
 

แบบรายงาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี ๒๕๖5 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี ๒๕๖5 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง 

๑. วัตถุประสงค์ของการรายงาน 
 ๑.๑ เพื่อติดตามและประเมินผลการประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ๑.๒ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของพนักงานส่วนต าบล  

๒. การรายงานประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ๒ ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐาน ความส าเร็จด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

 ส่วนท่ี ๒ ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นข้อมูลเชิงสถิติท้ังในส่วนของข้อมูล
ก าลังคน ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์

๑. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6 

 ๑.๑ การเตรียมก าลังเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
  ๑.๑.๑. มีโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังท่ีเหมาะสม 
  ๑.๑.๒. มีแนวทางพัฒนาบุคลากรเพื่อจูงใจในการท างาน 
 ๑.๒ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล บุคลากรมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
 ๑.๓ การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลบุคลากร มีการจัดท าฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ มี
ความถูกต้องเละเป็นปัจจุบัน 
 ๑.๔ การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล มีระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีมี
คุณภาพ 

๒. การบริหารจัดการอัตราก าลัง 
 ๒.๑ แผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 
  ๒.๑.๑ มีข้อมูลการวิเคราะห์อัตราก าลัง เพื่อจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังประจ าปีท่ี
ส่วนราชการต้องการ  และน าไปสู่การก าหนดจ านวน ประเภท และระดับต าแหน่ง 
  ๒.๑.๒ มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตราก าลังอย่างต่อเนื่อง และ
น าไปสู่การก าหนด จ านวน ประเภท และระดับต าแหน่ง 
 ๒.๒ แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
  ๒.๒.๑ มีแนวทางและกรอบระยะเวลาในสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง อย่างชัดเจน 
  ๒.๒.๒ มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบอัตราก าลัง 
 ๒.๓ แผนการบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรท่ีมีทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียมและพัฒนา
อย่างเป็นระบบ 
  ๒.๓.๑ มีแบบบรรยายลักษณะงาน  
  ๒.๓.๒ มีแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ  
  ๒.๓.๓ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้ได้มาซึ่งกลุ่มบุคคลท่ี
มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง และจัดท าแผนพัฒนา รายบุคคลตามแผนพัฒนาทางกาวหน้าในอาชีพเพื่อ
เตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
 ๒.๔ แผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ 
  ๒.๔.๑ ก าหนดต าแหน่งหลักท่ีต้องการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ พร้อม
เกณฑ์คุณสมบัติท่ีเหมาะสมส าหรับต าแหน่งหลักดังกล่าว 
 
 



 
-๒- 

  ๒.๔.๒ ประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งหลักกับบุคลากรผู้มีสิทธิทุกคน เพื่อ
จัดท าแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารอย่างเป็นระบบ 
  ๒.๔.๓ มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารเพื่อความ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการ 

มิติที่ ๒ ประสิทธภิาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเหมาะสมและสะท้อนผลิตภาพ
ของบุคลากร 

 ๑.๑ มีรายงานต้นทุนรวม และต้นทุนกิจกรรมย่อยเกี่ยวกับบุคลากรของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ 

 ๑.๒ เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนของปีงบประมาณปัจจุบันกับปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา  

 ๑.๓ จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพก าลังคน ประจ าปีงบประมาณ พร้อมท้ังก าหนด
เป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพก าลังคนในรอบปีงบประมาณถัดไป โดยแผนดังกลา่วได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

๒. ฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง พร้อมท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์อยู่
เสมอ 

 ๒.๑ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของส่วนราชการ 
 ๒.๒ มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

สม่ าเสมอและทันท่วงที 

 ๒.๓ มีการน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากผู้ใช้งานในระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้น
ตามข้อ ๒.๒ มาปรับปรุงให้การใช้ระบบสารสนเทศในรอบปีงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 ๓.๑ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

 ๓.๒ มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถ
เชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ 

 ๓.๓ มีการน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากผู้ใช้งานในระบบสารสนเทศพัฒนาขึ้นตาม
ข้อ ๓.๒ มาปรับปรุงให้การใช้ระบบสารสนเทศในรอบปีงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 ๑.๑ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๑.๒ KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับภารกิจและผลผลิตหลัก หรือมาตรฐานงาน (Job 

Standard) ของต าแหน่งตามท่ีก าหนด 
 ๑.๓ ผลการประเมินท่ีสามารถจ าแนกความเกต่าง และจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
  - เพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

  - เพื่อการพัฒนาบุคลากร 

  - เพื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลกลุ่มท่ีมีทักษะ หรือสมรรถนะ
สูง เพื่อพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ 

  - เพื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการปรับเลื่อนต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

  - เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการ/ส านัก /กอง/
องค์กร 

๒. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 

 ๒.๑ มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ภายในของ
ส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง 

 ๒.๒ มีระบบการสอนงาน ของบุคลากรระดับหัวหน้างาน หรือการถ่ายโอนความรู้จาก
ผู้มีประสบการณ์การท างานราชการอย่างมีแบบแผน โดยเฉพาะองค์ความรู้ในภารกิจหลัก และ
รวบรวมเป็นข้อมูลองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป 

 ๒.๓ มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรู้ในระบบการสอนของงาน
บุคลากรและหัวหน้างาน เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติมีทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
และน าไปใช้ในการปรับปรุงระบบการสอนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 

 ๑.๑ มีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ท่ีก าหนดในกฎ ระเบียบ หรือ
หนังสือเวียน ก.พ.  

 ๑.๒ การพิจารณาตามข้อ ๑.๑ เป็นการพิจารณาโดยค านึงถึงระบบคุณธรรมเป็นส าคัญ 
(ความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชนของทางราชการ) 
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 ๑.๓ จัดให้มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามระบบคุณธรรม 

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

๑. จัดให้มีอุปกรณ์และกระบวนการเจ้าหน้าท่ีสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 

๒. จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการท่ีสะท้อนภาพการ
ท างานของส่วนราชการโดยสามารถด าเนินการได้ครอบคลุมทุกมิติ แต่กิจกรรมท่ีด าเนินการมีน้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ฯ 

๓. จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการท่ีสะท้อนภาพการ
ท างานของส่วนราชการ โดยสามารถด าเนินการได้ครอบคลุมในทุกมิติ และกิจกรรมท่ีด าเนินการมี
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ฯ 
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ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ 

 

รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 

จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน 

อัตราก าลัง       

๑.พนักงานส่วนต าบล 26 70.27 26 61.9 26 59.10 

๒.ลูกจ้างประจ า 1 2.70 1 2.3 1 2.27 

๓.พนง.ตามภารกิจ 7 18.92 7 16.67 9 20.45 

๔.พนง.จ้างท่ัวไป 3 8.11 8 19.04 8 18.18 

ผลรวมก าลังคน 37 100 42 100 44 100 

๒.การเคลื่อนไหวของข้าราชการ       

๒.๑ การเข้ารับราชการ       

-บรรจุใหม่ - - - - - - 

-รับโอน - - - - - - 

-บรรจุกลับ - - - - - - 

๒.๒การสูญเสียข้าราชการ       

-ลาออก - - - - - - 

-ให้โอน - - - - - - 

-เกษียณอายุ - - - - - - 

-อื่น ๆ - - - - - - 


