
 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงาน 

การบรหิารทรัพยากรบุคคลประจําป 

ของสวนราชการระดบักรม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๒    

แบบ - กรม 

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป  

ของสวนราชการ   

 

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

มีอํานาจหนาท่ีในการกํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการ

พลเรือนในกระทรวงและกรม เพ่ือรักษาความเปนธรรมและมาตรฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ัง

ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากสวน

ราชการ หรือใหผูแทนสวนราชการ ขาราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงขอเท็จจริง และใหมีอํานาจออกระเบียบ

ใหกระทรวงและกรมรายงานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี   

ไปยัง ก.พ.  

๒. ก.พ. จึงไดออกระเบียบ ก.พ. วาดวยการรายงานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ขาราชการพลเรือน เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล   

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

จัดทํารายงานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนในปงบประมาณท่ีผานมาสงให

สํานักงาน ก.พ. เปนประจําทุกป 

๓. วัตถุประสงคของการรายงาน 

๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

๓.๒ เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของขาราชการพลเรือนของสวนราชการ 

๔. การรายงานประกอบดวยเนื้อหาหลัก ๓ สวน ดังนี้ 

สวนท่ี ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

สวนท่ี ๒ ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงประกอบดวย 

๑) ขอมูลเชิงสถิติท้ังในสวนของขอมูลกําลังคน ขอมูลผลการปฏิบัติราชการ และ

ขอมูลการใชจายงบประมาณ  

๒) นวัตกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

สวนท่ี ๓ ภาคผนวก ประกอบดวยแผนภาพขอมูลเพ่ือการวิเคราะหดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ซ่ึงไดจากขอมูลในสวนท่ี ๒ 

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

สงใหสํานักงาน ก.พ. และกระทรวงตนสังกัดภายในเดือนตุลาคม 

 



๓    

แบบ - กรม 

 

 

 

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูประสานงาน 

ชื่อ-สกุล  นางสาวศิริวรรณ อินทรไทยวงศ 

ตําแหนง ผูอํานวยการสวนบริหารอัตรากําลัง 

โทรศัพท/โทรสาร 0 2126 5800 ตอ 2669 

E-Mail gdows_mof@yahoo.com 

วัน เดือน ป ท่ีทํางาน       พฤศจิกายน 2562 
 

 

ขอรับรองขอมูลผลการดําเนินงานตามรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมนี้ 

 

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

           (นางศิริวัลย  แกวมูลเนียม) 

รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน 

       ปลัดกระทรวงการคลัง 

 



๔    

แบบ - กรม 

รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรบุคคล 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

เกณฑการให

คะแนน 
ผลการดําเนินงาน 

๑ ๒ ๓ 

คา

คะแนนที่

ได 

คะแนน 

ถวง

นํ้าหนัก 

มิติที่ ๑ ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  ๒๐.๐๐         17.50 

๑.๑ แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  ๕.๐๐ ๐   ๕  5 5.00 

๑.๒ การบริหารจัดการอัตรากําลัง             

  ๑) แผนอัตรากําลงัของสวนราชการ ๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 3  3.75 

  ๒) แผนสรรหา บรรจุ และแตงตั้ง ๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 2  2.50 

  

๓) แผนบริหารจัดการกลุมบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะ

สูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอยางเปนระบบ 

๓.๗๕ ๑ ๒ ๓  2 2.50 

  

๔) แผนการสรางและพฒันาผูบริหารทุกระดับ เพื่อสรางความ

ตอเนื่องในการบริหารราชการ 

๓.๗๕ ๑ ๒ ๓  3 3.75 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  ๒๐.๐๐         17.78 

  

๕) สัดสวนคาใชจายดานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ

เหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคคล  

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓  2 4.44 

  

๖) ฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตอง 

พรอมที่จะนําไปใชประโยชนอยูเสมอ 

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓  3 6.67 

  

๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการ

บริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓  3 6.67 

มิติที่ ๓ ประสิทธผิลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  ๒๐.๐๐         16.67 

  ๘) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ 3  10.00 

  

๙) สนับสนนุใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง     

เพื่อพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ 

๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓  2 6.67 

มิติที่ ๔ ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒๐.๐๐         20.00 

  

๑๐) การสงเสริมใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของ        

สวนราชการมีธรรมาภิบาล 

๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ 3  10.00 

  

๑๑) บทบาทของผูนาํองคกรตอการตัดสินใจดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เพื่อการกํากับดูแลองคกรที่ดี 

๑๐.๐๐ ๑ ๑ ๑ 3  10.00 

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับ

การทํางาน  

๒๐.๐๐         20.00 

  ๑๒) สภาพแวดลอมในการทาํงาน ๑๕.๐๐ ๑ ๒ ๓  3 15.00 

  

๑๓) ระบบการทาํงานที่เอ้ือประโยชนรวมกันระหวางปจเจก

บุคคลกับองคกร 

๕.๐๐ ๐   ๕  5 5.00 

นํ้าหนักรวม ๑๐๐.๐๐ คาคะแนนที่ได 91.95 



๕    

แบบ - กรม 

สวนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบคุคลของสวนราชการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

มิติท่ี ๑ ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (๒๐ คะแนน) 

๑.๑ แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (๕ คะแนน) 

แผนกลยุทธการบริหารทรพัยากรบุคคลฉบับปจจุบัน ประจาํป พ.ศ. 2560 - 2564 
(สามารถแนบเอกสารขนาด A๔ เพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม) 

ประเด็นยุทธศาสตรของ
สวนราชการ 

ประเด็นท่ีมุงใหความสําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
-เสริมสรางศักยภาพตอ
การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

- 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
พัฒนาและบริหารจัดการ
การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

1. พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
    - เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    - พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความ
ถูกตอง เท่ียวตรง ทันสมัย ใชงานสะดวกและรวดเร็ว 
2. เสริมสรางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
    - เสริมสรางกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหโปรงใสและตรวจสอบได 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
สรางศักยภาพบุคลากรสู
ความเปนเลิศ 

สงเสริมบุคลากรให เกง ดี มีสุข และมีการจัดการงานบริหารบุคคลอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนี ้
1. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลเชิงยุทธศาสตร 
     - กําหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับความตองการ
ของสวนราชการ 
     - ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและทิศ
ทางการดําเนินงานในอนาคต 
     - สรางผูนําการเปลี่ยนแปลง/กลุมบุคลากรท่ีพรอมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต 
2. พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
    - เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    - พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความ
ถูกตอง เท่ียวตรง ทันสมัย ใชงานสะดวกและรวดเร็ว 
3. สงเสริมบุคลากรให เกง ดี มีสุข 
    - พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถจนเปนท่ียอมรับ 
    - สนับสนุนการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
    - สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหแกบุคลากร 
    - เสริมสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหแกบุคลากร 



๖    

แบบ - กรม 

ประเด็นยุทธศาสตรของ
สวนราชการ 

ประเด็นท่ีมุงใหความสําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

4.  เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
     - จัดกิจกรรมนันทนาการใหแกบุคลากร 
     - สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร 
     - จัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗    

แบบ - กรม 

๑.๒ การบริหารจัดการอัตรากําลัง (๑๕ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑) แผนอัตรากําลังของสวนราชการ 

(น้ําหนักรอยละ ๓.๗๕) 
 

 

3 ๑. ใชแผนอัตรากําลังของอดีตที่ผาน โดยไมมีขอมูลการ
วิเคราะหอัตรากําลังที่สวนราชการตองการ (๑ คะแนน) 

๒. มีขอมูลการวิเคราะหอัตรากําลัง เพื่อจัดทําแผนกรอบ
อัตรากําลังประจําปที่สวนราชการตองการ และนาํไปสูการ
กําหนดจํานวน ประเภท และระดับตําแหนง เสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวงพิจารณา (๒ คะแนน) 

๓. มีการติดตาม ประเมนิผล และปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
อยางตอเนื่อง และนาํไปสูการกําหนดจํานวน ประเภท และ
ระดับตําแหนง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา (๓ คะแนน) 

๒) แผนสรรหา บรรจุ และแตงตั้ง 

(น้ําหนักรอยละ ๓.๗๕) 

 
 

2 ๑. มีแนวทางและกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแตงตัง้
อยางไมเปนทางการชดัเจน (๑ คะแนน) 

๒. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแตงตั้งไดตามกรอบ
อัตรากําลัง โดยมีอัตราวางเกินกวารอยละ ๖ ของกรอบ
อัตรากําลัง (๒ คะแนน) 

๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแตงตั้งไดตามกรอบ
อัตรากําลัง โดยมีอัตราวางไมเกินรอยละ ๖ ของกรอบ
อัตรากําลัง (๓ คะแนน) 

๓) แผนบริหารจัดการกลุมบุคลากรที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียม
และพัฒนาอยางเปนระบบ 

(น้ําหนักรอยละ ๓.๗๕) 
 

2 ๑) มีแบบบรรยายลักษณะงาน  (Job Descriptions) ของ
ตําแหนงงานสาํคัญๆ ในกลุมภารกิจหลักของสวนราชการ 
(๑ คะแนน) 

๒) มีแผนพฒันาทางกาวหนาในอาชพี (Career Development 
Plan) สําหรับตําแหนงสําคัญๆ ในกลุมภารกิจหลักของสวน
ราชการ (๒ คะแนน)    

๓) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ในการคัดเลือกบุคลากร เพื่อให
ไดมาซึ่งกลุมบุคคลที่มทีักษะ หรือสมรรถนะสูง และจัดทํา
แผนพัฒนา รายบุคคลตามแผนพัฒนาทางกาวหนาในอาชพี 
เพื่อเตรียมและพัฒนาอยางเปนระบบ (๓ คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 



๘    

แบบ - กรม 

 

๑.๒ การบริหารจัดการอัตรากําลัง (ตอ)  

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๔) แผนการสรางและพัฒนาผูบริหารทุก

ระดับเพื่อสรางความตอเนื่องในการ
บริหารราชการ 

(น้ําหนักรอยละ ๓.๗๕) 

3 ๑. กําหนดตําแหนงหลักที่ตองการสรางความตอเนื่องในการ
บริหารราชการ พรอมเกณฑคุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับ
ตําแหนงหลักดังกลาว (Success Profile) (๑ คะแนน) 

๒. ประเมินสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงหลักกับบคุลากร
ผูมีสิทธิทุกคน เพื่อจัดทําแผนการสรางและพัฒนาผูบริหาร
อยางเปนระบบ (๒ คะแนน) 

๓. มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสรางและพัฒนาผูบริหาร
เพื่อความตอเนื่องในการบริหารราชการ (๓ คะแนน) 

มิติท่ี ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๕) สัดสวนคาใชจายดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม 

และสะทอนผลติภาพของบุคลากร 

(Productivity) 

(น้ําหนักรอยละ ๖.๖๗) 

 

2 ๑. มีรายงานตนทนุรวม และตนทนุกิจกรรมยอยเก่ียวกับ

บุคลากรของสวนราชการ ประจาํปงบประมาณ ตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด (๑ คะแนน) 

๒. เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทนุของปงบประมาณปจจบุัน

กับปงบประมาณที่ผานมาวามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือ

ลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาว (๒ คะแนน) 

