
 

 

 

 

 

 

 

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 และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ

พลเรือนในกระทรวงและกรม เพ่ือรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง

ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอ านาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากส่วนราชการ 

หรือให้ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอ านาจออกระเบียบให้กระทรวง

และกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนที่อยู่ในอ 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 ารายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนในปีงบประมาณที่ผ่านมาส่งให้

ส 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 

 

 





๔    

แบบ - กรม 

รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรบุคคล 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 

๑ ๒ ๓ 
ค่า

คะแนนที่
ได ้

คะแนน 
ถ่วง

น้ าหนัก 
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  ๒๐.๐๐         17.50 

๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ๕.๐๐ ๐   ๕  5 5.00 
๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง            

 

  ๑) แผนอัตราก าลงัของส่วนราชการ ๓.๗๕ ๑ ๒ ๓  3  3.75 
  ๒) แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 2 2.50 

  
๓) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะ
สูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 2 2.50 

  
๔) แผนการสร้างและพฒันาผูบ้ริหารทุกระดับ เพื่อสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการ 

๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 3 3.75 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบรหิารทรัพยากรบุคคล  ๒๐.๐๐         17.78 

  
๕) สัดส่วนค่าใช้จา่ยดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ
เหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคคล  

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓ 2 4.44 

  
๖) ฐานข้อมูลดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง 
พร้อมที่จะน าไปใชป้ระโยชน์อยู่เสมอ 

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓ 3 6.67 

  
๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓ 3 6.67 

มิติที่ ๓ ประสิทธผิลของการบริหารทรพัยากรบุคคล  ๒๐.๐๐         16.67 
  ๘) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ 3  10.00 

  
๙) สนับสนนุให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง     
เพื่อพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 

๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓     2 6.67 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล ๒๐.๐๐         20.00 

  
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         20.00 

  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 91.95 



๕    

แบบ - กรม 

ส่วนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

มิติที ่๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (๒๐ คะแนน) 

๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (๕ คะแนน) 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับปัจจุบัน ประจ าปี พ.ศ. 2560 - 2564 

(สามารถแนบเอกสารขนาด A๔ เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ 

ประเด็นที่มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
-เสริมสร้างศักยภาพต่อ
การด าเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาและบริหารจัดการ
การด าเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

1. พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
    - เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    - พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความ
ถูกต้อง เที่ยวตรง ทันสมัย ใช้งานสะดวกและรวดเร็ว 
2. เสริมสร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
    - เสริมสร้างกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างศักยภาพบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ 

ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข และมีการจัดการงานบริหารบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
1. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร ์
     - ก าหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของส่วนราชการ 
     - ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทาง 
การด าเนินงานในอนาคต 
     - สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง/กลุ่มบุคลากรที่พร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต 
2. พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
    - เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    - พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความ
ถูกต้อง เที่ยวตรง ทันสมัย ใช้งานสะดวกและรวดเร็ว 
3. ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
    - พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถจนเป็นที่ยอมรับ 
    - สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    - ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร 
    - เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้แก่บุคลากร 
 



๖    

แบบ - กรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ 

ประเด็นที่มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
     - จัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่บุคลากร 
     - ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร 
     - จัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗    

แบบ - กรม 
๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง (๑๕ คะแนน) 

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

 

3 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) 

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
อัตราก าลัง (๒ คะแนน) 

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

๓) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียม
และพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 
 

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

๒) มีแผนพฒันาทางกา้วหนา้ในอาชพี (Career Development 
Plan) ส าหรับต าแหน่งส าคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลักของ 
ส่วนราชการ (๒ คะแนน)    

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

 

 

 

 

 

 

 

 



๘    

แบบ - กรม 
๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง (ต่อ)  

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๔) แผนการสร้างและพฒันาผูบ้ริหาร 

ทุกระดับเพื่อสร้างความต่อเนื่อง 
ในการบริหารราชการ 

(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 

3 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) 

 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๕) สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม 
และสะท้อนผลติภาพของบุคลากร 
(Productivity) 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 
 

2 ๑. มีรายงานต้นทนุรวม และต้นทนุกจิกรรมย่อยเกี่ยวกับ
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 าลังคน 
ในรอบปีงบประมาณถัดไป โดยแผนฯ ดังกลา่วได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ  (๓ คะแนน) 

