
แบบรายงาน
การบรหิารทรัพยากรบุคคลประจ าปี

ของส่วนราชการระดับกรม



๒    
แบบ - กรม 

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี  
ของส่วนราชการ   

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

ก.พ. มีอ านาจหน้าท่ีในการก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากร
บุคคลของข้าราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้าน  
การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ 
ให้มีอ านาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากส่วนราชการ หรือให้ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการ หรือ
บุคคลใดๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอ านาจออกระเบียบให้กระทรวงและกรมรายงานเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีไปยัง ก.พ.  

๒. ก.พ. จึงได้ออกระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๓ ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๓ เพื่อให้ส่วนราชการจัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน
ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ส่งให้ส านักงาน ก.พ. เป็นประจ าทุกปี 

๓. วัตถุประสงค์ของการรายงาน 
๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
๓.๒ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนของส่วนราชการ 
๔. การรายงานประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ๓ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐาน
ความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

ส่วนท่ี ๒ ผลสัมฤทธิข์องการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 
๑) ข้อมูลเชิงสถิติท้ังในส่วนของข้อมูลก าลังคน ข้อมูลผลการปฏิบัติ

ราชการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ  
๒) นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส่วนท่ี ๓ ภาคผนวก ประกอบด้วยแผนภาพข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้จากข้อมูลในส่วนท่ี ๒ 

๕. ให้ส่วนราชการจัดท ารายงานประจ าปีตามแบบท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด (แบบ - กรม) 
ส่งให้ส านักงาน ก.พ. และกระทรวงต้นสังกัดภายในเดือนตุลาคม 





๔    
แบบ - กรม 

รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรบุคคล 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 

๑ ๒ ๓ 
ค่า

คะแนนที่
ได ้

คะแนน 
ถ่วง

น้ าหนัก 
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  ๒๐.๐๐         ๒๐.๐๐ 

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 3 3.75 

  
๓) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะ
สูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 3 3.75 

  
๔) แผนการสร้างและพฒันาผูบ้ริหารทุกระดับ เพื่อสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการ 

๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 3 3.75 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบรหิารทรัพยากรบุคคล  ๒๐.๐๐         15.56 

  
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 2 4.44 

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 2 3 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 92.23 



๕   
แบบ - กรม 

ส่วนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (๒๐ คะแนน) 

๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (๕ คะแนน) 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับปัจจุบัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ 

ประเด็นที่มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นที่ ๑ 
พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์แผนไทย 
 (TTM Service Plan) 

- วิเคราะห์ศักยภาพการบริการด้านแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการทุกระดับ 
- ก าหนดมาตรฐานศักยภาพ (Capacity) การบริการด้านการแพทย์แผนไทยของ
หน่วยบริการทุกระดับ 
- จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทย  
- ประเมินมาตรฐานสถานบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 
- ประชาสัมพันธ์ด้านบริการแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือขยายโอกาสการแข่งขัน 
- ประชุมติดตามงานกับทีมบริหารกรมทุกสัปดาห์ เน้นการบูรณาการงานให้มากขึ้น 

ประเด็นที่ ๒ 
พัฒนาการศึกษาและวิจัย
การแพทย์แผนไทย 
(Academic Hub) 

- ส่งเสริมความร่วมมือการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยกับมหาวิทยาลัยทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
- พัฒนาบุคลกรแพทย์แผนไทย แพทย์ใกล้เกษียณ และพยาบาลเวชปฏิบัติใน รพ.สต. 
ให้มีความรู้ด้านการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย 
- พัฒนาคุณภาพงานวิจัยสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Research Center) ให้ได้
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
- ศึกษาวิจัย ให้ความรู้และพัฒนารูปแบบบริการและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ 
- วิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน 
การแพทย์ทางเลือก 

ประเด็นที่ 3 
ส่งเสริมสร้างศักยภาพ 
Thai Traditional 
Medical Hub (Herbal 
Production) 

- ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรให้มีคุณภาพเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 
- ส่งเสริมการผลิตยาแผนไทยและพัฒนาระบบยาแผนไทยให้ได้มาตรฐานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้ตามมาตรฐาน 
- พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากสมุนไพร 
- พัฒนาศักยภาพวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย การนวดไทยสู่อาเซียนและตลาดโลก 
ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีมาตรฐานทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคีเครือข่ายเพ่ือ
ทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน 



๖    
แบบ - กรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ 

ประเด็นที่มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นที่ 4 
พัฒนาระบบและกลไก
การคุ้มครองภูมิปัญญา
ไทย 
(Herbal and Thai 
Wisdom Protection 
and Promotion) 
 

- พัฒนาระบบคุ้มครองภูมิปัญญา และปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- รวบรวม อนุรักษ์ เผ้าระวัง คุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พื้นบ้านไทยและสมุนไพร 
- คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ประเทศ 
- คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สมุนไพร ถิ่นก าเนิด รวมทั้งทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
- ด าเนินการเฝ้าระวัง พิทักษ์สิทธิ และป้องปรามการละเมิดภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทย สมุนไพรไทย ทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
สากล 
- จัดท าระบบและกลไกการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

ประเด็นที่ 5 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

ด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕61 ดังนี้ 
- การบริหารกรอบอัตราก าลัง และการสรรหาบุคลากรให้เพียงพอกับภารกิจขององค์กร 
- พัฒนา และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากร ให้สามารถตอบสนองต่อความ    
   ต้องการใช้งานขององค์กร 
- ลดขั้นตอนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ปรับปรุงโครงสร้างภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

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 าแหนง่ เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา (๓ 
คะแนน) 

๒) แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 
 

 

