
 

 

 

แบบรายงาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป 

ของสวนราชการระดับกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒    

แบบ - กรม 

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป  

ของสวนราชการ   
 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ (๗) บัญญัติวา 

ก.พ. มีอํานาจหนาท่ีในการกํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของขาราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเปนธรรมและมาตรฐานดาน  การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล รวมท้ังตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ในการน้ี ใหมีอํานาจ

เรียกเอกสารและหลักฐานจากสวนราชการ หรือใหผูแทนสวนราชการ ขาราชการ หรือบุคคลใดๆ มา

ช้ีแจงขอเท็จจริง และใหมีอํานาจออกระเบียบใหกระทรวงและกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีไปยัง ก.พ.  

๒. ก.พ. จึงไดออกระเบียบ ก.พ. วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของขาราชการพลเรือน เพื่อประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๓ ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ 

๒๕๕๓ เพื่อใหสวนราชการจัดทํารายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนใน

ปงบประมาณท่ีผานมา สงใหสํานักงาน ก.พ. เปนประจําทุกป 

๓. วัตถุประสงคของการรายงาน 

๓.๑ เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

๓.๒ เพื่อประโยชน ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนของสวนราชการ 

๔. การรายงานประกอบดวยเน้ือหาหลัก ๓ สวน ดังน้ี 

สวนท่ี ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตามกรอบมาตรฐาน

ความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

สวนท่ี ๒ ผลสัมฤทธ์ิของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบดวย 

๑) ขอมูลเชิงสถิติท้ังในสวนของขอมูลกําลังคน ขอมูลผลการปฏิบั ติ

ราชการ และขอมูลการใชจายงบประมาณ  

๒) นวัตกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

สวนท่ี ๓ ภาคผนวก ประกอบดวยแผนภาพขอมูลเพื่อการวิเคราะหดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ซึ่งไดจากขอมูลในสวนท่ี ๒ 

๕. ใหสวนราชการจัดทํารายงานประจําปตามแบบท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด (แบบ - กรม) 

สงใหสํานักงาน ก.พ. และกระทรวงตนสังกัดภายในเดือนตุลาคม 

 



๓    

แบบ - กรม 

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

สวนราชการ กรมการจัดหางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดระบุชื่อผูประสานงาน 

ช่ือ-สกุล  นายวิชิต  อินทรเจริญ 

ตําแหนง ผูอํานวยการกองบริหารทรพัยากรบุคคล 

โทรศัพท/โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๒๑๔๑/๐ ๒๒๔๕ ๒๐๕๘ 

 

 

 

 

ขอรับรองขอมูลผลการดําเนินงานตามรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมน้ี 

 

ลงช่ือ .......................ลายมือช่ือ.......................................... 

   (......นางเพชรรัตน  สินอวย........) 

รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทน 

      อธิบดีกรมการจัดหางาน 

....๑๔....../ ...พฤศจิกายน... / ... ๒๕๖๑... 



๔    

แบบ - กรม 

 
รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตัวช้ีวัดการบริหารทรัพยากรบุคคล 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการให

คะแนน 
ผลการดําเนินงาน 

๑ ๒ ๓ 

คา
คะแนนที่

ได 

คะแนน 

ถวง

นํ้าหนัก 

มิติที ่๑ ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  ๒๐.๐๐         ๑๖.๒๕ 

๑.๑ แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  ๕.๐๐ ๐  ๕ ๕ ๕.๐๐ 

๑.๒ การบริหารจัดการอัตรากําลัง         

  ๑) แผนอัตรากําลังของสวนราชการ ๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ ๓ ๓.๗๕ 

  ๒) แผนสรรหา บรรจุ และแตงตัง้ ๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ ๒ ๒.๕๐ 

  

๓) แผนบริหารจัดการกลุมบุคลากรท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะ

สูงเพ่ือเตรียมและพัฒนาอยางเปนระบบ 

๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ ๓ ๓.๗๕ 

  

๔) แผนการสรางและพัฒนาผูบริหารทุกระดับ เพ่ือสรางความ

ตอเน่ืองในการบริหารราชการ 

๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๑.๒๕ 

มิติที ่๒ ประสิทธิภาพของการบรหิารทรัพยากรบุคคล  ๒๐.๐๐     ๒๐.๐๐ 

  

๕) สัดสวนคาใชจายดานการบริหารทรัพยากรบคุคลมีความ

เหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคคล  

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓ ๓ ๖.๖๗ 

  

๖) ฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตอง 

พรอมท่ีจะนําไปใชประโยชนอยูเสมอ 

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓ ๓ ๖.๖๗ 

  

๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการ

บริหารทรัพยากรบคุคลใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓ ๓ ๖.๖๗ 

มิติที ่๓ ประสิทธิผลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล  ๒๐.๐๐     ๑๖.๖๗ 

  ๘) ระบบการบริหารผลการปฏบิัตงิาน ๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ ๓ ๑๐.๐๐ 

  

๙) สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเน่ือง     

เพ่ือพัฒนาบคุลากรของสวนราชการ 

๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ ๒ ๖.๖๗ 

มิติที ่๔ ความพรอมรับผิดดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล ๒๐.๐๐     ๒๐.๐๐ 

  

๑๐) การสงเสริมใหการบริหารทรัพยากรบคุคลของ        

สวนราชการมีธรรมาภิบาล 

๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ ๓ ๑๐.๐๐ 

  

๑๑) บทบาทของผูนําองคกรตอการตดัสินใจดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือการกํากับดูแลองคกรท่ีด ี

๑๐.๐๐ ๑ ๑ ๑ ๓ ๑๐.๐๐ 

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับ

การทํางาน  

๒๐.๐๐     ๒๐.๐๐ 

  ๑๒) สภาพแวดลอมในการทํางาน ๑๕.๐๐ ๑ ๒ ๓ ๓ ๑๕.๐๐ 

  

๑๓) ระบบการทํางานท่ีเอ้ือประโยชนรวมกันระหวางปจเจก

บุคคลกับองคกร 

๕.๐๐ ๐  ๕ ๕ ๕.๐๐ 

นํ้าหนักรวม ๑๐๐.๐๐ คาคะแนนที่ได ๙๒.๙๒ 



๕    

แบบ - กรม 

สวนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบคุคลของสวนราชการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 
ดานการบริหารทรัพยากรบคุคล (HR Scorecard) 