๖) ฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความถูกต้อง พร้อมที่จะ
น าไปใชป้ระโยชน์อยู่เสมอ 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 

3 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) 

 

 

 



๙    

แบบ - กรม 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 
 
 

3 ๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๑ คะแนน) 

๒. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบคุคลได้อย่างน้อย ๓ ระบบ 
ดังนี้ (๒ คะแนน) 
๒.๑ HRMIS ของกระทรวงการคลัง (อยู่ระหวา่งพัฒนาระบบ) 
๒.๒ มีระบบส านักงาน (E-Office) ที่สามารถยื่นขอลาตาม
ระเบียบราชการ ผ่านระบบ Intranet 
๒.๓ แจ้งผลการประเมินและการเลื่อนเงินเดือน ผ่านทาง
ระบบ Intranet 
2.4 มีระบบรับสมัครสอบคัดเลอืกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น   
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลกูจ้างชั่วคราว ในระบบ
ออนไลน์  

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

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๘) ระบบการบริหารผลการปฏบิัติงาน 
(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

3 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

ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ 
เพื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการปรับเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 
เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพงานของ

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



๑๐    

แบบ - กรม 

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. มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรู้ 
ในระบบการสอนงานของบุคลากรและหัวหน้างาน เพื่อให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงาน และน าไปใช้ในการปรับปรุงระบบการสอนงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๓ คะแนน) 

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 (ความรู ้ความสามารถ ความเสมอภาค 
ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ) (๒ คะแนน) 

๓. จัดให้มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวา่ระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเปน็ไปตามระบบคุณธรรม โดย
กลไกที่ส่วนราชการใช้มีดังต่อไปนี้ (๓ คะแนน) 
๓.๑ ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล   
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
๓.๒ เปิดช่องทางให้บุคลากรร้องทุกข์/ร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 



๑๑    

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) 

๑. ผู้น าองค์กรมีกระบวนการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศ
เพื่อส่งเสริม ก ากับ และส่งผลให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และมีจริยธรรม  
- ให้หน่วยงานตา่งๆ ได้คัดเลือกข้าราชการในหน่วยงานของ
ตนซึ่งเป็นผู้ประพฤติปฏิบัตตินในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์
สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อส่งไปให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ
คัดเลือก 
- มีการพบปะกบับุคลากรในเวทตี่าง ๆ เชน่ สัมมนา
ประจ าป ี

๒. ผู้น าองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไร ในการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มี
ทักษะหรือสมรรถนะสูงให้อยู่กับองค์กร และการพัฒนาผูน้ า
ในอนาคตขององค์กรเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง  
- มอบหมายให้เป็นคณะท างานที่เก่ียวกับภารกิจที่ส าคัญ
หรือท้าทายของหน่วยงาน 
- จัดส่งเจ้าหนา้ที่ไปฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ             
ที่ส านักงาน ก.พ. จัด หรือกระทรวงการคลังจัดเอง 

๓. ผู้น าองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไรในการเปิดโอกาสให้ข้าราชการ 
มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรบุคคล   
- ส่งเสริมให้ข้าราชการทุกระดับเข้าร่วมประชุม/สัมมนา 
ในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับงานด้านการบริหารงานบุคคล            
ที่ส านักงานปลดักระทรวงการคลังด าเนนิการ เช่น ความรู้
เร่ืองสมรรถนะ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 



๑๒    

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) 

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  
     - การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการ และการมอบหมาย
คณะท างานด าเนินการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง อย่างเป็นระบบ 
    - ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังมีการเพิ่มช่องทางการ
สื่อสารข้อมูลภายในองค์กร เพื่อเอ้ือให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและสื่อสารระหว่างกัน โดยมีการน าข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้องกบังานบริหารงานบุคคล ลงใน website ของส านักงานฯ 
พร้อมทั้งมีการเปิดช่องทางให้มีการสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็น 
2 ทาง ผ่านใน website ของส านักงานฯ และมีการตอบค าถาม 
หรือข้อคิดเห็นย้อนกลับ 

 

 

 



๑๓    

แบบ - กรม 

ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒.๑ ข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ 
        ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

