
 

 

 

 

 

แบบรายงาน 

การบรหิารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
ของส่วนราชการระดับกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒    

แบบ - กรม 

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี  
ของส่วนราชการ   

 
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ (๗) บัญญัติว่า  

ก.พ. มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ข้าราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอ านาจเรียกเอกสารและหลักฐาน

จากส่วนราชการ หรือให้ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอ านาจ 

ออกระเบียบให้กระทรวงและกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน  

ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ไปยัง ก.พ.  

๒. ก.พ. จึงได้ออกระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ข้าราชการพลเรือน เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล   

พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที ่นร ๑๐๑๒/ว ๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เพ่ือให้ส่วนราชการ

จัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนในปีงบประม าณที่ผ่านมา  

ส่งให้ส านักงาน ก.พ. เป็นประจ าทุกปี 

๓. วัตถุประสงค์ของการรายงาน 

๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

๓.๒ เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของข้าราชการพลเรือนของส่วนราชการ 

๔. การรายงานประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ๓ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 

๑) ข้อมูลเชิงสถิติทั้งในส่วนของข้อมูลก าลังคน ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ และ

ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ  

๒) นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก ประกอบด้วยแผนภาพข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ซึ่งได้จากข้อมูลในส่วนที่ ๒ 

๕. ให้ส่วนราชการจัดท ารายงานประจ าปีตามแบบที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด (แบบ - กรม)  

ส่งให้ส านักงาน ก.พ. และกระทรวงต้นสังกัดภายในเดือนตุลาคม 

 



๓    

แบบ - กรม 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส่วนราชการ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

โปรดระบุชื่อผู้ประสานงาน 
ชื่อ-สกุล     นายจักรพันธ์ เด่นดวงบริพันธ์              . 
ต าแหน่ง    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ      . 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2202 4273/ 0 2640 9829 
E-Mail    jackrapant@hotmail.com               . 
วัน เดือน ปี ที่รายงาน   31 ตุลาคม 2562            . 
 

ขอรับรองข้อมูลผลการด าเนินงานตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

ลงชื่อ ................................................................. 

         (นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ) 

      อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

     ............/................../............... 



๔    

แบบ - กรม 

รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรบุคคล 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 

๑ ๒ ๓ 
ค่า

คะแนนที่
ได ้

คะแนน 
ถ่วง

น้ าหนัก 
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  ๒๐.๐๐          

๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ๕.๐๐ ๐   ๕ 5 5.00 
๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง             

  ๑) แผนอัตราก าลงัของส่วนราชการ ๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 2 2.50 
  ๒) แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 2 2.50 

  
๓) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะ
สูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 3 3.75 

  
๔) แผนการสร้างและพฒันาผูบ้ริหารทุกระดับ เพื่อสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการ 

๓.๗๕ ๑ ๒ ๓  1 1.25 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบรหิารทรัพยากรบุคคล  ๒๐.๐๐          

  
๕) สัดส่วนค่าใช้จา่ยดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ
เหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคคล  

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓  2 
 

4.44 

  
๖) ฐานข้อมูลดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง 
พร้อมที่จะน าไปใชป้ระโยชน์อยู่เสมอ 

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓  2 
 

4.44 

  
๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓  1 2.22 

มิติที่ ๓ ประสิทธผิลของการบริหารทรพัยากรบุคคล  ๒๐.๐๐          
  ๘) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ 2 6.67 

  
๙) สนับสนนุให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง     
เพื่อพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 

๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ 2 6.67 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล ๒๐.๐๐          

  
๑๐) การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของ        
ส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 

๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓  3 10.00 

  

๑๑) บทบาทของผู้น าองค์กรต่อการตัดสินใจดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 

๑๐.๐๐ ๑ ๑ ๑  3 10.00 

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การท างาน  

๒๐.๐๐          

  ๑๒) สภาพแวดล้อมในการท างาน ๑๕.๐๐ ๑ ๒ ๓  3 15.00 

  
๑๓) ระบบการท างานที่เอ้ือประโยชน์ร่วมกันระหว่างปัจเจก
บุคคลกับองค์กร 

๕.๐๐ ๐   ๕  5 5.00 

น้ าหนักรวม ๑๐๐.๐๐ ค่าคะแนนที่ได้ 79.44 



๕    

แบบ - กรม 

ส่วนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

มิติที ่๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (๒๐ คะแนน) 

๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (๕ คะแนน) 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับปัจจุบัน เป็นฉบับที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 

(สามารถแนบเอกสารขนาด A๔ เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ 

ประเด็นที่มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นที่ ๑ 
การเตรียมก าลังคนเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ปีที่ ๑ 
 
 

พ.ศ. 2561 
การเตรียมโครงสร้างและอัตราก าลังที่เหมาะสม 

 ปีที่ ๒ 
 
 

พ.ศ. 2562 
การขอรับการจัดสรรอัตราก าลังบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงเพ่ือ
รองรับภารกิจใหม่ ๆ หรือท่ีจะจ าเป็นในอนาคต 

 ปีที่ ๓ 
 
 

พ.ศ. 2563 
การเตรียมแนวทางการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพ่ือเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน 

 ปีที่ 4 
 
 

พ.ศ. 2564 
การด าเนินการตามแนวทางการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ประเด็นที่ ๒ 
ก ารพั ฒ น าท รั พ ย าก ร
บุคคล 

ปีที่ ๑ 
 
 

