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แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  
องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน 
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แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป  
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

--------------------  
 
  1. นายกองคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน เห็นชอบใหนําระเบียบวาดวยการ
รายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน มาปรบัใชตามบรบิทขององคกร เพ่ือ
ประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหหนวยงานที่
รับผิดชอบดานการบรหิารทรัพยากรบุคคลจัดทํารายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการ
สวนทองถ่ินในปงบประมาณ       ท่ีผานมา รายงานตอผูบรหิารเปนประจําทุกป  
  2. วัตถุประสงคของการรายงาน  
   2.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  
   2.๒ เพื่อประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนของสวนราชการ  
  3. การรายงานประกอบดวยเน้ือหาหลัก 2 สวน ดังนี้  
      สวนท่ี ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  
          สวนที่ ๒ ผลสัมฤทธ์ิของการบริหารทรพัยากรบุคคล ซึ่งประกอบดวย  
   (๑) ขอมูลเชิงสถิติทั้งในสวนของขอมูลกําลังคน ขอมูลผลการปฏิบัติราชการ และ
ขอมูลการใชจายงบประมาณ  
   (๒) นวัตกรรมดานการบริหารทรพัยากรบุคคล  
  4. ใหหนวยงานที่รับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทํารายงานประจําปตาม
แบบที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด (แบบ - กรม) มาปรับใชตามบริบทขององคกร และรายงานตอผูบริหาร
ภายในเดือนตุลาคม 
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รายงานสรุปผลการบรหิารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตัวช้ีวัดการบริหารทรัพยากรบุคคล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการ 
ใหคะแนน 

ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 
คา 

คะแนน 
ที่ได 

คะแนน 
ถวง 

น้ําหนัก 
มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 20.00     17.40 
1.1 แผนกลยุทธการบริหารทรพัยากรบุคคล 5.00 0 0 5 5 5.00 
1.2 การบริหารอัตรากําลงั       
      (1) แผนอัตรากําลังของสวนราชการ 3.75   / 3 3.75 
      (2) แผนสรรหา  บรรจุ และแตงต้ัง 3.75  /  2 2.50 
      (3) แผนบริหารจัดการกลุมบุคลากรที่มีทักษะหรือ 
          สมรรถนะสูงเพื่อเตรยีมและพัฒนาอยางเปนระบบ 

3.75  /  2 2.50 

      (4) แผนการสรางและพัฒนาผูบริหารทุกระดับเพื่อ 
           สรางความตอเน่ืองในการบริหารราชการ 

3.75   / 3 3.75 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 20.00     17.79 
      (5) สัดสวนคาใชจายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
          มีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคคล     

6.67   / 3 6.67 

      (6) ฐานขอมูลการบรหิารทรัพยากรบุคคลมีความ 
          ถูกตอง พรอมท่ีจะนําไปใชประโยชนอยูเสมอ 

6.67  /  2 4.45 

      (7) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
          กระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคลใหมี 
          ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

6.67   / 3 6.67 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 20.00     20.00 
      (8) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 10.00   / 3 10.00 
      (9) สนบัสนุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเน่ือง 
          เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององคกร 

10.00   / 3 10.00 

มิติที่ 4 ความพรอมรับผดิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 20.00     20.00 
      (10) การสงเสริมใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
            องคกรมีธรรมาภิบาล 

10.00   / 3 10.00 

      (11) บทบาทของผูนําองคกรตอการตัดสินใจดาน 
            การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือการกํากับดูแล 
            องคกรที่ดี 

10.00   / 3 10.00 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวาง 
          ชีวิตกับการทํางาน 

20.00     20.00 

      (12) สภาพแวดลอมในการทํางาน 10.00   / 3 10.00 
      (13) ระบบการทํางานที่เอื้อประโยชนรวมกันระหวาง 
            ปจเจกบุคคลกับองคกร 

10.00   / 3 10.00 

น้ําหนักรวม 100.00 คะแนนที่ได 95.19 
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สวนที่ 1 
การบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
 

