
 
 

 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  

ของเทศบาลตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 

(รอบ 12 เดือน ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖0–๓0 กันยายน ๒๕๖1) 
 

 
 

งานการเจาหนาที่ ฝายธุรการ สํานักปลดัเทศบาล 
เทศบาลตําบลนางแล 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(รอบ 12 เดือน ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

เทศบาลตําบลนางแล อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร 
โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล 
  หมายเหตุ 
  

ยุทธศาตรท่ี 1 
พัฒนาบุคลากรให
มีศักยภาพสูงสุด 
ทันตอเทคโนโลยี
ใหมๆ ในงานโดย
ใชระบบสมรรถนะ
เปนเครื่องมือหลัก
ในการบริหาร
จัดการการพัฒนา 

(1) รอยละเฉล่ียของ
ขาราชการท่ีผาน
การประเมิน
สมรรถนะใน
ระดับท่ีองคกร
คาดหวัง (% 
Competency 
Fit) 

(2) จํานวนวันท่ี
ไดรับการพัฒนา
เฉล่ียตอคนตอป 

(1) โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากร
เทศบาลตําบลนางแล 

- รอยละ 100 การฝกอบรม งานการเจาหนาท่ี  
ฝายธุรการ  
สํานักปลัดเทศบาล 

ความพึงพอใจ 
รอยละ 66.67 

ธันวาคม 60 
 

(2) โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- รอยละ  100 การฝกอบรม/
ศึกษาดูงาน 

งานการเจาหนาท่ี  
ฝายธุรการ  
สํานักปลัดเทศบาล 

ความพึงพอใจ 
รอยละ 80 
 

กุมภาพันธ 61 

(3) โครงการการจัดทํา 
Work Flow ของ
บุคลากรทุกสายงาน 

- คูมือการจัดทํา
Work Flow 

การประสาน
การจัดสงขอมูล 

งานการเจาหนาท่ี 
 ฝายธุรการ สํานัก
ปลัดเทศบาล 

แบบติดตาม
การนําไปปฏิบัติ 

ตุลาคม 60 

  (4) โครงการอบรมความรู
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับ
การปฏิบัติงานของ 
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

 
 

- รอยละ 105 
 

การฝกอบรม/
ศึกษาดูงาน 

งานเทคโนโลยี ฯ 
 ฝายธุรการ  
สํานักปลัดเทศบาล 

ความพึงพอใจ 
รอยละ 100 
 

กันยายน 61 



ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร 
โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล 
  หมายเหตุ 
  

ยุทธศาตรท่ี 1 
(ตอ) 
 

 (5) โครงการอบรม
เสริมสรางความรูดาน
กฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

- รอยละ 90  การฝกอบรม งานนิติการ ฝายธุรการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

ความพึงพอใจ 
รอยละ 80 
 

 สิงหาคม 61 

  (6) โครงการอบรม
เสริมสรางความรูดาน
กฎหมายหลักสูตร 
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร
ของราชการและ
หลักสูตร พ.ร.บ.การ
อํานวยความสะดวก 

 

- รอยละ 80  
 

การฝกอบรม งานบริหาร งานท่ัวไป 
ฝายธุรการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

ความพึงพอใจ 
รอยละ 85.12 
 

พฤษภาคม 61 

  (7) โครงการซักซอมแผน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยและการ
ชวยเหลือผูประสบภัย
ผูปวยฉุกเฉิน 
 
 
 

- รอยละ 100 การฝกอบรม งานปองกัน ฯ 
 ฝายธุรการ  
สํานักปลัด เทศบาล 

ความพึงพอใจ 
รอยละ 100 
 

สิงหาคม 



ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร 
โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล 
  หมายเหตุ 
  

ยุทธศาตรท่ี 1 
(ตอ) 
 

 (8) โครงการรณรงค
ปองกันและแกไข
ปญหาไฟปาและ
หมอกควัน 

- รอยละ  103 
 

การฝกอบรม งานปองกัน  ฯ 
ฝายธุรการ สํานักปลัด 
เทศบาล 

ความพึงพอใจ 
รอยละ 100 
 

มกราคม 61 

  (9) โครงการอบรมในการ
จัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

- รอยละ  80 การฝกอบรม งานวิเคราะหนโยบาย ฯ
ฝายอํานวยการ  
สํานักปลัดเทศบาล 

ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด 

มกราคม 61 

  (10) โครงการอบรม
ทบทวนบุคลากร
ทางการศึกษาในการ
จัดวางระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษา
และจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา 

 

- รอยละ 100 
 

การฝกอบรม กองการศึกษา แผนการเรียน
การสอน 

 ธันวาคม 60 

  (11) โครงการอบรมผูมี
สวนเกี่ยวของในการ
สงเสริมการพัฒนา
สมรรถนะและ
พัฒนาการเด็กเล็ก 

 
 

- รอยละ 100 การฝกอบรม กองการศึกษา ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด 

พฤศจิกายน 60 

 



ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรท่ี 2 

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร 
โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล 
 

หมายเหตุ 
 

ยุทธศาตรท่ี 2 
เสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมจิตอาสา การ
เขาถึงประชาชนใหแก
บุคลากร 

(1) จํานวนวันตอ
คนตอปท่ี
บุคลากรไดรับ
การพัฒนา 
หรือเขารวม
กิจกรรมดาน
สงเสริม
คุณธรรม และ
จิตอาสา 

(2) ผลการสํารวจ
ภาพลักษณ
ดานคุณธรรม
จริยธรรม ของ
บุคลากรตอ
สังคมภายนอก 

(1) โครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม 
ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและ
พนักงาน 

- รอยละ  100 การฝกอบรม งานการเจาหนาท่ี  
ฝายธุรการ สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ความพึงพอใจ 
รอยละ 66.76 

