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บทที่ 1 
บทน า 

1. ความเป็นมาของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
การติดตามถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือที่จ าเปน็ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนพัฒนา 

บุคลากรที่จัดท าอยู่ โดยที่ติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในซ่ึงถูกออกแบบมาเพือ่ใช้ในการป้อนข้อมูลกลับ 
เก่ียวกับการด าเนินการด้านแผนพัฒนาบุคลากร ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินการงานตามแผนยุทธศาสตร์ หากไม่มีระบบติดตามและการประเมินผลแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ 
 
 ในทางตรงกันข้ามหากมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนด าเนินงาน
ด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การ
ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการ
ของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและเสนอ
วิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 
 
 ในส่วนของการประเมินผลนั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานเช่นเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการด าเนินการซ่ึง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินแผนการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า การวางแผน
ที่ก าหนดไว้ปฏิบัติได้หรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนัน้ผลการ
ด าเนินการเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จและพัฒนาประสิทธิภาพตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่
อย่างไร อีกทั้งการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลบัที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงการ
ติดตามและตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการติดสินใจ
อย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเป็นปรนัยเชื่อถือได้ 
 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความเป็นอิสระ
ในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถ่ิน ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 บัญญัติให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานส่วน
ต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 
ก าหนด 
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แผนพัฒนาบุคลากรเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด าเนินงาน
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยวางแผนพัฒนาบุคลากรมีความความส าคัญอยู่ 5 ประการคือ 

1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
โดยทั่วไป  เช่น  ระเบียบกฎหมาย  นโยบายส าคัญของรัฐบาล  นโยบายของผู้บริหาร  เป็นต้น 

2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่  ความรู้ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานการเงินและบัญชี  งานด้านช่าง  งาน
เก่ียวกับสารบรรณ  งานด้านการบริหารงานบุคคล  เป็นต้น 

3. ด้านการบริหาร  ได้แก่รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริหารคน 
เช่น  การวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน  เป็นต้น 

4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถ 
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ เช่น  มนุษยสัมพันธ์การท างาน  การสื่อ
ความหมาย   การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

5. ด้านศีลธรรม  คุณธรรมจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน 
การปฏิบัติงาน  เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว 
 

2. แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล  เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนาความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา  โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา  ดังนี้ 
 1. การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน – หลัง  และแบบสอบถามติดตามการประเมินผล 
ภายหลังจากการได้รับการพัฒนาได้ระยะเวลาหนึ่ง  หรือ 
 2. การประเมินสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง  เช่น  ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้างาน  เพื่อนร่วมงาน  
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการพัฒนา  หรือ 
 3. การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา  เช่น  การจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นจัด 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกจะด าเนินการรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จาการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
 

3. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการประเมินผล คือการประเมินว่ามีการน าแผนไปปฎิบัติอย่างแท้จริง 

เพียงใดและได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาบุคลากรได้ ในขณะเดียวกัน
ก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาบคุลากร
ต่อไป ดังนั้นการที่จะประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมได้จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่
ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นว่าได้มีการพัฒนา
เป็นไปในแนวใดบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาและตอบสนองวิสัยทัศน์หรือไม่อย่างไร ดังนั้นในขั้นต้น
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกจึงต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรให้ได้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริงน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 
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4. แนวทางและวิธีการข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
การประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรจ าเป็นต้องแนวทางและหลักเกณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อ 

เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับโดยจะประกอบ
ไปด้วย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา 4 ด้านดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาบุคลกร 

1. แนวทางและสนับสนุนการพัฒนาประสทิธิภาพของบุคลากร 
1. การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนดการ 
จากกรมฯ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนดการจากกรมฯ 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

2. เร่ืองการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบติั
หน้าที่ราชการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
การฝึกอบรมเร่ืองการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
 

3. มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
การฝึกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
ปลูกจิตส านึก มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและ
การทัศนศึกษาดูงาน 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างเพื่อรับทราบปัญหาอปุสรรคต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานและเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามา
ปรับปรุงการด าเนินงานของ อบต. ให้มีประสิทธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 

5. โครงการปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การปฏิบัติราชการ 

เพื่อลดระยะเวลาในการปฏบิัติราชการ ในการบริการ
ประชาชนให้รวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อสอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และด าเนินการเปน็ไป ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เพื่อสร้างระบบบริการที่ดีมีคุณภาพทุกระดับ
ประทับใจ เพือ่เปน็หน่วยงานที่มีมาตรฐานในการบริการ 
เพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบในการบริการ เพื่อพฒันา
ปรับปรุงและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานต่อไป 
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2. ให้รางวัลส าหรับบุคคลท่ีมีผลการท างานเป็นท่ีประจักษ์ และเป็นท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไป 
1.ประกาศเกียรติคุณ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและ

พนักงานจ้างให้มีความต่ืนตัวในการพัฒนาตนและพัฒนา
งาน 

2. ให้เงินสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่น (เงิน
รางวัลประจ าปี 

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนว
ทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. แนวทางการพัฒนาสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร 
1. โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. สร้างบรรยากาศของหน่วยงานให้เอื้อต่อการปฏบิัติงาน 
2. โครงการจัดหาเคร่ืองมือ สื่อและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

3. โครงการจัดประชุมการบริการประชาชน ปรับปรุงการให้บริการ 
4. แนวทางการพัฒนามีการประเมินผลกรปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 

เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาเลือ่นขั้นเงินเดือน การ
พัฒนาการแก้ไขการปฏิบัติงาน การแต่งต้ัง การให้ออกจาก
ราชการ และการให้รางวัลจูงใจ 

 
5. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 

     ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ประจ าปี 
2561 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนา 
บุคลากรปี 2561 

2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการด าเนินงานจากผู้ปฏิบัติ  
ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบและน ามาปรับปรุง แก้ไขให้มีความเหมาะสมตลอดจนใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินแผนพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป 

3. เพื่อให้ทราบข้อมูลย้อนกลับ น าไปปรับปรุงและช่วยตัดสินใจในแผนพัฒนาบุคลากรในปี 
ต่อไป 

4. เพื่อเสนอแนะแนวคิดรวมทั้งข้อเสนอในการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และสร้างหลักประกันในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของ อบต.ต่อไป 

 
 6. ประโยชน์ที่ได้รับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
     การติดตามและประเมินผลจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกมีข้อมูลมาวิเคราะห์ถึง 