มิติท่ี ๑ ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (๒๐ คะแนน)  
 ๑.๑ แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (๕ คะแนน)  
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสรางถอไดเห็นชอบใหนํามาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล หลักเกณฑ วิธีการ และแนวคิดการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน ก.พ. มา
ปรับใชในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน 
ตามบริบทขององคกร เพ่ือเปนเครื่องมือสําหรับใชประเมินผลสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องคกรอันจะนําไปสูการพัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรใหมีความเข็มแข็งและสอดคลองกับ
ภารกิจอํานาจหนาท่ีขององคกร สอดรับกับวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ตามแผนปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน มีระบบ
การพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบสนองทศิทางการบริหารงานขององคกร
ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน โดยมุงเนนใหผูมีสวนเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไดมี
สวนรวมในการกําหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และจะนําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่จัดทําข้ึนนี้ไปสูการปฏิบัติ เพื่อเปาหมายสําคัญในการ
ผลักดันยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน ใหประสบความสําเร็จ และนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน ในการมุงพัฒนาเพื่อ “การบริหารทรัพยากรบุคคลที่
มุงเนนสมรรถนะ บุคลากรมีคุณธรรมและศักยภาพเปนเลิศ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน”  

 วิสัยทัศน   
 “การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุงเนนสมรรถนะ บุคลากรมีคุณธรรมและศักยภาพเปนเลิศ เพ่ือการ
พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”  
 พันธกิจ  
 “สรรหา พัฒนา รักษาไว และใชประโยชนทรัพยากรบุคคลที่มีผลงานและศักยภาพในองคกรอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาทองถ่ินใหประสบความสําเร็จสอดคลองกับ
นโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาล”  

 ประเด็นยุทธศาสตร  
  ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร  
  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล  
  ยุทธศาสตรที ่3 การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากร  
  ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการ
ทํางาน  
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 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
 (๑) ระบบทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน ไดรบัการพัฒนาใหทันสมัย 
สอดคลองกับนโยบายวาดวย Thailand 4.0 ที่สามารถขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ
นโยบายที่เก่ียวของตอการพัฒนาทองถิ่น  
 (๒) บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน ไดรบัสิทธิประโยชนอยางเทาเทียมและ 
เปนธรรม  
 (๓) บุคลากรขอองคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน ไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางครอบคลุม
และมีความเปนมืออาชีพ สามารถเปนที่พึ่งและสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนในทองถ่ินไดอยางยั่งยืน  
 ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร  
 แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน มีความ
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร  ประเด็นที่มุงใหความสําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร 

• แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรขององคกร  
• แผนอัตรากําลังที่สอดคลองกับปรมิาณงาน ภารกิจ อํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
• การวางแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของ
บุคลากรท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม  
• แบบบรรยายลักษณะงานที่มีความชัดเจนสอดคลองกับ
หนาที่ความรับผิดชอบและมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
• การสรรหาบุคลากรเขาสูตําแหนงท่ีวางสอดคลองกับ
ระยะเวลาตามที่กําหนดในแผนอัตรากําลัง 3 ป  
• สงเสริมและพัฒนากลุมบุคคลท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง
เพ่ือพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ  
• การเตรียมและพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพและเสริม
ประสบการณการทํางานใหแกบุคลากรเปนรายบุคคล  
• การสรางและพัฒนาผูบริหารเพ่ือความตอเนื่องในการ
บริหารราชการ 

ประเด็นที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ส ารส น เท ศและกระบ วน การบ ริห าร
ทรัพยากรบุคคล 

• ฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตอง 
พรอมที่จะนําไปใชประโยชนอยูเสมอ  
• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
• บุคลากรไดรับการพัฒนาดานเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือใช
ในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นที่  3 การพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะของบุคลากร 

• บุคลากรไดรบัการพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะ
ครอบคลุมทุกตําแหนงสายงานและระดับตําแหนง  
• บุคลากรไดรบัการพัฒนาดานทักษะดิจิทัลที่จําเปนสําหรบั
การปฏิบัติงาน  
• การจัดการความรูและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
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องคกรอยางเปนระบบและตอเนื่อง  
ประเด็นยุทธศาสตร  ประเด็นที่มุงใหความสําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นที่ 4 การเสริมสรางระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลตามหลัก ธรรมาภิ
บาล 

• การเสริมสรางและพัฒนาใหบุคลากรมีวินัยและการปองกัน
มิใหบุคลากรกระทําผิดวินัย  
• บุคลากรไดรบัการสงเสรมิเก่ียวกับมาตรฐานความโปรงใสใน
การปฏิบัติงานคานิยม และวัฒนธรรมองคกรที่ดี  

