
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

(ผลการด าเนินการตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
 

 
ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
๑. การวางแผนก าลังคน 

1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๔-๒๕๖๖) 

 
1.2 การจัดท าค าสั่งหน้าที่รับผิดชอบ

ของส่วนราชการในองค์การ
บริหารส่วนต าบลสาวแห ตาม
แผนอัตราก าลัง 

 

 
1.1 เพ่ือใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการในการวางแผน
ใช้อัตราก าลัง 
1.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ
ต าแหน่ง 

 
1.1 แผนอัตราก าลัง 
จ านวน 1 เล่ม 
 
1.2 ค าสั่งครบทุกต าแหน่ง  

 
1.1 ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี   
      (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) และประกาศใช้แผน     
       วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
1.2 ด าเนินการจัดท าค าสั่งหน้าที่รับผิดชอบของ   
     สว่นราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลสาว 
     แหตามแผนอัตราก าลัง 

 

 
1.1 หน่วยงานมีแผน
อัตราก าลัง ที่มี
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 
1.2 พนักงานแต่ละ
ต าแหน่งรู้ภาระหน้าที่ตาม
ต าแหน่งของตนเอง 

๒. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
  ๒.๑ จัดท าประกาศรับโอนพนักงาน
ส่วนต าบลสายปฏิบัติ     ในต าแหน่ง
ที่ว่าง ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 
  ๒.๒ รายงานต าแหน่งว่างสายบริหาร 
เพ่ือขอใช้บัญชีการสรรหา จาก ก.อบต. 

 
๒.๑ เพ่ือสรรหาบุคคลมาแทน
ในต าแหน่งที่ว่าง 
 
 
2.2 เพ่ือสรรหาต าแหน่งสาย
บริหารแทนต าแหน่งที่ว่าง 
 
 

 
๒.๑ ประกาศรับโอน
พนักงานส่วนต าบล 
จ านวน ๑ ต าแหน่ง 
 
๒.๒ รายงานต าแหน่งว่าง 
สายบริหาร จ านวน ๒ 
ต าแหน่ง  

  
๒.๑ ด าเนินการจัดท าประกาศรับโอนพนักงานส่วน
ต าบลสายปฏิบัติในต าแหน่งที่ว่าง ต าแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๒.๒ ด าเนินการรายงานต าแหน่งว่างสายบริหาร 
เพ่ือขอใช้บัญชีการสรรหา จาก ก.อบต. 

 
 

 
ในการด าเนินการประกาศ
รับโอน และรายงานการขอ
ใช้บัญชีจาก ก.อบต ยังไม่มี
ผู้มาด ารงต าแหน่งทั้ง ๓ 
ต าแหน่ง ท าให้การ
ปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ 



๓. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๓.๑ ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เพ่ือ
รองรับภาระงานที่ต่อเนื่อง 
๓.๒ มีการประกาศหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นรอบ
การประเมิน เพื่อให้ได้ผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
๓.๓ มีการจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคล 
๓.๔ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือน าผลการ
ปฏิบัติงานไปประกอบการเลื่อนขั้น
เงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทน ต่อสัญญา
จ้าง โดยยึดหลักความยุติธรรม 

 
3.1 เพ่ือน าผลการประเมิน
การปฏิบัติงานไปประกอบการ
ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง 
3.2 เพ่ือให้พนักงานทราบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
3.3 เพ่ือใช้ประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.4 เพ่ือให้การประเมินฯ 
เป็นไปด้วยความยุติธรรม 

 
๓.๑ พนักงานจ้างได้รับ
การประเมินและต่อสัญญา
จ้าง จ านวน ๒๐ ราย 
๓.๒ จัดท าประกาศ
หลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานฯ จ านวน ๒ 
รอบการประเมิน 
๓.๓ พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง จ านวน 34 
ราย จัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติครบทุกคน 
3.4 มีคณะกรรมการการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ฯ ครบ 3 คณะฯ  

 
๓.๑ ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อ
สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  
๓.๒ ด าเนินการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน 
เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
๓.๓ ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานรายบุคคล 
๓.๔ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือน าผลการปฏิบัติงานไป
ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทน 
ต่อสัญญาจ้าง โดยยึดหลักความยุติธรรม 