พ.ศ. 2561 
การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ ควบคู่กับการเตรียมแผนพัฒนา
บุคลากรด้านดิจิทัล 

 ปีที่ ๒ 
 
 

พ.ศ. 2562 
การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้าน
ดิจิทัลในภาพรวมของส านักงานฯ 

 ปีที่ ๓ 
 
 

พ.ศ. 2563 
การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
ส านักงานฯ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่ส าคัญ  

 ปีที่ 4 
 
 

พ.ศ. 2564 
การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
ส านักงานฯ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่ส าคัญ 

ประเด็นที่ 3 
การพัฒ นาระบบการ
จัดการฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

ปีที่ ๑ 
 
 

พ.ศ. 2561 
ปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS : 
Departmental Personnel Information System) ให้เป็นปัจจุบัน 



๖    

แบบ - กรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ 

ประเด็นที่มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ปีที ่๒ 
 
 

พ.ศ. 2562 
ปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS : 
Departmental Personnel Information System) ให้เป็นปัจจุบัน 

 ปีที่ ๓ 
 
 

พ.ศ. 2563 
จัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลในระบบ ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบันรองรับการยกเลิกการใช้ ก.พ. 7 แบบกระดาษ  

 ปีที่ 4 
 
 

พ.ศ. 2564 
จัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลในระบบ ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบันรองรับการยกเลิกการใช้ ก.พ. 7 แบบกระดาษ 

ประเด็นที่ 4 
การพัฒ นาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ปีที่ ๑ 
 
 

พ.ศ. 2561 
ศึกษาความต้องการและความเป็นไปไดในการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เก่ียวข้องด้านทรัพยากรบุคคลมาใช้ในส านักงาน 

 ปีที่ ๒ 
 
 

พ.ศ. 2562 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องด้านทรัพยากรบุคคล อาทิ 
ระบบวันลา ระบบการท าบัตรข้าราชการ ฯลฯ 

 ปีที่ ๓ 
 
 

พ.ศ. 2563 
ทดสอบระบบที่พัฒนา ตลอดจนการขยายไปสู่การใช้ เต็มรูปแบบทั้ง
องค์กร 

 ปีที่ 4 
 
 

พ.ศ. 2564 
ปรับปรุงระบบที่มีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนหาความต้องการ
เพ่ือก าหนดแนวทางพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 

ประเด็นที่ 5 
การเสริมสร้างคุณธรรม
และจริ ย ธรรม ใน การ
ปฏิบัติงาน 

ปีที่ ๑ 
 
 

พ.ศ. 2561 
การพัฒนาเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวทางของเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ (ITA) 

 ปีที่ ๒ 
 
 

พ.ศ. 2562 
การพัฒนาเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวทางของเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ (ITA) สู่องค์กรที่เป็นเลิศ 

 ปีที่ ๓ 
 
 

พ.ศ. 2563 
ศึกษาแนวทางการพัฒนาส านักงานฯ สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม   

 ปีที่ 4 
 
 

พ.ศ. 2564 
ด าเนินการพัฒนาส านักงานฯ สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม 
 
 



๗    

แบบ - กรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ 

ประเด็นที่มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นที่ 6 
การสร้ างความสมดุ ล
ระหว่างคุณภาพชีวิตและ
การท างาน 

ปีที่ ๑ 
 
 

พ.ศ. 2561 
การพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือความผาสุกในองค์กร ตลอดจนการ
พัฒนาการท างานเป็นทีม 

 ปีที่ ๒ 
 
 

พ.ศ. 2562 
การส ารวจความสุขในองค์กรด้วยเกณฑ์  Happy 8 ของส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

 ปีที่ ๓ 
 
 

พ.ศ. 2563 
การก าหนดกิจกรรมและแนวทางการพัฒนาความสุขของบุคลากรระดับ
และสายงานต่าง ๆ ในองค์กรตามเกณฑ์ Happy 8  

 ปีที่ 4 
 
 

พ.ศ. 2564 
การติดตามประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง (๑๕ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑) แผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 
(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 
 

 

2 ๑. ใช้แผนอัตราก าลังของอดีตที่ผ่าน โดยไม่มีข้อมูลการ
วิเคราะห์อัตราก าลังที่ส่วนราชการต้องการ (๑ คะแนน) 

๒. มีข้อมูลการวิเคราะห์อัตราก าลัง เพื่อจัดท าแผนกรอบ
อัตราก าลังประจ าปีที่ส่วนราชการต้องการ และน าไปสู่การ
ก าหนดจ านวน ประเภท และระดับต าแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวงพิจารณา (๒ คะแนน) 

๓. มีการติดตาม ประเมนิผล และปรับปรุงแผนอัตราก าลัง
อย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การก าหนดจ านวน ประเภท และ
ระดับต าแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา (๓ คะแนน) 

 ส านักงานฯ มีการวิเคราะห์อัตราก าลังและสมรรถนะที่
จ าเป็นต่อการปฏบิัติงานของส านักงานฯ โดยพิจารณาจาก
ก าลังคนทีจ่ะเกษียณอายุราชการ และทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับความต้องการในอนาคต และได้จัดท าเปน็
อัตราก าลังที่ต้องการเพิ่มเติมเสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวง 
ผ่านคณะท างานกลั่นกรองการขอรับจัดสรรอัตราก าลังตั้ง
ใหม่ของส่วนราชการในสงักัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อ
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 

๒) แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 
 

2 ๑. มีแนวทางและกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแตง่ตัง้
อย่างไม่เปน็ทางการชดัเจน (๑ คะแนน) 

