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แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป 2564 
ขององคการบริหารสวนตําบลสามแยก อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

 
1. วัตถุประสงคของการรายงาน 

1.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

1.2 เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ
พนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

2. การรายงานประกอบดวยเนื้อหาหลัก 2 สวน ดังนี ้
สวนท่ี 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตามกรอบมาตรฐาน ความสําเร็จดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
สวนท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
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สวนที่ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ ดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
1. แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป พ.ศ.2564 – 2566 

1.1 การเตรียมกําลังคนเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
1. มีโครงสรางและกรอบอัตรากําลังท่ีเหมาะสม 

2. มีแนวทางพัฒนาบุคลากรเพ่ือจูงใจในการทํางาน 

1.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล บุคลากรมีความรูความสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล 

1.3 การพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลบุคลากร มีการจัดทําฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพมีความถูกตอง
และเปนปจจุบัน 

1.4 การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล มีระบบประเมินผลการปกิบัติราชการท่ีมีคุณภาพ 

2. การบริหารจัดการอัตรากําลัง 

2.1 แผนอัตรากําลัง 

1. ใชแผนอัตรากําลังของอดีตท่ีผานมา โดยไมมีขอมูลการวิเคราะหอัตรากําลังท่ีสวนราชการ
ตองการ 

2. มีขอมูลการวิเคราะหอัตรากําลัง เพ่ือจัดทําแผนกรอบอัตรากําลังประจําปท่ีสวนราชการ
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 แผนการบริหารจัดการกลุมบุคลากรท่ีมีทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพ่ือเตรียมและพัฒนาอยางเปน
ระบบ 

1. มีแบบบรรยายลักษณะงาน ของตําแหนงานสําคัญ ๆ ในกลุมภารกิจหลักของสวนราชการ 

2. มีแผนพัฒนาทางกาวหนาในอาชีพ สําหรับตําแหนงสําคัญ ๆ ในกลุมภารกิจหลักของสวน
ราชการ 

3. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ในการคัดเลือกบุคลากร เพ่ือใหไดมาซ่ึงกลุมบุคคลท่ีมีทักษะ หรือ
สมรรถนะสูง และจัดทําแผนพัฒนา รายบุคคลตามแผนพัฒนาทางกาวหนาในอาชีพ เพ่ือ
เตรียมและพัฒนาอยางเปนระบบ 

2.4 แผนการสรางและพัฒนาผูบริหารทุกระดับเพ่ือสรางความตอเนื่องในการบริหารราชการ 

      1. กําหนดตําแหนงหลักท่ีตองการสรางความตอเนื่องในการบริหารราชการ พรอมเกณฑ
คุณสมบัติท่ีเหมาะสมสําหรับตําแหนงหลักดังกลาว 

2.  ประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงหลักกับบุคลากรผูมีสิทธิทุกคน เพ่ือจัดทําแผนการ
สรางและพัฒนาผูบริหารอยางเปนระบบ 
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3. มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสรางและพัฒนาผูบริหารเพ่ือความตอเนื่องในการบริหาร

ราชการ 

มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของกการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.5 สัดสวนคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลมีความเหมาะสมและสะทอนผลิตภาพของบุคลากร 

1. มีรายงานตนทุนรวม และตนทุนกิจกรรมยอยเก่ียวกับบุคลากรของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ ตามหลักเกณฑ 

2. เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนของปงบประมาณปจจุบันกับปงบประมาณท่ีผานมาวามี
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

3. จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพกําลังคน ประจําปงบประมาณ พรอมท้ังกําหนดเปาหมายเพ่ิม
ประสิทธิภาพกําลังคนในรอบปงบประมาณถัดไป โดยแผนดังกลาวไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

2.6 ฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถูกตอง พรอมท่ีจะนําไปใชประโยชนอยู
เสมอ 

1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับบุคคลของสวนราชการ 

2. มีการปรับปรุงฐานขอมูลเก่ียวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอและ
ทันทวงที 

3. มีการนําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากผูใชงานในระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนตามขอ 2 มา
ปรับปรุงใหการใชระบบสารสนเทศในรอบปงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2.7 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการใหบริการดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการใหบริการทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถเชื่อมโยงกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศฐานขอมูลเก่ียวกับบุคคลได 

3. มีการนําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากผูใชงานในระบบสารสนเทศพัฒนาข้ึนตามขอ 2 มา
ปรับปรุงใหการใชระบบสารสนเทศในรอบปงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.8 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
2. KPI ระดับบุคคลสอดคลองกับภารกิจและผลผลิตหลัก หรือมาตรฐานงาน (Job Standard) 

ของตําแหนงตามท่ีกําหนด 
3. ผลการประเมินท่ีไดสามารถจําแนกความแตกตางและจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของ

ขาราชการไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยถูกนําไปใชประโยชน 
- เพ่ือการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
- เพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
- เพ่ือกําหนดเปนเง่ือนไขในการคัดเลือกบุคคลกลุมท่ีมีทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพ่ือ

พัฒนาทางกาวหนาในอาชีพ 
- เพ่ือกําหนดเปนเง่ือนไขในการปรับเลื่อนตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
- เพ่ือใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของขาราชการ/สํานัก กอง/องคกร  
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2.9 สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ 

1. มีระบบการบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management) ภายในของสวน
ราชการไมนอยกวา 2 เรื่อง 

2. มีระบบการสอนงานของบุคลากรระดับหัวหนางาน หรือการถายโอนความรูจากผูท่ีจะ
เกษียณอายุราชการอยางมีแบบแผน โดยเฉพาะองคความรูในภารกิจหลัก และรวบรวมเปน
ขอมูลองคความรูเพ่ือประโยชนในการเรียนรูของบุคลากรผูปฏิบัติงานรุนตอไป 

3. มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรูในระบบการสอนของงานบุคลากร
และหัวหนางาน เพ่ือใหบุคลากรผูปฏิบัติมีทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการ
ปฏิบัติงาน และนําไปใชในการปรับปรุงระบบการสอนงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

มิติท่ี 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2.10 การสงเสริมใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมีธรรมาภิบาล 

1. มีการดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ ท่ีกําหนดในกฎ ระเบียบ ก.พ. หรือ หนังสือเวียน 
ก.พ. 

2. การพิจารณาตามขอ 1 เปนการพิจารณาโดยคํานึงถึงระบบคุณธรรมเปนสําคัญ (ความรู 
ความสามารถ ความเสมอภาค ความเปนธรรม และประโยชนของทางราชการ) 

3. จัดใหมีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เพ่ือสราง
ความเชื่อม่ันระบบการบริหารบุคคลเปนไปตามระบบคุณธรรม 

มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
2.11 สภาพแวดลอมในการทํางาน 

1. จัดใหมีอุปกรณและกระบวนการเจาหนาท่ีสัมพันธข้ันพ้ืนฐาน เพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 

2. จัดใหมีกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการท่ีสะทอนภาพการ
ทํางานของสวนราชการโดยสามารถดําเนินการไดครอบคลุมในทุกมิติ แตกิจกรรมท่ี
ดําเนินการมีนอยกวาครึ่งหนึ่งของกิจกรรมตามยุทธศาสตรฯ 

3. จัดใหมีกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการท่ีสะทอนภาพการ
ทํางานของสวนราชการโดยสามารถดําเนินการไดครอบคลุมในทุกมิติ และกิจกรรมท่ี
ดําเนินการมีมากกวาครึ่งหนึ่งของกิจกรรมตามยุทธศาสตร 
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สวนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ขอมูลกําลังคนของสวนราชการ 
 

รายการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน 
1. อัตรากําลังคน       

1.1 พนักงานสวนตําบล 24 44 24 41 20 37 
1.2 พนักงานจางตามภารกิจ 17 31 20 34 20 37 
1.3 พนักงานจางท่ัวไป 14 25 14 25 14 26 

ผลรวมกําลังคน 55 100 58 100 54 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


