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แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป 2564
ขององคการบริหารสวนตําบลสามแยก อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
1. วัตถุประสงคของการรายงาน
1.1 เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสามแยก
1.2 เพื่อประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ
พนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลสามแยก
2. การรายงานประกอบดวยเนื้อหาหลัก 2 สวน ดังนี้
สว นที่ 1 การบริห ารทรั พยากรบุคคลของสว นราชการตามกรอบมาตรฐาน ความสําเร็จ ดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
สวนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
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สวนที่ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ ดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร
1. แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป พ.ศ.2564 – 2566
1.1 การเตรียมกําลังคนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร
1. มีโครงสรางและกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสม
2. มีแนวทางพัฒนาบุคลากรเพื่อจูงใจในการทํางาน
1.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล บุคลากรมีความรูความสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล
1.3 การพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลบุคลากร มีการจัดทําฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพมีความถูกตอง
และเปนปจจุบัน
1.4 การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล มีระบบประเมินผลการปกิบัติราชการที่มีคุณภาพ
2. การบริหารจัดการอัตรากําลัง
2.1 แผนอัตรากําลัง
1. ใชแผนอัตรากําลังของอดีตที่ผานมา โดยไมมีขอมูลการวิเคราะหอัตรากําลังที่สวนราชการ
ตองการ
2. มีขอมูลการวิเคราะหอัตรากําลัง เพื่อจัดทําแผนกรอบอัตรากําลังประจําปที่สว นราชการ
ตองการและนําไปสูการกําหนดจํานวน ประเภท และระดับตําแหนง
3. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากําลังอยางตอเนื่อง และนําไปสูการกําหนด
จํานวน ประเภท และระดับตําแหนง
2.2 แผนสรรหา บรรจุ และแตงตั้ง
1. มีแนวทางและกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแตงตั้งอยางไมเปนทางการชัดเจน
2. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแตงตั้งไดตามกรอบอัตรากําลัง
2.3 แผนการบริหารจัดการกลุมบุคลากรที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอยางเปน
ระบบ
1. มีแบบบรรยายลักษณะงาน ของตําแหนงานสําคัญ ๆ ในกลุมภารกิจหลักของสวนราชการ
2. มีแผนพัฒนาทางกาวหนาในอาชีพ สําหรับตําแหนงสําคัญ ๆ ในกลุมภารกิจหลักของสวน
ราชการ
3. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ในการคัดเลือกบุคลากร เพื่อใหไดมาซึ่งกลุมบุคคลที่มีทักษะ หรือ
สมรรถนะสูง และจัดทําแผนพัฒนา รายบุคคลตามแผนพัฒนาทางกาวหนาในอาชีพ เพื่อ
เตรียมและพัฒนาอยางเปนระบบ
2.4 แผนการสรางและพัฒนาผูบริหารทุกระดับเพื่อสรางความตอเนื่องในการบริหารราชการ
1. กํ า หนดตํ า แหน งหลั ก ที่ ต อ งการสร า งความต อ เนื่ อ งในการบริ ห ารราชการ พร อ มเกณฑ
คุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับตําแหนงหลักดังกลาว
2. ประเมินสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงหลักกับบุคลากรผูมีสิทธิทุกคน เพื่อจัดทําแผนการ
สรางและพัฒนาผูบริหารอยางเปนระบบ
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3. มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสรางและพัฒนาผูบริหารเพื่อความตอเนื่องในการบริหาร
ราชการ
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.5 สัดสวนคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลมีความเหมาะสมและสะทอนผลิตภาพของบุคลากร
1. มีรายงานตนทุนรวม และตนทุนกิจกรรมยอยเกี่ยวกับบุคลากรของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ ตามหลักเกณฑ
2. เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนของปงบประมาณปจจุบันกับปงบประมาณที่ผานมาวามี
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
3. จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพกําลังคน ประจําปงบประมาณ พรอมทั้งกําหนดเปาหมายเพิ่ม
ประสิทธิภาพกําลังคนในรอบปงบประมาณถัดไป โดยแผนดังกลาวไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ
2.6 ฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกตอง พรอมที่จะนําไปใชประโยชนอยู
เสมอ