สถานการณ์การด าเนินงานแผนพัฒนาบุคลากรที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นด้านการให้บริการหรือการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ น ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาท้องถ่ิน เร่ิมต้ังแต่การจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและจ านวนงบประมาณทีมีอยู่อย่างจ ากัด การ
จัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมทุกภารกิจตลอดจนป้องกันปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบัติงานที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 
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 7. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
     ในการจัดท าการติดตามและประเมินผลถึงความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก โดยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเนื้อหาดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนา 
ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง การคมนาคมสะดวก  

รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกมีดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์ : การเสริมสร้างประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร 
 

          1. แนวทางการพัฒนา  ก าหนดแนวทางและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด งบประมาณและท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 

1. จัดส่งผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม 
ตามหลักสูตรท่ีก าหนดจากกรมฯ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ในการปฏิบัติงาน 
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ  และพนักงาน 

- ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร
ท่ีผ่านการ
ฝึกอบรม 

50 60 70    ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และ 
พนักงานได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนให้เข้ารับการ  
ฝึกอบรมเพื่อน าความรู้มาใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ 

2. อบรมพนักงาน  ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง 
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

เพื่อให้พนักงานลูกจ้าง  
พนักงานจ้าง 
มีความรู้ในเรื่อง 
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ 

- ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร 
ท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมเรื่อง
งานสารบรรณ 

60 70 80    พนักงาน  ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง  สามารถน า
ความรู้มาปฏิบัติงานของแต่ละ
ส่วนได้ 

3. อบรมพนักงาน  ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง  เกี่ยวกับ
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 
 

เพื่อให้พนักงานลูกจ้าง  
และพนักงานจ้าง 
มีความรู้  ปลูกจิตส านึก  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

- ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร 
ท่ีผ่านการ
ฝึกอบรม 

80 85 90    พนักงาน  ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง  ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์  สุจริต 

        



 - 10 - 

  1. แนวทางการพัฒนา  ก าหนดแนวทางและสนับสนนุการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 

4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารงานและ                 
การทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร  
พนักงาน  ลูกจ้าง   
และพนักงานจ้าง 
 

เพื่อรับทราบปัญหา
อุปสรรคต่างๆ  ใน
การปฏิบัติงาน  และ  
และเปล่ียนความ
คิดเห็นในด้านต่างๆ  
เพื่อน ามาปรับปรุง
การด าเนินงาน     
ของ  อบต. ให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร
ท่ีผ่านการ
ฝึกอบรม  
 

80 85 90    คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ
พนักงาน  ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง  ได้พฒันา
สมรรถนะ  และขีด 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
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         1. แนวทางการพัฒนา  ก าหนดแนวทางและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี 
โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 
5. โครงการปรับปรุง  

ลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ  
อบต. แม่พริก 
 

- เพื่อลดระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ ในการบริการประชาชน
ให้รวดเร็ว  ถูกต้อง 
- เพื่อให้สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองท่ีดี  
พ.ศ. 2546  และด าเนินการ
เป็นไป  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
- เพื่อสร้างระบบบริการท่ีดี 
มีคุณภาพทุกระดับประทับใจ 
-เพื่อเป็นหน่วยงานท่ีมีมาตรฐาน
ในการบริการ 
- เพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบใน
การบริการ 
- เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานต่อไป 

- ร้อยละของ
บุคลากรมี
ความรู้  ความ
เข้าใจ  ในการ
ปฏิบัติงานและ
การให้บริการ 

85 90 95    พนักงาน  ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง  สามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว 
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  2. แนวทางการยกย่อง  ให้รางวัลส าหรับบุคคลที่มีผลการท างานเป็นที่ประจักษ์  และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 2560 2561 2562 2560 2561 2562 
1. ประกาศเกียรติคุณส าหรับคณะ

ผู้บริหาร พนักงาน  ลูกจ้าง   
และพนักงานจ้างดีเด่น 
ประจ าเดือน  ของ  อบต. แม่พริก 
 

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
คณะผู้บริหารพนักงาน  
ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้าง ให้มีความต่ืนตัว  
ในการพัฒนาตน  และ
พัฒนางาน 

- ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร
ท่ีได้รับใบ
ประกาศเกียรติ
คุณ 

60 70 80    ผู้บริหาร พนักงาน  
ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง  มีความคิดริเริ่ม  
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  
มีวินัย  ต้ังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

2. ให้เงินสวัสดิการ  และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (เงินรางวัลประจ าปี) 
 

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
พนักงานลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้าง 
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผล  ตาม
แนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

- ผ่านเกณฑ์การ
ประเมนิการ
บริหารจัดการ  
ท่ีดี และการ
ประเมิน
ประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน 

80 85 90    พนักงาน  ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง  มีขวัญ
ก าลังใจ  และปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผล 
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         3. แนวทางการพัฒนาสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 

1. โครงการจัดกิจกรรม  5  ส. 
 

สร้างบรรยากาศของ
หน่วยงานให้เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน 

- ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร
ได้รับการช้ีแจง
การจัดกิจกรรม 
5 ส. 

80 85 90    พนักงาน  ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง  มีความพึงพอใจ
ในการท างาน  มีบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

2. โครงการจัดหาเครื่องมือ  ส่ือและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

จัดหาเครื่องมือ ส่ือ  
อุปกรณ์  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานอย่าง
เพียงพอ 

- จ านวน
คอมพิวเตอร์  
ต่อจ านวน
บุคลากร 

60 70 80    พนักงาน  ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้าง  มี
คอมพิวเตอร์ใช้ในการท างาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

3. โครงการจัดประชุมการบริการ
ประชาชน 

ปรับปรุงกระบวนการ
การให้บริการ  

- ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร
ท่ีได้รับความรู้
ความเข้าใจ 

60 70 80    พนักงาน  ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง  ให้บริการได้
อย่างรวดเร็ว 
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4. แนวทางการพัฒนามีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 

1. ประชุมช้ีแจงการประเมิน   
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  แก่
พนักงาน  ลูกจ้าง   
และพนักงานจ้าง 
 

เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน  การพัฒนา  
การแก้ไขการ
ปฏิบัติงาน  การ
แต่งต้ัง  การให้ออก
จากราชการ และการ
ให้รางวัลจูงใจ 

- ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร
ได้รับการช้ีแจง
รายละเอียดการ
ประเมิน 

60 70 80    เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของพนักงาน  ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้าง 
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5. แนวทางการพัฒนารายบุคคลในการปฏิบัติงาน 
ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา เหตุผลหรือความส าคัญ 
ต.ค. – ธ.ค. ม.ค.- มี.ค. เม.ย. – มิ.ย. ก.ค. - 