๒. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบ
อัตราก าลัง โดยมีอัตราว่างเกินกว่าร้อยละ ๖ ของกรอบ



๘    

แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
 อัตราก าลัง (๒ คะแนน) 

๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบ
อัตราก าลัง โดยมีอัตราว่างไม่เกินร้อยละ ๖ ของกรอบ
อัตราก าลัง (๓ คะแนน) 

 ส านักงานฯ มีการสูญเสียก าลังคนจากการเกษียณ ลาออก 
ขอโอนย้าย ฯลฯ ประมาณปีละ 5-10 คน ทั้งนี้เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 2562 มีต าแหน่งว่างอยู่ 11 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 8 ของส านักงานฯ  

๓) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียม
และพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 
 

3 ๑) มีแบบบรรยายลักษณะงาน  (Job Descriptions) ของ
ต าแหน่งงานส าคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลักของส่วนราชการ 
(๑ คะแนน) 

๒) มีแผนพฒันาทางกา้วหนา้ในอาชพี (Career Development 
Plan) ส าหรับต าแหน่งส าคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลักของส่วน
ราชการ (๒ คะแนน)    

๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้
ได้มาซึ่งกลุ่มบุคคลที่มทีักษะ หรือสมรรถนะสูง และจัดท า
แผนพัฒนา รายบุคคลตามแผนพัฒนาทางก้าวหนา้ในอาชพี 
เพื่อเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ (๓ คะแนน) 

 ส านักงานฯ มีแบบบรรยายลักษณะงานของต าแหน่งตา่ง ๆ 
ในส านักงานฯ เพื่อใช้ในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ฯลฯ 

 มีแผนพัฒนาทางกา้วหน้าในอาชีพ ในสายงานส าคัญ ซึ่ง
ด าเนินการมาตั้งแตป่ี 2554 

 นอกจากนี้ยังมีการด าเนินงานในระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิส์ูง (HiPPs) ซึ่งได้ก าหนดวิธีการในการคัดเลือก 
การท าแผนพัฒนารายบุคคล เพือ่เป็นการเตรียมพร้อม
อย่างเป็นระบบ 

๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง (ต่อ)  

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๔) แผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุก

ระดับเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการ 

(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 

1 ๑. ก าหนดต าแหน่งหลักที่ต้องการสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการ พร้อมเกณฑ์คุณสมบัติที่เหมาะสมส าหรับ
ต าแหน่งหลักดังกล่าว (Success Profile) (๑ คะแนน) 

๒. ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งหลักกับบคุลากร
ผู้มีสิทธิทุกคน เพื่อจัดท าแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร
อย่างเป็นระบบ (๒ คะแนน) 

๓. มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร
เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการ (๓ คะแนน) 

 ส านักงานฯ มีเกณฑ์คุณสมบัติของต าแหน่งผู้อ านวยการ
และผู้เชี่ยวชาญ แต่ยังขาดการประเมินสมรรถนะผู้มีสิทธิฯ 



๙    

แบบ - กรม 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๕) สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม 
และสะท้อนผลติภาพของบุคลากร 
(Productivity) 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 
 

2 ๑. มีรายงานต้นทนุรวม และต้นทนุกิจกรรมย่อยเกี่ยวกับ
บุคลากรของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด (๑ คะแนน) 

๒. เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทนุของปีงบประมาณปัจจบุัน
กับปีงบประมาณที่ผา่นมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถงึสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว (๒ คะแนน) 

๓. จัดท าแผนเพิม่ประสิทธภิาพก าลงัคน ประจ าปงีบประมาณ 
พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพให้ชัดเจน 
(สามารถวัดผลได้) เพื่อน าไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพก าลังคนใน
รอบปีงบประมาณถัดไป โดยแผนฯ ดังกลา่วได้รบัความ
เห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ  (๓ คะแนน) 

 ส านักงานฯ มีรายงานตน้ทุนรวม และต้นทนุกิจกรรมย่อย
เก่ียวกับบุคลากร ซึ่งมีการเปรียบเทียบ พร้อมวิเคราะห์
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี แต่ยงัมิไดน้ ามาใช้
ในการก าหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพก าลงัคน 

๖) ฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความถูกต้อง พร้อมที่ จะ
น าไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 

2 ๑. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลของส่วนราชการ (๑ คะแนน) 

๒. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเก่ียวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอและทันท่วงที (๒ คะแนน) 

๓. ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส่วนราชการสามารถเชื่อมโยงกับระบบ DPIS ของส านักงาน 
ก.พ. และข้อมูล ณ ๑ เมษายน มีความถูกต้องตรงกัน      
(๓ คะแนน) 

 ส านักงานฯ มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลฯ อย่าง
สม่ าเสมอ อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลฯ มี
เป็นจ านวนมาก ดังนัน้อาจจะยงัไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง
ทั้งหมด 

 

 

 

 

 



๑๐    

แบบ - กรม 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 
 
 

1 ๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๑ คะแนน) 

๒. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบคุคลได้อย่างน้อย ๓ ระบบ 
ดังนี้ (๒ คะแนน) 
๒.๑ ................................................................................ 
๒.๒ ................................................................................ 
๒.๓ ……………………………………………………………………... 

