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แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุ คคล ประจ าปีงบประมาณุพ.ศ. 2562 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา 

1. วัตถ ประสงค์ของการรายงาน 
1.1 เพุ ่อติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบ คคลของ องค์การบริหารสุ วนต าบลบางศาลา 
1.2 เพ ่อประโยชน์ในการปรุับปร งประสิทธุิภาพและประสุิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุ คคล ของุพนักงานส วนต าบล องคุ์การบริหาร

สุ วนต าบลบางศาลา 
2. การรายงานประกอบด้วยเน ้อหาหลักุ2 ส วนุดังนี้ 

ส วนท่ีุ1 การบริหารทรัพยากรบ คคลของส วนราชการตามกรอบมาตรฐานุความส าเร็จด้านการบริหารุทรัพยากรบ คคลุ(HR 
Scorecard) 

ส วนที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิของการบริหารทรพัยากรบุ คคล เป็นขุ้อมูลเชิงสถิติทั้งในสุ วนของขุ้อมุูลก าลังคนุข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ 



ส่วนที่ 1 การบรหิารทรพัยากรบุคคลของสว่นราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเรจ็ ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล (HR Scorecard) 
มิติที่ 1 ความสอดคลอ้งเชิงยุทธศาสตร ์
1. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2563 

1.1 การเตรียมก าลังคนเพุ ่อขับเคล ุ อนย ทธศาสตร์ 
1. มีโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังท่ีเหมาะสม 
2. มีแนวทางพัฒนาบ คลากรเพ ่อจูงใจในการท างาน 

1.2 การพัฒนาทรัพยากรบ คคลุบ คลากรมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย างมีประสิทธิผล 
1.3 การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลบ คลากรุมีการจัดท าฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมีความถูกต้องและุเป็นปัจจ บัน 
1.4 การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบ คคลุมีระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีค ณภาพ 

2. การบริหารจดัการอัตราก าลัง 
2.1 แผนอัตราก าลังของส วนราชการ 

1. ใช้แผนอัตราก าลังของอดีตท่ีผ านมาุโดยไม มีข้อมูลการวิเคราะห์อัตราก าลังท่ีส วนราชการต้องการ 
2. มีข้อมูลการวิเคราะห์อัตราก าลังุเพ ่อจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังประจ าปีที่ส วนราชการต้องการุและน าไปสู การก าหนดจ านวนุ

ประเภทุและระดับต าแหน ง 
3. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปร งแผนอุัตราก าลังอย างตุ อเน ่อง และน าไปสุู การก าหนดุจ านวน ประเภท และระดับต าแหน ง 

2.2 แผนสรรหาุบรรจ  และแต งตั้ง 
1. มีแนวทางและกรอบระยะเวลาในการสรรหาุบรรจ ุและแต งตั้งอย างไม เป็นทางการชัดเจน 
2. มีแผนและสามารถสรรหาุบรรจ ุและแต งตั้งได้ตามกรอบอัตราก าลัง 

2.3 แผนการบริหารจัดการกล  มบ คลากรท่ีมีทักษะุหร อสมรรถนะสูงเพ ่อเตรียมและพัฒนาอย างเป็นระบบ 
1. มีแบบบรรยายลักษณะงาน ของต าแหน งงานส าคุัญๆ ในกล  มภารกิจหลุักของส วนราชการ 
2. มีแผนพัฒนาทางก้าวหนุ้าในอาชีพ ส าหรับต าแหนุ งส าคุัญๆ ในกล  มภารกิจหลักของสุ วนราชการ 
3. ก าหนดหลักเกณฑ์ วุิธุีการ ในการคุัดเล อกบ คลากร เพ ่อให้ได้มาซึ่งกล  มบ คคลท่ีมีทกัษะ หร อุสมรรถนะสูงุและจัดท าแผนพัฒนาุรายบ คคลตาม

แผนพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพเพ ่อเตรียมและุพัฒนาอย างเป็นระบบ 
2.4 แผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารท กระดับเพ ่อสร้างความต อเน ่องในการบริหารราชการ 

1. ก าหนดต าแหนุ งหลุักทุี่ต้องการสร้างความต อเน ่องในการบรุิหารราชการ พร้อมเกณฑ์ค ณสมบัติทีุ่เหมาะสมส าหรับต าแหน งหลัก
ดังกล าว 

2. ประเมินสมรรถนะที่จ าเปุ็นส าหรับต าแหน งหลุักกุับบ คลากรผุู้มีสิทธิท กคน เพ ่อจัดท าแผนการสร้างุและพัฒนาผู้บริหารอย างเป็นระบบ 
3. มีแผนพัฒนารายบ คคลตามแผนการสรุ้างและพุัฒนาผุู้บริหารเพุ ่อความต อเน ่องในการบริหารุราชการ 



 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
2.5 สัดสุ วนค าใช้จ ายด้านการบริหารทรัพยากรบ คคลมีความเหมาะสมและสะท้อนผลุิตภาพของบุ คลากร 

1. มีรายงานต้นท นรวม และต้นท นกิจกรรมย อยเกี่ยวกับบ คลากรของส วนราชการ ประจ าปีุงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ 
2. เปรียบเทียบผลการค านวณต้นท นของปีงบประมาณปัจจ บันกับปีงบประมาณที่ผ านมาว ามีการุเปลี่ยนแปลงดังกล าว 
3. จัดท าแผนเพิ่มประสิทธุิภาพก าลังคน ประจ าปีงบประมาณ พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการเพุิ่มุประสิทธิภาพก าลังคนในรอบปีงบประมาณถัดไปุ 
โดยแผนดังกล าวได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารุระดับสูงของส วนราชการ 

2.6 ฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบ คคลที่มีความถูกต้องุพร้อมท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์อยู เสมอ 
1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบ คคลของส วนราชการ 
2. มีการปรับปร งฐานข้อมูลเกี่ยวกับบ คคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย างสม่ าเสมอและทันท วงที 
3. มีการน าข้อคิดเห็น/ขุ้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานในระบบสารสนเทศทุี่พุัฒนาข้ึนตามขุ้อ 2 มาปรับปร งุให้การใช้ระบบสารสนเทศในรอบ

ปีงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2.7 การพุัฒนาระบบสารสนเทศเพุ ุ อสนุับสน นกระบวนการบริหารทรัพยากรใหุ้มีประสิทธุิภาพยิ่งข้ึน 

1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหร อระบบการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบ คคล 
2. มีการพุัฒนาระบบงานหรุ อระบบการให้บรุิการทรัพยากรบ คคลที่สามารถเช ่อมโยงกับระบบุเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับ

บ คคลได้ 
3. มีการน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานในระบบสารสนเทศพัฒนาข้ึนตามข้อุ2 มาปรับปร งุให้การใช้ระบบสารสรเทศใน

รอบปีงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

2.8 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
1. ปฏุิบัติตามหลักเกณฑุ์และวุิธุีการประเมินผลการปฏิบุัติราชการตาม ว.20/2552 
2. KPI ระดับบ คคลสอดคล้องกับภารกิจและผลผลุิตหลุัก หร อมาตรฐานงาน (Job Standard) ของุต าแหน งตามที่ก าหนด 
3. ผลการประเมินที่ได้สารมารถจ าแนกความแตกต างและจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการไดุ้อย างชัดเจนและมีประสิทธุิภาพ โดยถูกน าไป 
ใช้ประโยชน์ 