มิถุนายน 61 

(2) โครงการอบรมให
ความรูการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

- รอยละ 80  การฝกอบรม งานนิติการ ฝาย
ธุรการ สํานักปลัด 
เทศบาล 

ความพึงพอใจ 
รอยละ 82 

สิงหาคม 61 

 (3) โครงการอบรมให
ความรูหลักสูตร
ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

- รอยละ  80  การฝกอบรม งานนิติการ ฝาย
ธุรการ สํานักปลัด 
เทศบาล 

ผานการทดสอบ 
รอยละ 90 

กรกฎาคม 61 

  (4) โครงการรณรงค
ครอบครัวงดเหลา
เขาพรรษา 

- รอยละ100   จัดกิจกรรม
งดเหลา
เขาพรรษา  
 

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 

ประกาศนียบัตร กรกฎาคม 61 



ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร 
โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล 
 

หมายเหตุ 
 

  (5) กิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีทองถ่ิน 
เชน ประเพณียี่เปง 
กิจกรรมหลอเทียน
เขาพรรษาและแห
เทียนเขาพรรษา  
เปนตน  

- รอยละ 100 การฝกอบรม ทุกหนวยงาน
ราชการ 

ตามแบบท่ี
กําหนด 

พฤศจิกายน 61 

 
 
 

 



ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรท่ี 3 

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร 
โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผูรับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 
หมายเหตุ 

ยุทธศาตรท่ี 3 
สรางภาวะผูนํา
และทักษะดาน
การบริหาร “คน” 
ท่ีเขมแข็งใหแก
ผูบังคับบัญชาเพื่อ
ใชในการจูงใจ
พัฒนาและ
มอบหมายงาน
ผูใตบังคับบัญชา 

(1) จํานวนวันตอ
คนตอปท่ี
บุคลากรซึ่ง
ดํารงตําแหนง
ผูบังคับบัญชา
ท่ีไดรับการ
พัฒนาในเรื่อง
ภาวะผูนําและ
การบริหารคน 

(2) ผลการประเมิน
ทัศนคติของ
บุคลากรตอ
ผูบังคับบัญชา 

(1) โครงการพัฒนา
ระบบประเมิน 
Leadership 
Competency 
แบบ 360 องศา 
 

- ระดับ
ความสําเร็จใน
การพัฒนาระบบ
การประเมิน 

  

การฝกอบรม งานการเจาหนาท่ี 
ฝายธุรการ สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด 

 

(2) โครงการพัฒนา
ความรูการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
แกผูบังคับบัญชา 
(HR For Line 
Manager) 
 

- จํานวนบุคลากร
ท่ีเขารวม
โครงการ 

  

การฝกอบรม งานการเจาหนาท่ี 
ฝายธุรการ สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ทดสอบตาม
แบบท่ีกําหนด 

 

ยุทธศาตรท่ี 3 
(ตอ) 

 (3) โครงการพัฒนา
บุคลากรโดยการ
จัดสงเขาฝกอบรม
กับหนวยงาน
ภายนอก 

- รอยละของ
จํานวนบุคลากร
ท่ีเขารับการ
ฝกอบรมตาม
เปาหมาย 

 

การฝกอบรม ทุกหนวยงาน
ราชการ 

ตามแบบท่ี
กําหนด 

 

 
 



ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรท่ี 4 

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร 
โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล 
หมายเหตุ 

ยุทธศาตรท่ี 4 
สรางวัฒนธรรม
การทํางาน
รวมกันอยางมี
ความสุขและ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากร 

(1) จํานวนวันตอ
คนตอปท่ี
บุคลากรท่ี
เขารวม
กิจกรรม
พัฒนา
ความสุขกาย 
สุขใจ 

(2) รอยละของ
ความพึงพอใจ
ของบุคลากร
ตอการ
ปฏิบัติงาน 

(1) โครงการฝกอบรม
สรางความสมัคร
สมานสามัคคีเพื่อ
ความสัมพันธท่ีดี
ในองคกร 
 

- รอยละ 100 
  

กิจกรรม 
เช่ือม
ความสัมพันธ 

งานการเจาหนาท่ี 
ฝายธุรการ สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ความพึงพอใจ 
รอยละ 100 

ธันวาคม 61 

(2) โครงการ 5 ส. - จํานวน 4 ครั้ง 
  

การจัด
กิจกรรมทํา
ความสะอาด
สถานท่ี
ทํางาน 

งานบริหารงาน
ท่ัวไป ฝายธุรการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

ประเมินความพึง
พอใจตอการจัด
โครงการ  
รอยละ 95.59 

พฤศจิกายน 60 
กุมภาพันธ   61 
พฤศจิกายน 61 
สิงหาคม     61  

 
 (3) โครงการพัฒนา

บุคลากรโดยการ
จัดสงเขา
ฝกอบรมกับ
สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน 
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

 
 

- รอยละ 2  
 

การฝกอบรม ทุกหนวยงาน
ราชการ 

แบบรายงานการ
เขารับการอบรม 

 



ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร 
โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล 
หมายเหตุ 

ยุทธศาตรท่ี 4 
(ตอ) 

 (4) โครงการพัฒนา
บุคลากรโดยการ
จัดสงเขา
ฝกอบรมกับ
สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน 
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

- รอยละ 2  
 

การฝกอบรม ทุกหนวยงาน
ราชการ 

แบบรายงานการ
เขารับการอบรม 

 

  (5) โครงการพัฒนา
บุคลากรโดยการ
จัดสงเขาฝกอบรม
กับหนวยงาน
ภายนอก 

- รอยละ 70 การฝกอบรม ทุกหนวยงาน
ราชการ 

แบบรายงานการ
เขารับการอบรม 

 



 
 
 
 
 

 