 
 

๔. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
๔.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ยึด
ระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน 
๔.๒ มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราท า
ความดีเพ่ือชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
๔.๓ จัดโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร

 
4.1 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
รักษาวินัยในการปฏิบัติงาน 
4.2 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
รู้จักเสียสละ มีจิตสาธารณะ 
ช่วยเหลือชุมชนและสังคม 
4.3 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
ในองค์กรปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ โปร่งใส มีคุณธรรม 

 
4.1 บุคลากรทุกระดับยึด
มั่นในระบบคุณธรรมเพ่ือ
เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน 
4.2 มีการจัดกิจกรรมจิต
อาสา เราท าความดีเพ่ือ
ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ เดือนละ 
1 ครั้ง 

 
๔.๑ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรม
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
๔.๒ มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราท าความดีเพ่ือ
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เดือนละ 1 ครั้ง 
๔.๓ ด าเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห วันที่ 
20 กรกฎาคม 2563 ณ วัดบ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 

 
การวัดผลของกิจกรรม ยัง
ไม่มีการจัดตั้งทีมงานเพ่ือ
ติดตามและประเมินผล
แผนการจัดการความรู้ใน
องค์กร 



ส่วนต าบลสาวแห  
๔.๔ ประกาศคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
๔.๕ มีการประกาศหลักเกณฑ์การ
ตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิจของผู้บริหาร
หน่วยงานในเรื่องการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
๔.๖ มีการจัดเก็บหลักฐานหรือรายงาน
เกี่ยวกับด้านการบริหารงานบุคคลไว้เพ่ือ
การตรวจสอบ 

จริยธรรม 
 

4.3 คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. และพนักงาน 
อบต.สาวแห ทุกคน เข้า
ร่วมโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมส าหรับ
ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบล
สาวแห  
4.4 มีประกาศคุณธรรม 
จริยธรรม 1 ฉบับ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

ต าบลสาวแห  
๔.๔ จัดท าประกาศคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ และบันทึกแจ้งเวียนให้
พนักงานทราบทุกคน  
๔.๕ มีการจัดเก็บหลักฐานหรือรายงานเกี่ยวกับด้าน
การบริหารงานบุคคลไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

๕. การสรรหาคนดีคนเก่ง 
5.1 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรร
หาข้าราชการและพนักงานจ้างให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตราก าลังที่ลาออก หรือโอนย้าย ให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา
และเลือกสรร เพ่ือให้การสรรหาและ
เลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
และเป็นคนดีสอดคล้องภารกิจของ
หน่วยงาน 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ในปีงบประมาณ 2563 ไม่
มีพนักงานโอนย้ายมาแทน
ต าแหน่งที่ว่าง และไม่มีการ
สรรหาต าแหน่งพนักงาน
จ้าง เนื่องจากพนักงานจ้าง
ไม่มีต าแหน่งว่าง 



๖. การพัฒนาบุคลากร 
๖.๑ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 
๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
๖.๒ การจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับ
การพัฒนาความรู้ ทักษะ อย่างสม่ าเสมอ 
๖.๓ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้ให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ 
๖.๔ การเก็บรวบรวม องค์ความรู้ให้เป็น
ระบบและหมวดหมู่ 
๖.5 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
๖.6 มีการบันทึกข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น 
ในระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
เพ่ือสามารถน ามาใช้งานได้เป็นปัจจุบัน 
๖.7 มีการพัฒนาความรู้ด้าน IT ของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
๖.8 มีการบันทึกข้อมูลในระบบต่างๆ
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อทีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ได้อย่างรวดเร็วและเป็นจัดเก็บข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศที่สามารถน ามาใช้ได้
สะดวก รวดเร็ว 
๖.9 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรวมทั้ง
กิจกรรมต่างๆทางเว็บไซต์ และเว็บเพจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 

 
6.1 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากร 
6.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะทั้งด้านความคิด 
ด้านมนุษยธรรม รวมทั้งด้าน
การปฏิบัติงาน 
 