มิติท่ี ๑ ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (๒๐ คะแนน) 

๑.๑ แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (๕ คะแนน) 
   แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับปจจุบัน เปนฉบับที่ ๕ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(สามารถแนบเอกสารขนาด A๔ เพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร
ของสวน
ราชการ 

ประเด็นที่มุงใหความสําคัญในการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ป ร ะ เ ด็ น
ยุทธศาสตร   
ก ารพั ฒ น า
ร ะ บ บ ก า ร
บ ริ ห า ร
จัดการให มี
ประสิทธิภาพ 

ปที่ ๑ 
๒๕๕๙ 

 

      ๑. กรมฯ จัดทําแผนพัฒนาผูบริหารและบุคลากรอยางเปนระบบและตอเน่ืองใหพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
      ๒. กรมฯ มีแผนพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะ และสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาใหเปนผูนําใน
อนาคตขององคกร 

๓. กรมฯ มีการจัดทําแผนบริหารทรพัยากรบุคคลโดยเนนการบรหิารทรัพยากรบุคคล
เชิงกลยุทธและสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานของกรม                  
       ๔. กรมฯ มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 
       ๕. กรมฯ มีการจัดทําหลักเกณฑการบรหิารทรัพยากรบุคคลในแตละดานและเปดเผย
ใหบุคลากรทราบโดยทั่วถึงกัน 
       ๖. กรมฯ มีการทบทวนและปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน การแบงหนวยงานภายใน  
การจัดตําแหนง และการกําหนดตําแหนง  เพื่อใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจใหเหมาะสม
กับโครงสรางองคกรที่เปลี่ยนแปลงไป และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณตางๆ เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
        ๗. เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรมีวินัยและปองกันมิใหกระทําผิดวินัย รวมทั้ง
ดําเนินการสอดคลองตามมาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        ๘. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกดานอยางตอเน่ือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตอบสนองตอยุทธศาสตรของกรมการจัดหางาน           
        ๙. กรมฯ มีระบบการบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management) เพื่อ
สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเน่ือง เพื่อพัฒนาบุคลากร 
        ๑๐. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและเขาถึงไดงายเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากร  
        ๑๑. กรมฯ มีการดําเนินการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงทางการบรหิาร (Succession 

Plan) ของกรมการจัดหางาน เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และเสริมสราง

สมรรถนะบุคลากรใหมีศักยภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  และเพื่อเตรียมความ

พรอมในการสรางบุคลากรทดแทนตําแหนงที่สําคัญสําหรับหนวยงานในอนาคต  



๖    

แบบ - กรม 

ป ร ะ เ ด็ น
ยุทธศาสตร   
ก ารพั ฒ น า
ร ะ บ บ ก า ร
บ ริ ห า ร
จัดการให มี
ประสิทธิภาพ 

ปที่ ๒ 
๒๕๖๐ 

 

      ๑. กรมฯ จัดทําแผนพัฒนาผูบริหารและบุคลากรอยางเปนระบบและตอเน่ืองใหพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
      ๒. กรมฯ มีแผนพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะ และสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาใหเปนผูนําใน
อนาคตขององคกร 
       ๓. กรมฯ มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 
       ๔. กรมฯ มีการจัดทําหลักเกณฑการบรหิารทรัพยากรบุคคลในแตละดานและเปดเผย
ใหบุคลากรทราบโดยทั่วถึงกัน 
       ๕. เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรมีวินัยและปองกันมิใหกระทําผิดวินัย รวมทั้ง
ดําเนินการสอดคลองตามมาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        ๖. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกดานอยางตอเน่ือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตอบสนองตอยุทธศาสตรของกรมการจัดหางาน 

        ๗. กรมฯ มีระบบการบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management) เพื่อ
สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเน่ือง เพื่อพัฒนาบุคลากร 
        ๘. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและเขาถึงไดงายเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากร 
        ๙. กรมฯ มีการวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลัง เพื่อการกําหนดตําแหนงและการ
เกลี่ยอัตรากําลัง เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

ป ร ะ เ ด็ น
ยุทธศาสตร   
ก ารพั ฒ น า
ร ะ บ บ ก า ร
บ ริ ห า ร
จัดการให มี
ประสิทธิภาพ 

ปที่ ๓ 
๒๕๖๑ 

 

      ๑. กรมฯ จัดทําแผนพัฒนาผูบริหารและบุคลากรอยางเปนระบบและตอเน่ืองใหพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
      ๒. กรมฯ มีแผนพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะ และสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาใหเปนผูนําใน
อนาคตขององคกร 
       ๓. กรมฯ มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 
       ๔. กรมฯ มีการจัดทําหลักเกณฑการบรหิารทรัพยากรบุคคลในแตละดานและเปดเผย
ใหบุคลากรทราบโดยทั่วถึงกัน 
       ๕. เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรมีวินัยและปองกันมิใหกระทําผิดวินัย รวมทั้ง
ดําเนินการสอดคลองตามมาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        ๖. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกดานอยางตอเน่ือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตอบสนองตอยุทธศาสตรของกรมการจัดหางาน 

        ๗. กรมฯ มีระบบการบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management) เพื่อ
สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเน่ือง เพื่อพัฒนาบุคลากร 
        ๘. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและเขาถึงไดงายเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากร 
        ๙. กรมฯ มีการวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลงั เพื่อการกําหนดตําแหนงและการ
เกลี่ยอัตรากําลัง เพือ่ใหเหมาะสมและสอดคลองกบัภารกจิทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

10. กรมฯ มีการบริหารกําลังคนคุณภาพ เชน ระบบราชการผูมผีลสมัฤทธ์ิสูง 
นักเรียนทุนรัฐบาล เปนตน เพื่อเตรียมการพัฒนากลุมกําลังคนคุณภาพและศักยภาพสูงให
เพียงพอตอการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ 



๗    

แบบ - กรม 
 
๑.๒ การบริหารจัดการอัตรากําลัง (๑๕ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑) แผนอัตรากําลังของสวนราชการ 

