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แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป 2564 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองเดิ่น 

 
1. วัตถุประสงคของการรายงาน 

1.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ องคการบริหารสวนตําบลหนองเด่ิน 
1.2 เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ 

พนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลหนองเด่ิน 
 

2. การรายงานประกอบดวยเนื้อหาหลัก 2 สวน ดังนี้ 
สวนท่ี 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตามกรอบมาตรฐาน ความสําเร็จดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
สวนท่ี 2 ผลสัมฤทธ์ิของการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนขอมูลเชิงสถิติท้ังในสวนของขอมูลกําลังคน 
 

ขอมูลผลการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

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

1.1 การเตรียมกําลังคนเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
1. มีโครงสรางและกรอบอัตรากําลังท่ีเหมาะสม 
2. มีแนวทางพัฒนาบุคลากรเพ่ือจูงใจในการทํางาน 

1.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล บุคลากรมีความรูความสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล 
1.3 การพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลบุคลากร มีการจัดทําฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพมีความถูกตอง

และเปนปจจุบัน 
1.4 การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล มีระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีมีคุณภาพ 

2. การบริหารจัดการอัตรากําลัง 
2.1 แผนอัตรากําลังของสวนราชการ 
   1. ใชแผนอัตรากําลังของอดีตท่ีผานมา โดยมีขอมูลการวิเคราะหอัตรากําลังท่ีสวนราชการ

ตองการ 
  2. มีขอมูลการวิเคราะหอัตรากําลัง เพ่ือจัดทําแผนกรอบอัตรากําลังประจําปท่ีสวนราชการ

ตองการและนําไปสูการกําหนดจํานวน ประเภท และระดับตําแหนง 
   3. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากําลังอยางตอเน่ือง และนําไปสูการ

กําหนดจํานวน ประเภท และระดับตําแหนง 
2.2 แผนสรรหา บรรจุ และแตงต้ัง 
   1. มีแนวทางและกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแตงต้ังอยางไมเปนทางการ

ชัดเจน 
2. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแตงต้ังไดตามกรอบอัตรากําลัง 

2.3 แผนการบริหารจัดการกลุมบุคลากรท่ีมีทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพ่ือเตรียมและพัฒนาอยางเปน 
ระบบ 
     1. มีแบบบรรยายลักษณะงาน ของตําแหนงงานสําคัญ  ๆในกลุมภารกิจหลักของสวนราชก 
    2. มีแผนพัฒนาทางกาวหนาในอาชีพ สําหรับตําแหนงสําคัญ  ๆในกลุมภารกิจหลักของสวน
ราชการ 

3. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ในการคัดเลือกบุคลากร เพ่ือใหไดมาซ่ึงกลุมบุคคลท่ีมีทักษะ 
หรือสมรรถนะสูง และจัดทําแผนพัฒนา รายบุคคลตามแผนพัฒนาทางกาวหนาในอาชีพเพ่ือเตรียมและพัฒนา
อยางเปนระบบ 

2.4 แผนการสรางและพัฒนาผูบริหารทุกระดับเพ่ือสรางความตอเน่ืองในการบริหารราชการ 
1. กําหนดตําแหนงหลักท่ีตองการสรางความตอเน่ืองในการบริหารราชการ พรอมเกณฑ 

คุณสมบัติท่ีเหมาะสมสําหรับตําแหนงหลักดังกลาว 
2. ประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงหลักกับบุคลากรผูมีสิทธิทุกคน เพ่ือจัดทํา 

แผนการสรางและพัฒนาผูบริหารอยางเปนระบบ 
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3. มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสรางและพัฒนาผูบริหารเพ่ือความตอเน่ืองในการ 
บริหารราชการ 
 
มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  2.5 สัดสวนคาใชจายดานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสมและสะทอนผลิตภาพของ
บุคลากร 
    1. มีรายงานตนทุนรวม และตนทุนกิจกรรมยอยเก่ียวกับบุคลากรของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ ตามหลักเกณฑ 
    2. เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนของปงบประมาณปจจุบันกับปงบประมาณท่ีผานมาวามี
การเปล่ียนแปลงดังกลาว 
    3. จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพกําลังคน ประจําปงบประมาณ พรอมท้ังกําหนดเปาหมายการ
เพ่ิมประสิทธิภาพกําลังคนในรอบปงบประมาณถัดไป โดยแผนดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร
ระดับสูงของสวนราชการ 
  2.6 ฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถูกตอง พรอมท่ีจะนําไปใชประโยชนอยูเสมอ 
    1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับบุคคลของสวนราชการ 
     2. มีการปรับปรุงฐานขอมูลเก่ียวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอและ 
ทันทวงที 
    3. มีการนําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากผูใชงานในระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนตามขอ 2 มา 
ปรับปรุงใหการใชระบบสารสนเทศในรอบปงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
   2.7 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
    1. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการใหบริการดานการบริหาร
ทรัพยากร 
บุคคล 
    2. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการใหบริการทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานขอมูลเก่ียวกับบุคคลได 
    3. มีการนําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากผูใชงานในระบบสารสนเทศพัฒนาข้ึนตามขอ 2 มา
ปรับปรุงใหการใชระบบสารสรเทศในรอบปงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 
มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  2.8 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
   1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 
     2. KPI ระดับบุคคลสอดคลองกับภารกิจและผลผลิตหลัก หรือมาตรฐานงาน (Job 
Standard) ของตําแหนงตามท่ีกําหนด 
    3. ผลการประเมินท่ีไดสารมารถจําแนกความแตกตางและจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยถูกนําไปใชประโยชน 
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- เพ่ือการเล่ือนข้ันเงินเดือน 
- เพ่ือการพัฒนาบุคลากร 