๓. มีการน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ใชง้านในระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นตามข้อ ๒ มาปรับปรุงให้การใช้ระบบ
สารสนเทศในรอบปีงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
(๓ คะแนน) 

 ส านักงานฯ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้อง
กับการบริหารทรัพยากร อาทิ DPIS ระบบ Scan 
ลายนิ้วมือ ระบบการลงวันลา ฯลฯ อย่างไรก็ตามระบบ
ต่าง ๆ ที่มยีังไม่มีการเชื่อมโยงกับระบบ DPIS  

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๘) ระบบการบริหารผลการปฏบิัติงาน 
(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

2 ๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตาม ว.๒๐/๒๕๕๒ (๑ คะแนน) 

๒. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับภารกิจและผลผลิตหลัก หรือ
มาตรฐานงาน (Job Standard) ของต าแหน่งตามที่ก าหนด   
(๒ คะแนน) 

๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับ
ผลการปฏบิัติงานของข้าราชการได้อย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ โดยถูกน าไปใชป้ระโยชน์ ดังนี้ (๓ คะแนน) 
เพื่อการเลื่อนเงินเดือน 
เพื่อการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลกลุ่มที่มี

ทกัษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ 
เพื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการปรับเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 
เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพงานของ

ข้าราชการ/ส านัก กอง/องค์กร 
อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ.............................................. 

 ส านักงานฯ มีระบบการบริหารผลการปฏบิัติงานที่



๑๑    

แบบ - กรม 
สอดคล้องตามระเบียบและมี KPI ที่สอดคล้องตามภารกิจ 

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๙) สนับสนนุให้เกิดการเรียนรู้และ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการ 

(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

2 ๑. มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management) ภายในของส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง 
(๑ คะแนน) 

๒. มีระบบการสอนงาน (Coaching หรือ On-the-Job 
Training) ของบุคลากรระดบัหัวหน้างาน หรือการถ่ายโอน
ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการอย่างมีแบบแผน 
โดยเฉพาะองค์ความรู้ในภารกิจหลัก และรวบรวมเป็น
ข้อมูลองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของบุคลากร
ผู้ปฏิบัตงิานรุ่นต่อไป (๒ คะแนน) 

๓. มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรู้ใน
ระบบการสอนงานของบุคลากรและหัวหน้างาน เพื่อให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงาน และน าไปใช้ในการปรับปรุงระบบการสอนงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๓ คะแนน) 

 ส านักงานฯ มีการจัดท าองค์ความรู้เป็นประจ า ปีละ
ประมาณ 3 เร่ือง โดยมีการจัดตั้งคณะท างานจากหัวหน้า
งานหรือข้าราชการอาวโุสในเร่ืองที่เก่ียวข้อง เพื่อรวบรวม
ใช้ในการถ่ายทอดและเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ของ
บุคลากรในส านักงานฯ ทั้งนีส้ามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่  
http://kpmax.com/webkm/ 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑๐) การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากร

บุคคลของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 
(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

3 ๑. มีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
ระเบียบ ก.พ. หรือ หนังสือเวียน ก.พ. (๑ คะแนน) 

๒. การพิจารณาตามข้อ ๑ เป็นการพิจารณาโดยค านึงถึงระบบ
คุณธรรมเป็นส าคัญ (ความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค 
ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ) (๒ คะแนน) 

๓. จัดให้มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวา่ระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเปน็ไปตามระบบคุณธรรม โดย
กลไกที่ส่วนราชการใช้มีดังต่อไปนี้ (๓ คะแนน) 
๓.๑ การก าหนดช่องทางและแนวปฏิบตัิในการร้องเรียน 
๓.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อทวนสอบผล

การบริหารฯ 
3.3 การส ารวจความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร

ที่เก่ียวข้องในด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล 



๑๒    

แบบ - กรม 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑๑) บทบาทของผู้น าองค์กรต่อการ

ด าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม 
กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อ
ตัดสินใจด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือการก ากับ
ดูแลองค์กรที่ดี  

(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

3 ให้ส่วนราชการตอบค าถามต่อไปนี้ (ข้อละ ๑ คะแนน) 
โปรดระบุจ านวนเร่ืองร้องทุกข์ของข้าราชการในรอบปี  

(ระบุเร่ือง และจ านวนขา้ราชการที่ร้องทุกข์แยกตามประเภท
เร่ืองที่ร้องทุกข์) 
ส านักงานฯ ไม่มีเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนในรอบปีที่ผา่นมา 
๑. ผู้น าองค์กรมีกระบวนการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศ

เพื่อส่งเสริม ก ากับ และส่งผลให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และมีจริยธรรม  
ผู้บริหารส านักงานฯ เปน็ผู้น าในการแสดงเจตจ านงการ
ประพฤติ/ปฏบิัติงานอย่างสุจริต ตลอดจนมีประกาศ
ส านักงานฯ เพื่อให้บุคลากรด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

๒. ผู้น าองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไร ในการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มี
ทักษะหรือสมรรถนะสูงให้อยู่กับองค์กร และการพัฒนาผูน้ า
ในอนาคตขององค์กรเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง  
ผู้บริหารส านักงานฯ ให้ความส าคัญกับกลุ่มบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง อาทิ กลุ่มข้าราชการ HiPPs ผู้บริหารฯ จะ
เป็นประธานในการคัดเลือก ตลอดจนการพิจารณาผลงานที่
จัดท าขึ้นด้วยตนเอง ตลอดจนให้ความส าคัญที่ให้ข้าราชการ
ดังกล่าวน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ
ส านักงานฯ ตลอดจนกลา่วชื่นชมในโอกาสต่าง  