     (นํ้าหนักรอยละ ๓.๗๕) 
 

 

๓ ๑. ใชแผนอัตรากําลังของอดีต ท่ีผาน โดยไมมีขอมูลการวิเคราะห
อัตรากําลังท่ีสวนราชการตองการ (๑ คะแนน) 

๒. มีขอมูลการวิเคราะหอัตรากําลัง เพ่ือจัดทําแผนกรอบอัตรากําลัง
ประจําปท่ีสวนราชการตองการ และนําไปสูการกําหนดจํานวน 
ประเภท และระดับตําแหนง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา         
(๒ คะแนน) 

๓. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากําลังอยางตอเน่ือง 
และนําไปสูการกําหนดจํานวน ประเภท และระดับตําแหนง เสนอ 
อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา (๓ คะแนน) 

๒) แผนสรรหา บรรจุ และแตงตั้ง 

     (นํ้าหนักรอยละ ๓.๗๕) 

 
 

๒ ๑. มีแนวทางและกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแตงตั้งอยางไม
เปนทางการชัดเจน (๑ คะแนน) 

๒. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแตงตั้งไดตามกรอบอัตรากําลัง 
โดยมีอัตราวางเกินกวารอยละ ๖ ของกรอบอัตรากําลัง (๒ คะแนน) 
- แผนการสรรหา บรรจุและแตงตั้ง ดําเนินการไดตามความเหมาะสม
และจําเปนตามกรอบอัตรากําลัง (มีอัตรากําลังวางเกินรอยละ ๖) 

๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแตงตั้งไดตามกรอบอัตรากําลัง 
โดยมีอัตราวางไมเกินรอยละ ๖ ของกรอบอัตรากําลัง (๓ คะแนน) 

๓) แผนบริหารจัดการกลุมบคุลากร
ท่ีมีทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพ่ือ
เตรียมและพัฒนาอยางเปน
ระบบ 

     (นํ้าหนักรอยละ ๓.๗๕) 
 

๓ ๑) มีแบบบรรยายลักษณะงาน  (Job Descriptions) ของตําแหนงงาน
สําคัญๆ ในกลุมภารกิจหลักของสวนราชการ (๑ คะแนน) 

๒) มีแผนพัฒนาทางก าวหน าในอาชีพ (Career Development Plan) 
สําหรับตําแหนงสําคัญๆ ในกลุมภารกิจหลักของสวนราชการ        
(๒ คะแนน)    

๓) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ในการคัดเลือกบุคลากร เพ่ือใหไดมาซ่ึง
กลุมบุคคลท่ีมีทักษะ หรือสมรรถนะสูง และจัดทําแผนพัฒนา 
รายบุคคลตามแผนพัฒนาทางกาวหนาในอาชีพ เพ่ือเตรียมและ
พัฒนาอยางเปนระบบ (๓ คะแนน) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



๘    

แบบ - กรม 
 

๑.๒ การบริหารจัดการอัตรากําลัง (ตอ)  

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๔) แผ น การส ร า ง แ ล ะ พั ฒ น า

ผูบ ริหารทุกระดับ เพ่ือสราง
ความตอเน่ืองในการบริหาร
ราชการ 

    (นํ้าหนักรอยละ ๓.๗๕) 

๑ ๑. กําหนดตําแหนงหลักท่ีตองการสรางความตอเน่ืองในการบริหาร
ราชการ พรอมเกณฑคุณสมบัติ ท่ีเหมาะสมสําหรับตําแหนงหลัก
ดังกลาว (Success Profile) (๑ คะแนน) 

๒. ประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงหลักกับบุคลากรผูมีสิทธิทุก
คน เพ่ือจัดทําแผนการสรางและพัฒนาผูบริหารอยางเปนระบบ  
(๒ คะแนน) 

๓. มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสรางและพัฒนาผูบริหารเพ่ือความ
ตอเน่ืองในการบริหารราชการ (๓ คะแนน) 

 

มิติท่ี ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๕) สัดสวนคาใชจายดานการบริหาร

ทรัพยากรบคุคลมีความเหมาะสม 

และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร 

(Productivity) 

     (นํ้าหนักรอยละ ๖.๖๗) 

 

๓ ๑. มีรายงานตนทุนรวม และตนทุนกิจกรรมยอยเก่ียวกับบคุลากรของสวน

ราชการ ประจําปงบประมาณ ตามหลกัเกณฑและวิธีการท่ี

กรมบญัชีกลางกําหนด (๑ คะแนน) 

๒. เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนของปงบประมาณปจจุบันกับ

ปงบประมาณท่ีผานมาวามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอยางไร 

พรอมท้ังวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว (๒ คะแนน) 

๓. จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพกําลังคน ประจําปงบประมาณ พรอมท้ัง

กําหนดเปาหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพใหชัดเจน (สามารถวัดผลได) เพ่ือ

นําไปใชเพ่ิมประสิทธิภาพกําลังคนในรอบปงบประมาณถดัไป โดยแผนฯ 

ดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ   

(๓ คะแนน) 
๖) ฐานข อ มูลด านการบ ริห าร

ทรัพยากรบุคคลมีความถูกตอง 
พรอมท่ีจะนําไปใชประโยชนอยู
เสมอ 

     (นํ้าหนักรอยละ ๖.๖๗) 

๓ ๑. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับบุคคลของ
สวนราชการ (๑ คะแนน) 

๒. มีการปรับปรุงฐานขอมูลเก่ียวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางสมํ่าเสมอและทันทวงที (๒ คะแนน) 

๓. ฐานขอมูลเก่ียวกับบคุคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสวน
ราชการสามารถเชื่อมโยงกับระบบ DPIS ของสํานักงาน ก.พ. และขอมูล 
ณ ๑ เมษายน มีความถูกตองตรงกัน (๓ คะแนน) 

  

 

 

 



๙    

แบบ - กรม 

มิติท่ี ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ตอ) 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

กระบวนการบริหารทรัพยากรใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

     (นํ้าหนักรอยละ ๖.๖๗) 
 

 

๓  ๑. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ
ใหบริการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (๑ คะแนน) 