ก.ย. 
ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
ความเส่ียง 

ระดับดี การสอนงาน จากหัวหน้างาน หรือ
ผู้เช่ียวชาญ 

    เป็นความรู้หลักท่ีส าคัญในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร 

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับดี การส่งไปฝึกอบรม การศึกษาด้วย
ตนเองจากการอ่านหนังสือ 

    ปัจจุบันเทคโนโลยีมีส่วน
ส าคัญท างานมีความรวดเร็ว
และคล่องตัว 

ความคิดสร้างสรรค์ ระดับดี การมอบหมายงานหรือมอบหมาย
งานในโครงการพิเศษ 

    เป็นสมรรถนะท่ีก าหนดใน
ต าแหน่งงานท่ีต้องการ
โยกย้ายไปสู่ต าแหน่งงานนั้น 

คุณธรรมจริยธรรม ระดับดี การจัดอบรมเกี่ยวกับแนวทาง
ประพฤติปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าท่ี
ทางราชการ 

    เป็นความรู้ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้
สามารถติดต่อประสานงานกับ
ผู้รับบริการ การวางตัวที่
เหมาะสม มากขึ้น 

การส่ือสารโน้มน้าวจูงใจ ระดับดี การส่งไปอบรม หรือการสอนงาน     เป็นสมรรถนะท่ีส าคัญในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร 

งานธุรการและสารบรรณ ระดับดี การส่งไปอบรม หรือการสอนงาน
จากหัวหน้างานหรือผู้มีความ
เช่ียวชาญ 

    เป็นความรู้หลักท่ีส าคัญในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร 

ความรู้เกี่ยวกับสายงาน ระดับดี การสอนงาน จากหัวหน้างาน หรือ
ผู้เช่ียวชาญ ปฐมนิเทศ การศึกษา
ด้วยตนเอง และการส่งไปอบรม 

    เป็นความรู้หลักท่ีส าคัญในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร 
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บทที่ 2 
สรุปแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2562 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรปี 2562 

ยุทธศาสตร์ : การเสริมสร้างประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร 

          1. แนวทางการพัฒนา  ก าหนดแนวทางและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร 

ท่ี 
โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 
1. จัดส่งผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ 

พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม 
ตามหลักสูตรท่ีก าหนดจาก
กรมฯและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ในการปฏิบัติงาน 
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  
และพนักงาน 

- ร้อยละของ
จ านวนบุคลากรท่ี
ผ่านการฝึกอบรม 

50 60 70    ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และ 
พนักงานได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนให้เข้ารับการ  
ฝึกอบรมเพื่อน าความรู้มาใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ 
ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ 

2. อบรมพนักงาน  ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง 
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ 

เพื่อให้พนักงานลูกจ้าง  
พนักงานจ้าง 
มีความรู้ในเรื่อง 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

- ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร 
ท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมเรื่องงาน
สารบรรณ 

60 70 80    พนักงาน  ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง  สามารถน าความรู้มา
ปฏิบัติงานของแต่ละส่วนได้ 
ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ 

3. อบรมพนักงาน  ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง  เกี่ยวกับ
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 
 

เพื่อให้พนักงานลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้าง 
มีความรู้  ปลูกจิตส านึก  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล 

- ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร 
ท่ีผ่านการ
ฝึกอบรม 

80 85 90    พนักงาน  ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง  ได้รับการส่งเสริมให้มี
คุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต 
ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ 
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         1. แนวทางการพัฒนา  ก าหนดแนวทางและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 

4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารงานและ                 
การทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร  
พนักงาน  ลูกจ้าง   
และพนักงานจ้าง 
 

เพื่อรับทราบปัญหา
อุปสรรคต่างๆ  ใน
การปฏิบัติงาน  และ  
และเปล่ียนความ
คิดเห็นในด้านต่างๆ  
เพื่อน ามาปรับปรุง
การด าเนินงาน     
ของ  อบต. ให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร
ท่ีผ่านการ
ฝึกอบรม  
 

80 85 90    คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ
พนักงาน  ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง  ได้พัฒนาสมรรถนะ  และขีด 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 
ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ 
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         1. แนวทางการพัฒนา  ก าหนดแนวทางและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร (ต่อ) 

ท่ี 
โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 
5. โครงการปรับปรุง  

ลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ  
อบต. แม่พริก 
 

- เพื่อลดระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ ในการบริการประชาชน
ให้รวดเร็ว  ถูกต้อง 
- เพื่อให้สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองท่ีดี  
พ.ศ. 2546  และด าเนินการ
เป็นไป  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
- เพื่อสร้างระบบบริการท่ีดี 
มีคุณภาพทุกระดับประทับใจ 
-เพื่อเป็นหน่วยงานท่ีมีมาตรฐาน
ในการบริการ 
- เพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบใน
การบริการ 
- เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานต่อไป 

- ร้อยละของ
บุคลากรมี
ความรู้  ความ
เข้าใจ  ในการ
ปฏิบัติงานและ
การให้บริการ 

85 90 95    พนักงาน  ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง  สามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว 
 
 
ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ 
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  2. แนวทางการยกย่อง  ให้รางวัลส าหรับบุคคลที่มีผลการท างานเป็นที่ประจักษ์  และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 

ท่ี 
โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 
1. ประกาศเกียรติคุณส าหรับ

คณะผู้บริหาร พนักงาน  
ลูกจ้าง   
และพนักงานจ้างดีเด่น 
ประจ าเดือน  ของ  อบต. แม่
พริก 
 

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
คณะผู้บริหารพนักงาน  
ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้าง ให้มีความต่ืนตัว  
ในการพัฒนาตน  และ
พัฒนางาน 

- ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร
ท่ีได้รับใบ
ประกาศเกียรติ
คุณ 

60 70 80    ผู้บริหาร พนักงาน  ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง  มีความคิดริเริ่ม  
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  มีวินัย  
ต้ังใจในการปฏิบัติงาน 
ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ 

2. ให้เงินสวัสดิการ  และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (เงิน
รางวัลประจ าปี) 
 

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
พนักงานลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้าง 
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผล  ตาม
แนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

- ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการ
บริหารจัดการ  
ท่ีดี และการ
ประเมิน
ประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน 

80 85 90    พนักงาน  ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง  มีขวัญก าลังใจ  และปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างมี  ประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล 
ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ 
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         3. แนวทางการพัฒนาสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 

1. โครงการจัดกิจกรรม  5  ส. 
 

สร้างบรรยากาศของ
หน่วยงานให้เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน 

- ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร
ได้รับการช้ีแจง
การจัดกิจกรรม 
5 ส. 