ประเด็นที่ 5 การสงเสรมิและพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชวีิต
กับการทํางาน 

• สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความสมดุลระหวางชีวิต
กับการทํางาน  
• บุคลากรไดรบัสวัสดิการท่ีหลากหลายรูปแบบนอกเหนือจาก
ท่ีรัฐจัดให  

 
 1.2 การบริหารจัดการอัตรากําลัง 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
(๑) แผนอัตรากําลังขององคกร 
(นํ้าหนัก รอยละ 3.75) 

3 ๑. ใชแผนอัตรากําลังของอดีตท่ีผาน โดยไมมีขอมูลการ
วิเคราะหอัตรากําลังที่สวนราชการตองการ (๑ คะแนน)  
๒. มีขอมูลการวิเคราะหอัตรากําลัง เพ่ือจัดทําแผนกรอบ
อัตรากําลังประจําปที่สวนราชการตองการ และนําไปสูการ
กําหนดจํานวน ประเภท และระดับตําแหนง เสนอ ก.อบต.
จังหวัด พิจารณา (๒ คะแนน)  
๓. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
อยางตอเนื่อง และนําไปสูการกําหนดจํานวน ประเภท 
และระดับตําแหนงเสนอ ก.อบต.จังหวัด พิจารณา (๓ 
คะแนน)  
- แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561-
2563 

(2) แผนการสรรหา บรรจุ และ 
แตงตั้ง (น้ําหนักรอยละ ๓.๗๕) 

2 ๑. มีแนวทางและกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ 
และแตงตั้งอยางไมเปนทางการชัดเจน (๑ คะแนน)  
๒. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแตงตั้งไดตาม
กรอบอัตรากําลัง โดยมีอัตราวางเกินกวารอยละ ๖ ของ
กรอบอัตรากําลัง (๒ คะแนน)  
- องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามันมีการดําเนินการ
สรรหาบุคลากรเพื่ อมาดํารงตํ าแหนง ท่ีวางตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป โดยการรับโอน และการขอใช บัญชีผูสอบ
แขง ขันไดของคณะกรรมการกลาง การสอบแข งขัน
พนักงานสวนทองถ่ิน (กสถ.) อยางไรก็ตาม ยังมีอัตราวาง
เกินกวารอยละ 6 อยู  
๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแตงตั้งไดตาม
กรอบอัตรากําลัง โดยมีอัตราวางไมเกินรอยละ ๖ ของ
กรอบอัตรากําลัง (๓ คะแนน) 
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รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

(3) แผนบริหารจัดการกลุม 
บุคลากรท่ีมีทักษะหรือ สมรรถนะ
สูงเพื่อเตรยีมและ พัฒนาอยางเปน
ระบบ  
(นํ้าหนักรอยละ ๓.๗๕) 

2 ๑. มีแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) ของ
ตําแหนงงานสําคัญ ๆ ในกลุมภารกิจหลักของสวนราชการ  
(๑ คะแนน)  
๒ . มี แ ผ น พั ฒ น าท า งก า ว ห น า ใน อ า ชี พ  (Career 
Development Plan) สําหรับตําแหนงสําคัญ ๆ ในกลุม
ภารกิจหลักของสวนราชการ (๒ คะแนน)  
- องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามันมีการจัดทํา แบบ
บรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) แผนพัฒนาทาง
ก าวหน าในอาชีพ  (Career Development Plan)เพื่ อ
เตรียมความพรอมสําหรับบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะ
สูงอยางเปนระบบ  
๓. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ในการคัดเลือกบุคลากร 
เพ่ือใหไดมาซึ่งกลุมบุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง และ
จัดทําแผนพัฒนา รายบุคคลตามแผนพัฒนาทางกาวหนา
ในอาชีพเพ่ือเตรียมและพัฒนาอยางเปนระบบ (๓ คะแนน)  
 

(4) แผนการสรางและพัฒนา 
ผูบริหารทุกระดับเพ่ือ สรางความ
ตอเน่ืองในการบริหารราชการ  
(น้ําหนักรอยละ ๓.๗๕) 