๒. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการใหบริการดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฐานขอมูลเก่ียวกับบุคคลไดอยางนอย ๓ ระบบ 
ดังน้ี (๒ คะแนน) 
๒.๑ DPIS 
๒.๒ ระบบจายตรงคารักษาพยาบาล 
๒.๓ ระบบจายตรงเงินเดือนของกรมบญัชีกลาง 

๓. มีการนําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากผูใชงานในระบบสารสนเทศ
ท่ีพัฒนาขึ้นตามขอ ๒ มาปรับปรุงใหการใชระบบสารสนเทศ
ในรอบปงบประมาณถดัไปมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น (๓ คะแนน) 

- ความเสถียรภาพของโปรแกรม ท่ีตองการพัฒนาอยูเสมอ 
ความตองการขอมูลจากโปรแกรมยังไมรองรับความ
ตองการไดอยางครอบคลุม และรวดเร็ว 

 

มิติท่ี ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๘) ระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงาน 
     (นํ้าหนักรอยละ ๑๐) 

๓ ๑. ปฏิบตัิตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตาม ว.๒๐/๒๕๕๒ (๑ คะแนน) 

๒. KPI ระดับบุคคลสอดคลองกับภารกิจและผลผลติหลัก หรือ
มาตรฐานงาน (Job Standard) ของตําแหนงตามท่ีกําหนด   
(๒ คะแนน) 

๓. ผลการประเมินท่ีไดสามารถจําแนกความแตกตางและจัดลําดับ
ผลการปฏิบตังิานของขาราชการไดอยางชดัเจนและมี
ประสิทธิภาพ โดยถูกนําไปใชประโยชน ดังน้ี (๓ คะแนน) 
เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน 
เพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือกําหนดเปนเงื่อนไขในการคัดเลือกบคุคลกลุมท่ีมี

ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาทางกาวหนาในอาชีพ 
เพ่ือกําหนดเปนเงื่อนไขในการปรับเลื่อนตําแหนงท่ีสงูขึ้น 
เพ่ือใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของ

ขาราชการ/สาํนัก กอง/องคกร 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................................. 

 

 



๑๐    

แบบ - กรม 

มิติท่ี ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ตอ) 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๙) สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและ

พัฒนาอยางตอเน่ือง เพ่ือพัฒนา
บุคลากรของสวนราชการ 

     (นํ้าหนักรอยละ ๑๐) 

๒ ๑. มี ระบ บ การบ ริห าร จั ด ก ารอ งค ค ว าม รู  (Knowledge 
Management) ภายในของสวนราชการ ไมนอยกวา ๒ เร่ือง   
(๑ คะแนน) 

      - มีระบบการบ ริหารจัดการองค ความรู  (Knowledge 
Management) ภายในของสวนราชการ จํานวน ๕ เร่ือง ดังน้ี 
     ๑.๑ แนวปฏิบัติสําหรับพนักงานเจาหนาท่ีในการตรวจสอบ
บริษัทนําคนตางดาวมาทํางานในประเทศ การทํางานของคนตางดาว 
และนายจาง/สถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติการบริหาร
จัดการการทํางานของคนตางดาว และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
     ๑.๒ แนวปฏิบัติการบริหารจัดการเว็บไซตกรมการจัดหางาน 
     ๑.๓ การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของกรมการจัดหางาน 
     ๑.๔ แนวปฏิบัติการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางใน
ประเทศ ตามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการจาง
แรงงานระหวางรัฐ (MOU) 
     ๑.๕ การสรางเครือขายการแนะแนวอาชีพ 
      โดย เผยแพรท างเวบไซตกองบ ริหารท รัพยากรบุ คคล 
http://www.doe.go.th/hrad  ของกรมการจัดหางาน นอกจากน้ี
ทุกหนวยงานของกรมฯ ยังไดทําองคความรูอีกจํานวน ๙ องคความรู 
และเผยแพรผานทางชองทางอ่ืนๆ เชน หนังสือเวียนและเว็ปไซต
หนวยงาน 
๒. มีระบบการสอนงาน (Coaching หรือ On-the-Job Training) 

ของบุคลากรระดับหัวหนางาน หรือการถายโอนความรูจากผูท่ี
จะเกษียณอายุราชการอยางมีแบบแผน โดยเฉพาะองคความรู
ในภารกิจหลัก และรวบรวมเปนขอมูลองคความรูเพ่ือประโยชน
ในการเรียนรูของบุคลากรผูปฏิบัติงานรุนตอไป (๒ คะแนน) 
- มีระบบการสอนงาน On-the-Job Training ใหกับขาราชการ
บรรจุใหม  รวมท้ังขาราชการท่ี ได รับแต งตั้ งเปนหั วหน า
หนวยงานท้ังในสวนกลางและในสวนภูมิภาค เพ่ือใหได รับ
ความรูในงานท่ีไดรับมอบหมายใหมีรูปแบบมาตรฐาน วิธีการ 
และขั้นตอนท่ีชัดเจน พรอมปฏิบัติงานใหเปนแนวเดียวกันท่ัว
ประเทศ 

๓. มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรูใน
ระบบการสอนงานของบุคลากรและหัวหนางาน เพ่ือใหบุคลากร
ผูปฏิบัติงานมีทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
และนําไปใชในการปรับปรุงระบบการสอนงานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น (๓ คะแนน) 
 

 

http://www.doe.go.th/hrad


๑๑    

แบบ - กรม 

มิติท่ี ๔ ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑๐) การสงเสริมใหการบริหารทรัพยากร

บุคคลของสวนราชการมีธรรมาภิบาล 
       (นํ้าหนักรอยละ ๑๐) 

๓ ๑. มีการดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ ท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
ระเบียบ ก.พ. หรือ หนังสือเวียน ก.พ. (๑ คะแนน) 

๒. การพิจารณาตามขอ ๑ เปนการพิจารณาโดยคํานึงถึงระบบ
คุณธรรมเปนสําคัญ (ความรู ความสามารถ ความเสมอภาค 
ความเปนธรรม และประโยชนของทางราชการ) (๒ คะแนน) 

