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ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนนิงาน 

วตัถปุระสงค์ ตวัชีว้ดั ผลการด าเนนิงาน ผลการวเิคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

๑. การวางแผนก าลังคน 
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

 

วตัถปุระสงค์ในการจดัท า 
แผน ๓ ป ี
๑. เพ่ือให้มีโครงสร้างแบ่งงาน 
และระบบงานที่เหมาะสมไม่ 
ซ้ าซ้อน 
๒. ก าหนดประเภทต าแหน่ง 
สายงาน การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างส่วนราชการให้ 
เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ 
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วน 
ต าบล 
๓. เพ่ือให้คณะกรรมการ 
พนักงานส่วนต าบล สามารถ 
ตรวจสอบการก าหนด 
ต าแหน่งว่าถูกต้องเหมาะสม 
กับอ านาจหน้าที่ความ 
รับผิดชอบของส่วนราชการ 
นั้นหรือไม่ 
๔. เพ่ือเป็นแนวทางในการ 
ด าเนินการวางแผนการพัฒนา 
บุคลากร 

เชงิปรมิาณ 
มีปริมาณต าแหน่งที่ครบถ้วน
เพียงพอต่อการให้บริการ
ประชาชน ร้อยละ ๘๐ 

เชงิคณุภาพ 
สามารถทราบข้อมูลพื้นฐาน  
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ   
อุปสรรค์ในการท างานของ
ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน 
ปัจจุบันและอนาคต ร้อยละ ๘0 

ชงิประโยชน ์
วางแผนให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่
เป้าหมายในภาพรวมได้ 

 

จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) และการ
วิเคราะห์ภาระงานการเตรียม
ข้อมูล และการคิดวิเคราะห์ของ
คณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
ผู้บริหารยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลการบริหารบุคคลตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

มีการประชุมของคณะกรรมการ
จัดท าและปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง(พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
โดยคณะกรรมการมีผู้บริหาร 
และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วม 
ประชุมเพ่ือวางแผนการจัดท า
แผนอัตราก าลัง และการ
ปรับปรุงแผน 
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ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนนิงาน 

วตัถปุระสงค์ ตวัชีว้ดั ผลการด าเนนิงาน ผลการวเิคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

๑. การวางแผนก าลังคน 
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน 
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ต่อ) 

5.เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามารถวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ 
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
๖. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน 
ต าบล สามารถควบคุมภาระ 
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคล 
ให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

   

ปัญหาและอปุสรรค / เปรยีบเทยีบกบัทีผ่า่นมา 

ปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน และมีความต้องการใช้บุคลากรที่มีความช านาญ หรือต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา ปริมาณงานเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๒๐ 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางที่แก้ไข 

ควรมีการก าหนดโครงสร้างและก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจ และอ านาจหน้าที่เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนองตอบความต้องการของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วสร้างความพึงพอใจให้ได้มากที่สุด และสามารถพัฒนากิจการขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลศรีส าราญให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
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ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนนิงาน 

วตัถปุระสงค์ ตวัชีว้ดั ผลการด าเนนิงาน ผลการวเิคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

๒.การประเมนิผลการ
ปฏบิตัิงาน 
๒.๑ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๔ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ 
ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่ 
ผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
๑.ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจาก
ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว
หรือ ตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือความ
ประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร 
๒.พฤติกรรมการปฏิบัติงานให้ประเมินจาก 
สมรรถนะหลักตามท่ี ก.ท. ก าหนดอย่าง
น้อยสมรรถนะให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบลปีละ ๒ ครั้ง 
ตามรอบปีงบประมาณ คือ 
ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค. – ๓๑ มี.ค. ของปีตัดไป) 
ครั้งที่ ๒ (๑ เม.ย.- ๓๐ ก.ย. ของปีเดียวกับ) 
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน และ 
ค่าตอบแทนอ่ืน การให้เงินรางวัลประจ าปี
การแต่งตั้ง การให้ออกจากราชการ 

เชงิปรมิาณ 
๑.พนักงานได้รับการ 
ประเมินในระดับดีเด่น 
ร้อยละ ๙๐ 

เชงิคณุภาพ 
๒.พนักงานส่วนต าบลมี
การสร้างสรรค์ผลงาน
เพ่ือประชาชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๘๐ 

เชงิประโยชน ์
3.เป็นการกระตุ้นให้ 
พนักงานเกิดความ 
กระตือรือร้น และพัฒนา 
ตนเองมากข้ึน ร้อยละ 
๘๐ 

