
 

 
 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
  การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ มีเจตนารมณ์ส าคัญที่จะเปล่ียนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารพนักงานส่วนต าบล 
จากเดิมที่เน้นพัฒนาพนักงานส่วนต าบลใหม้ีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น มาเป็นการให้พนักงานส่วนต าบลเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันต่อความส าเร็จขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมุจลินท์  รวมทั้ง ให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและสัมฤทธิผล บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ จึงต้องปรับเปล่ียน
บทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานไดอ้ย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดย
มุ่งเน้นการน าหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้บุคลากรมีพ้ืนฐานสมรรถนะตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ก าหนด  
  ด้วยเหตุน้ี องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการในเรื่องการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพให้แก่
บุคลากรทุกระดับช้ัน หากมีการด าเนินการตามกระบวนการพัฒนารายบคุคลอย่างเปน็ระบบและต่อเน่ืองแล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์จะมีคุณภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัตงิานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รบัมอบหมาย โดยปีงบประมาณ 25๖๒ ได้ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สรุปผลได้ดังน้ี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกบัสมรรถนะทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ การด าเนินกิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน
เปรียบเทียบตามตัวช้ีวัด 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค 

1. โครงการพัฒนาทักษะและ
ความรู้ประจ าสายงานของ
บุคลากร  

ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
ความรู้ประจ าสายงาน 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  ไม่มีผู้เข้ารับการการอบรม
ประจ าสาย 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

มีงบประมาณในการ
อบรมน้อยเน่ืองจากใช้
งบประมาณสูง 

๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เพ่ือพัฒนาทักษะในการท างาน
ของแต่ละสายงาน จาก
หน่วยงานอ่ืน 

ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะความรู้จาก
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  อบต.มุจลินท์ มีพนักงานส่วน
ต าบล ๑๑ ราย ได้รับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาทักษะทุก
คน 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

 

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ท างานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ส่งครูเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะความรู้ 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  อบต.มุจลินท์มีข้าราชการคร ู
จ านวน ๑ คน ได้รับการ
อบรม 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

จ านวนข้าราชการครู
น้อยท าให้ไม่สามารถ
ไปอบรมได้ 

 
 



-๒- 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหนา้ในสายงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ การด าเนินกิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน
เปรียบเทียบตามตัวช้ีวัด 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค 

๑. จัดท าฐานข้อมูลการฝึกอบรม
ของบุคลากร 

ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลการ
ฝึกอบรมของบุคลากรใน อบต.
มุจลินท์ 

ร้อยละผู้ได้รับการบนัทึก
ข้อมูลการฝึกอบรม  

มีฐานข้อมูลการฝึกอบรม
ของบุคลากรในหน่วยงาน
ทุกคน 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ การด าเนินกิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน
เปรียบเทียบตามตัวช้ีวัด 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค 

๑. โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องร่วมโครงการ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กับอบจ.ลพบุรี 

ร้อยละผู้เข้าร่วมซ้อม
แผน  

อบต.มุจลินท์ส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมด้านการ
ป้องกันฯ จ านวน ๒ คน 

๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

ไม่มีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยโดยตรง 

๒. กิจกรรม ๕ส บุคลากรในส านักงานร่วมกันท า
ความสะอาดส านักงาน 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

บุคลากรในหน่วยงานเข้า
ร่วมกิจกรรม ๕ส ทุกคน 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

 

๓. กิจกรรมรณรงค์รักษาความ
สะอาด Big cleaning day 

บุคลากรในส านักงานร่วมกันท า
ความสะอาด Big cleaning day 
ครั้งใหญ่อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม  บุคลากรในหน่วยงานเข้า
ร่วมกิจกรรม Big 
cleaning day ทุกคน 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

 

 
 



-๓- 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ การด าเนินกิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน
เปรียบเทียบตามตัวช้ีวัด 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค 

๔. กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการ
จัดการขยะ 

อบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะ ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม  บุคลากรในหน่วยงานทกุ
คนเข้าร่วมกิจกรรม 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คูค่วามดี 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ การด าเนินกิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน
เปรียบเทียบตามตัวช้ีวัด 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค 

๑. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานคุณธรรมจริยธรรม      
ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 
ให้กับบุคลากร 

อบต.มุจลินท์ได้จัดท าโครงการ
อบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานใหแ้ก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯลฯ 

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม  

บุคลากรในหน่วยงานเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ 

๒๓ – ๒๔ เมษายน 
๒๕๖๒ 

 

๒. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

กิจกรรมเข้าวัดท าบุญในวันพระ ร้อยละผู้ได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  

