และ
สมรรถนะ ตามสายงานตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนดอย่างน้อย 3 มรรถนะ 
ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
เทศบาลปีละ ๒ ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ 
คือ ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค.-๓๑ มี.ค.ของปีถัดไป) 
ครั้งที่ ๒ (๑ เม.ย.- ๓๐ ก.ย. ของปีเดียวกัน) 
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการ ปฏิบัติ
ราชงาน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน และ 
ค่าตอบแทนอ่ืน การให้เงินรางวัลประจำปี 
การแต่งตั้ง การให้ออกจากราชการ 

 

เชิงปริมาณ 

๑. พนักงานได้รับการประเมินใน
ระดับ โดีเด่น ร้อยละ ๙๐ 

เชิงคุณภาพ  

๒. พนักงานเทศบาลมีการ
สร้างสรรค์ ผลงานเพ่ือประชาชน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘๐ 

เชิงประโยชน์  

๓. เป็นการกระตุ้นให้พนักงานเกิด 
ความกระตือรือร้น และพัฒนา
ตนเอง มากข้ึน ร้อยละ ๘๐ 
 

1. จากการประเมินและการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ งาน
ของพนักงาน ปรากฏว่า มีผล
การ ปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น
ร้อยละ ๕๔.๓๔ 

๒. ผู้บังคับบัญชาประเมินและ
ให้คะแนนตามผลงานจริงที่
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๘๐ 

๓. พนักงานมีการ
กระตือรือร้นใน การ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาตนเอง 
จากการที่ผู้บังคับบัญชา
ประเมิน ตาม เกณฑ์ท่ีกำหนด
เพ่ิมข้ึน การพัฒนาขึ้น ร้อยละ 
๘๐ 

 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้คำนึงถึง 
ผลงาน (Performance 
Management) ที่เชื่อมโยง
ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
ไปสู่ ผลการปฏิบัติงานใน
ระดับองค์กร คุณภาพ และ
ปริมาณงาน ประสิทธิภาพ
และ ประสิทธิผลของงานที่
ได้ปฏิบัติมา ความ สามารถ
และความอุตสาหในการ
ปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรม
และจริยธรรม ตลอดจน 
การรักษาวินัยที่เหมาะสม
กับการเป็น พนักงาน
เทศบาล โดยจัดทำการ
ประเมิน อย่างน้อยปีละ ๒ 
ครั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถูก 
ประเมินชี้แจงหรือขอ
คำปรึกษาด้วย 

 



 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการประเมินผล การจัดทำคํารับรองบุคคล การติดตามและให้คำปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานการ
ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน รวมรวมและจัดเรียงผลการ ประเมินของสำนักกองเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการพิจารณา บางครั้งคะแนนไม่เป็นไปตามความ
ประสงค์จะทำให้ผู้รับการประเมินไม่พึงพอใจได้  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

ซึ่งกระบวนการรวบรวมและพิจารณาต้องใช้ความรอบคอบในการพิจารณา และยุติธรรมมากท่ีสุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประเด็นนโยบาย/
แผนการดำเนนิงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

3. การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัย 
3.1 โครงการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและ
ต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชั่น 
พนักงานเทศบาล 

๑. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ และบุคลากร ของ 
เทศบาลตำบลโนนดินแดง ได้มีความเข้าใจด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็น
กฎหมาย เห็นความสำคัญ และเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของ หน่วยงานให้มี ความโปร่งใสและ
เป็นธรรม  
๒. เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน เทศบาลตำบลโนนดิน
แดงมีค่านิยมในการ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม  
๓. เพื่อให้ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล มีจิต สํานึก 
ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต 
ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริต คอร์รัปชั่น  
๔. เพื่อเสริมสร้างการทำงาน ที่สุจริตโปร่งใส ของ
ข้าราชการ  
๕. ประสานขอความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายใน 
และหน่วยงานภายนอกในการป้องกันและ ปราบ
ปราบการทุจริต 