๑.จากการประเมินและการ 
ประชุมคณะกรรมการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงาน ปรากฎว่า มี 
ผลการปฏิบัติงาน ในระดับ 
ดีเด่นร้อยละ ๙๔.๗๔ 

2.ผู้บังคับบัญชาประเมิน 
และให้คะแนนตามผลงาน 
จริงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ 

๓. พนักงานมีการกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงาน และพัฒนา 
ตนเองจากการที่ผู้บังคับบัญชา
ประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด
เพ่ิมข้ึนการพัฒนาขึ้น  
ร้อยละ ๘๐ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ค านึงถึง
ผลงาน (Performance Management) 
ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
ไปสู่ผลการปฏิบัติงานในองค์กร คุณภาพ 
และปริมาณงาน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา 
ความสามารถและความอุตสาหในการ
ปฏิบัติงานความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการ
เป็นพนักงานส่วนต าบล โดยจัดท าการ
ประเมินอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เปิดโอกาส 
ให้ผู้ถูกประเมินขี้แจงหรือขอค าปรึกษา
ด้วย 

 



ปัญหาและอปุสรรค/เปรยีบเทียบกับปทีีผ่า่นมา 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลแต่งตั้งแต่ละขั้นตอนการเตรียมการประเมินผล การจัดท าค ารับรองบุคคล การติดตามและให้ค าปรึกษา 
แนะน าการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวบรวมและจัดเรียงผลการประเมินของส านักกองเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการพิจารณา บางครั้ง 
คะแนนไม่เป็นไปตามความประสงค์จะท าให้ผู้รับการประเมินไม่พึงพอใจได้ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

ซึ่งกระบวนการรวบรวมและพิจารณาต้องใช้ความรอบคอบในการพิจารณา และยุติธรรมมากที่สุด 
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3.การสง่เสริมจรยิธรรม
และรักษาวนิยั 
3.1โครงการส่งเสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรม และ 
ต่อต้านทุจจริตคอร์รัปชั่น 
พนักงานส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล
ด่าน ประจ าปี ๒๕๖๔ 

1.เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากร 
ของ อบต.ด่าน มีความเข้าใจด้าน 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการที่ 
บัญญัติไว้เป็นกฎหมายเห็นความส าคัญ 
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 
ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
๒.เพ่ือส่งเสริมให้พนักงาน อบต.ด่าน 
มีค่านิยมในการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นข้าราชการ 
ยุคใหม่ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
3.เพ่ือให้ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลมี 
จิตส านึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความ 
ชื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้หน่วยงานปรอดการ 
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
๔.เพ่ือเสริมสร้างการท างาน ที่สุจริต 
โปร่งใสของข้าราชการ 
๕.ประสานขอความร่วมมือทั้งหน่วยงาน 
ภายในและหน่วยงานภายนอกในการ 
ป้องกันและปราบการทุจริต 

เชงิปรมิาณ 
พนักงานเข้ารับการอบรมร้อย
ละ ๙๐ 

เชงิคณุภาพ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนเพิ่มมาก 
ขึ้นร้อยละ ๙๐ 

เชงิประโยชน ์
หน่วยงานปลอดการทุจริต
คอร์รัปชั่นร้อยละ ๑๐๐ 

พนักงานเข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๘ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เพ่ิมมากข้ึนร้อยละ ๙๐ 

หน่วยงานปลอดการทุจริต ๑๐๐ 

 

 



ปัญหาและอปุสรรค/เปรยีบเทียบกับปทีีผ่า่นมา 

การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาใหญ่ที่สะสมมาเป็นเวลานาน ฝังรากลึกอยู่ในสังคมมาตลอด ส่งผลให้เกิดปัญหามากมาย ประเทศต้องสูญเสียในด้านต่าง  หาก 
ปล่อยอาจก่อให้เกิดการเสียหายกับประเทศชาติ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

ควรให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด อบต. ด่าน เพ่ือให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตส านึกให้คุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
ปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งมีการปรับเปลี่ยน วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติราซการ ประพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน 
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ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนนิงาน 

วตัถปุระสงค์ ตวัชีว้ดั ผลการด าเนนิงาน ผลการวเิคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

๔. การสรรหาคนเกง่ 
๔.๑ โครงการคัดเลือกพนักงาน
ดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๔ 