๓. จัดใหมีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันวาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปตามระบบคุณธรรม โดยกลไก
ท่ีสวนราชการใชมีดังตอไปน้ี (๓ คะแนน) 
๓.๑ มีการรักษามาตรฐานวินัยของขาราชการและเจาหนาท่ี
ในสังกัดใหเปนไปตามท่ี พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.2551 และกฎระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

     ๓.๒ และในสวนของการดําเนินการทางวินัย การตรวจ
พิจารณาดําเนินการทางวินัยในสังกัดกรมการจัดหางานน้ัน 
กระทําภายใตกรอบวิธีการตามท่ีพรบ.ระเบียบขาราชการ 
พลเรือน  พ .ศ .2551 ประกอบกฎ ก.พ . ว าด วยการ
ดําเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 ซ่ึงเปนมาตรฐานท่ัวไปหรือ
ตามหลักเกณฑ เม่ือขาราชการหรือเจาหนาท่ีในสังกัดถูก
กลาวหาวากระทําผิดวินัย ไดแก การสืบสวน การสอบสวน 
การตั้งเร่ืองกลาวหา การใหพักราชการ และการใหออกจาก
ราชการไวกอน การพิจารณาความผิด การกําหนดโทษ และ
การลงโทษ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหไดความจริงวาขาราชการ
หรือเจาหนาท่ีในสังกัดท่ีถูกกลาวหาไดกระทําผิดในกรณีใด
หรือไม เพ่ือใหไดความจริงโดยประจักษและมีความยุติธรรม
ตามกระบวนการนิติธรรม หากมีผูกระทําผิดตองไดรับการ
ลงโทษเปนไปโดยเหมาะสมกับกรณีความผิดและเพ่ือใหการ
ลงโทษเปนไปโดยสุจริต 

 

๑๑) บทบาทของผู นําองคกรตอการ

ดําเนินการเก่ียวกับจริยธรรม กฎหมาย 

และความรับผิดชอบตอตัดสินใจ

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือการกํากับดูแลองคกรท่ีดี  
       (นํ้าหนักรอยละ ๑๐) 
 

๓ ใหสวนราชการตอบคําถามตอไปน้ี (ขอละ ๑ คะแนน) 

โปรดระบุจํานวนเร่ืองรองทุกขของขาราชการในรอบป  

(ระบุเร่ือง และจํานวนขาราชการท่ีรองทุกขแยกตามประเภทเร่ือง

ท่ีรองทุกข) 

    - ในรอบปท่ีผานมากรมการจัดหางานไมมีเร่ืองรองทุกขของ

ขาราชการในสังกัด 

๑. ผูนําองคกรมีกระบวนการอยางไรในการสรางบรรยากาศ 

เพ่ือสงเสริม กํากับ และสงผลใหบุคลากรในองคกรปฏิบัติตาม

กฎหมาย และมีจริยธรรม  



๑๒    

แบบ - กรม 

 

มิติท่ี ๔   ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (ตอ) 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

  1.1 อธิบดีกรมการจัดหางานอนุมัติ โครงการเสริมสราง
คุณธรรม นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการ
ฝกอบรมหลักสูตร “เสริมสรางคุณธรรม นอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” และจัดทําคูมือ เร่ือง ผลประโยชน
ทับซอนของกรมการจัดหางานใหแกบุคลากรกรมการ
จัดหางานท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 

1.2 อธิบดีกรมการจัดหางานอนุมัติกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแกบุคลากรกรม ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  
โดยมีการจัดกิจกรรมเขาวัดปฏิบตัิธรรมในวันธรรมสวนะ
ตลอดพรรษา 

1.3 อธิบดีกรมการจัดหางานไดสงเสริมใหบุคลากรเขารวม
กิจกรรมเพ่ือแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต
ระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม 

1.4 อธิบดีกรมการจัดหางานไดสงเสริมใหหนวยงานเขารวม
ประกวด/กิจกรรมเพ่ือรับรางวัลดานการปองกันการ
ทุจริตและสงเสริมคุณธรรมกับหนวยงานภายนอก 

1.5 อธิบดีกรมการจัดหางานไดประกาศเจตจํานงสุจริตใน
การบริหารงานท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

1.6 อธิบดีกรมการจัดหางานไดมีหนังสือกําชับการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาหนาท่ีในสังกัดใหปฏิบัติหนาท่ีในการ
บริหารจัดการการทํางานของคนตางดาวดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต โปรงใสเปนธรรมและตรวจสอบได 

1.7 อธิบดีกรมการจัดหางานไดมีประกาศกรมการจัดหางาน 
เร่ือง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส 

1.8 อธิบดีกรมการจัดหางานไดมีประกาศกรมการจัดหางาน 
เร่ือง มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีในการแกไขขอขัดของใน
การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว 

1.9 อธิบดีกรมการจัดหางานไดมีประกาศกรมการจัดหางาน 
เร่ือง นโยบายตอตานการรับสินบนและผลประโยชนทับ
ซอนเพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

1.10 ประกาศเกียรติคุณยกยองเจาหนาท่ีและขาราชการใน
สังกัดท่ีมีความประพฤติดีเปนท่ีประจักษตอสาธารณชน 

1.11 คัดเลือกขาราชการท่ีมีความประพฤติดี ประพฤติชอบ 
อยูในกรอบศีลธรรม จรรยาใหเปนขาราชการพลเรือน
ดีเดนประจําป 



๑๓    

แบบ - กรม 

มิติท่ี ๔   ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (ตอ) 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

  ๒. ผูนําองคกรมีสวนรวมอยางไร ในการพัฒนากลุมบุคลากรท่ี

มีทักษะหรือสมรรถนะสูงใหอยูกับองคกร และการพัฒนา

ผูนําในอนาคตขององคกรเพ่ือใหการบริหารราชการเปนไป

อยางตอเน่ือง 

- มีโครงการฝกอบรมดานบุคลากร เพ่ือจะนําเขาสูการ

เปนผูนําและผูบริหารในอนาคต 

- มีระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิ 

๓. ผูนําองคกรมีสวนรวมอยางไรในการเปดโอกาสให

ขาราชการ มีสวนรวมในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- สํารวจความพึงพอใจในการฝกอบรม/พัฒนา ของ

บุคลากรเพ่ือประเมินความพึงพอใจ 

- สํารวจความตองการ ฝกอบรมของขาราชการประจําป 

งบประมาณ 2562 

 

