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แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะปปีย  

 
1. วัตถุประสงค์ของการรายงาน  

1.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปยยด 
1.2 เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ  

พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปยยด 
 

2. การรายงานประกอบ ้วยปนื้อหาหลัก 2 ส่วน  ังนี้  
ส่วนที่ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐาน ความส าเร็จด้านการบริหาร  
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  
ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นข้อมูลเชิงสถิติทั้งในส่วนของข้อมูลก าลังคน  
ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ 
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ส่วนที่ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความส าปร็จ  
 ้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
  

มิติที่ 1 ความสอ คล้องปชิงยุทธศาสตร์  
1. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ. 2564 – 2566  

1.1 การเตรียมก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
1. มีโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสม  
2. มีแนวทางพัฒนาบุคลากรเพ่ือจูงใจในการท างาน  

1.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล บุคลากรมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล  
1.3 การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลบุคลากร มีการจัดท าฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมีความ  
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
1.4 การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล มีระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มี
คุณภาพ 
  

2. การบริหารจั การอัตราก าลัง  
2.1 แผนอัตราก าลังของส่วนราชการ  

1. ใช้แผนอัตราก าลังของอดีตที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลการวิเคราะห์อัตราก าลังที่ส่วน  
ราชการต้องการ  

2. มีข้อมูลการวิเคราะห์อัตราก าลัง เพ่ือจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังประจ าปยที่ส่วน  
ราชการต้องการและน าไปสู่การก าหนดจ านวน ประเภท และระดับต าแหน่ง  

3. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตราก าลังอย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่
การก าหนดจ านวน ประเภท และระดับต าแหน่ง  
2.2 แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง  

1. มีแนวทางและกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งอย่างไม่เป็น
ทางการ ชัดเจน  

2. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบอัตราก าลัง  
2.3 แผนการบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพ่ือเตรียมและพัฒนา
อย่างเป็น ระบบ  

1. มีแบบบรรยายลักษณะงาน ของต าแหน่งงานส าคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลักของ
ส่วนราชการ  

2. มีแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ ส าหรับต าแหน่งส าคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลัก
ของ ส่วนราชการ  

3. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการคัดเลือกบุคลากร เพ่ือให้ได้มาซึ่งกลุ่มบุคคลที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูง และจัดท าแผนพัฒนา รายบุคคลตามแผนพัฒนาทางก้าวหน้าใน
อาชีพเพ่ือเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
2.4 แผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับเพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ  
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1. ก าหนดต าแหน่งหลักที่ต้องการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ พร้อม

เกณฑค์ุณสมบัติที่เหมาะสมส าหรับต าแหน่งหลักดังกล่าว  
2. ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งหลักกับบุคลากรผู้มีสิทธิทุกคน เพ่ือ

จัดท าแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารอย่างเป็นระบบ  
4. มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารเพ่ือความต่อเนื่อง

ในการบริหารราชการ 
 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
2.5 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสมและสะท้อนผลิตภาพ
ของบุคลากร  

1. มีรายงานต้นทุนรวม และต้นทุนกิจกรรมย่อยเกี่ยวกับบุคลากรของส่วนราชการ 
ประจ าปยงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์  

2. เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนของปยงบประมาณปัจจุบันกับปยงบประมาณที่
ผ่านมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

3. จัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพก าลังคน ประจ าปยงบประมาณ พร้อมทั้งก าหนด
เป้าหมายการเพ่ิม ประสิทธิภาพก าลังคนในรอบปยงบประมาณถัดไป โดยแผนดังกล่าวได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

  

2.6 ฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง พร้อมที่จะน าไปใช้ประโยชน์
อยู่เสมอ  

1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของส่วนราชการ  
2. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

สม่ าเสมอและทันท่วงที  
3. มีการน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานในระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นตาม

ข้อ 2 มาปรับปรุงให้การใช้ระบบสารสนเทศในรอบปยงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  

2.7 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  

2. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการทรัพยากรบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้  

3. มีการน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานในระบบสารสนเทศพัฒนาขึ้นตาม
ข้อ 2 มาปรับปรุง ให้การใช้ระบบสารสรเทศในรอบปยงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
2.8 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  

1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม  
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2. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับภารกิจและผลผลิตหลัก หรือมาตรฐานงาน (Job 

Standard) ของต าแหน่งตามที่ก าหนด  
3. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผลการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการ ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยถูกน าไปใช้ประโยชน์  
-เพ่ือการเลื่อนข้ันเงินเดือน  
-เพ่ือการพัฒนาบุคลากร  
-เพ่ือก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลกลุ่มที่มีทักษะ หรือสมรรถนะ
สูง เพ่ือพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ  
-เพ่ือก าหนดเป็นเงื่อนไขในการปรับเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น  
-เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการ/ส านัก กอง/
องค์กร  

2.9 สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือพัฒนาบุคลากรของส่วน
ราชการ  

1. มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ภายในของ
ส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 
2. มีระบบการสอนงาน ของบุคลากรระดับหัวหน้างาน หรือการถ่ายโอนความรู้จาก
ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการอย่างมีแบบแผน โดยเฉพาะองค์ความรู้ในภารกิจหลัก 
และรวบรวมเป็นข้อมูลองค์ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป  
3. มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรู้ในระบบการสอนของ
งานบุคลากรและหัวหน้างาน เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติมีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงาน  และน าไปใช้ในการปรับปรุงระบบการสอนงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

มิติที ่4 ความพร้อมรับผิ  ้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
10. การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล  

1. มีการด าเนินการตามหลักเกณฑ ์วิธีการ ที่ก าหนดในกฎ ระเบียบ  
2. การพิจารณาตามข้อ 1 เป็นการพิจารณาโดยค านึงถึงระบบคุณธรรมเป็นส าคัญ (ความรู้  
ความสามารถ ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ)  
3. จัดให้มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามระบบคุณธรรม 
  

มิติที ่5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสม ุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  
12. สภาพแวดล้อมในการท างาน  

1. จัดให้มีอุปกรณ์และกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานให้กับบุคลากร  
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2. จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการที่สะท้อนภาพการ
ท างาน ของส่วนราชการโดยสามารถด าเนินการได้ครอบคลุมในทุกมิติ แต่กิจกรรมที่
ด าเนินการมีน้อยกว่า ครึ่งหนึ่งของกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ฯ  
3. จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการที่สะท้อนภาพการ
ท างาน ของส่วนราชการโดยสามารถด าเนินการได้ครอบคลุมในทุกมิติ และกิจกรรมที่
ด าเนินการ มีมากกว่าครึ่งหนึ่งของกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ฯ 
 

 
ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ 

รายการ 2562 2563 2564 
จ านวน สั ส่วน จ านวน สั ส่วน จ านวน สั ส่วน 

อัตราก าลังคน 
พนักงานส่วนต าบล 17 45 17 45 17 45 
ลูกจ้างประจ า 1 3 1 3 1 3 
พนง.จ้างภารกิจ 16 42 16 42 16 42 
พนง.จ้างทั่วไป 4 10 4 10 4 10 

รวมก าลังคน 38 100 38 100 38 100 
 