3 ๑. กําหนดตําแหนงหลักที่ตองการสรางความตอเนื่องใน
การบริหารราชการ พรอมเกณฑคุณสมบัติที่ เหมาะสม
สํ าห รับตํ าแหน งหลั กดั งกล าว (Success Profile) (๑ 
คะแนน)  
๒. ประเมินสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงหลักกับ
บุคลากรผูมีสิทธิทุกคน เพื่อจัดทําแผนการสรางและพัฒนา
ผูบริหารอยางเปนระบบ (๒ คะแนน)  
๓. มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสรางและพัฒนา
ผูบริหารเพ่ือความตอเนื่องในการบริหารราชการ (๓ 
คะแนน)  
- องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามันไดจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือบุคลากรในตําแหนงและสายงาน
ตาง ๆ ไดรับการพัฒนาทักษะความรู ความสามารถในดาน
ตาง ๆ อยางเหมาะสม  
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มิติท่ี ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
(5) สัดสวนคาใชจายดานการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลมี ความ
เหมาะสม และสะทอน ผลิตภาพ
ของบุคลากร (Productivity)  
(นํ้าหนักรอยละ ๖.๖๗) 

2 ๑. มีรายงานตนทุนรวม และตนทุนกิจกรรมยอยเก่ียวกับ
บุคลากรของสวนราชการประจําป งบประมาณตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.อบต. กําหนด (๑ คะแนน)  
๒. เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนของปงบประมาณ
ปจจุบันกับปงบประมาณที่ผานมาวามีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มข้ึนหรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงดงักลาว (๒ คะแนน)  
- ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบล
ดานแมคํามัน มีภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล 
ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 จายจริง อยูที่รอยละ 
20.26  
๓ . จัด ทํ าแผน เพิ่ มประสิท ธิภาพกําลั งคน  ประ จําป
งบ ป ระม าณ  พ รอมทั้ ง กํ าห นด เป าห มายก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพใหชัดเจน (สามารถวัดผลได) เพ่ือนําไปใช
เพิ่มประสิทธิภาพกําลังคนในรอบปงบประมาณถัดไป โดย
แผนดังกลาวไดรับ ความเห็นชอบจากผูบริหารองคกร (๓ 
คะแนน)  
 

(6) ฐานขอมูลดานการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลมีความ ถูกตอง 
พรอมที่จะนําไปใช ประโยชนอยู
เสมอ  
(น้ําหนักรอยละ ๖.๖๗) 

3 ๑. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูล
เก่ียวกับบุคคลขององคกร (๑ คะแนน)  
๒. มีการปรับปรงุฐานขอมูลเก่ียวกับบุคคลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอและทันทวงที (๒ 
คะแนน)  
๓. ฐานขอมูลเก่ียวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององคกรสามารถเชื่อมโยงกับระบบ LHR และขอมูล ณ 
๑ เมษายน มีความถูกตองตรงกัน (๓ คะแนน)  
- องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามันมีระบบระบบศนูย
ขอมลูบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ (Local Human 
Resources : LHR) ซึ่งมีขอมูลดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลขององคกรที่ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 

(7) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรใหมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
(น้ําหนักรอยละ ๖.๖๗) 

2 ๑. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ
ใหบริการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (๑ คะแนน)  
๒. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการใหบริการดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานขอมูลเก่ียวกับบุคคลได อยางนอย ๓ ระบบ ดังน้ี (๒ คะแนน)  
- ระบบศูนยขอมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติ  (Local Human 
Resources : LHR)  
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รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

  

- ระบบเบิกจายตรงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น     
(nhso potal อปท.)  
- ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ต้ัง (Work 
From Home) กรณีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID - 19)  
๓. มีการนําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากผูใชงานในระบบ
สารสนเทศที่ พัฒนาขึ้นตามขอ ๒ มาปรับปรุงใหการใช
ระบบสารสนเทศในรอบปงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  
(๓ คะแนน) 

(8) ระบบการบริหารผลการ 
ปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ ๑๐)  

