
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  อ าเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 

 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติท่ี 1 
ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์ 

 

1.  ปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตราก าลังให้
เหมาะสม กับภารกิจ 
 
2. จัดท าแผนผัง
เส้นทางความก้าวหน้า
ให้กับพนักงาน 
 

1. จ านวนครั้งในการปรับ
แผนอัตราก าลัง 
 
 
2.  ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน 
 

1.  แผนงานจัดท าแผนผัง
เส้นทางความก้าวหน้า
ให้กับพนักงาน 
 
2. ให้พนักงานส่วนต าบล
เข้ารับการฝึกอบรมตาม
สายงาน 
 

ส านักปลดัอบต. ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภาพ

ของการบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

1.   มีการน าเทคโนโลยี
และสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
 
 
2.   มีการพัฒนา
ความรู้ด้าน IT ของ
บุคลากร อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 
 
3.   น าเทคโนโลยมีาใช้
เพื่อลดปรมิาณการใช้
วัสดุครภุัณฑ ์
 

1.  จ านวนกิจกรรมดา้น
การบริหารงานบุคลากรที่
ใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและ
ให้บริการ 
2.  ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับอบรมหรือพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลย ี
 
 
3.  ปริมาณการใช้วัสดุ
ครุภณัฑ์ลดลง 

1.  แผนงานส่งบุคลากร 
เข้ารับการอบรมพัฒนา
ความรู้ด้าน IT จาก
หน่วยงานภายนอก 
 
 
2. แผนงานการจัดท า
บันทึกทะเบียนประวัต ิ
ด้วยคอมพิวเตอร ์
 
 
3. แผนงานการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซด ์
 

ส านักปลดัอบต. ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มติท่ี 3 

ประสิทธิผลของ
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 
(ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
ที่ 4) 

1. มีระบบการ
ประเมินผลงานท่ี
เที่ยงตรง เชื่อถือได ้
 
 
2.  มีการติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน อย่าง
ต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม 
3.  ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์ กลางในการ
ท างาน และบริการ 
 

1. ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อระบบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
2.  ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อผล
การปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 
  
 

1.  แผนงานการส ารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากร
ทีม่ีต่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
2. แผนงานการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

ส านักปลดัอบต. ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

(ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์

ที่ 6) 

1.   มีการจัดอบรมหรือ
ส่งบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาความรู้  ทักษะ 
อย่างสม่ าเสมอ 
 
2. มีการเผยแพร่ และ
ประชาสมัพันธ์องค์
ความรู้ให้กับบุคลากร
อื่นได้เรียนรูด้้วย 
 
 3.  มีการเก็บรวบรวม  
องค์ความรู้ให้เป็น
ระบบและหมวดหมู ่
 
4. มีการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร  

1.  ระดับความส าเร็จใน
การเผยแพร่องค์ความรู ้
 
 
 
2.  จ านวนองค์ความรู้ที่
ได้รับการรวบรวม 
 
 
 
3.  ร้อยละของบุคลากรที่
มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 
   

1.  โครงการอบรมสัมมนา
ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.  
พนักงานอบต.และ
พนักงานจ้าง 
 
2.  แผนงานการเผยแพร่
องค์ความรู้ในองค์กร 
 
 
 
3. แผนงานการจัดเก็บ
รวบรวมความรู้ในองค์กร 
 
 
4.  แผนงานการจัดท าแผน 
พัฒนาบุคลากร 

ส านักปลดัอบต. ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติท่ี 4 

ความพร้อมรับผิด
ด้านการ

บริหารงานบุคคล 

1.  ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับ 
 ยึดระบบคณุธรรม
เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน 
 
 
2. จัดท าโครงการ
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมให้กับ
พนักงาน 
2. มีการเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การบริหารงาน 
บุคคลอย่างสม่ าเสมอ 
 

1.มีการประกาศ
หลักเกณฑ์การตัดสินใจ
หรือการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บริหารหน่วยงานใน
เรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 
2.  มีการจัดเก็บหลักฐาน
หรือรายงานเกีย่วกับด้าน
การบริหารงานบุคคลไว้
เพื่อการตรวจสอบ 
3.  มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมด้านคณุธรรม
จริยธรรม 
4.  จ านวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับความไม่โปร่งใส
ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

1. .  แผนงานการจัดเก็บ
หลักฐานการตัดสินใจหรือ
การใช้ดุลพินิจและรายงาน
เกี่ยวกับด้านการ 
บริหารงานบุคคล 
 
 
2.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมพนักงานอบต. 
 

ส านักปลดัอบต. ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิตและ

ความสมดุล
ระหว่าง 

ชีวิตกับการ
ท างาน 

(ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ที่ 3) 

1.  ให้พนักงานน า
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มา
ใช้ในการท างานและ
ในชีวิตประจ าวัน 
 
2. จัดสภาพแวดล้อม
การท างาน และ
สวัสดิการให้กับ
บุคลากรเพื่อเป็น
แรงจูงใจในการ
ท างาน 
 

1.  จ านวนสวัสดิการ
นอกเหนือจากสิ่งที่
กฎหมายก าหนด 
 
 
 
2.  ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการจัด
สวัสดิการ 

1.  โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
2.  แผนงานส ารวจความ
พึงพอใจของบุคลากรต่อ
การจัดสวัสดิการ 
 
 
3. โครงการส่งเสรมิ 
สนับสนุนเพื่อด าเนินการ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ส านักปลดัอบต. ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 
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ผลที่คาดว่าหน่วยงานจะได้รับ 
 1.  การบริหารทรัพยากรบุคคลของอบต.มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ความพร้อมรับผิด และคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
 2.   สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จังหวัด  และอบต. 

3.   ผู้บริหารน าเป็นเครื่องมือในการบริหาร/ปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของอบต.เพ่ือบรรลุ
ภารกิจ เป้าหมายที่วางไว้ 
   

 
 

******************************** 
 