๓. จัดทาํแผนเพิม่ประสิทธภิาพกําลงัคน ประจาํปงบประมาณ 

พรอมทั้งกําหนดเปาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพใหชัดเจน 

(สามารถวัดผลได) เพื่อนําไปใชเพิ่มประสิทธิภาพกําลังคนใน

รอบปงบประมาณถัดไป โดยแผนฯ ดังกลาวไดรับความ

เห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ  (๓ คะแนน) 
๖) ฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากร

บุคคลมีความถูกตอง พรอมที่ จะ
นําไปใชประโยชนอยูเสมอ 

(น้ําหนักรอยละ ๖.๖๗) 

3 ๑. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับ
บุคคลของสวนราชการ (๑ คะแนน) 

๒. มีการปรับปรุงฐานขอมูลเก่ียวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางสม่ําเสมอและทันทวงที (๒ คะแนน) 

๓. ฐานขอมูลเก่ียวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สวนราชการสามารถเชื่อมโยงกับระบบ DPIS ของสํานักงาน 
ก.พ. และขอมูล ณ ๑ เมษายน มีความถูกตองตรงกัน      
(๓ คะแนน) 

 

 

 



๙    

แบบ - กรม 

 

มิติท่ี ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ตอ) 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(น้ําหนักรอยละ ๖.๖๗) 
 
 

3 ๑. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ
ใหบริการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (๑ คะแนน) 

๒. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการใหบริการดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฐานขอมูลเก่ียวกับบคุคลไดอยางนอย ๓ ระบบ 
ดังนี้ (๒ คะแนน) 
๒.๑ HRMIS ของกระทรวงการคลัง (อยูระหวางพัฒนาระบบ) 

๒.๒ มีระบบสํานักงาน (E-Office) ที่สามารถยื่นขอลาตาม

ระเบียบราชการ ผานระบบ Intranet 

๒.๓ แจงผลการประเมินและการเลื่อนเงินเดือน ผานทาง

ระบบ Intranet 

2.4 มีระบบรับสมัครสอบคัดเลอืกบุคคลเพื่อบรรจุเปน   
ขาราชการ พนักงานราชการ ลกูจางชั่วคราว ในระบบ
ออนไลน  

๓. มีการนําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากผูใชงานในระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาข้ึนตามขอ ๒ มาปรับปรุงใหการใชระบบ
สารสนเทศในรอบปงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
(๓ คะแนน) 

มิติท่ี ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๘) ระบบการบริหารผลการปฏิบัตงิาน 
(น้ําหนักรอยละ ๑๐) 

3 ๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตาม ว.๒๐/๒๕๕๒ (๑ คะแนน) 

๒. KPI ระดับบุคคลสอดคลองกับภารกิจและผลผลิตหลัก หรือ
มาตรฐานงาน (Job Standard) ของตําแหนงตามที่กําหนด   
(๒ คะแนน) 

๓. ผลการประเมินที่ไดสามารถจําแนกความแตกตางและจัดลําดับ
ผลการปฏิบัติงานของขาราชการไดอยางชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ โดยถูกนาํไปใชประโยชน ดังนี้ (๓ คะแนน) 
เพื่อการเลื่อนเงินเดือน 

เพื่อการพัฒนาบุคลากร 

เพื่อกําหนดเปนเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลกลุมที่มี

ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาทางกาวหนาในอาชพี 

เพื่อกําหนดเปนเงื่อนไขในการปรับเลื่อนตําแหนงที่สูงข้ึน 

เพื่อใชในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพงานของ



๑๐    

แบบ - กรม 

ขาราชการ/สํานัก กอง/องคกร 

อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ.............................................. 

 

 

มิติท่ี ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ตอ) 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๙) สนับสนนุใหเกิดการเรียนรูและ

พัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนา
บุคลากรของสวนราชการ 

(น้ําหนักรอยละ ๑๐) 

2 ๑. มีระบบการบริหารจัดการองคความรู (Knowledge 
Management) ภายในของสวนราชการ ไมนอยกวา ๒ เร่ือง 
(๑ คะแนน) 

๒. มีระบบการสอนงาน (Coaching หรือ On-the-Job 
Training) ของบุคลากรระดับหัวหนางาน หรือการถายโอน
ความรูจากผูที่จะเกษียณอายุราชการอยางมีแบบแผน 
โดยเฉพาะองคความรูในภารกิจหลัก และรวบรวมเปน
ขอมูลองคความรูเพื่อประโยชนในการเรียนรูของบุคลากร
ผูปฏิบัตงิานรุนตอไป (๒ คะแนน) 

๓. มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรูใน
ระบบการสอนงานของบุคลากรและหัวหนางาน เพื่อให
บุคลากรผูปฏิบัติงานมีทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ
การปฏิบัติงาน และนําไปใชในการปรับปรุงระบบการสอนงาน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (๓ คะแนน) 

มิติท่ี ๔ ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑๐) การสงเสริมใหการบริหารทรัพยากร

บุคคลของสวนราชการมีธรรมาภิบาล 
(น้ําหนักรอยละ ๑๐) 

3 ๑. มีการดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ ที่กําหนดในกฎ 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 เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปตามระบบคุณธรรม โดย
กลไกที่สวนราชการใชมีดังตอไปนี้ (๓ คะแนน) 
๓.๑ สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารทรัพยากร

บุคคลของสํานักงานปลดักระทรวงการคลัง  

๓.๒ เปดชองทางใหบุคลากรรองทุกข/รองเรียน 

 

 



๑๑    

แบบ - กรม 

 

 

 

มิติท่ี ๔ ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (ตอ) 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑๑) บทบาทของผูนําองคกรตอการ

ดําเนินการเก่ียวกับจริยธรรม 

กฎหมาย และความรับผิดชอบตอ

ตัดสินใจดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เพ่ือการกํากับ

ดูแลองคกรท่ีดี  

(น้ําหนักรอยละ ๑๐) 