๓. ผู้น าองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไรในการเปิดโอกาสให้ข้าราชการ 
มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรบุคคล   
ผู้บริหารส านักงานฯ จัดให้มี 1) ส ารวจความต้องการ
ปรับปรุงและพัฒนางานในดา้นต่าง ๆ ของส านักงาน 
รวมถึงเร่ืองการบริหารและพัฒนาบุคลากรด้วย 2) ให้มีการ
ส ารวจหลักสูตรการฝึกอบรมที่ตอ้งการ 3) จัดให้มีโอกาสใน
การคัดเลือกบุคคลที่เป็นแบบอย่าง (คนคุณคา่) ของ
ส านักงานฯ  

 

 



๑๓    

แบบ - กรม 

มิติที่ ๕   คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑๒) สภาพแวดล้อมในการท างาน  
(น้ าหนักร้อยละ ๑๕) 

3 ๑. จัดให้มีอุปกรณ์และกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร    
(๑ คะแนน)  

๒. จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญทีส่ะทอ้นภาพการท างานของ 
ส่วนราชการโดยสามารถด าเนินการได้ครอบคลุมในทุกมิติ 
แต่กิจกรรมที่ด าเนินการมีน้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ฯ (๒ คะแนน) 

๓. จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญทีส่ะทอ้นภาพการท างานของ 
ส่วนราชการโดยสามารถด าเนินการได้ครอบคลุมในทุกมิติ 
และกิจกรรมที่ด าเนินการมีมากกว่าคร่ึงหนึ่งของกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ฯ (๓ คะแนน) 

 ส านักงานฯ มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ อาทิ 
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (1 คน/1 เคร่ือง) อุปกรณ์การ
ประชุมตา่ง ๆ ที่จ าเปน็ ฯลฯ 

 ส านักงานฯ มีการด าเนนิการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554 
– 2556 ประมาณ 19 เรื่อง จากทั้งหมด 27 เรื่อง คิด
เป็นร้อยละ 70.4  

มิติที่ ๕   คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (ต่อ) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑๓) ระบบการท างานที่เอ้ือประโยชน์

ร่วมกันระหว่างปัจเจกบุคคลกบั
องค์กร 

(น้ าหนักร้อยละ ๕) 

5 ให้ส่วนราชการอธิบายระบบวิธกีารท างานทีส่ามารถช่วยให้
บุคลากรสามารถท างานได้เต็มศกัยภาพ สามารถสร้างสรรค์และ
ส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพให้กับส่วนราชการ ทั้งนี้ ตามผลการ
ด าเนินการทีป่รากฏในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ส่วนราชการ ในมิติดา้นการท างาน  
ส านักงานฯ มีการน ากลไกและวธิีการบริหารงานใหม่ ๆ มา
ด าเนินการในทางปฏิบัติ อาทิ การประกวดต้นแบบการปรับปรุง
กระบวนงาน (Improvement Idol Awards) ที่ให้บุคลากรใน
ส านักงานฯ จัดกลุ่มเป็นทีมงานส าหรับการปรับปรุงงานทีท่ า 
หรือการสร้างสรรค์วิธีการใหม่ ๆ ที่ท าให้สามารถปฏิบัตงิานไดม้ี
คุณภาพ ประสทิธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน ซึ่งได้
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 



๑๔    

แบบ - กรม 

ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒.๑ ข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ 

รายการ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน 
๒.๑.๑ อัตราก าลังคน       

๑) ข้าราชการ 136 86.08 136 86.08 136 86.08 
๒) ลูกจ้างประจ า 15 9.49 15 9.49 15 9.49 
๓) ลูกจ้างชั่วคราว 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
๔) พนักงานราชการ 7 4.43 7 4.43 7 4.43 
ผลรวมก าลังคน 158 100.00 158 100.00 158 100.00 

๒.๑.๒ การเคลื่อนไหวของข้าราชการ       
๑) การเข้ารับราชการ 11 100.00 4 100.00 27 100.00 

- บรรจุใหม่ 8 72.73 2 50.00 26 96.30 
- รับโอน 3 27.27 2 50.00 1 3.70 
- บรรจุกลับ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
- การเข้ารับราชการตาม 

มาตรา ๕๖ 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 

๒) การสูญเสียข้าราชการ 12 100.00 11 100.00 14 100.00 
- ลาออก 4 33.33 6 54.55 5 35.71 
- ให้โอน 5 41.67 3 27.27 7 50.00 
- เกษียณอายุ 3 25.00 0 0.00 2 14.29 
- อ่ืน ๆ 0 0.00 2 18.18 0 0.00 

 

๒.๒ ข้อมูลข้าราชการของส่วนราชการ 

รายการ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

กรอบ 
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

กรอบ 
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

กรอบ
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

๑. บริหาร 3 3 0.0 3 3 0.0 3 3 0.0 
๒. อ านวยการ 7 7 0.0 7 7 0.0 7 7 0.0 
๓. วิชาการ 112 104 7.1 112 104 7.1 112 107 4.5 
๔. ทั่วไป 14 13 7.1 14 10 28.6 14 13 7.1 

รวม 136 127 6.6 136 124 8.8 136 130 4.4 

 

 



๑๕    

แบบ - กรม 

เหตุผลส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 

มีอัตราว่างอันเนื่องจากข้าราชการเกษียณอายุ ลาออก และโอนย้ายไปหน่วยงานอื่น โดยสาเหตุหลัก อาทิ 
ปัญหาทางด้านสุขภาพ และความประสงค์ในการกลับภูมิล าเนา  