3 ๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามที่ ก.อบต. จังหวัด กาํหนด (๑ คะแนน)  
๒. KPI ระดบับุคคลสอดคลองกับภารกิจและผลผลิตหลัก 
หรือมาตรฐานงาน (Job Standard) ของตําแหนงตามท่ี
กําหนด    (๒ คะแนน)  
๓. ผลการประเมินที่ไดสามารถจําแนกความแตกตางและ
จัดลําดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการไดอยางชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ โดยถูกนําไปใชประโยชน ดังนี้ (๓ 
คะแนน)  
 เพื่อการเล่ือนเงินเดือน/คาตอบแทน  
 เพื่อใหเงินรางวัลประจําป  
 เพื่อการเล่ือนและแตงต้ัง  
 เพื่อการยาย การโอน และรับโอน  
 เพื่อการใหออกจากราชการ  
 เพื่อการจูงใจใหรางวัล  
 เพื่อการบริหารงานบุคคลเร่ืองอื่นที่เกี่ยวของ 
 

(9) สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 
และพฒันาอยางตอเนื่องเพื่อ 
พัฒนาบุคลากรของสวน ราชการ  
(น้ําหนักรอยละ ๑๐) 

1 ๑. มีระบบการบริหารจัดการองคความรู (Knowledge 
Management) ภายในขององคกร ไมนอยกวา ๒ เร่ือง  
 (๑ คะแนน)  
- องคการบริหารสวนตําบลสรางถอมีการดําเนินการจัดทํา
แผนจัดการองคความรู  (Knowledge Management) 
ภายในขององคกร  
๒. มีระบบการสอนงาน (Coaching หรือ On-the-Job 
Training) ของบุคลากรระดับหัวหนางาน หรือการถายโอน
ความรูจากผู ท่ีจะเกษียณอายุราชการอยางมีแบบแผน 
โดยเฉพาะองคความรูในภารกิจหลัก และรวบรวมเปน
ขอมูล องคความรูเพ่ือประโยชนในการเรียนรูของบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน    รุนตอไป (๒ คะแนน)  
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รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

  

๓. มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรู
ในระบบการสอนงานของบุคลากรและหัวหนางาน เพ่ือให
บุคลากรผูปฏิบัติงานมีทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ
การปฏิบัติงาน และนําไปใชในการปรับปรุงระบบการสอน
งานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น (๓ คะแนน) 

(10) การสงเสริมใหการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลขององคกร  
มีธรรมาภิบาล (น้ําหนักรอยละ 
๑๐) 

3 ๑. มีการดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ ตามที่ ก.อบต. 
หรือ ก.อบต.จังหวัดกําหนด หรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ
(๑ คะแนน)  
๒. การพิจารณาตามขอ ๑ เปนการพิจารณาโดยคํานึงถึง
ระบบคุณธรรมเปนสําคัญ (ความรู ความสามารถ ความ
เสมอภาค ความเปนธรรม และประโยชนของทางราชการ) 
(๒ คะแนน) 
๓. จัดใหมีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันวาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปตามระบบคุณธรรม โดย
กลไกที่สวนราชการใชมีดังตอไปนี้ (๓ คะแนน)  
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการ
บรหิารสวนตําบล และพนกังานจาง 

 - มีการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เลื่อนเงนิเดือน และเลื่อนคาตอบแทน  
-  มีชองทางการรองเรยีนดานการทรัพยากรบุคคล 

(11) บทบาทของผูนําองคกรตอ 
การดาํเนินการเก่ียวกับ จริยธรรม 
กฎหมาย และ ความรับผิดชอบตอ
ตัดสินใจ ดานการบริหารทรัพยากร 
บุคคล เพ่ือการกํากับดูแล องคกรที่ดี 
(น้ําหนักรอยละ ๑๐) 

3 ใหหน วยงาน/องคกรตอบคําถามตอ ไปนี้  (ขอละ ๑ 
คะแนน) 
โปรดระบุจํานวนเร่ืองรองทุกขของขาราชการในรอบป 
(ระบุ เรื่อง และจํานวนขาราชการที่รองทุกข แยกตาม
ป ร ะ เ ภ ท เ รื่ อ ง ที่                                                                                                                             
รองทุกข  
- ไมมีเร่ืองรองเรียนรองทุกขของขาราชการหรือบุคลากรใน
องคกร  
1. ผู นํ าอ งค ก ร มี กระบวนการอย าง ไรใน การสร า ง
บรรยากาศเพื่อ 
สงเสริม กํากับ และสงผลใหบุคลากรในองคกรปฏิบัติ ตาม
กฎหมาย และมีจรยิธรรม  
- องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน โดยการผลักดัน
ของผูบริหารมีกระบวนการในการสงเสริม กํากับใหมีการ
ดําเนินการตามกฎหมายและบุคลากรในองคกรมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยผานกลไก/เครื่องมือ โดย
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องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามันไดการประกาศ
เจตจํานงการตอตานการทุจริตเพ่ือแสดงเจตจํานงในการ
ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานขององคกร “การปองกันการทุจริตเชิงรุก” 
เผยแพรทางเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบล 