3 ใหสวนราชการตอบคําถามตอไปนี ้(ขอละ ๑ คะแนน) 

โปรดระบจุาํนวนเร่ืองรองทุกขของขาราชการในรอบป  

(ระบุเร่ือง และจํานวนขาราชการที่รองทุกขแยกตามประเภท

เร่ืองที่รองทุกข) 

      

๑. ผูนําองคกรมีกระบวนการอยางไรในการสรางบรรยากาศ

เพื่อสงเสริม กํากับ และสงผลใหบุคลากรในองคกรปฏิบัติ

ตามกฎหมาย และมีจริยธรรม  

- ใหหนวยงานตางๆ ไดคัดเลือกขาราชการในหนวยงานของ

ตนซึ่งเปนผูประพฤติปฏิบัตตินในแนวทางแหงความซื่อสัตย

สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสงไปให

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาติ

คัดเลือก 

- มีการพบปะกับบุคลากรในเวท ีตางๆ เชน สัมมนา

ประจําป 

๒. ผูนําองคกรมีสวนรวมอยางไร ในการพัฒนากลุมบุคลากรที่มี

ทักษะหรือสมรรถนะสูงใหอยูกับองคกร และการพัฒนาผูนํา

ในอนาคตขององคกรเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยาง

ตอเนื่อง  

- มอบหมายใหเปนคณะทํางานที่เก่ียวกับภารกิจที่สําคัญ

หรือทาทายของหนวยงาน 

- จัดสงเจาหนาที่ไปฝกอบรมตามหลักสูตรตางๆ             

ที่สํานักงาน ก.พ. จัดหรือ กระทรวงการคลัง จัดเอง 

๓. ผูนําองคกรมีสวนรวมอยางไรในการเปดโอกาสใหขาราชการ 

มีสวนรวมในการบริหารทรัพยากรบุคคล   

- สงเสริมใหขาราชการทุกระดับเขารวมประชุม/สัมมนา ใน

หัวขอที่เก่ียวของกับงานดานการบริหารงานบุคคล            

ที่สํานักงานปลดักระทรวงการคลังดําเนนิการ เชน ความรู

เร่ืองสมรรถนะ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 



๑๒    

แบบ - กรม 

 

 

 

มิติท่ี ๕   คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑๒) สภาพแวดลอมในการทาํงาน  

(น้ําหนักรอยละ ๑๕) 

3 ๑. จัดใหมีอุปกรณและกระบวนการเจาหนาที่สัมพันธข้ันพื้นฐาน 

เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร    

(๑ คะแนน)  

๒. จัดใหมีกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ขาราชการพลเรือนสามัญทีส่ะทอนภาพการทํางานของ 

สวนราชการโดยสามารถดําเนินการไดครอบคลุมในทุกมิติ 

แตกิจกรรมที่ดําเนินการมีนอยกวาคร่ึงหนึ่งของกิจกรรม

ตามยุทธศาสตรฯ (๒ คะแนน) 

๓. จัดใหมีกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ขาราชการพลเรือนสามัญทีส่ะทอนภาพการทํางานของ 

สวนราชการโดยสามารถดําเนนิการไดครอบคลุมในทุกมิติ 

และกิจกรรมที่ดําเนินการมีมากกวาคร่ึงหนึ่งของกิจกรรม

ตามยุทธศาสตรฯ (๓ คะแนน) 

มิติท่ี ๕   คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (ตอ) 

รายการ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑๓) ระบบการทาํงานที่เอ้ือประโยชน

รวมกันระหวางปจเจกบุคคลกับ
องคกร 

(น้ําหนักรอยละ ๕) 

5 ใหสวนราชการอธิบายระบบวธิกีารทํางานทีส่ามารถชวยให
บุคลากรสามารถทํางานไดเต็มศักยภาพ สามารถสรางสรรคและ
สงมอบผลงานที่มีคุณภาพใหกับสวนราชการ ทั้งนี้ ตามผลการ
ดําเนินการทีป่รากฏในยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
สวนราชการ ในมิติดานการทาํงาน  
     - การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการ และการมอบหมาย

คณะทํางานดําเนินการในเร่ืองเก่ียวกับนโยบายของสํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง อยางเปนระบบ 

    - สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีการเพิ่มชองทางการ

สื่อสารขอมูลภายในองคกร เพื่อเอ้ือใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและสื่อสารระหวางกัน โดยมีการนําขอมูลขาวสารที่
เก่ียวของกับงานบริหารงานบุคคล ลงใน website ของสํานักงานฯ 
พรอมทั้ง มีการเปดชองทางใหมีการสอบถามหรือใหขอคิดเห็น   
2 ทาง ผานใน website ของสํานักงานฯ และมีการตอบคําถาม 
หรือขอคิดเห็นยอนกลับ 



๑๓    

แบบ - กรม 

 

 

 

สวนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

๒.๑ ขอมูลกําลังคนของสวนราชการ 

รายการ 
ป 2562 ป 2561 ป 2560 

จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน 
๒.๑.๑ อัตรากําลังคน       

๑) ขาราชการ 215 45.55 220 47.52 210 44.30 

๒) ลูกจางประจํา 22 4.66 23 4.97 25 5.27 

๓) ลูกจางชั่วคราว 150 31.78 149 32.18 162 34.18 

๔) พนักงานราชการ 85 18.01 71 15.33 77 16.24 

ผลรวมกําลังคน 472 100.00 463 100.00 474 100.00 

๒.๑.๒ การเคลื่อนไหวของขาราชการ       

๑) การเขารับราชการ 20 100.00 25 100.00 22 100.00 

- บรรจุใหม 
- รับโอน 
- บรรจุกลับ 
- การเขารับราชการตาม  

มาตรา ๕๖ 

7 
13 

0 
0 

 