  - เพ่ือกําหนดเปนเง่ือนไขในการคัดเลือกบุคคลกลุมท่ีมีทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนา
ทางกาวหนาในอาชีพ 

- เพ่ือกําหนดเปนเง่ือนไขในการปรับเล่ือนระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
- เพ่ือใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของขาราชการ/สํานัก กอง/องคกร 

2.9 สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเน่ือง เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ 
    1. มีระบบการบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management) ภายในของสวน
ราชการไมนอยกวา 2 เร่ือง 
    2. มีระบบการสอนงาน ของบุคลากรระดับหัวหนางาน หรือการถายโอนความรูจากผูท่ีจะ
เกษียณอายุราชการอยางมีแบบแผน โดยเฉพาะองคความรูในภารกิจหลัก และรวบรวมเปนขอมูลองคความรู
เพ่ือประโยชนในการเรียนรูของบุคลากรผูปฏิบัติงานรุนตอไป 
    3. มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรูในระบบการสอนของงานบุคลากร
และหัวหนางาน เพ่ือใหบุคลากรผูปฏิบัติมีทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน และนําไปใชใน
การปรับปรุงระบบการสอนงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 
มิติท่ี 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

10. การสงเสริมใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมีธรรมาภิบาล 
    1. มีการดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ ท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. ระเบียบ ก.พ. 

2. การพิจารณาตามขอ 1 เปนการพิจารณาโดยคํานึงถึงระบบคุณธรรมเปนสําคัญ (ความรู
ความสามารถ ความเสมอภาค ความเปนธรรม และประโยชนของทางราชการ) 
   3. จัดใหมีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เพ่ือสรางความ
เช่ือม่ันวาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปตามระบบคุณธรรม 
 
มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

12. สภาพแวดลอมในการทํางาน 
   1. จัดใหมีอุปกรณและกระบวนการเจาหนาท่ีสัมพันธข้ันพ้ืนฐาน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 

2. จัดใหมีกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการท่ีสะทองภาพการทํางาน
ของสวนราชการโดยสามารถดําเนินการไดครอบคลุมในทุกมิติ แตกิจกรรมท่ีดําเนินการมีนอยกวาคร่ึงหน่ึงของ
กิจกรรมตามยุทธศาสตรฯ 

3. จัดใหมีกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการท่ีสะทอนภาพการทํางาน
ของสวนราชการโดยสามารถดําเนินการไดครอบคลุมในทุกมิติ และกิจกรรมท่ีดําเนินการดําเนินการมีมากกวา
คร่ึงหน่ึงของกิจกรรมตามยุทธศาสตรฯ 
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สวนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
ตารางขอมูลกําลังคนของสวนราชการ 
 

รายการ ๒๕๖4 2565 2566 
จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน 

อัตรากําลังคน 
พนักงานสวนตําบล 10 41.67 10 41.67 10 41.67 
ครูผูดูแลเด็ก 4 16.67 4 16.67 4 16.67 
ลูกจางประจํา 1 4.17 1 4.17 1 4.17 
พนักงานจางตามภารกิจ 9 37.49 9 37.49 9 37.49 

รวมกําลังคน 24 100 24 100 23 100 
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สวนที่ 3 :  ปญหาและอุปสรรค/ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  
 
1.ปญหาและอุปสรรค 
 1) ขาดการประชุมเพ่ือแจงแผนงาน และนโยบายตางๆ ใหทุกคนทราบเปนประจํา 
 2) ขาดการกลาแสดงออกตองพยายามสงเสริมใหกลาแสดงออก (ละลายพฤติกรรม) 
 
2.ขอเสนอแนะ 

1) อยากใหหนวยงานพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ และเพิม่ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

2) อยากใหมีการประชุมแสดงความคิดเห็นของพนักงาน และเจาหนาที่กอนดําเนินการตัดสินใจ 
3) อยากใหพนักงาน และเจาหนาที่ ภายในองคการบริหารสวนตําบล มีความสามัคคีชวยเหลือกันใน

เรื่องของการปฏิบัติงานในหนาที่ และการจัดอบรมตางๆ 
4) อยากใหมีการพัฒนาสงเสริมความรูใหแกพนักงาน และเจาหนาที่ ใหมีความกลาคิดและกลา

แสดงออกในทางที่ดี มีคุณธรรมประจําใจ มีความเสียสละ เพราะองคการบริหารสวนตําบล เปนเหมือนบาน 
5) อยากไดสิ่งจูงใจในการทํางาน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการทํางาน 

 6) อยากใหมีการสงเสริมใหพนักงาน และเจาหนาที่ ในองคกรมีกิจกรรมรวมกัน สรางความสัมพันธ
อันดใีนหนวยงาน 
 7) อยากใหมีโบนัสใหกับพนักงาน และเจาหนาที ่ในหนวยงานทุกคน เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ 
 8) อยากใหมีกิจกรรมที่สรางความสามัคคี ของพนักงาน และเจาหนาที ่ในหนวยงาน 
 9) อยากใหมีการจัดการแขงขันกีฬาภายในองคกร  
 
     

 
 