 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

  

ดานแมคํามัน 
- จัดใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธความรูในดานคุณธรรม 
จริยธรรม และการดําเนินการทางวินัยของขาราชการและ
บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลดานแมคาํมัน  
- มีนโยบายในเร่ืองการสรรหาบรรจุแตงตั้งที่ ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส 
2. ผูนํ าองคกรมีสวนรวมอยางไร ในการพัฒนากลุม
บุคลากร ที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงใหอยูกับองคกรและ
การ พัฒนาผูนําในอนาคตขององคกรเพ่ือใหการบริหาร
ราชการ เปนไปอยางตอเนื่อง  
- การจัดทําแผนพัฒนาพัฒนาบุคลากร เพ่ือกําหนด กลยุทธ
และแผนการพัฒนาบุคลากรอยางเปนรูปธรรม ทั้งในระดับ
ผูปฏิบัติและผูบรหิาร  
-  มีนโยบายในการเพ่ิมพูนความรูใหแกผูดํารงตําแหนงสาย
งานผูบริหารเพ่ือเตรียมความพรอมเปนผูบริหารระดับสูง
ตอไป โดยการสงบุคลากรในตําแหนงดังกลาวเขารับการ
อบรมหลักสูตรผูบริหารตามที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินกําหนด  
- จัดทําแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ  
3. ผูนําองคกรมีสวนรวมอยางไรในการเปดโอกาสให 
ขาราชการมีสวนรวมในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
- ผูบริหารมีการจัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร 

 
มิติที่ ๕ คณุภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (๒๐ คะแนน) 
 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
(12) สภาพแวดลอมในการ ทํางาน  
(นํ้าหนักรอยละ ๑๕) 

3 ๑. จัดใหมีอุปกรณและกระบวนการเจาหนาที่สัมพันธขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหกับ
บุคลากร        (๑ คะแนน)  
๒. จัดใหมีกิจกรรมตามยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิตการ
ทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานที่
สะทอนภาพการทํางานขององคกรโดยสามารถดําเนินการ
ไดครอบคลุมทุกมิติ แตกิจกรรมที่ดําเนินการมีนอยกวา
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ครึ่งหนึ่งของกิจกรรมตามยุทธศาสตร (๒ คะแนน)  
๓. จัดใหมีกิจกรรมตามยุทธศาสตรดานคุณ ภาพชีวิตการ
ทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานที่
สะทอนภาพการทํางานขององคกร โดยสามารถดําเนินการ
ไดครอบคลุมในทุกมิติ และกิจกรรมท่ีดําเนินการมีมากกวา
ครึ่งหนึ่งของกิจกรรมตาม 

 
 
 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

  
ยุทธศาสตร (๓ คะแนน)  
- มีการดาํเนินกิจกรรม 5 ส  
- มีลานกีฬาออกกําลังกาย 

(13) ระบบการทํางานที่เอ้ือ
ประโยชนรวมกันระหวางปจเจก
บุคคลกับองคกร  
(น้ําหนักรอยละ ๕) 

3 ใหหนวยงาน/องคกรอธิบายระบบวิธีการทํางานที่สามารถ
ชวยใหบุคลากรสามารถทํางานไดเต็มศักยภาพ สามารถ
สรางสรรคและสงมอบผลงานที่มีคุณภาพใหกับองคกร ทั้งนี้ 
ตามผลการดําเนินการที่ปรากฏในยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตขององคกร ในมิติดานการทํางาน (5 
คะแนน)  
- ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามันไดเห็นถึง
ความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะเปนสิ่งสําคัญท่ีสงเสริมใหแรงกาย
และแรงใจท่ีพรอมจะอุทิศเพื่อผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยใน
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบลมี เปาหมายที่สํ าคัญอย างหนึ่ ง คือ การให
บุคลากรขององคกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสมดุล
ระหวาง ชีวิตกับการทํางาน มีขวัญกําลังใจที่ดี สามารถ
ปฏิบัติงานในเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจขององคกร ซึ่งมี
กิจกรรมที่สําคัญ ไดแก  
- องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน มีสภาพแวดลอม
ท่ีดี เอื้อตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่อง
การดูแลรักษาความสะอาด ความรมร่ืนภายในบริเวณ
สถานท่ีทํางาน สถานที่จอดรถ  
-  มีสวัสดิการที่เหมาะสมโดยวิเคราะหความตองการของ
บุคลากรในองคกร  
- การพัฒนาและเสริมสรางความรูเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีเหมาะสมจําเปนใหบุคลากรในเร่ืองการออมเงิน  
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สวนที่ 2 
ผลสัมฤทธ์ิของการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