80 85 90    พนักงาน  ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง  มีความพึงพอใจ
ในการท างาน  มีบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
ด าเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

2. โครงการจัดหาเครื่องมือ  ส่ือและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

จัดหาเครื่องมือ ส่ือ  
อุปกรณ์  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

- จ านวน
คอมพิวเตอร์  
ต่อจ านวน
บุคลากร 

60 70 80    พนักงาน  ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้าง  มี
คอมพิวเตอร์ใช้ในการท างาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ด าเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

3. โครงการจัดประชุมการบริการ
ประชาชน 

ปรับปรุงกระบวนการ
การให้บริการ  

- ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร
ท่ีได้รับความรู้
ความเข้าใจ 

60 70 80    พนักงาน  ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง  ให้บริการได้
อยา่งรวดเร็ว 
ด าเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
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4. แนวทางการพัฒนามีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 

1. ประชุมช้ีแจงการประเมิน   
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  แก่
พนักงาน  ลูกจ้าง   
และพนักงานจ้าง 
 

เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน  การพัฒนา  
การแก้ไขการ
ปฏิบัติงาน  การ
แต่งต้ัง  การให้ออก
จากราชการ และการ
ให้รางวัลจูงใจ 

- ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร
ได้รับการช้ีแจง
รายละเอียดการ
ประเมิน 

60 70 80    เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของพนักงาน  ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้าง 
 
ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 22 - 

5. แนวทางการพัฒนารายบุคคลในการปฏิบัติงาน 
ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา เหตุผลหรือความส าคัญ 
ต.ค. – ธ.ค. ม.ค.- มี.ค. เม.ย. – มิ.ย. ก.ค. - 

ก.ย. 
ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
ความเส่ียง 

ระดับดี การสอนงาน จากหัวหน้างาน หรือ
ผู้เช่ียวชาญ 

    เป็นความรู้หลักท่ีส าคัญในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร 

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับดี การส่งไปฝึกอบรม การศึกษาด้วย
ตนเองจากการอ่านหนังสือ 

    ปัจจุบันเทคโนโลยีมีส่วน
ส าคัญท างานมีความรวดเร็ว
และคล่องตัว 

ความคิดสร้างสรรค์ ระดับดี การมอบหมายงานหรือมอบหมาย
งานในโครงการพิเศษ 

    เป็นสมรรถนะท่ีก าหนดใน
ต าแหน่งงานท่ีต้องการ
โยกย้ายไปสู่ต าแหน่งงานนั้น 

คุณธรรมจริยธรรม ระดับดี การจัดอบรมเกี่ยวกับแนวทาง
ประพฤติปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าท่ี
ทางราชการ 

    เป็นความรู้ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้
สามารถติดต่อประสานงานกับ
ผู้รับบริการ การวางตัวที่
เหมาะสม มากขึ้น 

การส่ือสารโน้มน้าวจูงใจ ระดับดี การส่งไปอบรม หรือการสอนงาน     เป็นสมรรถนะท่ีส าคัญในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร 

งานธุรการและสารบรรณ ระดับดี การส่งไปอบรม หรือการสอนงาน
จากหัวหน้างานหรือผู้มีความ
เช่ียวชาญ 

    เป็นความรู้หลักท่ีส าคัญในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร 

ความรู้เกี่ยวกับสายงาน ระดับดี การสอนงาน จากหัวหน้างาน หรือ
ผู้เช่ียวชาญ ปฐมนิเทศ การศึกษา
ด้วยตนเอง และการส่งไปอบรม 

    เป็นความรู้หลักท่ีส าคัญในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรปี 2562 

 
 
การส่งพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกดังนี้ 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู คิดเป็นร้อยละ 100% 
ลูกจ้างประจ า คิดเป็นร้อยละ 100% 
พนักงานจ้าง คิดเป็นร้อยละ 100% 
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บทที่ 3 
รูปแบบและกระบวนการติดตามและประเมินผล 

 
การติดตามประเมินผลในคร้ังนี้มีรูปแบบการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินผลในคร้ังนี้ประกอบด้วย พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก จ านวน 88 
คน เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

1. การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน – หลัง  และแบบสอบถามติดตามการประเมินผล 
ภายหลังจากการได้รับการพัฒนาได้ระยะเวลาหนึ่ง  หรือ 
 2. การประเมินสัมภาษณ์ผู้ที่ เก่ียวข้อง  เช่น  ผู้ บังคับบัญชา  หัวหน้างาน  เพื่อนร่วมงาน  
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการพัฒนา  หรือ 
 3. การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา  เช่น  การจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นจัด 

 
3. ขอบเขตในการติดตามและประเมินผล 
 ขอบเขตในการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ๆ 2 ด้านดังนี้ 

3.1 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามแนวการ 
พัฒนาบุคลากรในรอบปี 2561 

3.2 การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งปัญหาอุปสรรคอื่น ๆ ในการใช้บริการ 
ความพึงพอใจต่อการบริการโดยรวมและข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กระบวนการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร และรวบรวมข้อมูล ด าเนินการตามขั้นตอน
ดังนี ้
 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การด าเนินงานแผนพัฒนา 
บุคลากรเพื่อวางแผนการติดตามและประเมินผล 

 จัดท าเคร่ืองมือในการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2562 
 เก็บรวมรวมข้อมูลตามแบบการจัดท าเคร่ืองมือในการการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2562 
 เก็บแบบส ารวจคืน ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล 
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5. กระบวนการและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 การเตรียมข้อมูล ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลตามแผนยุทธศาสตร์ลงในคอมพิวเตอร์โดย
ใช้การแจกแจงตามสถิติข้อมูล 
 5.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าสถิติเชิงพรรณาเพื่ออธบิายลักษณะและความคิดเห็น
เก่ียวกับกลุ่มตัวอย่างโดยแจกแจงความถ่ีและแสดงค่าด้วยร้อยละ 
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ประเมินได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น   ตอน ดังนี้ 
 6.1 น าเสนอขอ้มูลผลการติดตามผลการประเมินตามแผนพัฒนาบุคลากรจากลุ่มเป้าหมาย 
 6.2 สรุปประมวลข้อมูลผลการติดตามผลการประเมินตามแผนพัฒนาบุคลากรจากลุ่มเป้าหมาย 
 6.3 น าเสนอข้อมูลที่น ามาใช้ผลการประเมินความพึงพอใจในการด าเนินตามแผนพัฒนาบุคลากร
จากจากลุ่มเป้าหมายที่ร่วมโครงการ 
 6.4 ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การติดตามผลการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาบุคลกร 

1. แนวทางและสนับสนุนการพัฒนาประสทิธิภาพของบุคลากร 
1. การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนดการ 
จากกรมฯ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนดการจากกรมฯ 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
 