บุคลากรในหน่วยงานเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

 

๓. กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลต่อต้านการทุจริตประพฤติ
มิชอบ 

เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รปัช่ัน
สากล 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

บุคลากรในหน่วยงานเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

 

 
 



-๔- 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คูค่วามดี 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ การด าเนินกิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน
เปรียบเทียบตามตัวช้ีวัด 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค 

๔. จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
และให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากร 

ส านักปลัดจัดท าคู่มอืปฏิบัตงิาน
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ร้อยละความส าเร็จ บุคลากรในหน่วยงานได้รบั
ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ การด าเนินกิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน
เปรียบเทียบตามตัวช้ีวัด 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค 

๑. จัดท าประกาศเจตจ านงตอ่ต้าน
การทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมุจลินท์ 

อบต.มุจลินท์ได้จัดท าประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทจุริต 

ร้อยละความส าเร็จ บุคลากรในหน่วยงานได้รบั
ความรู้เรื่องการต่อต้านการ
ทุจริต 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

 

๒. โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้าน
การจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

อบต.มุจลินท์ได้เผยแพร่ข้อมูล
การจัดซ้ือ-จัดจ้างทางเฟสบุค 
และเวปไซด์ 

ร้อยละความพึงพอใจ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ร้อยละ ๙๐ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

 

๓. มาตรการยกระดบัคณุภาพการ
ให้บริการประชาชน  
 

ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้
พิการติดเตียงถึงบ้าน 

ร้อยละความพึงพอใจ  ผู้พิการที่ได้รับบริการมีความ
พึงพอใจร้อยละ๙๐ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

 

 
 



-๕- 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิข้ึนในองคก์รในอนาคต 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ การด าเนินกิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน
เปรียบเทียบตามตัวช้ีวัด 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค 

๑. ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่
เก่ียวกับภาวะการเป็นผู้น า 
 

ส่งหัวหน้าส่วนราชการเข้ารับการ
อบรมจากหน่วยงานอ่ืนที่จัด
อบรม 

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม 

หัวหน้าส่วนราชการเข้ารับ
การอบรมทุกคน 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกบัเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาชน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ การด าเนินกิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน
เปรียบเทียบตามตัวช้ีวัด 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค 

๑. โครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน 

อบต.มุจลินท์จัดท าโครงการ 
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

ร้อยละของส่วน
ราชการไปจัด
กิจกรรม 

บุคลากรในหน่วยงานเข้า
ร่วมโครงการ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอื่นและปรับปรงุแก้ไขในผลงานของตนเอง 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ การด าเนินกิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน
เปรียบเทียบตามตัวช้ีวัด 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค 

๑. จัดกิจกรรมการสร้างส่วน
ราชการเป็นองค์กรเรียนรู้  

จัดท าคู่มือการปฏิบัตริาชการ 
แผ่นพับ คู่มือการท างาน 

 

ร้อยละบุคลากรใน
ส านักงาน 

บุคลากรในหน่วยงานร่วม
จัดท าคู่มือการท างาน แผ่น
พับ  

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

 



-๖- 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ร่วมกนัภายในองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ การด าเนินกิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน
เปรียบเทียบตามตัวช้ีวัด 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค 

๑. ประชุมประจ าเดือน และ
น าเสนอผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือนของส่วนราชการ 

จัดประชุมเพ่ือน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ 

ร้อยละของการเข้า
ร่วมประชุม
ประจ าเดือน 

บุคลากรในหน่วยงานเข้า
ร่วมประชุมร้อยละ ๘๐ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

 

๒. กิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีให้กับ
บุคลากร (กิจกรรมย่อยตาม
สถานการณ์ ปีละไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม) 

- ร่วมโครงการ “BIKE FOR 
HOPE” ปั่นเพ่ือความหวัง 
-กิจกรรมเดือนรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การ
คัดแยกขยะ 
-กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความ 
ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน 
รักคลอง” 
-กิจกรรมร่วมเดินรณรงคต์่อตา้น
ยาเสพติด 
-กิจกรรมร่วมเดินขบวนประเพณี
แห่พระศรีอาริยเมตไตรย์ 
-กิจกรรมตักบาตรเข้าวัดท าบญุใน
วันพระ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของเป้าหมาย 

บุคลากรในหน่วยงานเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี ร้อยละ 
๙๐ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

 

๓. โครงการส ารวจความพึงพอใจ
และแรงจูงใจบุคลากร 

กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจ
และแรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากร 

ร้อยละบุคลากร บุคลากรในหน่วยงานร่วม
ส ารวจความพึงพอใจรอ้ยละ 
๙๕ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

 



 