 
6.1 แผนพัฒนาบุคลากร
ครอบคลุมทั้ง 3 ปี ตาม
แผนอัตราก าลัง 
6.2 มีการจัดส่งบุคลาร
เข้ารับการฝึกอบรม ครบ
ทุกต าแหน่ง 
6.3 มีการเผยแพร่องค์
ความรู้ได้ครบทุกช่องทาง 
6.4 มีการเก็บรวบรวม 
องค์ความรู้ให้เป็นระบบ
และหมวดหมู่ ครบทุก
หมวดหมู่ 
6.5 มีคู่มือการปฏิบัติงาน
ครบทุกส่วนราชการ 
6.6 มีการบันทึกข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่น ในระบบ
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ ครบทุกคน 
6.7 บุคลากรมีการพัฒนา
ความรู้ด้าน IT ครบทุกคน 
6.8 มีการบันทึกข้อมูลใน
ระบบต่างๆของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ครบทุกระบบ 

 
๖.๑ ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 
๒๕๖๔-๒๕๖๖) ตามข้ันตอนและประกาศใช้แผนฯ 
ได้ทัน 1 ตุลาคม 2563 
๖.๒ มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ อย่างสม่ าเสมอ ตามจังหวัด หรือกรม
ฯ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด 
๖.๓ มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้
ให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ ทางเว็บไซต์ ทางเพจ
เฟสบุ๊ค และทางไลน์ อบต. 
๖.๔ มีการเก็บรวบรวม องค์ความรู้ให้เป็นระบบและ
หมวดหมู่ 
๖.5 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน
ราชการ 
๖.6 มีการบันทึกข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น ในระบบ
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ เพื่อสามารถน ามาใช้
งานได้เป็นปัจจุบัน 
๖.7 มีการพัฒนาความรู้ด้าน IT ของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
๖.8 มีการบันทึกข้อมูลในระบบต่างๆของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นสามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นจัดเก็บข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศที่สามารถน ามาใช้ได้สะดวก 
รวดเร็ว 

 
1. หลังการจัดการ
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน การน าไปใช้ในงานหรือ
การน ามาปรับประยุกต์ใช้
กับงานยังมีน้อย ขาดความ
เอาใจใส่ 
2. เจ้าหน้าที่ทีมดูแล
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ต าบล ยังขาดความรู้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 
และการน าข้อมูลลงใน
เว็บไซต์ ยังไม่เป็นปัจจุบัน 



6.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสาวแหและศึกษาดูงานนอก
สถานที่   
 

 

6.9 มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งทางเว็บไซต์ 
และเว็บเพจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสาวแห 
6.10 คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. รวมทั้ง
พนักงาน เข้าร่วมเกินกว่า
ร้อยละ 80 

๖.9 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งกิจกรรม
ต่างๆทางเว็บไซต์ และเว็บเพจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสาวแห 
6.10 ด าเนินการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหและ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่  ประจ าปีงบประมาณ  25
๖3 วันที่ 16 – 18 กันยายน 2563 ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห และ
เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง
และศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจ ารุง 
ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

๗. การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน 
๗.๑ เสนอขอความเห็นชอบเลื่อนระดับ
ของต าแหน่งประเภทวิชาการจากระดับ
ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ระดับช านาญงาน ต าแหน่ง เจ้าหนักงาน
การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เป็นเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
๗.๒ มีการวางแผนความก้าวหน้าในสาย
อาชีพแต่ละสายอาชีพ 

 
7.1 เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับพนักงานใน
เส้นทางความก้าวหน้าของ
ตนเอง 
7.2 เพ่ือให้พนักงานได้ทราบ
เส้นทางความก้าวหน้าของ
ตนเอง  

 
7.1 มีพนักงานที่ได้รับการ
เลื่อนระดับ จ านวน 1 
ต าแหน่ง 
7.2 แผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพครอบคลุมทุก
ต าแหน่ง 