35.00 
65.00 

0.00 
0.00 

19 
6 
0 
0 

 

76.00 
24.00 

0.00 
0.00 

13 
9 
0 
0 

 

59.09 
40.91 

0.00 
0.00 

๒) การสูญเสียขาราชการ 25 100.00 14 100.00 16 100.00 

- ลาออก 
- ใหโอน 
- เกษียณอายุ 
- อ่ืนๆ 

7 
12 

6 
0 

28.00 
48.00 
24.00 

0.00 

3 
6 
5 
0 

21.43 
42.86 
35.71 

0.00 

2 
12 

1 
1 

12.50 
75.00 

6.25 
6.25 

 

 

 

 

 



๑๔    

แบบ - กรม 

 

 

 

 
 

๒.๒ ขอมูลขาราชการของสวนราชการ 

รายการ 
ป 2562 ป 2561 ป 2560 

กรอบ 
ท่ีมี 

จํานวน 
(คน) 

อัตรา
วาง 

กรอบ 
ท่ีมี 

จํานวน 
(คน) 

อัตรา
วาง 

กรอบ 
ท่ีมี 

จํานวน 
(คน) 

อัตรา
วาง 

๑. บริหาร 12 12 0.00 13 13 0.00 13 12 7.69 
๒. อํานวยการ 6 6 0.00 6 6 0.00 6 6 0.00 
๓. วิชาการ 163 139 13.50 163 144 11.66 162 136 16.05 
๔. ท่ัวไป 62 58 6.45 62 57 8.06 64 56 12.50 

รวม 243 215 10.70 244 220 9.84 245 210 14.29 

เหตุผลสําคัญของการเปลี่ยนแปลง 

1. จากการเกษียณอายุราชการ 
2. จากการใหโอน 
3. จากการลาออกจากราชการ 
4. จากการกําหนดตําแหนงและการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง โดยการนําตําแหนงวางของ                

สวนราชการมายุบเลิกเพ่ือนําตําแหนงมาปรับปรุง ท้ังนี้  เพ่ือเปนการเสริมสรางความกาวหนาในสายงานของ
ขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 

๒.๓ ขอมูลโครงสรางอายุของขาราชการของสวนราชการ 

ชวงอายุ (ป) 

จํานวนขาราชการ (คน) 

ป 2562 ป 2561 ป 2560 

ผูหญิง ผูชาย ผูหญิง ผูชาย ผูหญิง ผูชาย 

<= ๒๔ 1 0 1 0 0 1 
๒๕-๒๙ 8 5 8 3 5 2 
๓๐-๓๔ 16 10 16 4 19 5 
๓๕-๓๙ 26 5 29 8 26 6 
๔๐-๔๔ 27 12 25 13 28 13 
๔๕-๔๙ 17 11 20 7 21 6 
๕๐-๕๔ 19 10 23 13 23 13 
>=๕๕ 28 20 27 23 21 21 



๑๕    

แบบ - กรม 

รวม 142 73 149 71 143 67 

 

 

 

 

๒.๔ จํานวนบุคลากรของหนวยการเจาหนาท่ี  

รายการ 
จํานวน (คน) 

ป 2562 ป 2561 ป 2560 
๑. ขาราชการ 38 36 38 
๒. พนักงานราชการ 11 11 11 

รวม 49 47 49 

๒.๕ ขอมูลดานงบประมาณการใชจาย 

รายการ 
ป 2562 ป 2561 ป 2560 

มูลคา สัดสวน มูลคา สัดสวน มูลคา สัดสวน 

๒ .๕ .๑  งบ ป ร ะ ม า ณ ต า ม  พ .ร .บ .
งบประมาณรายจายประจําป 

      

งบประมาณรวมของสวนราชการ  1,248,904,800.00 100.00 1,010,754,900.00 100.00 707,278,900.00 100.00 

งบประมาณรายจายประเภทงบบุคลากร  128,729,200.00 10.310 122,727,200.00 12.140 118,645,600.00 16.770 

๒.๕.๒ ขอมูลรายงานตนทุนรวมแยกตาม
แหลงเงิน (เบิกจายจริง) 

      

คาใชจายบุคลากร 171,884,458.7 0.192 174,197,186.13 0.272 170,789,383.66 16.770 

คาใชจายดานการฝกอบรม 24,323,253.86 0.027 45,846,929.65 0.071 42,705,980.42 16.770 

คาใชจายเดินทาง 3,084,650.36 0.003 4,221,876.86 0.007 4,402,292.72 16.770 

คาตอบแทนใชสอยวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค 

627,404,293.09 0.703 581,777,912.10 0.907 554,484,052.45 16.770 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 208,482,918.23 0.233 347,680,612.01 0.542 379,444,844.39 16.770 

คาใชจายเงินอุดหนุน 88,258,092,556.77 98.836 63,006,385,634.59 98.20 6,400,000,000.00 16.770 

ตนทุนในการผลิตอ่ืน 3,837,945.39 0.004 0.00 0.00 0.00 16.770 

รวมตนทุนผลผลิต 89,297,110,076.40 100.00 64,160,110,151.34 100.0
 

7,551,826,553.64 100.0 

 ป 2562 ป 2561 ป 2560 
๒.๕.๓ ขอมูลรายงานตนทุนกิจกรรมยอย
เก่ียวกับบุคลากร 

   

ตนทุนรวมดานบริหารบุคลากร 
(บาท) 

   

จํานวนบุคลากรท่ีใชคํานวณ (คน)    



๑๖    

แบบ - กรม 

ต น ทุ น ต อห น วยด าน บ ริห าร
บุคลากร 

   

ตนทุนดานการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

   

จํานวนช่ัวโมง/คนการฝกอบรม    
ตนทุนตอหนวยดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

   

 

เหตุผลสําคัญของการเปลี่ยนแปลง 

 เนื่องจากสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีบุคลากรเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับภารกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น จึงมี

คนท่ีตองเขารับการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนั้นยังมีการปรับฐานเงินเดือน และคาตอบแทนตามมติ

คณะรัฐมนตรี อีกดวย 

 

๒.๖ ขอมูลดานผลการปฏิบัติราชการ 

๒.๖.๑ ผลการปฏิบัติราชการ โปรดระบุรายละเอียดตัวชี้วัดสําคัญตามบทบาทภารกิจของสวนราชการ 
  (ใชขอมูลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ) 
 

รายการ หนวยวัด 
ป 2562 ป 2561 ป 2560 

เปาหมาย ผลลัพธที่ได เปาหมาย ผลลัพธที่ได เปาหมาย ผลลัพธที่ได 

1. ความสําเร็จของการพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญ 

(Big Data) 
รอยละ 75 100 - - - - 

2. การจดัทําระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS Thai) 
รอยละ 75 100 - - - - 

3. รอยละความสําเร็จในการตรวจสอบคุณสมบัติ  

ผูลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐเพ่ิมเตมิภายใต

โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุมผูพิการ ผูสูงอายุ

ผูปวยตดิเตียง และผูท่ีไมสามารถเดินทางมา

ลงทะเบียนไดในป 2560 

รอยละ 95 100 - - - - 

4. ความสําเรจ็ของการดําเนินงานโครงการพัฒนา

ระบบบรหิาร TAX SSO 

* ป62 ระบบบริหารความเสี่ยง TAX SSO 

คะแนน 100 100 100 100 - - 

5. การดาํเนินการตามแผนปฏริูปองคการของ  

สวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คะแนน 100 100 100 100 - - 



๑๗    

แบบ - กรม 

6.รอยละของการดํา เ นินการตามแผนการ

สรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน  
รอยละ     100 100 

7.รอยละของจํานวนเรื่องราว รองทุกขผาน สป.กค. 

ในปปจจุบันท่ีไดรบัการดาํเนินการจนไดขอยุต ิ
รอยละ   90 91.60   

8. ระบบเช่ือมโยงขอมูลดานภาษีของทุกกรมภาษี 

พรอมกําหนดวิธีการบริหาร/จดัการขอมูล 

 

รอยละ     100 100 

รายการ หนวยวัด 
ป 2562 ป 2561 ป 2560 

เปาหมาย ผลลัพธที่ได เปาหมาย ผลลัพธที่ได เปาหมาย ผลลัพธที่ได 

9. จํานวนครั้งท่ีระบบบริการเครือขายสื่อสารขอมูล

กลางกระทรวงการคลัง ไมสามารถใหบริการได

ภายใน 1 ป 

ครั้ง     5 0 

10. รอยละการดาํเนินการตามแผนการสราง   

ความรับรูความเขาใจแกประชาชน 
รอยละ     100 100 

11. การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน         

(จํานวน 12 เรื่อง) 
รอยละ   80 98.51   

 

๒.๖.๒ การบริหารผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทน 

 

รอบ 
การประเมิน/

ปท่ี 

ระดับผล 
การประเมิน 

ชวงคะแนน 
การประเมิน 

ชวงรอยละ 
การเลื่อนเงินเดือน 

จํานวนขาราชการ 

อํานวยการ วิชาการและท่ัวไป 

๑/2562 ดีเดน 90-100 3.05-3.80 6 88 

  ดีมาก 80-89 2.46-2.97  111 

  ดี 70-79 1.87-2.33  13 

  พอใช 60-69 1.33-1.79  - 

  ตองปรับปรุง ต่ํากวารอยละ ๖๐ ไมไดเลื่อนเงินเดือน  - 

๒/2562 ดีเดน 90-100 3.05-3.80 6 75 

  ดีมาก 80-89 2.46-2.97 - 110 

  ดี 70-79 1.87-2.33 - 2 



๑๘    

แบบ - กรม 

รอบ 
การประเมิน/

ปท่ี 

ระดับผล 
การประเมิน 

ชวงคะแนน 
การประเมิน 

ชวงรอยละ 
การเลื่อนเงินเดือน 

จํานวนขาราชการ 

อํานวยการ วิชาการและท่ัวไป 

  พอใช 60-69 1.33-1.79 - - 

  ตองปรับปรุง ต่ํากวารอยละ ๖๐ ไมไดเลื่อนเงินเดือน - 1 

๑/2561 ดีเดน 90-100 3.00-3.70 6 107 

  ดีมาก 80-89 2.49-2.92 - 85 

  ดี 70-79 2.02-2.41 - 15 

  พอใช 60-69 1.55-1.95 - - 

  ตองปรับปรุง ต่ํากวารอยละ ๖๐ ไมไดเลื่อนเงินเดือน - - 

๒/2561 ดีเดน 90-100 3.07-3.89 6 74 

  ดีมาก 80-89 2.49-2.99 - 126 

  ด ี 70-79 1.98-2.41 - 12 

  พอใช 60-69 1.47-1.91 - - 

  ตองปรับปรุง ต่ํากวารอยละ ๖๐ ไมไดเลื่อนเงินเดือน - - 

๑/2560 ดีเดน 90-100 2.78-3.48 6 108 

  ดีมาก 80-89 2.28-2.69 - 72 

  ดี 70-79 1.82-2.20 - 4 

  พอใช 60-69 1.36-1.74 - 1 

  ตองปรับปรุง ต่ํากวารอยละ ๖๐ ไมไดเลื่อนเงินเดือน - - 

๒/2560 ดีเดน 90-100 2.82-3.59 6 109 

  ดีมาก 80-89 2.28-2.74 - 73 

  ด ี 70-79 1.82-2.20 - 9 

  พอใช 60-69 1.36-1.74 - - 

  ตองปรับปรุง ต่ํากวารอยละ ๖๐ ไมไดเลื่อนเงินเดือน - - 

  