๒.๓ ข้อมูลโครงสร้างอายุของข้าราชการของส่วนราชการ 

ช่วงอายุ (ปี) 
จ านวนข้าราชการ (คน) 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย 

<= ๒๔ 1 0 0 0 0 0 
๒๕-๒๙ 4 2 5 2 6 4 
๓๐-๓๔ 10 5 16 2 20 3 
๓๕-๓๙ 23 4 17 6 15 2 
๔๐-๔๔ 11 8 15 10 19 13 
๔๕-๔๙ 15 14 11 10 10 7 
๕๐-๕๔ 8 1 11 2 11 2 
>=๕๕ 15 5 12 5 11 7 
รวม 87 39 87 37 92 38 

 

๒.๔ จ านวนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่  

รายการ 
จ านวน (คน) 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
๑. ข้าราชการ 3 4 5 
๒. พนักงานราชการ 2 1 1 

รวม 5 5 6 

๒.๕ ข้อมูลด้านงบประมาณการใช้จ่าย 

รายการ 
ป ี2562 ป ี2561 ปี 2560 

มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 
๒.๕.๑ งบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

      

งบประมาณรวมของส่วนราชการ (ล้าน
บาท) 

307.06 100.00 309.62 100.00 377.77 100.00 

งบประมาณรายจา่ยประเภทงบ
บุคลากร (ลา้นบาท) 

64.16 20.90 60.70 19.61 58.86 15.58 

๒.๕.๒ ข้อมูลรายงานต้นทุนรวมแยกตามแหล่ง
เงิน (เบิกจ่ายจริง) 

      

ค่าใช้จ่ายบุคลากร N/A N/A 75.44 24.15 73.67 19.20 



๑๖    

แบบ - กรม 

รายการ 
ป ี2562 ป ี2561 ปี 2560 

มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม N/A N/A 4.73 1.51 9.20 2.40 
ค่าใช้จ่ายเดินทาง N/A N/A 0.69 0.22 0.41 0.11 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 

N/A N/A 139.57 44.67 146.63 38.22 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย N/A N/A 9.80 3.14 8.89 2.32 
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน N/A N/A 82.20 26.31 144.90 37.76 
ต้นทุนในการผลิตอื่น N/A N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวมต้นทุนผลผลิต ป ี2562 ป ี2561 ปี 2560 

๒.๕.๓ ข้อมูลรายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยเกี่ยวกับ
บุคลากร 

   

ต้นทุนรวมด้านบริหารบุคลากร (บาท) N/A 75,441,060.05 73,670,778.23 
จ านวนบุคลากรที่ใช้ค านวณ (คน) N/A 148.00 145.00 
ต้นทุนต่อหน่วยด้านบริหารบุคลากร N/A 509,736.89 508,074.33 
ต้นทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล N/A 1,636,411.47 3,001,628.88 
จ านวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม N/A 9,310.00 5,669.00 
ต้นทุนต่อหน่วยด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

N/A 175.77 529.48 

เหตุผลส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 

(ส านักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

 

๒.๖ ข้อมูลด้านผลการปฏิบัติราชการ 

๒.๖.๑ ผลการปฏิบัติราชการ โปรดระบุรายละเอียดตัวชี้วัดส าคัญตามบทบาทภารกิจของส่วนราชการ 
  (ใช้ข้อมูลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ) 

รายการ หน่วยวัด 
ปี 2562 ป ี2561 ปี 2560 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้
ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนนโยบาย แผน 
มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวง
อุตสาหกรรม 

เรื่อง 117 219 117 194 117 181 

ตัวชี้วัดที่ ๒ จ านวนผู้รับบริการข้อ
สารสนเทศดา้นเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

ราย 118,000 187,559 118,000 184,433 117,950 121,406 

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดบัความพงึพอใจ
ของผู้รับบริการข้อสารสนเทศดา้น

ร้อยละ 80 80 80 85 80 80 



๑๗    

แบบ - กรม 

รายการ หน่วยวัด 
ปี 2562 ป ี2561 ปี 2560 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และระบบ
เตือนภัย 
ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนทักษะแรงงาน
ที่ได้รับการยกระดบัผลติภาพ
แรงงานให้มีทักษะสามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ภาคอตุสาหกรรม 

คน 2,000 2,197 1,900 2,004 1,000 1,896 

 