เชิงปริมาณ  

พนักงานเข้ารับการอบรมร้อยละ ๙๐ 

เชิงคุณภาพ  

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน เพ่ิมมาก
ขึ้นร้อยละ ๘๐ 

เชิงประโยชน์  

หน่วยงานปลอดการทุจริตคอรร์ัปชั่น 
ร้อยละ 90 
 

 
พนักงานเข้ารับการอบรม
ร้อยละ ๙๐ 

 

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เพิ่มมากข้ึนร้อย
ละ ๘๐ 

 
หน่วยงานปลอดการทุจริต 
ร้อยละ 100 

 

ปัญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาใหญ่ที่สะสมมาเป็นเวลานาน ฝังรากลึกอยู่ในสังคมมาตลอด ส่งผลให้เกิดปัญหามากมาย ประเทศต้องสูญเสียในด้านต่างๆ หากปล่อยไว้อาจ
ก่อให้เกิดการเสียหายกับ ประเทศชาติ  

ข้อเสนอแนะ /แนวทางแก้ไข 

ควรให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลโนนดินแดง เพ่ือให้ตระหนังรู้ถึงการสร้างจิตสํานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติราชการ ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน 



 

 

ประเด็นนโยบาย/
แผนการดำเนนิงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

4. การสรรหาคนเก่ง 
4.1 โครงการคัดเลือก
พนักงานดีเด่น 

๑. เพื่อคัดเลือกพนักงานดีเด่น ที่สามารถ ที่เป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรได้  
๒. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตน เป็นแบบอย่าง
ที่ดี   
๓. เพื่อให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมีความศรัทธา และยึดมั่น
ในการทำความดีสร้างสรรค์ ผลงานที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชน  
๔.เพ่ือส่งเสริมจิตสํานึกให้กับผู้ปฏิบัติงาน  
๕.เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้พนักงานเกิด ความ
กระตือรือร้น และพัฒนาตนเองมาก ยิ่งขึ้น  
6. สร้างความสามัคคีในองค์กร  
7. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
8. เป็นขวัญและกําลังใจในการทำงาน 

เชิงปริมาณ  

๑. พนักงานสร้างสรรค์ผลงานที่
เป็น ประโยชน์ต่อประชาชนเพ่ิม
มากขึ้น ร้อยละ ๘๐ 

เชิงคุณภาพ  

๒. ผู้ได้รับคัดเลือกปฏิบัติตนเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก ร้อย
ละ ๘๕ 

เชิงประโยชน์  

๓. เป็นการกระตุ้นให้พนักงานเกิด 
ความกระตือรือร้น และพัฒนา
ตนเอง มากข้ึน ร้อยละ ๘๐ 

 

๑. ทำโครงการต่างๆ เพ่ือ
ประชาชน เพ่ิมมากข้ึน 
บุคลากรมีคุณภาพ มากขึ้น
ประชาชนพึงพอใจ ๘๕ 

๒. คณะกรรมการ
ดำเนินการคัดเลือก ผู้เข้ารับ
การคัดเลือกเป็นไปตามหลัก 
เกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ ผู้ได้รับ
คัดเลือก ได้ประกาศนียบัตร
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

3. พนักงานมีการ
กระตือรือร้นใน การทำงาน 
และพัฒนาตนเอง จากการที่
ผู้บังคับบัญชาประเมิน มี 
การพัฒนาขึ้น ร้อยละ ๘๐ 

 

ให้ความสำคัญกับการ
ส่งเสริมสนับสนุน ให้
พนักงานประพฤติ
ปฏิบัติดี มีจิตสํานึกดี 
กระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจให้ทำงาน
อย่าง ตั้งใจ เป็นผู้
ปฏิบัติดี เป็น
แบบอย่างที่ดี เพ่ือให้
ประชาชนเกิดความ
เชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล
ตำบลโนนดินแดง 

 