รายการ 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

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

๑) ข้าราชการ 215 48.53 213 46.10 204 45.55 
๒) ลูกจ้างประจ า 11 2.48 18 3.90 22 4.66 
๓) ลูกจ้างชั่วคราว 153 34.54 168 36.36 138 31.78 
๔) พนักงานราชการ 64 14.45 63 13.64 69 18.01 
ผลรวมก าลังคน 443 100.00 462 100.00 433 100.00 

๒.๑.๒ การเคลื่อนไหวของข้าราชการ       
๑) การเข้ารับราชการ 29 100.00 20 100.00 20 100.00 

- บรรจุใหม่ 
- รับโอน 
- บรรจุกลับ 
- การเข้ารับราชการตาม  

มาตรา ๕๖ 

24 
4 
1 
0 

82.76 
13.79 

3.45 
0 

7 
13 

0 
0 

35.00 
65.00 

0 
0 

7 
13 

0 
0 

 

35.00 
65.00 

0.00 
0.00 

๒) การสูญเสียข้าราชการ 28 100.00 25 100.00 25 100.00 
- ลาออก 
- ให้โอน 
- เกษียณอายุ 
- อ่ืนๆ 

9 
11 

8 
0 

32.14 
39.29 
28.57 

0.00 

7 
12 

6 
0 

28.00 
48.00 
24.00 

0.00 

7 
12 

6 
0 

28.00 
48.00 
24.00 

0.00 
 

 ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 

รายการ 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน 
๒.๑.๑ อัตราก าลังคน       
        1) ข้าราชการ 9 18.80 10 20.00 11 28.20 

    2) ลูกจ้างประจ า 4 8.30 6 12.00 6 0.00 
    3) ลูกจ้างชั่วคราว 16 33.30 18 36.00 12 30.80 
    4) พนักงานราชการ 19 39.60 16 32.00 16 41.00 

ผลรวมก าลังคน 48 100.00 50 100.00 39 100.00 
 

 

 



๑๔    

แบบ - กรม 
 

รายการ 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน 
๒.๑.๒ การเคลื่อนไหวของข้าราชการ       

   1) การเข้ารับราชการ 0 - 0 - 0 - 
- บรรจุใหม่ 
- รับโอน 
- บรรจุกลับ 
- การเข้ารับราชการตาม  

มาตรา ๕๖ 
   2) การสูญเสียข้าราชการ 

0 
0 
0 
0 

- 
- 
- 
- 

0 
0 
0 
0 

- 
- 
- 
- 

0 
0 
0 
0 

 

- 
- 
- 
- 

1 100.00 2 100.00 0 - 
- ลาออก 
- ให้โอน 
- เกษียณอายุ 
- อ่ืนๆ 

0 
0 
1 
0 

- 
- 

100.00 
- 

0 
1 
1 
0 

0.00 
50.00 
50.00 

0.00 

0 
0 
0 
0 

- 
- 
- 
- 

 

๒.๒ ข้อมูลข้าราชการของส่วนราชการ 

        ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

รายการ 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

กรอบ 
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

กรอบ 
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

กรอบ 
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

๑. บริหาร 12 12 0.00 12 12 0.00 12 12 0.00 
๒. อ านวยการ 5 5 0.00 5 4 20.00 5 5 0.00 
๓. วิชาการ 154 142 7.79 154 144 6.49 154 132 14.29 
๔. ทั่วไป 61 56 8.20 61 53 13.11 61 55 9.84 

รวม 232 215 7.33 232 213 8.19 232 204 12.07 
 

        ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 

รายการ 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

กรอบ 
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตราว่าง กรอบ 
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

กรอบ 
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

๑. บริหาร - - - - - - - - - 
๒. อ านวยการ 1 0 100.00 1 1 0.00 1 1 0.00 
๓. วิชาการ 9 8 11.11 9 8 11.11 9 9 0.00 
๔. ทั่วไป 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 

รวม 11 9 18.18 11 10 9.09 11 11 0.00 



๑๕    

แบบ - กรม 

เหตุผลส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 
1. จากการเกษียณอายุราชการ 
2. จากการให้โอน 
3. จากการลาออกจากราชการ 
4. จากการก าหนดต าแหน่งและการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง โดยการน าต าแหน่งว่างของ                

ส่วนราชการมายุบเลิกเพ่ือน าต าแหน่งมาปรับปรุง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าในสายงานของ
ข้าราชการในส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
๒.๓ ข้อมูลโครงสร้างอายุของข้าราชการของส่วนราชการ 

        ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ช่วงอายุ (ปี) 

จ านวนข้าราชการ (คน) 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย 
<= ๒๔ 3 0 7 0 1 0 
๒๕-๒๙ 16 5 7 6 6 5 
๓๐-๓๔ 16 3 14 6 16 10 
๓๕-๓๙ 25 11 27 8 25 5 
๔๐-๔๔ 26 7 23 10 24 12 
๔๕-๔๙ 21 12 21 11 16 10 
๕๐-๕๔ 17 12 16 8  18 10 
>=๕๕ 27 14 33 16 27 19 
รวม 151 64 148 65 133 71 

 

 ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 

ช่วงอายุ (ปี) 

จ านวนข้าราชการ (คน) 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย 
<= ๒๔ 0 0 0 0 0 0 
๒๕-๒๙ 0 0 0 0 2 0 
๓๐-๓๔ 0 0 0 0 0 0 
๓๕-๓๙ 2 0 2 0 1 0 
๔๐-๔๔ 2 0 2 0 3 0 
๔๕-๔๙ 1 1 1 1 1 1 
๕๐-๕๔ 1 0 1 0 1 0 
>=๕๕ 2 0 2 1 1 1 
รวม 8 1 8 2 9 2 



๑๖    

แบบ - กรม 

๒.๔ จ านวนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่  

รายการ 
จ านวน (คน) 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
๑. ข้าราชการ 40 39 38 
๒. พนักงานราชการ 12 12 11 

รวม 52 51 49 

 

๒.๕ ข้อมูลด้านงบประมาณการใช้จ่าย 

รายการ 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

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

      

         งบประมาณรวมของส่วนราชการ  1,545,732,600.00 100.00 1,633,583,300.00  100.00 1,248,904,800.00 100.00 

           งบประมาณรายจ่ายประเภทงบบุคลากร  122,578,500.00 7.93 129,160,500.00 7.91 128,729,200.00 10.310 

๒.๕.๒ ข้อมูลรายงานต้นทุนรวมแยกตาม
แหล่งเงิน (เบิกจ่ายจริง) 

      

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 180,249,924.39 18.7 179,131,546.56 19.1 171,884,458.7 0.192 

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 4,991,290.00 0.52 8,760,670.00 0.96 24,323,253.86 0.027 

ค่าใช้จ่ายเดินทาง 612,665.00 0.06 1,000,552.75 0.11 3,084,650.36 0.003 

ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 

604,812,609.34 62.76 614,282,168.30 67.05 627,404,293.09 0.703 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 173,049,678.88 17.96 112,921,630.14 12.33 208,482,918.23 0.233 

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 88,258,092,556.77 98.836 

ต้นทุนในการผลิตอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 3,837,945.39 0.004 

รวมต้นทุนผลผลิต 963,716,167.61 100.00 916,096,567.75 100.00 89,297,110,076.40 100.00 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
๒.๕.๓ ข้อมูลรายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยเกี่ยวกับ
บุคลากร 

   

ต้นทุนรวมด้านบริหารบุคลากร 
(บาท) 

   

จ านวนบุคลากรที่ใช้ค านวณ (คน)    
ต้นทุนต่อหน่วยด้านบริหารบุคลากร    
ต้นทุนด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

   

จ านวนช่ัวโมง/คนการฝึกอบรม    
ต้นทุ นต่ อหน่ วยด้ านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

   

 

 



๑๗    

แบบ - กรม 

เหตุผลส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 

 เนื่องจากส านักงานปลัดกระทรวงการคลังมีภารกิจงานเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับนโยบายของรัฐบาลและการ
ด าเนินการที่สนับสนุนรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับมีอัตราว่างน้อย และบุคลากรประเภทข้าราชการและพนักงานราชการ 
ได้รับการเลื่อนเงินเดือนและคา่ตอบแทนที่สูงขึ้น  

๒.๖ ข้อมูลด้านผลการปฏิบัติราชการ 

๒.๖.๑ ผลการปฏิบัติราชการ โปรดระบุรายละเอียดตัวชี้วัดส าคัญตามบทบาทภารกิจของส่วนราชการ 
  (ใช้ข้อมูลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการของ

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปี พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

รายการ หน่วยวัด 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได้ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได้ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได้ 