2. เร่ืองการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
การฝึกอบรมเร่ืองการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
 

3. มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
การฝึกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
ปลูกจิตส านึก มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 
 
 

4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานและการทัศนศึกษาดูงาน 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างเพื่อรับทราบปัญหาอปุสรรคต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานและเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามา
ปรับปรุงการด าเนินงานของ อบต. ให้มีประสิทธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 
 

5. โครงการปรับปรุงลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ 

เพื่อลดระยะเวลาในการปฏบิัติราชการ ในการบริการ
ประชาชนให้รวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อสอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และด าเนินการเปน็ไป ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เพื่อสร้างระบบบริการที่ดีมีคุณภาพทุกระดับ
ประทับใจ เพือ่เปน็หน่วยงานที่มีมาตรฐานในการบริการ 
เพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบในการบริการ เพื่อพฒันา
ปรับปรุงและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานต่อไป 
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2. ให้รางวัลส าหรับบุคคลท่ีมีผลการท างานเป็นท่ีประจักษ์ และเป็นท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไป 
1.ประกาศเกียรติคุณ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและ

พนักงานจ้างให้มีความต่ืนตัวในการพัฒนาตนและพัฒนา
งาน 

2. ให้เงินสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (เงินรางวัลประจ าปี 

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนว
ทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. แนวทางการพัฒนาสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร 
1. โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. สร้างบรรยากาศของหน่วยงานให้เอื้อต่อการปฏบิัติงาน 
2. โครงการจัดหาเคร่ืองมือ สื่อและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

3. โครงการจัดประชุมการบริการประชาชน ปรับปรุงการให้บริการ 
4. แนวทางการพัฒนามีการประเมินผลกรปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 

เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาเลือ่นขั้นเงินเดือน  
การพัฒนาการแก้ไขการปฏิบัติงาน การแต่งต้ัง การให้ออก 
จากราชการ และการให้รางวัลจูงใจ 

 
ด าเนินการเสร็จแล้ว ด้วยงบประมาณที่มีจ ากัดอาจจะไม่ตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายไดทั้งหมดแต่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกก็พยายามที่จะบริหารจัดการที่ดีให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างทั่วถึง 

 
2. ผลการติดตามการประเมินตามแผนพัฒนาบคุลากรประจ าปี 2562 
 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลซ่ึงเป็นการสรุปข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายต้ังแต่ ตุลาคม 2561 – 30 

กันยายน 2562 ตามปีงบประมาณ 2562 
วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากร 
1. เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินตามแผนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปี 2561  
2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการด าเนินการตาม 

แผนพัฒนาบุคลากรจากกลุ่มเป้าหมายทั้งด้านบวกและด้านลบและน ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
เหมาะสมตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการด าเนินแผนพัฒนาบุคลกรในปีงบประมาณต่อไป 

3. เพื่อให้ทราบข้อมูลย้อนกลับ น าไปปรับปรุงและช่วยการตัดสินใจในการปรับปรุง 
แผนพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณต่อไป 
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 3. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  
แม่พริก 
 ส าหรับการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการด าเนินแผนพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยแจกแบบสอบถาม จ านวน 134 ชุด ซ่ึง
ได้รับคืน 130 ชุด ผลการติดตามและประเมินแบ่งออกเปน็ 5 ส่วนดังนี้ 

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   จ านวนแบบสอบถามท้ังหมด  134  ชุด   
1.1  ไม่ส่งแบบสอบถาม   จ านวน  4  ชุด    คิดเป็นร้อยละ   2.99 
1.2  ส่งแบบสอบถาม จ านวน  130  ชุด   คิดเป็นร้อยละ  97.01 

 1.1.1 ชาย  65 คน คิดเป็นร้อยละ   50.00     จากผู้ส่งแบบสอบถาม 
 1.1.2 หญิง    65 คน คิดเป็นร้อยละ  50.00    จากผู้ส่งแบบสอบถาม 
 1.1.3 ไม่ระบุเพศ    -   คน คิดเป็นร้อยละ   -          จากผู้ส่งแบบสอบถาม 
 

2. ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  
2.1 ต่ ากว่า 20 ปี  จ านวน   - คน  คิดเป็นร้อยละ  - 
2.2 20 – 30 ปี จ านวน  11 คน  คิดเป็นร้อยละ  8.46 
2.3 30 – 40 ปี จ านวน  44 คน  คิดเป็นร้อยละ  33.85 
2.4 40 – 50 ปี จ านวน   29 คน คิดเป็นร้อยละ  22.31 
2.5 50 – 60 ปี จ านวน  33 คน คิดเป็นร้อยละ  25.38 
2.6 61 ปีข้ึนไป จ านวน  13 คน คิดเป็นร้อยละ  10.00 
 

3. ระดับการศึกษา 
3.1 มัธยมศึกษา  จ านวน  42 คน คิดเป็นร้อยละ 32.31 
3.2 ปวช.  จ านวน  23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.69 
3.3 ปวส.  จ านวน  18 คน คิดเป็นร้อยละ 13.85 
3.4 ปริญญาตรี จ านวน  33 คน คิดเป็นร้อยละ 25.38 
3.5 สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน  14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.77 
3.6 อื่น ๆ ระบุ.......... จ านวน  - คน คิดเป็นร้อยละ - 
 

4. ประเภทต าแหน่ง 
4.1 ข้าราชการการเมือง จ านวน  47 คน คิดเป็นร้อยละ 36.15 
4.2 พนักงานส่วนต าบล จ านวน  25 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 
4.3 พนักงานครู อบต. จ านวน  14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.77 
4.4 ลูกจ้างประจ า    จ านวน    2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.54 
4.5 พนักงานจ้าง  จ านวน  42 คน คิดเป็นร้อยละ 32.31 
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5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 
1.ความพึงพอใจในด้านการฝึกอบรม ร้อยละความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
1 ท่านได้รับการเข้ารับการอบรมหลักสูตรในหนึ่งปีนั้น 1 ครั้งท่านพอใจ
หรือไม่ 

63.85 36.15 0.00 0.00 

2 ก่อนเข้ารับการอบรมท่านมีความรู้เกี่ยวกับหน้าท่ีของท่านมากน้อย 
เพียงใด 

56.92 39.23 3.85 0.00 

3 หลังจากท่ีท่านได้รับการอบรมท่านคิดว่าท่านได้รับความรู้ในระดับใด 65.38 34.62 0.00 0.00 
4 หลังจากได้รับการอบรมท่านได้น าความรู้มาใช้ในงานท่ีเกี่ยวข้องใน
ระดับใด 