- เพ ่อการเล ่อนข้ันเงินเด อน 
- เพ ่อการพัฒนาบ คลากร 
- เพุ ่อก าหนดเป็นเง ุ อนไขในการคัดเล อกบ คคลกล  มทุีุ มีทักษะ หร อสมรรถนะสูง เพุ ุ อพุัฒนาุทางกุ้าวหน้าในอาชุีพ 
- เพ ่อก าหนดเป็นเง ่อนไขในการปรับเล ่อนต าแหน งท่ีสูงข้ึน 
- เพ ่อใช้ในการปรับปร งและพัฒนาค ณภาพงานของข้าราชการ/ส านักุกอง/องค์กรุ2.9 สนับสน นให้เกิดการ

เรียนรู้และพัฒนาอย างต อเน ่องุเพ ่อพัฒนาบ คลากรของส วนราชการ 
1. มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรูุ้(Knowledge Management) ภายในของส วนราชการุไม น้อยกว าุ2 เร ่อง



 

2. มีระบบการสอนงานุของบ คลากรระดับหัวหน้างาน หร อการถ ายโอนความรู้จากผู้ท่ีจะเกษียณอาย ุราชการอย างมีแบบแผนุโดยเฉพาะ
องค์ความรู้ในภารกิจหลัก และรวบรวมเป็นข้อมูลองค์ความรูุ้เพ ่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของบ คลากรผู้ปฏิบัติงานร  นต อไป 

3. มีการประเมุินประสิทธุิผลของการพุัฒนาและการเรียนรุูุ้ในระบบการสอนของงานบ คลากรและุหัวหน้างาน เพุ ่อให้บ คลากรผุู้ปฏุิบัติมี
ทักษะและสมรรถนะทุี่จ าเป็นส าหรับการปฏิบุัตุิงาน และุน าไปใชุ้ในการปรุับปร งระบบการสอนงานให้มีประสิทธุิภาพยิ่งข้ึน 

มิติที่ 4 ความพรอ้มรบัผิดด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
10. การส งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบ คคลของส วนราชการมีธรรมาภิบาล 

1. มีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วุิธุีการ ทีุ ก าหนดในกฎ ก.พ. ระเบุียบ ก.พ. หร อ หนงัส อเวียนุก.พ. 
2. การพิจารณาตามข้อ 1 เป็นการพิจารณาโดยคำนึงถึงระบบค ณธรรมเป็นส าคัญ (ความรูุ้ความสามารถ ความเสมอภาค 

ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ) 
3. จัดให้มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบ คคลของส วนราชการุเพ ่อสร้างความุเช ่อมั่นว าระบบการบริหาร

ทรัพยากรบ คคลเป็นไปตามระบบค ณธรรม 
ม ิติที่ 5 ค ุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว ่างชีว ิตกับการท างาน 

12. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
1. จัดให้มีอุ ปกรณุ์และกระบวนการเจ้าหน้าท่ีสัมพุันธุ์ข้ันพุ ้นฐาน เพุ ่ออำนวยความสะดวกในการุปฏิบัติงานให้กับบ คลากร 
2. จุัดให้มีกุิจกรรมตามย ทธศาสตรุ์การพุัฒนาค ณภาพชุีวุิตของข้าราชการท่ีสะท้องภาพการท างานของุส วนราชการโดยสามารถด าเนินการได้

ครอบคล มในท กมิติุแต กิจกรรมท่ีด าเนินการมีน้อยกว าุคร่ึงหนึ่งของกิจกรรมตามย ทธศาสตร์ฯ 
3. จุัดให้มีกุิจกรรมตามย ทธศาสตรุ์การพุัฒนาค ณภาพชุีวุิตของข้าราชการท่ีสะท้อนภาพการท างานุของส วนราชการโดยสามารถด าเนินการได้

ครอบคล มในท กมิติุและกิจกรรมที่ด าเนินการด าเนินการุมีมากกว าคร่ึงหนึ่งของกิจกรรมตามย ทธศาสตร์ฯ 



 

ส่วนท ี่ 2 ผลสมัฤทธ ิ์ด้านการบร ิหารทร ัพยากรบุคคล 

ข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ 
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