1. ความส าเรจ็ในการพัฒนาระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 

ร้อยละ 75 75 75 100 - - 

2. ความส าเรจ็ของการตรวจติดตามผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

ร้อยละ 75 100 - - - - 

3. การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทลั : การพัฒนาระบบ
บัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อน าไปสู่การ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 

ร้อยละ 75 100 - - - - 

4. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็น
ระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) คะแนน 295.00 407.69 - - - - 

5. ร้อยละความส าเร็จของการเพิม่ประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน (3 โครงการ) ร้อยละ 100 100 100 100 - - 

6. ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาเสริมสร้างคณุภาพ
บุคลากร (3 โครงการ) ร้อยละ 100 100 100 100 - - 

7. ร้อยละความส าเร็จของการบรหิารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2 โครงการ) ร้อยละ 100 100 100 100 - - 

 

 

 

 

 



๑๘    

แบบ - กรม 
๒.๖.๒ การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 

รอบ 
การประเมิน/

ปีที ่

ระดับผล 
การประเมิน 

ช่วงคะแนน 
การประเมิน 

ช่วงร้อยละ 
การเลื่อนเงินเดือน 

จ านวนข้าราชการ 

อ านวยการ วิชาการและทั่วไป 

๑/2564 ดีเด่น 90-100 2.98-3.90 5 125 

  ดีมาก 80-89 2.39-2.93 - 55 

  ดี 70-79 1.88-2.33 - 1 

  พอใช้ 60-69 1.39-1.86 - - 

  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อนเงนิเดือน - - 

๒/2564 ดีเด่น 90-100 2.94-3.74 5 121 

  ดีมาก 80-89 2.33-2.89 - 73 

  ดี 70-79 1.80-2.28 - 1 

  พอใช้ 60-69 1.28-1.75 - - 

  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อนเงนิเดือน - - 

๑/2563 
ดีเด่น 90-100 2.95-3.84 5 130 

  
ดีมาก 80-89 2.38-2.88 - 90 

  
ดี 70-79 1.86-2.31 - 1 

  
พอใช้ 60-69 1.34-1.82 - - 

 
ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อนเงนิเดือน - - 

๒/2563 ดีเด่น 90-100 2.97-3.82 5 141 

  ดีมาก 80-89 2.40-2.89 - 72 

  ดี 70-79 1.90-2.32 - 1 

  พอใช้ 60-69 1.40-1.82 - - 

  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อนเงนิเดือน - - 
 

๑/2562 ดีเด่น 90-100 3.05-3.80 6 88 

  
ดีมาก 80-89 2.46-2.97 - 111 

  ดี 70-79 1.87-2.33 - 13 

  พอใช้ 60-69 1.33-1.79 - - 

  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อนเงนิเดือน - - 



๑๙    

แบบ - กรม 

รอบ 
การประเมิน/

ปีที ่

ระดับผล 
การประเมิน 

ช่วงคะแนน 
การประเมิน 

ช่วงร้อยละ 
การเลื่อนเงินเดือน 

จ านวนข้าราชการ 

อ านวยการ วิชาการและทั่วไป 

๒/2562 ดีเด่น 90-100 3.05-3.80 6 75 

  ดีมาก 80-89 2.46-2.97 - 110 

  ดี 70-79 1.87-2.33 - 3 

  พอใช้ 60-69 1.33-1.79 - - 

  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อนเงนิเดือน - - 

 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปแบบในการก าหนดร้อยละของการเลื่อนเงินเดือนที่ใช้ของแต่ละปี 

 ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปแบบในการก าหนดร้อยละของการเลื่อนเงินเดือน
ที่ใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2564 โดยส านักงานปลัดกระทรวงการคลังก าหนดช่วงคะแนนการประเมิน
เป็นมาตรฐานให้ทุกหน่วยงานในสังกัดใช้เหมือนกัน แต่มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดเป็นผู้ก าหนดช่วงร้อยละ
ของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 