63.08 36.92 0.00 0.00 

5 ท่านคิดว่าการเข้ารับการอบรมครั้งนี้มีประโยชน์ต่อตัวท่านมากน้อย
เพียงใด 

66.92 33.08 0.00 0.00 

6 ท่านคิดว่าหากมีการอบรมอีกครั้งท่านจะเข้ารับการอบรมอีกหรือไม่
เพราะอะไร 

68.46 31.54 0.00 0.00 

7 ท่านคิดว่าหน่วยงานท่ีจัดการอบรมให้ความรู้ท่านมีความรู้หรือไม่ 65.38 34.62 0.00 0.00 
8 ท่านสามารถใช้ความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนางานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
มากน้อยเพียงใด 

66.15 330.8 0.77 0.00 

9 หลังจากอบรมท่าน ได้น า เสนอการ ท่ี ท่ าน ได้รับการอบรม ต่อ
ผู้บังคับบัญชาหรือไม่ 

67.69 30.77 1.54 0.00 

10 ท่านรู้สึกพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมครั้งนี้มากน้อยเพียงใด 64.62 37.69 0.00 0.00 
 

2.ความพึงพอใจในด้านการยกย่อง 
ร้อยละความพึงพอใจ 

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย 
1 ท่านได้รับการเข้ารับการอบรมหลักสูตรท่านได้รับใบประกาศเกียรติ
คุณท่านรู้สึกพอใจหรือไม่ 

56.15 43.85 0.00 0.00 

2 ท่านคิดว่าท่านได้รับการยกย่องท่านมีแรงจูงใจในการท างานหรือไม่ 64.62 31.54 3.85 0.00 
3 ท่านคิดว่ารางวัลท่ีได้รับมีส่วนให้ท่านมีขวัญและก าลังในการปฏิบัติงาน
หรอไม่ 

55.38 36.92 7.69 0.00 

4 ท่านมีแรงจูงใจการท างานเพื่อการยกย่องและเงินรางวัลมากน้อย
เพียงใด 

53.08 43.08 3.85 0.00 

5 หน่วยงานของท่านมีส่วนให้ท่านมีขวัญและก าลังใจหรือไม่ 56.15 39.23 4.62 0.00 
6 ท่านคิดว่างานมีผลต่อผลการยกย่องและรางวัลมากน้อยเพียงใด 58.46 39.23 2.31 0.00 
7 ท่านคิดว่ามีความเป็นธรรมในการจัดสรรรางวัลภายในองค์กรมากน้อย
เพียงใด 

66.92 33.08 0.00 0.00 

8 ท่านคิดว่ารางวัลท่ีท่านได้น ามาเป็นเกียรติภูมิประวัติของตนเองมาก
น้อยเพียงใด 

60.00 37.69 2.31 0.00 

9 ท่านรู้สึกพึงพอใจในรางวัลและการยกย่องครั้งนี้มากน้อยเพียงใด 56.15 33.85 10.00 0.00 
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3.ความพึงพอใจด้านการเรียนรู้ภายในองค์กร 
ร้อยละความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
1 ข้ันตอนการให้บริการภายในองค์กรมีความยุ่งยากและซับซ้อน 56.15 41.54 2.31 0.00 
2 ความรวดเร็วในการให้บริการในองค์กร 54.62 42.31 3.07 0.00 
3 ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 56.92 38.46 4.62 0.00 
4 ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ 59.23 37.69 3.08 0.00 
5 ความสะดวกท่ีได้รับจากการให้บริการแต่ละขั้นตอน 56.15 43.08 0.77 0.00 
6 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการหรือไม่ 57.69 40.77 1.54 0.00 
7 ท่านคิดว่าในหน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์ในการส่ือสารและการปฏิบัติ 
งานหรือไม่ 

53.85 43.08 3.07 0.00 

8 ท่านมีความเข้าใจในการให้บริการประชาชนมากน้อยเพียงใด 46.92 44.62 8.46 0.00 
9 ท่านคิดว่าโครงการ 5 ส มีความร่วมมือในองค์กรระดับใด 60.00 39.23 0.77 0.00 
10 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการประชาชน 58.46 38.46 30.8 0.00 

 
 
 
 

4.ความพึงพอใจด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ร้อยละความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
1 มีการเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม 63.85 33.85 2.30  
2 มีการปิดประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงาน 65.38 33.08 1.54  
3 มีการเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็น 62.31 34.62 3.07  
4 ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 64.62 33.85 1.53  
5 การด าเนินการงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 66.15 33.08 0.77  
6 ผลการด าเนินปฏิบัติงานน าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือไม่ 63.85 32.31 3.84  
7 มีความโปร่งใสในการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือไม่ 66.92 32.31 0.77  
8 ท่านคิดว่าการประเมินมีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือไม่ 65.38 33.85 0.77  
9 ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองมากน้อยเพียงใด 64.62 33.08 2.30  
10 ท่านพอใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด 63.08 35.38 1.54  
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5.ความพึงพอใจต่อบรรยากาศในการท างานขององค์กร 
ร้อยละความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
1 ความพึงพอใจท่ีมีต่อภาระงานท่ีได้รับมอบหมายและมีอิสระในการตัดสินใจ
งานตามขอบเขตความรับผิดชอบ 

64.61 34.62 0.77 0.00 

2 ความพึงพอใจท่ีท่านได้ท างานในหน่วยงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ 62.31 36.15 1.54 0.00 
3 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงานท่ี
เอื้อต่อการท างาน 

68.46 30.00 1.54 0.00 

4 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่งเสริมอาชีวอนามัย สุขภาพ ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนมีแผนป้องกันภัยพิบัติของหน่วยงาน 

64.61 32.61 3.08 0.00 

5 ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาและยุติข้อขัดแย้งใน
หน่วยงาน 

66.15 32.61 1.54 0.00 

6 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้ค าปรึกษา การช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 
จากผู้บังคับบัญชา 

66.92 31.54 1.54 0.00 

7 ความพึงพอใจท่ีมีต่อบรรยากาศการท างานของหน่วยงานท่ีส่งเสริมความ
ผูกพันระหว่างบุคลากร สร้างสรรค์วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน 

67.69 30.00 2.31 0.00 

8 ความพึงพอใจต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรและการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน 

66.92 33.08 0.0 0.00 

9 ความพึงพอใจท่ีหน่วยงานให้ความส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม การ
ท างานเป็นทีมของบุคลากร 

64.61 34.62 0.77 0.00 

10 ความพึงพอใจท่ีหน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อ
ผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานซึง่เป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จของ
หน่วยงาน 

