
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  2563 

เทศบาลต าบลไหล่หิน  ต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 
 
1 ด้านการสรรหาและการพัฒนาศักยภาพ 
พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

2563 
1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 2561-2563 

 
แผนอัตราก าลัง    จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือก าหนดต าแหน่งการ

จัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ 
สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการ และการใช้อัตราก าลังของบุคลากรเพ่ือให้
การบริหารงาน ของเทศบาล เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่                    
มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่
ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

 
- 

ตุลาคม 2562 

2 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ประจ า
สายงานของบุคลากร  

รอ้ยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสายงาน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 
 
 
 
 

160,000 ต.ค.2562-ก.ย.2563 



 
3 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ
หลักให้กับบุคลากร 

 
ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  

 
เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสมรรถนะหลัก ร้อยละ 
90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 
90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะ ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 

 
160,000 

 
ต.ค.2562-ก.ย.2563 

3 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะในการท างานของแต่ละสายงาน 
จากหน่วยงานอื่น 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการท างานร้อยละ 
90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 

160,000 ต.ค.2562-ก.ย.2563 



4 โครงการพัฒนาศักยภาพการท างานของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะในการ
ท างานร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 
 

20,000 ต.ค.2562-ก.ย.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ด้านการพัฒนา 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินการ งบประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

2563 
1 กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริม

ความก้าวหน้าให้บุคลากรในสายงานของ
ตนเอง 

ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าของตน ร้อยละ 
90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ท่ีมีความรู้ความสามารถเติบโต
ในสายงาน ร้อยละ 90 
 

- ต.ค.2562-ก.ย.2563 

2 จัดท าฐานข้อมูลการฝึกอบรมของ
บุคลากร 

ร้อยละผู้ได้รับการบันทึก
ข้อมูลการฝึกอบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่ผ่านการอบรมได้รับการบันทึกข้อมูล ร้อย
ละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- การบันทึกข้อมูลถูกต้อง สมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีฐานข้อมูลการฝึกอบรม ตรวจสอบได้ 
ร้อยละ 90 
 

- ต.ค.2562-ก.ย.2563 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่

ด าเนินการ 
2563 

1 โครงการซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุไฟ
ไหม้ 

ร้อยละผู้เข้าร่วมซ้อม
แผน  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมการซ้อมแผนกรณีเกิดเหตุไฟไหม้  
 ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้และสามารถท าหน้าที่ของตนเอง
กรณีเกิดเหตุไฟไหม้ได้ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุไฟ
ไหม้ 
 

- พฤษภาคม 2563 

3 กิจกรรม 5 ส. ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส.  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ และเข้าใจขั้นตอน 5 ส  ร้อยละ 
90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ90  
 

- ต.ค.2562-ก.ย.
2563 

 
 



 
 
 
 
 

4.ด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนด ี
พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่

ด าเนินการ 
2563 

1 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ธรร
มาภิบาลในหน่วยงาน ให้กับบุคลากร 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการพัฒนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ร้อย
ละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
 
 

10,000 กันยายน 2563 

2 โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในองค์กร 

ร้อยละผู้ได้รับการ
ส่งเสริมการต่อต้านการ
ทุจริต  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการส่งเสริมด้านต้านการทุจริต ร้อยละ 
90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการทุจริต ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 

10,000 กันยายน 2563 

-26- 



3 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติ  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็น
แบบอย่างที่ดี 
 

- กันยายน 2563 

5 จัดท าคู่มือการให้บริการและปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชน ต่อเทศบาลต าบลไหล่หิน 
 

จ านวนเล่ม เชิงปริมาณ  
- จัดท าคู่มือผลการให้บริการ จ านวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลการให้บริการ สมบูรณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีคู่มือการให้บริการในการปฏิบัติราชการ 

- ต.ค.2562-ก.ย.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.ด้านการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินการ  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

2563 
1 ประชุมประจ าเดือน และน าเสนอผลการ

ปฏิบัติงานประจ าเดือนของส่วนราชการ 
ร้อยละของการเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือน 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารวมประชุมประจ าเดือนร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ส่วนราชการ จัดท าการน าเสนอผลงาน
ประจ าเดือน 
 ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานรู้การเคลื่อนไหวและการด าเนินงาน
ของแต่ละสวนราชการอย่างต่อเนื่อง 
 

- ต.ค.2562-ก.ย.2563 

2 โครงการจัดการความรู้ในองค์กร 
(knowledge Management /KM) 

ร้อยละความส าเร็จ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ การจัดการความรู้ 
(KM) ของหน่วยงาน  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ร้อยละ 80  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานได้จัดการเรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้งานร่วมกัน 
 
 
 
 
 

- ต.ค.2562-ก.ย.2563 



5 โครงการส ารวจความพึงพอใจและ
แรงจูงใจบุคลากร 
 
 

ร้อยละบุคลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรตอบแบบสอบถามร้อยละ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างาน ร้อยละ 
90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานรับทราบปัญหาและความต้องการใน
เบื้องต้นของบุคลากร 
 

- ต.ค.2562-ก.ย.2563 

 

 

 

 

 