 

2.1 ขอมูลกําลังคนขององคกร 

รายการ 
ป 2563 ป 2562 ป 2561 

จํานวน 
(คน) 

สัดสวน จํานวน 
(คน) 

สดัสวน จํานวน 
(คน) 

สัดสวน 

2.1.1 อัตรากําลังคน       
        (1)พนักงานสวนตําบล 13 48.15 13 48.15 13 48.15 
        (2) พนักงานครู 2 7.40 2 7.40 2 7.40 
        (3) ลูกจางประจํา 1 3.70 1 3.70 1 3.70 
        (4) พนักงานจางตามภารกิจ 1 3.70 1 3.70 1 3.70 
        (5) พนักงานจางทั่วไป 10 37.04 10 37.04 10 37.04 

ผลรวมกําลังคน 27 100 27 100 27 100 
2.1.2 การเคลื่อนไหวของขาราชการ       
        (1) การเขารับราชการ       
            - บรรจุใหม - - - - - - 
            - รับโอน - - - - - - 
            - บรรจุกลับ - - - - - - 
            - บรรจุดวยเหตุพิเศษ - - - - - - 
        (2) การสูญเสียขาราชการ       
            - ลาออก - - - - - - 
            - ใหโอน - - - - - - 
            - เกษียณอายุราชการ 1 3.70 - - - - 
            - อื่น ๆ  - - - - - - 
2.2 ขอมูลขาราชการขององคกร 

รายการ 
ป 2563 ป 2562 ป 2561 

จํานวน 
(คน) 

สัดสวน จํานวน 
(คน) 

สัดสวน จํานวน 
(คน) 

สัดสวน 

1. บริหารทองถ่ิน 1 6.67 1 6.67 1 6.67 
2. อํานวยการทองถ่ิน 6 40.00 6 40.00 6 40.00 
3. วิชาการ 4 26.67 4 26.67 4 26.67 
4. ทั่วไป 2 13.33 2 13.33 2 13.33 
5. ครู 2 13.33 2 13.33 2 13.33 

ผลรวมกําลังคน 15 100 15 100 15 100 
 
เหตุผลสําคัญของการเปลี่ยนแปลง  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเกษียณอายุ จํานวน 1 คน  
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   2.3 จํานวนบุคลากรของหนวยงานการเจาหนาที่ 
 

รายการ จํานวนคน 
ป 2563 ป 2562 ป 2561 

1. ขาราชการ 1 1 1 
2. ลูกจางประจํา 1 1 1 
3. พนักงานจาง - - - 

รวม 2 2 2 
 
 2.4 ขอมูลผลการปฏิบัติราชการ  
      2.4.1 ผลการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดสําคัญตามบทบาทภารกิจขององคกร 
 

รายการ ป 2563 
หนวยวัด เปาหมาย ผลลัพธ 

องคประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจ
พื้นฐาน (Function base)  
1. ความสําเร็จในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
2. ความสําเร็จในการจัดทําแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563  
3. ความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 

 
 
รอยละ  
 
รอยละ  
รอยละ  

 

 
 

100 
 

100 
100 

 
 

100 
 

100 
90 

องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตรหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda base)  
1. ความสําเร็จในการดําเนินโครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา องคการ
บริหารสวนตําบลดานแมคํามัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2. ความสําเร็จในการติดตามผูตองราชทัณฑที่ไดรับการปลอยตัว ของ
กรมราชทัณฑ  
3. ความสําเร็จในการดําเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 
 
รอยละ  
 
รอยละ  
 
รอยละ  

 

 
 

100 
 

100 
 

100 

 
 

100 
 

100 
 

90 

องคประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามภารกิจเชิงพื้นที่
เขต/กลุมเขต (Area Base) 