63.08 36.15 0.77 0.00 

 
6.พึงพอใจต่อการสนบัสนุนและสร้างแรงจูงใจของหน่วยงาน 

 
ร้อยละความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
1 ความพึงพอใจท่ีหน่วยงานให้การสนับสนุนบุคลากรในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้ความช านาญในสาย
อาชีพ 

63.08 33.85 3.08 0.0 

2 ความพึงพอใจท่ีหน่วยงานจัดเตรียมและพัฒนาแหล่งข้อมูลเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้หรือการพัฒนาบุคลากร 

65.38 32.31 2.31 0.00 

3 ความพึงพอใจท่ีหน่วยงานกระตือรือร้นในการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง 62.31 35.38 2.31 0.00 
4 ความพึงพอใจท่ีหน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพงานท่ีได้รับผิดชอบ 

66.15 33.08 0.77 0.00 

5 ความพึงพอใจท่ีหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับ 
การปฏิบัติงาน 

66.92 32.31 0.77 0.00 

6 ความพึงพอใจท่ีหน่วยงานท่ีมีนโยบายและมีมาตรฐานสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากร 

65.38 31.54 3.08 0.00 

7 ความพึงพอใจท่ีหน่วยงานมีการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือและอ านวย 63.85 33.84 2.31 0.00 
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ความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร 
8 ความพึงพอใจท่ีหน่วยงานเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรโดยการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ   

64.62 35.38 0.00 0.00 

9 ความพึงพอใจท่ีหน่วยงานมีมาตรฐานสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคง 
ในอาชีพการงานของบุคลากร 

65.38 33.85 0.77 0.00 

 

7.ความพึงพอใจต่อนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน 
ร้อยละความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
1. ความพึงพอใจต่อนโยบายและเป้าหมายของการบริหารงานบุคคล 66.15 33.85 0.00 0.00 
2. ความพึงพอใจต่อแผนการพัฒนาบุคลากร 68.46 31.54 0.00 0.00 
3. ความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา 66.92 33.08 0.00 0.00 
4. ความพึงพอใจต่อการติดตามการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา 65.38 34.62 0.00 0.00 
5. ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการแต่งต้ัง  โยกย้าย เปล่ียนสายงาน 67.69 32.31 0.00 0.00 
6. ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจ าปี 68.46 31.54 0.00 0.00 

 

ค าถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอื่น ๆ  
1. ท่านอยากให้ อบต.แม่พริก พัฒนาไปในทิศทางใด เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพ 

1.1 พัฒนาระบบการท างานของราชการไทย ท างานตรงเวลาท้ังไปและกลับ 
1.2 อยากให้พนักงานเปรียบ อบต.เสมือนบ้านของเรา 
1.3 อยากให้มีการวางกฎระเบียบในการถือปฏิบัติกันโดยเคร่งครัด 
1.4 อยากให้พิจารณาด้านจิตส านึกของบุคลากร การร่วมงาน การมีจิตอาสา 
1.5 อยากให้องค์กรพัฒนาไปในด้านจิตใจ ในการช่วยเหลือกัน การรับผิดชอบงานในแต่ละส่วน 

ให้งานบรรลุเป้าหมาย 
1.6 มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
1.7 อยากให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีชุดนักเรียนและตราสัญลักษณ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ 

อบต. 
1.8 บริการประชาชนทุกระดับ ให้ประทับใจ 
1.9 พัฒนาด้านความรู้ คุณธรรม ความสามัคคี ในการปฏิบัติงาน 

 

2. ท่านอยากได้ส่ิงจูงใจในการท างานอย่างไร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
2.1 ก าลังใจจากทีมงานและผู้บริหาร 
2.2 สามารถเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาได้ 
2.3 ผู้น าท่ีมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาต าบลให้เจริญก้าวหน้า 
2.4 ประเมินความดีความชอบ จากผลงานและการปฏิบัติงาน 
2.5 ค าติชมจากผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติหน้าท่ี 
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2.6 จัดอบรมและกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างพลังในการท างาน และมีใจรักองค์กร 
2.7 ขวัญก าลังใจ ความก้าวหน้าในการท างาน 

 

3. ความคิดเห็นอื่น ๆ  
3.1 อยากให้มีการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีกว่านี้ 
3.2 อยากให้มีการจัดท าการแบ่งสายงานอย่างชัดเจน โดยผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนต่าง ๆ 
3.3 เดินตามทิศทางท่ีผู้บริหารมองเห็นว่าเป็นหนทางท่ีดีท่ีสุดเพื่อพัฒนาองค์กร 
3.4 อยากให้รองมาดูแลงานด้านการศึกษา 
3.5 ทีมงาน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกมีศักยภาพอยู่แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 34 - 

 
วิเคราะห์แบบสอบถามใน 7 หัวข้อหลัก  ประกอบด้วย 

1. ความพึงพอใจในด้านการฝึกอบรม     คิดเป็นร้อยละ  84.00 
2. ความพึงพอใจในด้านการยกย่อง     คิดเป็นร้อยละ  76.11 
3. ความพึงพอใจในด้านการเรียนรู้ภายในองค์กร    คิดเป็นร้อยละ  72.80 
4. ความพึงพอใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  คิดเป็นร้อยละ  84.30 
5. ความพึงพอใจต่อบรรยากาศในการท างานขององค์กร   คิดเป็นร้อยละ  85.20 
6. ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจของหน่วยงาน  คิดเป็นร้อยละ  84.22 
7. ความพึงพอใจต่อนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน  คิดเป็นร้อยละ  87.33 

    

  แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของบุคลากร ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  
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ข้อมูลท่ี 1 ความพึงพอใจในด้านการฝึกอบรม  
ข้อมูลท่ี 2 ความพึงพอใจในด้านการยกย่อง 
ข้อมูลท่ี 3 ความพึงพอใจในด้านการเรียนรู้ภายในองค์กร 
ข้อมูลท่ี 4 ความพึงพอใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ข้อมูลท่ี 5 ความพึงพอใจต่อบรรยากาศในการท างานขององค์กร 
ข้อมูลท่ี 6 ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจของหน่วยงาน 
ข้อมูลท่ี 7 ความพึงพอใจต่อนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน 
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สรุปผล จากแผนภูมิ ข้างต้น 
1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก มีความพึงพอใจในด้านการฝึกอบรม คิดเป็น

ร้อยละ 84.00 ซึ่งอยู่ในระดับ ความพึงพอใจมากท่ีสุด  (เกณฑ์ความพอใจมากท่ีสุด  81 - 100)   
 แนวทางปรับปรุงแก้ไข  - 
 แนวทางการต่อยอด การพัฒนา ควรส่งเสริมการฝึกอบรมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลแม่พริก อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ท่ีสนใจ 
2. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก มีความพึงพอใจในด้านการยกย่อง คิดเป็น