๒.๖.๒ การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 
 

รอบ 
การประเมิน/

ปีที ่

ระดับผล 
การประเมิน 

ช่วงคะแนน 
การประเมิน 

ช่วงร้อยละ 
การเลื่อนเงินเดือน 

จ านวนข้าราชการ 

อ านวยการ วิชาการและทั่วไป 

1/2562 ดีเด่น 91 - 100 3.20 ขึ้นไป 0 33 

  ดีมาก 81 - 90 2.80 - 3.19 7 68 

  ดี 71 - 80 2.00 - 2.79 0 13 

  พอใช้  60 - 70 1.00 - 1.99 0 0 

  ต้องปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60 0 0 0 

๒/2562 ดีเด่น 91 - 100 3.20 ขึ้นไป N/A N/A 

  ดีมาก 81 - 90 2.80 - 3.19 N/A N/A 

  ดี 71 - 80 2.00 - 2.79 N/A N/A 

  พอใช้  60 - 70 1.00 - 1.99 N/A N/A 

  ต้องปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60 0 N/A N/A 

๑/2561 ดีเด่น 91 - 100 3.20 ขึ้นไป 0 27 

  ดีมาก 81 - 90 2.80 - 3.19 5 80 

  ดี 71 - 80 2.00 - 2.79 2 9 

  พอใช้  60 - 70 1.00 - 1.99 0 1 

  ต้องปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60 0 0 0 

๒/2561 ดีเด่น 91 - 100 3.20 ขึ้นไป 0 20 

  ดีมาก 81 - 90 2.80 - 3.19 7 84 



๑๘    

แบบ - กรม 

รอบ 
การประเมิน/

ปีที ่

ระดับผล 
การประเมิน 

ช่วงคะแนน 
การประเมิน 

ช่วงร้อยละ 
การเลื่อนเงินเดือน 

จ านวนข้าราชการ 

อ านวยการ วิชาการและทั่วไป 

  ดี 71 - 80 2.00 - 2.79 0 8 

  พอใช้  60 - 70 1.00 - 1.99 0 0 

  ต้องปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60 0 0 0 

๑/2560 ดีเด่น 91 - 100 3.20 ขึ้นไป 0 26 

  ดีมาก 81 - 90 2.80 - 3.19 7 65 

  ดี 71 - 80 2.00 - 2.79 0 8 

  พอใช้  60 - 70 1.00 - 1.99 0 0 

  ต้องปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60 0 0 0 

๒/2560 ดีเด่น 91 - 100 3.20 ขึ้นไป 0 45 

  ดีมาก 81 - 90 2.80 - 3.19 7 63 

  ดี 71 - 80 2.00 - 2.79 0 3 

  พอใช้  60 - 70 1.00 - 1.99 0 0 

  ต้องปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60 0 0 0 

 โปรดระบุหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปแบบในการก าหนดร้อยละของการเลื่อนเงินเดือนที่ใช้ของแต่ละปี 

ส านักงานฯ ได้พิจารณาก าหนดร้อยละการเลื่อนเงินเดือนให้มีความเหมาะสม สอดคล้องและ
เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด ตลอดทั้งมอบอ านาจให้ส่วนราชการระดับกองได้
บริหารวงเงินภายในกรอบที่ได้รับจัดสรรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ส านักงานฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการประเมินผล
การเลื่อนเงินเดือนในรอบที่ 2/2562 



๑๙    

แบบ - กรม 

๒.๗ ปัญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  

        อาทิ ในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา มีบุคลากรหมุนเวียนค่อนข้างบ่อย อาจเนื่องจากท้ังประสงค์จะโอนย้าย
ไปอยู่ในหน่วยงานที่อยู่ในภูมิล าเนา หรือไปอยู่ในหน่วยงานที่ให้โอกาสในการเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผล
ให้การบริหารทรัพยากรบุคคล จ าเป็นต้องใช้เวลาทั้งในเรื่องเอกสาร และการด าเนินการขั้นตอนตามระเบียบ 
ต่าง ๆ อันส่งผลให้มีเวลาในการพัฒนาทักษะ ความรู้ และสมรรถนะของบุคลากร ตลอดจนการสร้างความสมดุล
ในชีวิตกับการท างานในเรื่องต่าง ๆ ได้น้อยลง          
  นอกจากนี้บุคลากรในกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลเองก็ประสบปัญหาอยู่หลายประการ อาทิ 
บางท่านยงัมีปัญหาในด้านสุขภาพ ท าให้ไม่สามารถมุ่งม่ันทุ่มเทในการท างานได้เช่นเคย  บางท่านเพ่ิงถูกบรรจุ
ใหม่ และขาดการสอนหรือถ่ายทอดงานที่ดี ท าให้การให้บริการเรื่องการบริหารและการพัฒนาบุคลากรต่าง ๆ ที่
จัดท าขึ้น อาจไม่ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของบุคลากรในส านักงานฯ ได้เท่าท่ีควร  
 

๒.๘ นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของส่วนราชการเพ่ือการปรับปรุงวิธีการ 
กระบวนการ หรือแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งการพัฒนา หรือการเตรียมการรองรับ
สถานการณ์ในอนาคตที่จะส่งผลให้ส่วนราชการมีผลการปฏิบัติราชการที่สูงขึ้นหรือมีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้น 
หรือสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นอยู่ของส่วนราชการ  

(โปรดระบุชื่อนวัตกรรม และแสดงความเชื่อมโยงของนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับประเด็ น
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ตลอดจนความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการ โดยแสดงสาระส าคัญของวิธีการด าเนินการ พร้อมผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการด าเนินการ โดยสามารถแนบ
เอกสารขนาด A๔ เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม) 