- ไมประเมินองคประกอบนี้ - 

องคประกอบที่  4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมขององคกร (Innovation Base)  
1. ความสําเร็จในการจัดทําเว็บไซตงานการเจาหนาที่  สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน 
2. ความสําเร็จในการจัดทําระบบติดตามผลการปฏิบัติงานนอกสถาน
ที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพรระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID - 19) 

 
 
รอยละ  
 
รอยละ  
 
 

 

 
 

100 
 

 0 
 
 

 
 

100 
 

 0 
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รายการ ป 2563 

หนวย
วัด 

เปาหมาย ผลลัพธ 

องคประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเปนองคกรท่ีมีความสําคัญเชิง
ยุทธศาสตรเพื่อการพฒันา (Potential Base)  
1. การวางแผน การวิเคราะห  และบริหารอัตรากําลังใหมีความ
เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน ลักษณะงาน อํานาจหนาที่ ความ
รับผิดชอบ ตามกรอบโครงสรางการแบงสวนราชการและ ประเภทของ
องคการบริหารสวนตําบล เพ่ือรองรับภารกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป  
2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดย มุงเนน
ระบบการบริหารผลงาน (Perfomance Management) ที่เชื่อมโยงผล
การปฏิบัติงานจากระดับองคกร ระดับหนวยงาน ไปสูระดับรายบุคคล 
เพ่ือใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเปาหมาย
ขององคกร และสามารถวัดและ ประเมินผลการปฏิบัติงานไดอยางเปน
รูปธรรม  
3. การสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรปฏิบัติงานและดํารงตนตาม หลัก
คุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยอยางเครงครัด โดยมุงเนนให
บุ ค ล า ก ร มี ค า นิ ย ม  “ร ว ม แ ร ง ร ว ม ใจ  (Synergy) มื อ อ า ชี พ 
(Professional) มีคุณธรรม (Moral)” 
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2.5 ปญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร  
        2.4.1 องคกร มีภารกิจมากหลากหลาย ซ้ําซอน แตมีโครงสรางอัตรากําลัง และขอจํากัด ของ
ระเบียบ/กฎหมายที่ยังไมเอ้ือตอการปฏิบัติงานงานและรองรับภารกิจท่ีมากขึ้น  
 2.4.2 การบริหารอัตรากําลังคนขององคกรยังไมสอดคลองกับภารกิจอํานาจหนาที่ รวมท้ังขาด
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน ดานสาธารณสุข ดานกฎหมาย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการ
ตรวจสอบภายใน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน ซึ่งจะตองมีการทบทวนภารกิจ ปริมาณงาน ความ
รับผิดชอบ และคุณภาพของงานใหมีความสอดคลองกับกรอบอัตรากําลังคน เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อน
ภารกิจตามอํานาจหนาที่ใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตลอดจนเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร  
 2.4.3 องคกรขาดการฝกอบรมความรู ทักษะ สมรรถนะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ
บุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะดิจิทัลในการพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงาน  
 2.4.4 องคกรมักถูกสั่งการในเชิงบังคับบัญชาจากหนวยงานหรือสวนราชการอ่ืนท่ีไมมีอํานาจ
บังคับบัญชาองคกร ใหดําเนินการภารกิจตาง ๆ ซึ่งไมอยูในอํานาจหนาที่องคกรและมีการมอบหมายและ
แตงตั้งบุคลากรขององคกรใหดําเนินการภารกิจตาง ๆ ซึ่งยังไมมีการโอนหรือกระจายอํานาจหนาที่ 
งบประมาณและบุคลากรมายังองคกรแตอยางใด  
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 2.4.5 องคกรกลางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ที่มากมายหลายชุด 
ทําใหการบริหารทรัพยากรบุคคลสวนทองถ่ินไมมีความเอกภาพ  
 2.4.6 กฎหมายหรือระเบียบดานการบริหารทรัพยากรบุคคลสวนทองถิ่นไมไดรับการปรับปรุง
แกไขใหทันตอสถานการณและการเปลี่ยนแปลง ทําใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดโอกาสใน
การไดรับการสงเสริมความกาวหนาในสายอาชีพ ตลอดจนสิทธิสวัสดิการตาง ๆ ที่ยังไมไดรับการปรับปรุงให
เทียบเทาขาราชการพลเรือน 