 หลักเกณฑเกี่ยวกับรูปแบบในการกําหนดรอยละของการเล่ือนเงินเดือนท่ีใชของแตละป 

  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับรูปแบบในการกําหนดรอยละของ
การเลื่อนเงินเดือนท่ีใช ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2562 โดยสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังกําหนด
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ชวงคะแนนการประเมินเปนมาตรฐานใหทุกหนวยงานในสังกัดใชเหมือนกัน แตมอบหมายใหแตละหนวยงานใน
สังกัดเปนผูกําหนดชวงรอยละของการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตามความเหมาะสมของแตละหนวยงาน
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๒.๗ ปญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  

  1. หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว2        
ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2558 โดยใหกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ในกลุมงาน-            
ท่ี ข้ึนตรงตอหัวหนาสวนราชการและมีหัวหนากลุมงานเปนตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ               
แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากในการขอกําหนดตําแหนงเปนระดับท่ีสูงข้ึน จะตองนําตําแหนงวางมายุบเลิกดวย              
ซ่ึงเปนปญหาท่ีสําคัญสําหรับสวนราชการขนาดเล็ก  (สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง) ถึงแมวา ก.พ. จะไดออก
หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง ท่ี นร 1008/ว 20 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 ในการยกเวน
การยุบเลิกตําแหนง (เพ่ิมเติม) แลว แตสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ก็ยังประสบปญหาในการพิจารณา
คาใชจายดานบุคคลท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึน ซ่ึงตองมีการกันตําแหนงวางของสวนราชการเพ่ือใหครอบคลุมคาใชจาย
งบประมาณประเภทงบบุคลากรในปงบประมาณนั้น  

   จากกรณีดังกลาวขางตน สงผลกระทบตอเสนทางการเติบโตในสายอาชีพของขาราชการใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทําใหมีขาราชการในประเภทวิชาการระดับชํานาญการเปนจํานวนมาก 
ไมสามารถไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษได เนื่องจากตําแหนงระดับ
ชํานาญการพิเศษของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในปจจุบันนั้น มีจํานวนเพียง 25 ตําแหนง และในบาง
กรณียังประสบปญหาขาดแคลนผูมีคุณสมบัติเพ่ือแตงตั้งในบางตําแหนง เชน ตําแหนงประเภทอํานวยการ 
ระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ทําใหตองมีการโยกยายขาราชการจากหนวยงานอ่ืนในสังกัด
กระทรวงการคลัง เพ่ือมาดํารงตําแหนงดังกลาว 

  2. ตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดบัญญัติให 
อ.ก.พ. กระทรวง มีอํานาจในการพิจารณากําหนดตําแหนง จํานวน ประเภท สายงานและระดับตําแหนง ซ่ึงเดิม
เปนอํานาจของ ก.พ. ในการนี้เปนผลทําใหสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังตองรับภาระในภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน
ดังกลาว ในฐานะกระทรวงตนสังกัดของสวนราชการตางๆ โดยเม่ือมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงดังกลาว
แลว ไดมีการดําเนินการในข้ันตอนของการสรรหา บรรจุ และแตงตั้ง รวมท้ังในข้ันตอนการโอน ยายของ
ขาราชการในระดับตางๆ ท่ีเปนอํานาจของกระทรวง ซ่ึงมีกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวของบางสวนยังไมไดรับการแกไขให
สอดคลองตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังกลาว โดยยังคงบังคับใชเปน                   
บทเฉพาะกาลโดยอนุโลม ทําใหการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ไมอาจดําเนินการไดอยางราบรื่น 
เนื่องจากบางกรณีมีปญหาในการนํามาปรับใชแลวเกิดความผิดพลาดในการดําเนินการ เพราะมีความเขาใจ               
ไมถูกตองจากการตีความหมายไมตรงกับแนวทางของ ก.พ. 

  3. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีปญหาการขาดแคลนบุคลากรในระดับท่ีสูง เนื่องมาจาก
สาเหตุหลักๆ คือ ขาราชการโอนยายไปสังกัดสวนราชการอ่ืนเปนจํานวนมาก รวมท้ังการลาออกของขาราชการ 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังนั้น ไมมีหนวยงานในสังกัดท่ีตั้งอยูในสวนภูมิภาค ทําใหเม่ือมี
ขาราชการใหมมาบรรจุแลว ตางก็มีความประสงคจะยายไปยังภูมิลําเนาของตนเอง ทําใหมีขาราชการบางสวน   
ขอโอนยายเพ่ือไปสังกัดยังสวนราชการอ่ืน ไมวาจะเปนกรม กระทรวงตาง ๆ หรือแมกระท้ังโอนไปสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไมวาจะเปน เทศบาล อบต. อบจ. สงผลทําใหการปฏิบัติงานในบางภารกิจขาดความ