ปัญหาและอุปสรรค / เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข ได้รับการติดตามและได้รับการตอบสนองตรงต่อความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้น จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติ
ของ บุคลากรในหน่วยงานทุกคน หากบุคลหากบุคลากรของหน่วยงานเป็นผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่าง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการคัดเลือกพนักงานดีเด่น เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานในรุ่นต่อๆ ไปที่เข้ามาทำงานในองค์กรแห่งนี้ 
 



 

 

ประเด็นนโยบาย/
แผนการดำเนนิงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

5. การพัฒนาบุคลากร 
5.1 กิจกรรมส่งเสริม
บุคลากรเข้ารับการฝีก
อบรมการปฏิบัติงาน 

1. เพื่อให้บุคลากรเข้ารับการฝีกอบรมตามหลักสูตร
ต่างๆ เป็นการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 

เชิงปริมาณ  

บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ ใน
การปฏิบัติงาน ร้อยละ ๘๐ 

เชิงคุณภาพ  

บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๐  

เชิงประโยชน์  

หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้
ความ สามารถในการปฏิบัติงานใน
สายงาน ร้อยละ ๘๐ 

 

๑. บุคลากรได้รับความรู้จาก 
การเข้ารับการอบรม
สามารถ นํามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในชีวิต ประจำวัน
ได้  
๒. บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้ และทักษะในสาย
งาน  
3. บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรมตาม หลักสูตรที่จัด
ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ 

๑. บุคลากรมีทักษะใน
การปฏิบัตงิานดี ขึ้น 
สามารถทำงานได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ 
๒. แจ้งเวียนหนังสือ 
และประชาสัมพันธ์ 
เมื่อมีการจัดอบรมใน
งาน ต่างๆ เพื่อเป็น
การเปิดโอกาสให้ 
บุคลากรได้สมัคร 

 

ปัญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

๑. การไม่สอดคล้องกันในหัวข้อที่จะพัฒนา เช่น การส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกไม่ตรงกับตำแหน่งหรือหน้าที่ของแต่ละคนเมื่อเสร็จสิ้น กิจกรรมการพัฒนา 
บุคลากรแล้ว ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรไม่สามารถนําเอาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในงานได้ 

๒. การดำเนินการตามแผนพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากในช่วงที่จะจัดโครงการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรในเรื่อง ต่างๆ 
อาจจะมีกิจกรรมอ่ืนๆ แทรกในช่วงนั้นทำให้ต้องเลื่อนออกไปทำให้กระทบแผนทั้งระบบ 

๓. บุคลากรขาดการใส่ใจในการพัฒนาตัวเอง และเม่ือภายหลักจากการไปเข้ารับการฝึกอบรม แล้วไม่ได้มีการจัดทำสรุปรายงานผล หรือสรุปความรู้ที่ได้รับจากการไปฝึก อบรม
อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง การติดตามประเมินผลของการพัฒนาบุคลากรยังไม่สามารถทำได้ต่อเนื่อง 

 

 



 

 

๔. ปัญหาในระบบการพัฒนาบุคลากร เมื่อดำเนินการสํารวจความต้องการในการจัดฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อถึงขั้นตอนการจัดฝึกอบรมปรากฏว่าบุคลากรจากสำนัก/กองต่างๆ 
ที่จะแสดงความประสงค์ อยากให้จัดฝึกอบรม ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ 

๕. ยังไม่สามารถนําเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการได้ดีเท่าท่ีควร และปัญหาบุคลากรขาดการนําความรู้ ระเบียบ กฎหมายใหม่ๆ มาปรับ ใช้ใน
การทำงานได้อย่างเหมาะสม ตามความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 

๑. การแก้ไขปัญหาการจัดฝึกอบรมไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ต้องแก้ไขปัญหาโดยสํารวจความต้องการของบุคลากรว่ามีกองใดที่สนใจอยากเข้าร่วมการจัด อบรม
หลักสูตรไหนบ้าง และกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการมากที่สุด 