๒.๗ ปัญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  

   1. การก าหนดต าแหน่งให้เป็นระดับที่สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ส่วนใหญ่จะต้องน าต าแหน่งว่างมายุบเลิก  
ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส าหรับส่วนราชการขนาดเล็ก (ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง) เนื่องจากภารกิจงาน 
เป็นงานสนับสนุน มีกรอบอัตราก าลังที่จ ากัดและมีจ านวนอัตราว่างที่ใช้ในการบริหารอัตราก าลังน้อย ถึงแม้ว่า 
ก.พ. จะได้ออกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง ที่ นร 1008/ว 20 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2559 ในการยกเว้นการยุบเลิกต าแหน่ง (เพ่ิมเติม) แล้ว แต่ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังก็ยังประสบปัญหา
ในการพิจารณาค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้น ซึ่งต้องมีการกันต าแหน่งว่างของส่วนราชการเพ่ือให้
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายงบประมาณประเภทงบบุคลากรในปีงบประมาณนั้น  

         จากกรณีดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพของข้าราชการในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ท าให้มีข้าราชการในประเภทวิชาการระดับช านาญการเป็นจ านวนมาก  
แต่ไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษได้ เนื่องจากต าแหน่ง
ระดับช านาญการพิเศษของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในปัจจุบันนั้น มีจ านวนเพียง 26 ต าแหน่ง  
และในบางกรณียังประสบปัญหาขาดแคลนผู้มีคุณสมบัติเพ่ือจะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในบางต าแหน่ง  

    2. ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติให้ อ.ก.พ. 
กระทรวง มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง จ านวน ประเภท สายงานและระดับต าแหน่ง ซึ่งเดิมเป็น
อ านาจของ ก.พ. ในการนี้เป็นผลท าให้ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังต้องรับภาระในภารกิจที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าว 
ในฐานะกระทรวงต้นสังกัดของส่วนราชการต่าง ๆ เนื่องจาก ก.พ. ได้ถ่ายโอนภารกิจงานด้านการประเมินผลงาน
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ มาให้กระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบ และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน  หรือ
การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564 ยังก าหนดให้ อ.ก.พ. กระทรวงเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  



๒๐    

แบบ - กรม 
และเงื่อนไขตามที่ ก.พ. ก าหนด ท าให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่อาจด าเนินการได้อย่างราบรื่น 
เนื่องจากข้อจ ากัดในด้านจ านวนอัตราก าลังที่ต้องน ามาปฏิบัติงานดังกล่าว และเมื่อน าระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
มาใช้แล้ว เจ้าหน้าที่กลัวเกิดความผิดพลาดในการด าเนินการ เพราะมีความเข้าใจไม่ถูกต้องจากการตีความหมาย
ไม่ตรงกับแนวทางของ ก.พ. ประกอบกับแนวทางการถือปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ภายใต้กฎ ก.พ. ใหม่ มีแนวปฏิบัติ
และเงื่อนไขเวลาไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องซึ่งกันและกัน 

   3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง ในบางเรื่องที่ไม่ยุ่งยากในการพิจารณา ควรก าหนดอ านาจ
ให้ อ.ก.พ.กรม เป็นผู้พิจารณาเอง ไม่ต้องมาน าเข้า อ.ก.พ.กระทรวง อาทิ การปรับลดระดับต าแหน่งลง  
เป็นการชั่วคราว การปรับกรอบระดับต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ และประเภททั่วไป 
ระดับปฏิบัติงานหรือช านาญงาน ซึ่งหลักเกณฑ์ในบางเรื่องมีขั้นตอนที่ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมข้อเท็จจริง  
ท าให้แนวทางการตรวจสอบและพิจารณาการก าหนดต าแหน่งของส่วนราชการมขาดความชัดเจนให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการฯ คณะท างานกลั่นกรอง และฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ.กระทรวง โดยเฉพาะการก าหนด
ต าแหน่งระดับทรงคุณวุฒิของส่วนราชการระดับกรม 

   4. ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในระดับที่สูง เนื่องมาจากสาเหตุหลัก ๆ 
คือ ข้าราชการโอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการอ่ืนเป็นจ านวนมาก รวมทั้งการลาออกของข้าราชการ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังไม่มีหน่วยงานในสังกัดที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ส่งผลให้เมื่อมีข้าราชการบรรจุใหม่
ในหน่วยงานมีความประสงค์จะย้ายไปยังภูมิล าเนาของตนเอง และมีข้าราชการบางส่วนขอโอนย้ายเพ่ือไปสังกัด
ยังส่วนราชการอ่ืน ๆ หรือแม้กระทั้งโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล อบต. อบจ. ดังนั้น 
จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางภารกิจขาดความต่อเนื่อง  