มิติท่ี ๕   คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑๒) สภาพแวดลอมในการทํางาน  

       (นํ้าหนักรอยละ ๑๕) 

๓ ๑. จัดใหมีอุปกรณและกระบวนการเจาหนาท่ีสัมพันธขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบตังิานใหกับบคุลากร    

(๑ คะแนน)  

๒. จัดใหมีกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีสะทอนภาพการทํางานของ สวน

ราชการโดยสามารถดําเนินการไดครอบคลุมในทุกมิติ แต

กิจกรรมท่ีดําเนินการมีนอยกวาคร่ึงหน่ึงของกิจกรรมตาม

ยุทธศาสตรฯ (๒ คะแนน) 

๓. จัดใหมีกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีสะทอนภาพการทํางานของ สวน

ราชการโดยสามารถดําเนินการไดครอบคลุมในทุกมิติ และ

กิจกรรมท่ีดําเนินการมีมากกวาคร่ึงหน่ึงของกิจกรรมตาม

ยุทธศาสตรฯ (๓ คะแนน) 
๑๓) ระบบการทํางานท่ีเอ้ือประโยชน

รวมกันระหวางปจเจกบุคคลกับ
องคกร 

      (นํ้าหนักรอยละ ๕) 

๕ ใหสวนราชการอธิบายระบบวิธีการทํางานท่ีสามารถชวยให
บุคลากรสามารถทํางานไดเต็มศักยภาพ สามารถสรางสรรคและ
สงมอบผลงานท่ีมีคุณภาพใหกับสวนราชการ ท้ังน้ี ตามผลการ
ดําเนินการท่ีปรากฏในยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 



๑๔    

แบบ - กรม 

 

มิติท่ี ๕   คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (ตอ) 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

  สวนราชการ ในมิติดานการทํางาน  

- จัดฝกอบรมหลักสูตรใหความรูแกขาราชการและเจาหนาท่ี 

ในหลักสูตรท่ีจะสามารถทําใหเกิดความพัฒนาในการทํางาน  

ท้ังดานคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทํางาน คือ หลักสูตร 

“การเสริมสรางคุณธรรมนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”   

หลักสูตร “ การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม” หลักสูตร 

“Basic infographic เปลี่ยนคําใหเปนภาพ เพ่ือการสื่อสาร 

ท่ีงายขึ้น”และหลักสูตร “การปฏิบัติราชการ ๔.๐ และโครงการ

ฝกอบรม เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจาง 

และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และวิธีการปฏิบัติ

ทางอิเล็กทรอนิกส” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕    

แบบ - กรม 

 

สวนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ดานการบริหารทรพัยากรบุคคล 

๒.๑ ขอมูลกําลังคนของสวนราชการ 

รายการ 
ปที่ ๒๕๖๑ ปที่ ๒๕๖๐ ปที่ ๒๕๕๙ 

จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน 
๒.๑.๑ อัตรากําลังคน       

๑) ขาราชการ 1,102 35.90 1,101 35.89 ๑,๐๘๑ 35.34 

๒) ลูกจางประจํา 217 7.07 226 7.37 ๒๓๓ 7.62 

๓) ลูกจางช่ัวคราว 1,195 38.93 1,196 38.98 ๑,๑๙๙ 39.19 

๔) พนักงานราชการ 556 18.11 545 17.76 ๕๔๖ 17.85 

ผลรวมกําลังคน 3,070 100.00 3,068 ๑๐๐.๐๐ ๓,๐๕๙ ๑๐๐.๐๐ 

๒.๑.๒ การเคลื่อนไหวของขาราชการ       

๑) การเขารับราชการ 66 100.00 75 ๑๐๐.๐๐ ๑๒ ๑๐๐.๐๐ 

- บรรจุใหม 
- รับโอน 
- บรรจุกลับ 
- การเขารับราชการตาม  

มาตรา ๕๖ 

51 

15 

- 

- 

  

77.27 

22.73 

- 

- 

 

70 

4 

1 

- 

 

93.33 

5.33 

1.34 

- 

 

๑๑ 

๑ 

- 

- 

 

 

๙๑.๖๗ 

๘.๓๓ 

- 

- 

๒) การสูญเสียขาราชการ 73 100.00 55 100.00 ๖๒ ๑๐๐.๐๐ 

- ลาออก 
- ใหโอน 
- เกษียณอายุ 
- อื่นๆ (เสียชีวิต) 

27 

15 

28 

3 

36.98 

20.55 

38.36 

4.11 

17 

16 

21 

1 

30.91 

29.09 

38.18 

1.82 

๗ 

๑๕ 

๓๓ 

๗ 

๑๑.๒๙ 

๒๔.๑๙ 

๕๓.๒๓ 

๑๑.๒๙ 

 

 
 

 



๑๖    

แบบ - กรม 

๒.๒ ขอมูลขาราชการของสวนราชการ 

รายการ 
ปที่ ๒๕๖๑ ปที่ ๒๕๖๐ ปที่ ๒๕๕๙ 

กรอบ 
ที่ม ี

จํานวน 
(คน) 

อัตรา
วาง 

กรอบ 
ที่ม ี

จํานวน 
(คน) 

อัตรา
วาง 

กรอบ 
ที่ม ี

จํานวน 
(คน) 

อัตรา
วาง 

๑. บริหาร 4 2 50.00 4 4 0.00 ๔ ๔ ๐.๐๐ 

๒. อํานวยการ 98 83 15.31 98 80 18.37 ๙๘ ๘๑ ๑๗.๓๕ 

๓. วิชาการ 873 781 10.54 873 796 8.82 ๘๗๓ ๗๖๘ ๑๒.๐๓ 

๔. ทั่วไป 261 237 9.20 261 221 15.33 ๒๖๑ ๒๒๘ ๑๒.๖๔ 

รวม 1,236 1,103 10.76 1,236 1,101 10.92 ๑,๒๓๖ ๑,๐๘๑ ๑๒.๕๔ 

เหตุผลสําคัญของการเปล่ียนแปลง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๒.๓ ขอมูลโครงสรางอายุของขาราชการของสวนราชการ 