๒. การแก้ปัญหาการพัฒนาบุคลากรที่ยังไม่สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรได้นั้น คือจะต้องประกาศแผนการพัฒนาบุคลากรในรอบปีงบประมาณให้ทุกส่วน ราชการ
ทราบ และให้หัวหน้าส่วนราชการมาประชุมกันเพ่ือกำหนดตามรางการจัดอบรมหรือศึกษาดูงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการจัดกิจกรรมที่ทับซ้อนกัน 

๓. การแก้ปัญหาบุคลากรขาดความใส่ใจในการพัฒนาตนเอง คือ หน่วยงานจะต้องมีการส่งเสริม มีการปรับทัศนคติให้ตัวบุคลากรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการ พัฒนา
ตนเอง มีความอยากเรียนรู้ ต้องการพัฒนาสิ่งใหม่ 

๔. แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนของกระบวนการพัฒนาบุคลากร ในกรณีท่ีบุคลากรในหน่วยงาน ที่แสดงความประสงค์อยากให้จัดฝึกอบรมไว้ แต่เมื่อฝ่ายจัดฝึกอบรม ได้จัด
โครงการขึ้น แต่บุคลากรที่แจ้ง ความประสงค์ไว้เกิดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ ซึ่งการแก้ปัญหากรณีเช่นนี้จะต้องมีการจัดทำบัญชีจัดทำรายชื่อของบุคลากรที่ แจ้ง
ความประสงค์ไว้และติดตามให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

๕. แนวทางการแก้ไขปัญหากระบวนการพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ต่างๆ ที่สำคัญ และจะต้องนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพ่ือให้ สอดคล้อง
กับระบบราชการ 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ประเด็นนโยบาย/
แผนการดำเนนิงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

6. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
6.1 กิจกรรมการตรวจ
สุขภาพ ประจำปีของ
พนักงานเทศบาลตำบล
โนนดินแดง ประจำปี 
๒๕๖๔ 

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เกิดการ
ดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่ไม่ขัดต่อ
สุขภาพ ส่งผลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

๒. เพื่อให้มีโอกาสค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ต่างๆ เพื่อให้สามารถรักษาได้ทันเวลา  

๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล มี
สุขภาพที่ดีพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เชิงปริมาณ  

ผู้บริหารและพนักงาน ผู้เข้ารับการ 
ตรวจสุขภาพประจำปี ร้อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ  

มีการตรวจเป็นรูปแบบมาตรฐาน
และ เป็นหมอที่มีความเชี่ยวชาญ 
ทำให้ ผู้บริหารและพนักงาน มี
ความมั่นใจ ในคุณภาพการตรวจ
สุขภาพ ร้อยละ ๘๐  

เชิงประโยชน์ 

พนักงานมีประสิทธิภาพการทำงาน
ดี ขึ้น การลาน้อยลง ร้อยละ ๘๐ 

 

ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับ
การตรวจสุขภาพประจำปี  

ผู้บริหารและพนักงานพึง
พอใจในการ ตรวจสุขภาพ
ประจำปี  

 

ควรมีการตรวจสุขภาพ
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
เพ่ือเป็นการป้องกัน
โรค สร้างคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีให้กับ ผู้บริหาร
และพนักงานเทศบาล
ตำบลโนนดินแดง 

 

ปัญหาและอุปสรรค / เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

คนส่วนใหญ่มักไปพบแพทย์เมื่อร่างกายมีความปกติขึ้นกับร่างกาย ซึ่งบางครั้งก็อาจจะสายเกินไปสำหรับการเยียวยารักษาโรคบางโรคที่จะแสดงอาการออกมาเม่ืออยู่ระยะสุดท้าย
หรือระยะที่ อาการหนักแล้ว เพราะร่างกายมีความเสื่อมถอยตามกาลเวลา  

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 

ควรมีการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพ่ือคัดกรองหรือสามารถชะลอการเจ็บป่วย หรือสามารถรักษาในระยะเริ่มต้นได้ผลดีซึ่งมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ 