   5. การถ่ายทอดความรู้และการส่งต่อความรู้ของบุคลากรในส านักงานปลัดกระทรวงการคลังยังไม่เพียงพอ 
และไม่เป็นระบบ ท าให้บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ขาดแหล่งความรู้และคู่มือในการปฏิบัติงาน 

๒.๘ นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 1) การจัดท า Webpage ประจ าส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ขอความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ศทส.) เพ่ือจัดท า Webpage ของส านักบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์งานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกระทรวงการคลังที่ถูกต้องและครบถ้วน ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ได้น าข้อมูลที่เป็นความรู้ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เผยแพร่บน Webpage 
ที่ https://hr.mof.go.th/ 

 2) โครงการวิเคราะห์อัตราก าลัง ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 ด้วยปัจจุบันส านักงานปลัดกระทรวงการคลังมีปริมาณและคุณภาพของงานเพ่ิมขึ้นเพ่ือสนับสนุน  
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในอนาคต ประกอบกับ
มาตรการบริหารจัดการก าลังภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) มุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการก าลังคนเพ่ือรองรับ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีเป้าหมายให้ภาครัฐมีก าลังคนในภาพรวมทั้ งประเภทและขนาดที่เหมาะสม 
ดังนั้น เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ปลัดกระทรวงการคลังจึงได้อนุมัติโครงการวิเคราะห์
อัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 



๒๑    

แบบ - กรม 
และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพ่ือให้เกิดกระบวนการรวบรวม
และจัดท าฐานข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมกับภารกิจและสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 

  3) การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
ด้วยระบบออนไลน์ 
  ตามที่กระทรวงการคลังได้จัดท าแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล 
(Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2564 ในการนี้ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงได้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
ด้วยระบบออนไลน์ 
  โดยที่ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th คลิก ที่หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์” ทั้งนี้ การรับสมัครสอบ
ออนไลน์ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. ท าให้ผู้รับบริการ (ผู้สมัคร) เกิดความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย 
  2. เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารการรับสมัครให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ทั่วถึง ท าให้
หน่วยงานมีโอกาสเลือกบุคคลได้หลากหลายขึ้น 
  3. ลดจ านวนเอกสาร และพ้ืนที่จัดเก็บเอกสารของส่วนราชการ  
 

  4) โครงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  
           ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานภายในส านักฯ เป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ปรับปรุง 
จ านวน 3 คู่มือ และเผยแพร่ลงบน Webpage ของส านักบริหารทรัพยากรบุคคลที่ https://hr.mof.go.th/ 
ดังต่อไปนี้ 
  1. คู่มือข้าราชการดีเด่น 

   2. คู่มือการสรรหา 

   3. คู่มือการจัดท ากรอบลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
และส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง (เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10%) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒    

แบบ - กรม 

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก 

๓.๑  แผนภาพแสดงข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 
 

 



๒๓    

แบบ - กรม 
 

๓.๒ แผนภาพแนวโน้มข้าราชการเมื่อเทียบกับกรอบอัตราก าลังที่มี (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔    

แบบ - กรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕    

แบบ - กรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖    

แบบ - กรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗    

แบบ - กรม 
 
๓.๓ แผนภาพแสดงการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘    

แบบ - กรม 
 

๓.๔ แผนภาพแสดงการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเพ่ือทดแทนการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙    

แบบ - กรม 
 

๓.๕ แผนภาพพีรามิดข้าราชการ จ าแนกตามช่วงอายุ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐    

แบบ - กรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑    

แบบ - กรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒    

แบบ - กรม 
 

๓.๖ แผนภาพแสดงสัดส่วนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่ต่อบุคลากรทั้งหมด (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๔) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓    

แบบ - กรม 
 

๓.๗ แผนภาพแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๕) 

 
• ค่าใช้จ่ายในภาพรวม 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



๓๔    

แบบ - กรม 
 

• ต้นทุนกิจกรรมของหน่วยการเจ้าหน้าที่  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๕    

แบบ - กรม 
 

๓.๘ แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการ  (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๖) 

 
• ผลการปฏิบัติราชการ (กรณีเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพไม่ต้องแสดงแผนภาพในหัวข้อนี้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



๓๖    

แบบ - กรม 
  
 

• การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 
 

 

 
 