1.เพ่ือคัดเลือกพนักงานดีเด่นที่สามารถ 
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรได้ 
2.เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้ผู้ปฏิบัติตน 
เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
3.เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมีความศรัทธา 
เละยึดมั่นในการท าความดีสร้างสรรค์ 
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
4.เพ่ือส่งเสริมจิตส านึกให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
5.เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้พนักงานเกิดความ 
กระตือรือร้นและพัฒนาตนเองมากขึ้น 
6.สร้างความสามัคคีในองค์กร 
7.สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
8.เป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

เชงิปรมิาณ 
๑.งานสร้างสรรค์ผลงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนเพิ่ม
มากขึ้นร้อยละ ๘๐ 

เชงิคณุภาพ 
๒.ผู้ได้รับคัดเลือกปฏิบัติตน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกร้อยละ ๘๐ 

เชงิประโยชน ์
๓.เป็นการกระตุ้นให้พนักงาน
เกิดการกระตือรือร้นพัฒนา
ตนเอง ร้อยละ ๘0 

1.ท าโครงการต่าง เพ่ือประชาชน 
เพ่ิมมากข้ึน บุคลากรมีคุณภาพ 
มากข้ึน ประชาชนพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๕ 
2.คณะกรรมการด าเนินการคัด 
เลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ ผู้รับ 
คัดเลือกรับเชิดชูเกียรติ 
3.พนักงานมีการกระตือรือร้น 
ในการท างานและพัฒนาตนเอง 
จากการที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน 
การพัฒนาขึ้น ร้อยละ ๘๐ 

ให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
พนักงานประพฤตปิฏิบัติดี มี
จิตส านึกดี กระตุ้นและ 
สร้างแรงจูงใจให้ท างาน
อย่างตั้งใจเป็นแบบอย่างที่ดี
เพ่ือให้ประชาชนเกิดความ
เชื่อมั่นในหารปฏิบัติงาน 
ของพนักงานองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลด่าน 

ปัญหาและอปุสรรค / เปรยีบเทยีบกบัปทีีผ่่านมา 
ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข ได้รับการติดตามและได้รับการตอบสนองตรงต่อความต้องการในการแก้ปัญหาของประซาซนที่เกิดข้ึนซึ่งขึ้นอยู่กับการประพฤติ

ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงานทุกคน หากบุคลากรของหน่วยงานมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานตาม
การกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีการพัฒนาขึ้นต่อเนื่องทุกปี 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข 

แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการคัดเลือกพนักงานตีเด่น เพ่ือสร้างแรงบันตาลใจในการท างานและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหนักงานในรุ่นต่อ ไปที่เข้ามาท างาน 



รายงานผลการบรหิารและพฒันาทรัพยากรบุคคล  ประจ าป ี 2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดา่น อ าเภอราษไีศล  จงัหวดัศรสีะเกษ 

 
ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนนิงาน 
วตัถปุระสงค์ ตวัชีว้ดั ผลการด าเนนิงาน ผลการวเิคราะห์/ 

ข้อเสนอแนะ 
5.การพฒันาบุคลากร 
๕.1 กิจกรรมส่งเสริมบุคลากร 
เข้ารับการอบรมในการท างาน 

1.เพ่ือให้บุคลากรเข้ารับการอบรมตาม 
หลักสูตรต่าง เป็นการพัฒนาทักษะใน 
การท างาน 

เชงิปรมิาณ 
บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะใน
การท างาน ร้อยละ ๙๐ 

เชงิคณุภาพ 
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี            
ประสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๐ 

เชงิประโยชน ์
หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในสายงาน ร้อยละ ๙๐ 

๑.บุคลากรได้รับความรู้จากการ 
เข้ารับการอบรมสามารถน ามา 
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
2.บุคลากรได้รับการพัฒนา          
ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
๓.บุคลากรไดรับการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรที่จัดตามภารกิจ
อ านาจหน้าที่ 

1.บุคลากรมีทักษะในการ
ท างานดีข้ึน ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒.แจ้งเวียนหนังสือ และ
ประชาสัมพันธ์ เมื่อมีการจัด
อบรมในงานต่าง เพ่ือเปิด
โอกาสให้บุคลากรเข้าอบรม 

ปัญหาและอปุสรรค / เปรยีบเทยีบกบัปทีี่ผ่านมา 
๑.การไม่สอดคล้องกันในหัวข้อที่จะพัฒนา เช่น การส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกไม่ตรงกับต าแหน่ง ซึ่งท าให้ไม่สารถน าความรู้มาใช้ได้เท่าท่ีควร 
2.การด าเนินการตามแผนพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร เนื่องจากในการอบรมอาจจะมีกิจกรรมอ่ืน เข้ามาแทรกแซงท าให้กระทบกับแผนทั้งระบบ 
3.บุคลากรขาดการใส่ใจในการพัฒนาตนเอง หลังจากอบรมแล้วไม่ได้รายงานผลสรุปความรู้ที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งไม่มีการติดตามประเมินผลไม่เป็นไปอย่าง