 
๗.๑ ด าเนินการเสนอขอความเห็นชอบเลื่อนระดับ
ของต าแหน่งประเภทวิชาการจากระดับปฏิบัติงาน
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงาน 
ต าแหน่ง เจ้าหนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
เป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
๗.๒ มีการจัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพแต่
ละสายอาชีพ และแจ้งให้พนักงานทราบ 

 
บุคลากรบางคนยังไม่ได้ให้
ความส าคัญกับเส้นทาง
ความก้าวหน้าของตนเอง
มากนัก 

 
 

 

๘.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๘.๑ จัดประชุมประจ าเดือน ผู้บริหาร 
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสาว
แห เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและผลการ
ปฏิบัติงานพร้อมประชุมย่อยของแต่ละ

 
8.1 เพ่ือก าหนดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรในองค์กร 
8.2 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมี

 
8.1 จัดประชุมคณะ
ผู้บริหาร พนักงาน เดือน
ละ 1 ครั้ง 
8.2 ผู้บริหารเข้าร่วม

 
๘.๑ ด าเนินจัดประชุมประจ าเดือน ผู้บริหาร 
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห เพื่อรับฟัง
ข้อเสนอแนะและผลการปฏิบัติงานพร้อมประชุมย่อย
ของแต่ละส่วนราชการประจ าทุกเดือน เดือนละ 1 

 
กิจกรรมการเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ยัง
ไม่ได้รับความร่วมมือจาก
บุคลากรในหน่วยงานมาก



ส่วนราชการประจ าทุกเดือน 
๘.๒ ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพ่ือรับ
มอบนโยบายจากจังหวัดและการเป็น
ตัวแทนในการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ที่ส าคัญในจังหวัดเพ่ือสร้างภาวะความ
เป็นผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และน ามาเป็นหลักบริหารองค์กร 
๘.๓ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสาวแห เข้าร่วมอบรม
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของ 
อปทฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงถึงวิสัยทัศน์
และพฤติกรรมการเป็นผู้น าของผู้บริหาร 
๘.๔ ปรับปรุงกองทุนสวัสดิการพนักงาน
และคณะผู้บริหารองค์การบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห เป็น
สวัสดิการที่นอกเหนือจากที่รัฐจัดสรรให้ 
๘.๕ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี
ส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
๘.๖ มีโครงการกีฬาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริม
ให้บุคลากรออกก าลังกาย 
๘.๗ ส ารวจแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบลเพ่ือปรับปรุง
แก้ไขตามความต้องการของคนส่วนมาก
และส่วนที่ขาด 

คุณภาพชีวิตที่ดี 
8.3 เพ่ือเป็นการสร้างง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร 

ประชุมในระดับอ าเภอ 
และจังหวัด เป็นประจ าทุก
เดือน 
8.3 ผู้บริหารและสมาชิก
สภา อบต. มีการเข้าร่วม
อบรม ครบทุกคน 
8.4 กองทุนสวัสดิการ
พนักงานให้ความคุ้มครอง
ครอบคลุมพนักงานทุกคน 
8.5 พนักงานทุกคนได้รับ
การตรวจสุขภาพประจ าปี 
8.6 ปัญหาและความ
ต้องการของพนักงานได้รับ
การแก้ไข ในทุกๆด้าน 

ครั้ง 
๘.๒ ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อรับมอบนโยบาย
จากจังหวัดและการเป็นตัวแทนในการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการที่ส าคัญในจังหวัดเพ่ือสร้างภาวะความ
เป็นผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และน ามา
เป็นหลักบริหารองค์กร 
๘.๓ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสาวแห เข้าร่วมอบรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายของ อปทฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงถึง
วิสัยทัศน์และพฤติกรรมการเป็นผู้น าของผู้บริหาร 
๘.๔ ปรับปรุงกองทุนสวัสดิการพนักงานและคณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
สาวแห เป็นสวัสดิการที่นอกเหนือจากท่ีรัฐจัดสรรให้ 
๘.๕ ด าเนินการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี
ส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลสาวแห 
๘.6 ด าเนินการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ 
และแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือปรับปรุง
แก้ไขตามความต้องการของคนส่วนมากและส่วนที่
ขาด 

 

นัก ท าให้กิจกรรมยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 



 