ร้อยละ 76.11 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (เกณฑ์ความพอใจมากท่ีสุด 81-100) 
 แนวทางปรับปรุงแก้ไข  - 
 แนวทางการต่อยอด การพัฒนา ควรส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลแม่พริก มีแรงจูงใจการท างานเพื่อการยกย่องและมีขวัญก าลังใจพร้อมจัดสวัสดิการ
ต่าง  
 ภายในองค์กรให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
3. บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก มีความพึงพอใจด้านการเรียนรู้ภายในองค์กร คิดเป็น

ร้อยละ 72.80 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (เกณฑ์ความพอใจมากท่ีสุด 81-100) 
 แนวทางปรับปรุงแก้ไข  - 
 แนวทางการต่อยอด การพัฒนา ควรส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนต าบล 
 แม่พริก มีการเรียนรู้ภายในองค์กรส่งเสริมให้มีการบริการแก่ประชาชน เต็มท่ีในการ 
 ให้บริการ มีระยะเวลาการให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสมและด าเนินกิจกรรม 5 ส 
 ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
4. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก มีความพึงพอใจต่อการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 84.30 ความพึงพอใจมากท่ีสุด  (เกณฑ์ความพอใจมาก
ท่ีสุด  81 - 100)   

 แนวทางปรับปรุงแก้ไข  - 
 แนวทางการต่อยอด การพัฒนา ควรส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนต าบล 
 แม่พริก มีส่วนรวม เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเป็น ด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ี
 ก าหนด มีความโปร่งใส มีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
5. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  มีความพึงพอใจต่อบรรยายกาศในการ

ท างานขององค์กร คิดเป็นร้อยละ  85.20  ความพึงพอใจมากท่ีสุด  (เกณฑ์ความพอใจมากท่ีสุด  
81 - 100)   
แนวทางปรับปรุงแก้ไข  - 
แนวทางการต่อยอด การพัฒนา ควรส่งเสริมในหน่วยงานอย่างเต็มท่ีมีการจัดสภาพแวดล้อมใน
การท างานท่ีเอื้อต่อการท างาน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีกระบวนการแก้ไขปัญหา
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และยุติข้อขัดแย้งในหน่วยงาน ส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากร สร้างวัฒนธรรมการอยู่
ร่วมกัน  

6. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและสร้าง
แรงจูงใจของหน่วยงาน   คิดเป็นร้อยละ  84.22  ซึ่งอยู่ในระดับ ความพึงพอใจมากท่ีสุด  
(เกณฑ์ความพอใจมากท่ีสุด  81 - 100)   
แนวทางปรับปรุงแก้ไข  -  
แนวทางการต่อยอด การพัฒนา เพิ่มการสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในสังกัดให้มาก
ยิ่งขึ้นส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภายงานท่ีได้รับผิดชอบ มีการ
จัดสวัสดิการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรโดยการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ และมีมาตรฐานสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงานของ
บุคลากร 
 

7. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ความพึงพอใจต่อนโยบายและการ
บริหารงานของหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ  87.33  ซึ่งอยู่ในระดับ ความพึงพอใจมากท่ีสุด  
(เกณฑ์ความพอใจมากท่ีสุด  81 - 100)   

 แนวทางปรับปรุงแก้ไข  - 
แนวทางการต่อยอด การพัฒนา  เห็นควรด าเนินการตามนโยบายและเป้าหมายของการ
บริหารงานบุคคล ต่อแผนการพัฒนาบุคลากร และด าเนินการทางการบริหารงานบุคคคอย่าง
ต่อเนื่อง 
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บทที่ 5 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผล 
สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2562 

 จากการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ได้วิเคราะห์จากผลการสอบถามความพึง
พอใจ 100 %  จากแบบสอบถามของผู้ท่ีส่งแบบสอบถามเท่านั้น  และยังมีบุคลากรอีกจ านวนหนึ่ง ท่ีองค์กร
ยังไม่ได้รับความร่วมมือ จึงเป็นจุดด้อยหนึ่งขององค์กร ท่ีท าให้ผลการสอบถามยังไม่เต็ม  100 %  ของ
พนักงานท้ังหมด  และบุคลากรส่วนหนึ่งไม่เห็นความส าคัญของแบบสอบถาม ก็เป็นปัญหาหนึ่งท่ีหน่วยงาน 
เราต้องเสริมสร้างความรักความสามัคคี  ความรักษ์ในองค์กรและหน่วยงาน แต่อย่างไรก็ดี  การสอบถามตาม
แบบสอบถามนี้ แสดงผลเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ท่ีส าคัญท่ีสุด เราจะท าอย่างไร ให้องค์กรเราดีอย่างท่ีเราเป็นอยู่  
และเป็นองค์กรท่ีน่าอยู่ในใจของบุคลากร ต่อไป  และส่วนท่ีรับผิดชอบในส่วนนี้ จะให้ความส าคัญและพัฒนา
ความคิด  รวมถึงความต้องการในปฐมภูมิของบุคลากรต่อไป 

   
2. ข้อเสนอต่อแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
 - ควรส่งเสริมการอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรภายในองค์กรให้มากกว่านี้ 
 - ควรสนับสนุนการฝึกอบรมแก่บุคลากรมากกว่าหนึ่งหลักสูตรต่อปี 
 - วางแผนการอบรมในแต่ละปีให้มีมาตรฐานประจ าปีทุกปี 
 - ควรสนับสนุนการอบรมศึกษาดูงานภายนอกองค์กรอื่นอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
 - ส่งเสริมการเข้าร่วมการฝึกสัมมนากับหน่วยงานอื่นทีเ่ก่ียวข้อง 
 - จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมให้เพียงพอ 
 - มีการปรับปรุงด้านการบริการของบุคลากรในหน่วยงานให้มีบริหารจัดการที่ดี 
 - มีการจัดการติดตามและประเมินผลการท างานอย่างต่อเนือ่ง 
 - ให้เจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการจัดโครงการต่าง ๆ 
  - มีความเสมอภาคในการบริหารและการบริการประชาชน 
 - ประชุมการปฏิบัติงานแต่ละส่วนภายในองค์กรด้วยความต่อเนื่อง 
 - มีการประชุมแสดงความคิดเห็นต่อแผนการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 
 
 จากการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกผลการติดตามและประเมินนี้ควรน าไปวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายในพืน้ที่เพื่อน าขอ้มูลต่าง ๆ ที่ได้รับไปปรับปรุงกระบวนการพัฒนาด้าน
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป 
 
 
 