ต่อเนื่อง 
4.ปัญหาระบบการพัฒนาบุคลากร เมือ่ถึงการอบรม แล้วไม่มีการส่งบุคลากรไปอบรม หรือมีการติดภารกิจจนไปอบรมไมได้ 
5.ยังไม่มีการน าเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่  เข้ามาใช้เท่าควร ขาดการน าความรู้ใหม่ เข้ามาท างานจนมีผลถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
 
 



 
ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข 

๑. ต้องส ารวจความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานที่แสดงความประสงค์จะจัดฝึกอบรม และก าหนดหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรมากท่ีสุด 
๒. ต้องประกาศแผนการพัฒนาบุคลากรในรอบปีงบประมาณให้ทุกส่วนราชการรับทราบและให้หัวหน้าส่วนราชการมาประชุมเพ่ือก าหนดตารางการจัดการอบรม

หรือศึกษาดงูาน เพ่ือไม่ให้เกิดกิจกรรมที่ซ้ าซ้อนกัน 
๓. หน่วยงานจะต้องมีการส่งเสริมมีการปรับทัศนคดีให้ตัวบุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเอง 
4. ในกรณีที่ผู้อบรมลงชื่อไว้แต่ไม่สามารถมาอบรมได้จะต้องติดตามและท าบัญชีเพ่ือให้บุคลากรนั้นเข้ารับการอบรมให้ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการบรหิารและพฒันาทรัพยากรบุคคล  ประจ าป ี 2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดา่น  อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรสีะเกษ 

 
ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนนิงาน 
วตัถปุระสงค์ ตวัชีว้ดั ผลการด าเนนิงาน ผลการวเิคราะห์/ 

ข้อเสนอแนะ 
6.การพฒันาคุณภาพชวีติ 
๖.๑ กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 
ประจ าปีขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลด่าน 
ประจ าปี ๒๕6๔ 

1.เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานส่วน
ต าบลเกิดการดูแลสุขภาพและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ขัดต่อสุภาพ 
ส่งผลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.เพ่ือให้มีอากาศค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคต่าง เพ่ือให้สามารถรักษา
ได้ทันเวลา 
๓.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน 
ส่วนต าบลมีสุภาพที่ดีพร้อมปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชงิปรมิาณ 
ผู้บริหารและพนักงาน ผู้เข้ารับการ 
ตรวจสุขภาพ ร้อยละ ๙๐ 

เชงิคณุภาพ 
มีการตรวจเป็นรูปแบบมาตรฐานและ 
มีหมอที่เชี่ยวชาญท าให้ผู้บริหารและ 
พนักงานมีความมั่นใจในการตรวจ 
สุขภาพ ร้อยละ ๘๐ 

เชงิประโยชน ์
พนักงานมีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน 
การลาน้อยลง ร้อยละ ๘๐ 

ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการ 
ตรวจสุขภาพประจ าปี 
ร้อยละ ๙๘.๐๐ 

ผู้บริหารและพนักงานพึงพอใจ 
ในการตรวจสุขภาพประจ าบี 
ร้อยละ ๙๘.๐๐ 

 

 
การลาของพนักงานน้อยลง 
รอ้ยละ ๘๐ 

ควรมีการตรวจสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีเพ่ือเป็นการ
ป้องกันโรค สร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้กับผู้บริหารและ 
พนักงาน 

ปัญหาและอปุสรรค / เปรยีบเทยีบกบัปทีีผ่่านมา 
คนส่วนใหญ่มักไปพบแพทย์เมื่อร่างกายผิดปกติ ซึ่งบางครั้งอาจจะสายเกินไปส าหรับการเยียวยารักษาโรคที่จะแสดงอาการเมื่อระยะสุดท้ายหรืออาการหนักแล้ว 

เพราะร่างกายมีการเสื่อมถอยตามการเวลา 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข 
ควรมีการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า เพ่ือคัดกรองหรือสามารถชะลออาการเจ็บป่วย และรักษาได้ในระยะเริ่มต้นได้ผลดีซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 

ของเจ้าหน้าที่ 