        ส านักงานฯ มีการส่งเสริมกิจกรรมการประกวดต้นแบบการปรับปรุงกระบวนงาน ภายใต้ชื่อ 
“Improvement Idol Award” ที่ส่งเสริมให้บุคลากรในส านักงานฯ รวมตัวกันส่งผลงานแนวคิด/วิธีการพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาช่วย หรือปรับปรุงวิธีคิด
เพ่ือตอบสนองต่อการบริการที่ดีขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้ส านักงานฯ ได้วิธีการคิด หรือนวัตกรรมใหม่ 
ที่อาจต่อยอดต่อการเพ่ิมขีดความสามารถของส านักงานฯ ในอนาคตได้      
        ตัวอย่างกิจกรรมในปี พ.ศ. 2562 อาทิ         
 1. OIE QR Code ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการใช้ QR Code ในส านักงานฯ อย่างครบวงจร ตั้งแต่
การสร้างเว็บไซต์ เพ่ือการฝากไฟล์ข้อมูล และ/หรือลิงค์ข้อมูล การสร้าง QR Code การแจ้งเตือนเอกสารลงใน
แอพพลิเคชั่นไลน์ของส านักงานฯ ตลอดทั้งการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของส านักงานฯ ส าหรับการแนบเอกสาร
ประกอบการสัมมนาทางวิชาการหรือการประชุมต่าง ๆ ซึ่งหากน าไปใช้เต็มรูปแบบ จะสามารถลดการใช้
กระดาษ และการพิมพ์เอกสารในส านักงานฯ ลงไปได้อย่างมาก     
 2. One Page MPI เป็นการน าเสนอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ที่ส านักงานฯ แถลงข่าวเป็น
ประจ าทุกเดือน มาในรูปแบบเอกสารแผ่นเดียว ที่ครอบคลุมหัวข้อที่ส าคัญที่ควรรู้ต่าง ๆ ไว้ ผ่านการใช้โปรแกรม 
Power BI ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนใช้ส าหรับการน าเสนออุตสาหกรรมในภาพรวม และรายสาขาต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว 



๒๐    

แบบ - กรม 
 3. E-Conference เป็นการน าเสนอการประชุมทางไกลด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านโปรแกรม  Zoom 
ซึ่งสามารถประชุมร่วมกันได้มากถึง 200 คน โดยไม่ต้องลงทุนในอุปกรณ์เพ่ิมเติม     
 4. การน าเสนอข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมส าหรับผู้บริหาร ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลส าหรับการ
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ เช่น ข้อมูลการน าเข้า-ส่งออก ข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์
ทางภาษี ฯลฯ มาน าเสนอผ่านโปรแกรม Power BI        
 5. การจัดการระบบลงทะเบียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ เป็นการใช้ฟังก์ชั่นเพ่ิมเติมจาก  Google 
Form ให้สามารถส่งข้อความตอบรับ เมื่อลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์ม Google Form ได้ ซึ่งท าให้ผู้ลงทะเบียน
มั่นใจในการลงทะเบียนได้มากขึ้น และสามารถประยุกต์เพ่ือใช้ในแนวทางอื่น ๆ ได้อีกในอนาคต  
 ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้สนับสนุนให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้อง
กับประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรของแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ตลอดจนเป็น
การตอบสนองต่อประเด็นด้านการพัฒนาองค์กร ในประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ อีกประการหนึ่งด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑    

แบบ - กรม 

 

 

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก 

๓.๑  แผนภาพแสดงข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

๓.๒ แผนภาพแนวโน้มข้าราชการเมื่อเทียบกับกรอบอัตราก าลังที่มี (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๒) 
 แสดงเป็นภาพรวมของส่วนราชการ  และ 
 แยกประเภทตามต าแหน่งอ านวยการ/ต าแหน่งวิชาการ/ต าแหน่งทั่วไป 

๓.๓ แผนภาพแสดงการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

๓.๔ แผนภาพแสดงการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเพ่ือทดแทนการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

๓.๕ แผนภาพพีรามิดข้าราชการ จ าแนกตามช่วงอายุ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๓) 

๓.๖ แผนภาพแสดงสัดส่วนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่ต่อบุคลากรทั้งหมด (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๔) 

๓.๗ แผนภาพแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๕) 
 ค่าใช้จ่ายในภาพรวม และ 
 ต้นทุนกิจกรรมของหน่วยการเจ้าหน้าที่  

๓.๘ แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการ  (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๖) 
 ผลการปฏิบัติราชการ (กรณีเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพไม่ต้องแสดงแผนภาพในหัวข้อนี้) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒    

แบบ - กรม 
 

 

 

๓.๑  แผนภาพแสดงข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓    

แบบ - กรม 
 

 

 

 

๓.๒ แผนภาพแนวโน้มข้าราชการเมื่อเทียบกับกรอบอัตราก าลังที่มี (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๒) 
 แสดงเป็นภาพรวมของส่วนราชการ  และ 
 แยกประเภทตามต าแหน่งอ านวยการ/ต าแหน่งวิชาการ/ต าแหน่งทั่วไป 

 

 
 
 



๒๔    

แบบ - กรม 

 
 

 
 



๒๕    

แบบ - กรม 

 
 

๓.๓ แผนภาพแสดงการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 



๒๖    

แบบ - กรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๔ แผนภาพแสดงการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเพ่ือทดแทนการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 



๒๗    

แบบ - กรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘    

แบบ - กรม 
๓.๕ แผนภาพพีรามิดข้าราชการ จ าแนกตามช่วงอายุ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๓) 

 

 



๒๙    

แบบ - กรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐    

แบบ - กรม 
 

๓.๖ แผนภาพแสดงสัดส่วนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่ต่อบุคลากรทั้งหมด (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๔) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑    

แบบ - กรม 
 

๓.๗ แผนภาพแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๕) 
 ค่าใช้จ่ายในภาพรวม และ 
 ต้นทุนกิจกรรมของหน่วยการเจ้าหน้าที่  

 

 
 
 
 



๓๒    

แบบ - กรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓    

แบบ - กรม 
 
 

๓.๘ แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการ  (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๖) 

 ผลการปฏิบัติราชการ (กรณีเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพไม่ต้องแสดงแผนภาพในหัวข้อนี้) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 

 



๓๔    

แบบ - กรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