ตอเนื่อง  
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๒.๘ นวัตกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  
 1) การจัดทํา Webpage ประจําสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ไดขอความรวมมือจาก      
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) เพ่ือจัดทํา Webpage ของสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล    
เพ่ือเผยแพรขอมูลท่ีเปนประโยชนดานการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังเปนการใหขอมูลขาวสารและ
ประชาสัมพันธงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลผานทางชองทางอิเล็กทรอนิกส  ใหผูรับบริการไดรับขอมูล
ขาวสารดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการคลังท่ีถูกตองและครบถวน ดวยความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 
  2) การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขารับการบรรจุเปนขาราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจางช่ัวคราว ดวยระบบออนไลน 
   ตามท่ี กระทรวงการคลังไดจัดทําแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสูการเปนกระทรวงการคลัง
ดิจิทัล (Digital MOF) ประจําปงบประมาณ 2560 – 2564 ในการนี้สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงได
ดําเนินการเก่ียวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขารับการบรรจุเปนขาราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจางชั่วคราว ดวยระบบออนไลน 
   โดยท่ี ผูประสงคจะสมัครสอบ สามารถสมัครไดทางอินเตอรเน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวน
วันหยุดราชการ ท่ีเว็บไซดกระทรวงการคลัง www.mof.go.th คลิก ท่ีหัวขอ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน” 
ท้ังนี้ การรับสมัครสอบออนไลน ดังกลาว มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
   1. ทําใหผูรับบริการ (ผูสมัคร) เกิดความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย 
   2. เพ่ิมชองทางการเผยแพรขาวสารการรับสมัครใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดท่ัวถึงทําให
หนวยงานมีโอกาสเลือกบุคคลไดหลากหลายข้ึน 
   3. ลดจํานวนเอกสาร และพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสารของสวนราชการ  
 
  3) โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  
   ดวยทรัพยากรบุคคลคือปจจัยหลักในการขับเคลื่อนองคการใหปฏิบัติภารกิจไดบรรลุเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเปนกุญแจสําคัญท่ีจะสนับสนุนใหองคกรมีบุคลากร 
ท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมกับภารกิจ นับตั้งแตกระบวนการวิเคราะหอัตรากําลัง การสรรหา การคัดเลือก 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การพัฒนาบุคลากร การรักษาบุคลากรไว การบรรจุบุคลากรในตําแหนงท่ี
เหมาะสม และอ่ืน ๆ ซ่ึงลวนเก่ียวของกับบุคลากรตั้งแตกาวแรกของการเขาสูองคกร 
   อยางไรก็ดี เนื่องจากกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐนั้น มีกฎ ระเบียบ และ
หลักเกณฑตาง ๆ เก่ียวของจํานวนมาก ประกอบกับมีผูเก่ียวของจากหลายภาคสวน ดังนั้น การดําเนินการอยาง
ถูกตองเปนไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีถูกกําหนดไว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซ่ึงนอกจากจะเปนหนวยงานท่ีมีบทบาท
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หนาท่ีในการดูแลทรัพยากรบุคคลภายในสวนราชการแลว ยังมีหนาท่ีในการดูแลทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของ
กระทรวงการคลังดวย  
   ดวยเหตุท่ีกลาวมาขางตน สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท้ังของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและกระทรวงการคลัง จึงจําเปนตองมีคูมือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใชประกอบการดําเนินงานตาง ๆ ใหเกิดความถูกตอง ชัดเจน โปรงใส รวดเร็ว และสามารถ
อธิบายได ตลอดจนเปนการสรางองคความรูภายในหนวยงาน ซ่ึงสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 – 2563 กลยุทธท่ี 2.5 พัฒนาองคความรูภายในองคกร 
                  ซ่ึงสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานภายในสํานักฯ เปนประจําตอเนื่องทุกป โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได
จัดทํา จํานวน 5 คูมือ ดังตอไป 
 1. คูมือการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงของกระทรวงการคลัง (ตั้งแตระดับ 8 ลงมา) 
 2. คูมือการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ โดยวิธีคัดเลือกจากบัญชีผูสอบแขงขันได ใน
ตําแหนงหนึ่งไปข้ึนบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงอ่ืน    
   3. คูมือการดําเนินการจัดฝกอบรมใหแกบุคลากรในสังกัด 
   4. คูมือการพิจารณาเรื่องรองทุกข 
   5. คูมือการเสนอตนเรื่องผูบริหาร  
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สวนที่ ๓ ภาคผนวก 

๓.๑  แผนภาพแสดงขอมูลกําลังคนของสวนราชการ (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๑) 
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๓.๒ แผนภาพแนวโนมขาราชการเม่ือเทียบกับกรอบอัตรากําลังท่ีมี (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๒) 

 
• แสดงเปนภาพรวมของสวนราชการ   
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• แยกประเภทตามตําแหนงอํานวยการ/ตําแหนงวิชาการ/ตําแหนงท่ัวไป 
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๓.๓ แผนภาพแสดงการสูญเสียขาราชการ (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๑) 
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๓.๔ แผนภาพแสดงการบรรจุและแตงตั้งขาราชการเพ่ือทดแทนการสูญเสียขาราชการ (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙    

แบบ - กรม 

 

 

 

๓.๕ แผนภาพพีรามิดขาราชการ จําแนกตามชวงอายุ (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๓) 



๓๐    

แบบ - กรม 

 

 

 



๓๑    

แบบ - กรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒    

แบบ - กรม 

๓.๖ แผนภาพแสดงสัดสวนบุคลากรของหนวยการเจาหนาท่ีตอบุคลากรท้ังหมด (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓    

แบบ - กรม 

๓.๗ แผนภาพแสดงการใชจายงบประมาณ (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๕) 

 
• คาใชจายในภาพรวม  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔    

แบบ - กรม 

• ตนทุนกิจกรรมของหนวยการเจาหนาท่ี  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๕    

แบบ - กรม 

๓.๘ แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการ  (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๖) 

 
• ผลการปฏิบัติราชการ (กรณีเปนขอมูลเชิงคุณภาพไมตองแสดงแผนภาพในหัวขอนี้) 

 

 
 
 
 
 
 
 



๓๖    

แบบ - กรม 

• การบริหารผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทน 

 

 
 