ชวงอายุ (ป) 
จํานวนขาราชการ (คน) 

ปท่ี ๒๕๖๑ ปท่ี ๒๕๖๐ ปท่ี ๒๕๕๙ 
ผูหญงิ ผูชาย ผูหญงิ ผูหญงิ ผูหญงิ ผูชาย 

<= ๒๔ 1 - 2 - - - 
๒๕-๒๙ 20 11 24 14 ๒๕ ๑๒ 
๓๐-๓๔ 67 28 57 35 ๕๓ ๒๙ 
๓๕-๓๙ 92 40 85 32 ๙๒ ๒๕ 
๔๐-๔๔ 114 37 ๑๐5 38 ๑๐๓ ๔๐ 
๔๕-๔๙ 136 37 ๑60 42 ๑๘๔ ๔๙ 
๕๐-๕๔ 217 85 ๒16 93 ๒๐๐ ๙๐ 
>=๕๕ 138 79 ๑24 74 ๑๐๖ ๗๓ 
รวม 785 317 ๗73 328 ๗๖๓ ๓๑๘ 

 

๒.๔ จํานวนบุคลากรของหนวยการเจาหนาท่ี  

รายการ 
จํานวน (คน) 

ปที่ ๒๕๖๑ ปที่ ๒๕๖๐ ปที่ ๒๕๕๙ 
๑. ขาราชการ 25 ๒๔ ๒๑ 
๒. พนักงานราชการ 5 ๕ ๕ 

รวม 30 ๒๙ ๒๖ 

 



๑๗    

แบบ - กรม 

๒.๕ ขอมูลดานงบประมาณการใชจาย 

รายการ 
ปที่ ๒๕๖๑ ปที่ ๒๕๖๐ ปที่ ๒๕๕๙ 

มูลคา สัดสวน มูลคา สัดสวน มูลคา สัดสวน 
๒.๕ .๑  งบประมาณ ตาม  พ .ร .บ .

งบประมาณรายจายประจําป 

 100.00  ๑๐๐.๐๐  ๑๐๐.๐๐ 

งบประมาณรวมของสวน
ราชการ (ลานบาท) 

1,287,309,100  ๑,๒๓๖,๕๑๓,๑๐๐.๐๐  ๑,๒๑๖,๑๙๗,๖๐๐.๐๐  

ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย
ประเภทงบบุคลากร (ลาน
บาท) 

662,119,600 51.43 ๖๗๓,๑๐๖,๐๐๐ ๕๔.๔๔ ๖๖๗,๔๕๒,๙๐๐ ๕๔.๘๘ 

๒.๕.๒ ขอมูลรายงานตนทุนรวมแยก
ตามแหลงเงิน (เบิกจายจริง) 

      

คาใชจายบุคลากร 790,444,239.83  765,749,979.72  ๗๗๐,๓๖๑,๙๔๗.๓๗  

คาใชจายดานการฝกอบรม 37,626,704.36  32,855,528.90  ๔๒,๐๔๙,๔๔๐.๑๙  
คาใชจายเดินทาง 27,857,703.94  28,690,585.39  ๒๗,๗๓๒,๓๐๙.๒๒  
คาตอบแทนใชสอยวัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค 

398,779,728.54 
 

 487,324,805.76  ๓๙๖,๙๒๗,๒๙๕.๕๑  

ค าเส่ือมราคาและค าตั ด
จําหนาย 

41,276,613.75  34,934,835.90  ๓๘,๙๓๒,๔๒๑.๗๗  

คาใชจายเงินอุดหนุน 10,211,420  212,175.00  ๒๑๙,๑๓๖.๐๐  
ตนทุนในการผลิตอ่ืน 10,419,765.74  7,829,578.98  ๒,๙๙๘,๖๖๔.๐๗  
รวมตนทุนผลผลิต 1,316,616,176.16 ๑๐๐.๐๐ ๑,357,597,489.65 ๑๐๐.๐๐ ๑,๒๗๙,๒๒๑,๒๑๔.๑๓ ๑๐๐.๐๐ 

 ปที่ ๒๕๖๑ ปที่ ๒๕๖๐ ปที่ ๒๕๕๙    
๒.๕.๓ ขอมูลรายงานตนทุนกิจกรรมยอย
เก่ียวกับบุคลากร 

    

ตนทุนรวมดานบริหารบุคลากร (บาท) 3,392,288.38             3,747,804.88              ๖,๗๘๕,๙๕๑.๙๙  

จํานวนบุคลากรที่ใชคํานวณ (คน)    2,245    2,168    ๒,๒๐๙  

ตนทุนตอหนวยดานบริหารบุคลากร     1,511.04                    1,728.69    ๓,๐๗๑.๙๖  

ตนทุนดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล             7,132,721.49             7,880,240.55            ๑๐,๖๙๙,๑๐๘.๕๔  

จํานวนชั่วโมง/คนการฝกอบรม         49.92         37.48          ๒๑.๔๗  

ต นทุ นต อหน วยด านการพั ฒ นา

ทรัพยากรบุคคล 

                      142,883                 210,251.88 ๔๙๘,๓๒๘.๓๐  

เหตผุลสําคัญของการเปล่ียนแปลง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

๕๖.๔๐            
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 30.29         
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3.14          

 0.78          
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๑๘    

แบบ - กรม 

๒.๖ ขอมูลดานผลการปฏิบัติราชการ 
๒.๖.๑ ผลการปฏิบัติราชการ โปรดระบุรายละเอียดตัวช้ีวัดสําคัญตามบทบาทภารกิจของสวนราชการ 
  (ใชขอมูลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ) 

รายการ หนวยวัด 
ปที่ ๒๕๖๑ ปที่ ๒๕๖๐ ปที่ ๒๕๕๙ 

เปาหมาย ผลลัพธที่ได เปาหมาย ผลลัพธที่ได เปาหมาย ผลลัพธที่ได 

ตัวชี้วัดที่ ๑ รอยละของแรงงานที่
ไดรับการบรรจุงานในประเทศ 

รอยละ 76.26 81.99 ๗๑.๗๕ ๗๔.๔๙ ๗๓ ๗๑.๗๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๒ จํานวนผูรองทุกขที่ถูก
หลอกลวงแลว ยังไมไดรับการแกไข 
 -กรณีสายนายหนาเถื่อน 