1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับบุคคลของสวนราชการ
2. มีการปรับปรุงฐานขอมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอและ
ทันทวงที
3. มีการนําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากผูใชงานในระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นตามขอ 2 มา
ปรับปรุงใหการใชระบบสารสนเทศในรอบปงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.7 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1. มี ก ารใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในระบบงานหรื อ ระบบการให บ ริ ก ารด า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล
2. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการใหบริการทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศฐานขอมูลเกี่ยวกับบุคคลได
3. มีการนําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากผูใชงานในระบบสารสนเทศพัฒนาขึ้นตามขอ 2 มา
ปรับปรุงใหการใชระบบสารสนเทศในรอบปงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.8 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. KPI ระดับบุคคลสอดคลองกับภารกิจและผลผลิตหลัก หรือมาตรฐานงาน (Job Standard)
ของตําแหนงตามที่กําหนด
3. ผลการประเมิ น ที่ ไ ด ส ามารถจําแนกความแตกตางและจั ดลําดั บ ผลการปฏิ บัติงานของ
ขาราชการไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยถูกนําไปใชประโยชน
- เพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน
- เพื่อการพัฒนาบุคลากร
- เพื่อกําหนดเปนเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลกลุมที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อ
พัฒนาทางกาวหนาในอาชีพ
- เพื่อกําหนดเปนเงื่อนไขในการปรับเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น
- เพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของขาราชการ/สํานัก กอง/องคกร
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2.9 สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ
1. มีระบบการบริห ารจัดการองคความรู (Knowledge Management) ภายในของสว น
ราชการไมนอยกวา 2 เรื่อง
2. มี ระบบการสอนงานของบุคลากรระดับหัว หนางาน หรือการถายโอนความรูจ ากผูที่จ ะ
เกษียณอายุราชการอยางมีแบบแผน โดยเฉพาะองคความรูในภารกิจหลัก และรวบรวมเปน
ขอมูลองคความรูเพื่อประโยชนในการเรียนรูของบุคลากรผูปฏิบัติงานรุนตอไป
3. มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรูในระบบการสอนของงานบุคลากร
และหั ว หน า งาน เพื่ อ ให บุ ค ลากรผู ป ฏิ บั ติ มี ทั ก ษะและสมรรถนะที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การ
ปฏิบัติงาน และนําไปใชในการปรับปรุงระบบการสอนงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.10 การสงเสริมใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมีธรรมาภิบาล
1. มีการดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ ที่กําหนดในกฎ ระเบียบ ก.พ. หรือ หนังสือเวียน
ก.พ.
2. การพิจารณาตามขอ 1 เปนการพิจารณาโดยคํานึงถึงระบบคุณธรรมเปนสําคัญ (ความรู
ความสามารถ ความเสมอภาค ความเปนธรรม และประโยชนของทางราชการ)
3. จัดใหมีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นระบบการบริหารบุคคลเปนไปตามระบบคุณธรรม
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
2.11 สภาพแวดลอมในการทํางาน
1. จัดใหมีอุปกรณและกระบวนการเจาหนาที่สัมพันธขั้นพื้นฐาน เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานใหกับบุคลากร
2. จัดใหมีกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการที่สะทอนภาพการ
ทํ า งานของส ว นราชการโดยสามารถดําเนิน การไดครอบคลุ มในทุ กมิติ แตกิจ กรรมที่
ดําเนินการมีนอยกวาครึ่งหนึ่งของกิจกรรมตามยุทธศาสตรฯ
3. จัดใหมีกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการที่สะทอนภาพการ
ทํางานของสวนราชการโดยสามารถดําเนิน การไดครอบคลุมในทุกมิติ และกิจกรรมที่
ดําเนินการมีมากกวาครึ่งหนึ่งของกิจกรรมตามยุทธศาสตร
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สวนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขอมูลกําลังคนของสวนราชการ
รายการ
1. อัตรากําลังคน
1.1 พนักงานสวนตําบล
1.2 พนักงานจางตามภารกิจ
1.3 พนักงานจางทั่วไป
ผลรวมกําลังคน

ป 2562
จํานวน สัดสวน
24
17
14
55

44
31
25
100

ป 2563
ป 2564
จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน
24
20
14
58

41
34
25
100

20
20
14
54

37
37
26
100