  จํานวน 2 0 - - ๒ ๐ 

ตั ว ชี้ วั ด ที่  ๓  ร อ ย ล ะ ข อ ง ผู
ลงทะเบียนแจงความประสงคไป
ทํ า งานต า งประ เท ศ ได รับการ
คัดเลือกไปทํางาน 

รอยละ 60 60.64 ๖๐.๐๐ ๖๑.๔๖ ๕๕.๒๘ ๕๘.๗๘ 

๒.๖.๒ การบริหารผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทน 

ปที่ ระดับผลการประเมิน 
ชวงคะแนนการ

ประเมิน 
ชวงรอยละการเล่ือน

เงินเดือน 
จํานวนขาราชการ 

อํานวยการ วิชาการและทั่วไป 

๒๕๖๑ 
ดีเดน ๙๐-๑๐๐  74 384 

  
ดมีาก ๘๐-๘๙  1 179 

  
ดี ๗๐-๗๙   6 

  
พอใช ๖๐-๖๙   1 

  
ตองปรับปรุง ต่ํากวารอยละ ๖๐    

๒๕๖๐ 
ดีเดน ๙๐-๑๐๐  96 487 

  
ดมีาก ๘๐-๘๙   31 

  
ดี ๗๐-๗๙   1 

  
พอใช ๖๐-๖๙    

  
ตองปรับปรุง ต่ํากวารอยละ ๖๐    

๒๕๕๙ 
ดีเดน ๙๐-๑๐๐  ๗๗ ๔๗๖ 

  
ดีมาก ๘๐-๘๙   ๖๔ 

  
ดี ๗๐-๗๙    

  
พอใช ๖๐-๖๙    

  
ตองปรับปรุง ต่ํากวารอยละ ๖๐    

 

 



๑๙    

แบบ - กรม 
3.1 แผนภาพแสดงขอมูลกําลังคนของสวนราชการ 

 

 

3.2 แผนภาพแนวโนมขาราชการเมื่อเทียบกับกรอบอัตรากําลังที่มี 

 
 

 

 



๒๐    

แบบ - กรม 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑    

แบบ - กรม 
 

 

 

3.3 แผนภาพแสดงการสูญเสียขาราชการ 

 

 



๒๒    

แบบ - กรม 
3.4 แผนภาพแสดงการบรรจุและแตงต้ังขาราชการเพื่อทดแทนการสูญเสียขาราชการ 

 

 

 



๒๓    

แบบ - กรม 

3.5 แผนภาพพีรามิดขาราชการ จําแนกตามชวงอายุ 

 
 

 
 

 

 

 



๒๔    

แบบ - กรม 
 

 

3.6 แผนภาพแสดงสัดสวนบุคลากรของหนวยการเจาหนาทีต่อบุคลากรทัง้หมด 

 

พีระมิดของขาราชการกรมการจัดหางาน 
ประจําปงบประมาณ 2559 



๒๕    

แบบ - กรม 
3.7 แผนภาพแสดงการใชจายงบประมาณ 

 

 

 



๒๖    

แบบ - กรม 

 

 

 



๒๗    

แบบ - กรม 

3.8 แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 



๒๘    

แบบ - กรม 

 



๒๙    

แบบ - กรม 

โปรดระบุหลักเกณฑเกี่ยวกับรูปแบบในการกําหนดรอยละของการเลื่อนเงินเดือนที่ใชของแตละป 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

๒.๗ ปญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

๒.๘ นวัตกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผลการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สําคัญของสวนราชการเพื่อการปรับปรุงวิธีการ 
กระบวนการ หรือแนวทางที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งการพัฒนา หรือการเตรียมการรองรับ
สถานการณในอนาคตที่จะสงผลใหสวนราชการมีผลการปฏิบัติราชการที่สูงข้ึนหรือมีขีดความสามารถเพิ่มข้ึน หรือ
สามารถชวยแกไขปญหาหรือสถานการณดานการบริหารทรัพยากรบคุคลที่เปนอยูของสวนราชการ  

(โปรดระบุช่ือนวัตกรรม และแสดงความเช่ือมโยงของนวัตกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลกับประเด็น
ยุทธศาสตรของสวนราชการ ตลอดจนความเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวน
ราชการ โดยแสดงสาระสําคัญของวิธีการดําเนินการ พรอมผลสัมฤทธ์ิที่ไดจากการดําเนินการ โดยสามารถแนบ
เอกสารขนาด A๔ เพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม) 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 
 



๓๐    

แบบ - กรม 

 

สวนที่ ๓ ภาคผนวก 

๓.๑  แผนภาพแสดงขอมลูกําลังคนของสวนราชการ (ขอมลูจากหวัขอ ๒.๑) 

๓.๒ แผนภาพแนวโนมขาราชการเมื่อเทียบกับกรอบอัตรากําลังทีม่ี (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๒) 
• แสดงเปนภาพรวมของสวนราชการ  และ 
• แยกประเภทตามตําแหนงอํานวยการ/ตําแหนงวิชาการ/ตําแหนงทั่วไป 

๓.๓ แผนภาพแสดงการสญูเสียขาราชการ (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๑) 

๓.๔ แผนภาพแสดงการบรรจุและแตงต้ังขาราชการเพือ่ทดแทนการสูญเสียขาราชการ (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๑) 

๓.๕ แผนภาพพรีามิดขาราชการ จําแนกตามชวงอายุ (ขอมลูจากหัวขอ ๒.๓) 

๓.๖ แผนภาพแสดงสัดสวนบุคลากรของหนวยการเจาหนาที่ตอบคุลากรทัง้หมด (ขอมลูจากหัวขอ ๒.๔) 

๓.๗ แผนภาพแสดงการใชจายงบประมาณ (ขอมลูจากหัวขอ ๒.๕) 
• คาใชจายในภาพรวม และ 
• ตนทุนกิจกรรมของหนวยการเจาหนาที่  

๓.๘ แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการ  (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๖) 
• ผลการปฏิบัติราชการ (กรณีเปนขอมลูเชิงคุณภาพไมตองแสดงแผนภาพในหัวขอน้ี) 
• การบริหารผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทน 

 

 
 