3 ๑. มีแนวทางและกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และ
แต่งตั้งอย่างไม่เป็นทางการชัดเจน (๑ คะแนน) 

๒. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบ
อัตราก าลัง โดยมีอัตราว่างเกินกว่าร้อยละ ๖ ของกรอบ
อัตราก าลัง (๒ คะแนน) 



๗    
แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบ

อัตราก าลัง โดยมีอัตราว่างไม่เกินร้อยละ ๖ ของกรอบ
อัตราก าลัง (๓ คะแนน) 

3) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียมและ
พัฒนาอย่างเปน็ระบบ (น้ าหนักร้อยละ 
๓.๗๕) 
 

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

๒) มีแผนพัฒนาทางกา้วหน้าในอาชีพ (Career 
Development Plan) ส าหรับต าแหน่งส าคัญๆ ในกลุ่ม
ภารกิจหลักของส่วนราชการ (๒ คะแนน)    

๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้
ได้มาซึ่งกลุ่มบุคคลที่มทีักษะ หรือสมรรถนะสูง และจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล ตามแผนพัฒนาทางก้าวหนา้ในอาชพี 
เพื่อเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ (๓ คะแนน) 

4) แผนการสร้างและพฒันาผูบ้ริหารทุก
ระดับเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการ (น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 

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

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

๓. มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนา
ผู้บริหารเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการ  (๓ 
คะแนน) 

มิติที่ 2 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
5) สัดส่วนค่าใช้จา่ยดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม และ
สะท้อนผลิตภาพของบุคลากร 
(Productivity) (น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 
 

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

๒. เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนของปีงบประมาณ
ปัจจุบนักับปงีบประมาณที่ผา่นมาว่ามีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มข้ึนหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (๒ คะแนน) 

๓. จัดท าแผนเพิ่มประสทิธิภาพก าลังคน ประจ าปีงบประมาณ 
พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพให้ชัดเจน 
สามารถวัดผลได้ เพื่อน าไปใช้เพิม่ประสิทธิภาพก าลงัคนใน
รอบปีงบประมาณถัดไป โดยแผนฯ ดังกลา่วได้รบัความ
เห็นชอบจากผูบ้ริหารระดับสงูของส่วนราชการ  (๓ 
คะแนน) 



๘    
แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
6) ฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความถูกต้อง พร้อมที่จะน าไปใช้
ประโยชน์อยู่เสมอ 
(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 

3 ๑. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลของส่วนราชการ (๑ คะแนน) 

๒. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอและทันท่วงที (๒ คะแนน) 

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

7) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อ
สนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากร
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 
 
 

2 ๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๑ คะแนน) 

๒. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลทีส่ามารถเชื่อมโยงกับระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศฐานข้อมูลเก่ียวกับบุคคลได้อย่างน้อย 
๓ ระบบ ดังนี้ (๒ คะแนน) 
๒.๑ ระบบ DPIS ของส านักงาน ก.พ. 
๒.๒ ระบบข้อมูลบุคคลของกรม 
๒.๓ ระบบข้อมูลบุคคลผูป้ฏิบัตงิานดา้นการแพทย์แผนไทย 

๓. มีการน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ใชง้านในระบบ
สารสนเทศทีพ่ัฒนาขึ้นตามข้อ ๒ มาปรับปรุงให้การใช้
ระบบสารสนเทศในรอบปีงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น (๓ คะแนน) 

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
8) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(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. ผลการประเมินที่ไดส้ามารถจ าแนกความแตกต่างและ
จัดล าดบัผลการปฏิบัตงิานของข้าราชการได้อย่างชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ โดยถูกน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ (๓ 
คะแนน) 
 เพื่อการเลื่อนเงินเดือน 
 เพื่อการพัฒนาบุคลากร 
 เพื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลกลุ่มที่มี 

ทักษะหรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ 
 เพื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการปรับเลื่อนต าแหน่งที่

สูงขึ้น 
 เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของ

ข้าราชการ/ส านัก/กอง/องค์กร 



๙    
แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
9) สนับสนนุให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
ส่วนราชการ (น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

2 ๑. มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู ้(Knowledge 
Management) ภายในของส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า ๒ 
เร่ือง (๑ คะแนน) 

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

๓. มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรู้ใน
ระบบการสอนงานของบุคลากรและหัวหน้างาน เพื่อให้
บุคลากรผูป้ฏิบัติงานมทีักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ 
การปฏิบัติงาน และน าไปใช้ในการปรับปรุงระบบการสอน
งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๓ คะแนน) 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
10) การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 
(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

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

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

๓. จัดให้มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวา่ระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเปน็ไปตามระบบคุณธรรม โดย
กลไกที่ส่วนราชการใช้มีดังต่อไปนี้ (๓ คะแนน) 
๓.๑ มีการส ารวจความพึงพอใจเป็นประจ าทุกปี. 
๓.๒ มีการปฏิบัติตามจรรยาขา้ราชการ 

11) บทบาทของผู้น าองค์กรต่อการ
ด าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย 
และความรับผิดชอบต่อตัดสินใจด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือการ
ก ากับดูแลองค์กรที่ดี  
(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

3 ให้ส่วนราชการตอบค าถามต่อไปนี้ (ข้อละ ๑ คะแนน) 
โปรดระบุจ านวนเร่ืองร้องทุกข์ของข้าราชการในรอบปี 
(ระบุเร่ือง และจ านวนขา้ราชการที่ร้องทุกข์แยกตาม
ประเภทเร่ืองที่ร้องทุกข์) 
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ไม่มีเรื่องร้องเรียนของ

ข้าราชการ 
๑. ผู้น าองค์กรมีกระบวนการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศ

เพื่อส่งเสริม ก ากับ และส่งผลให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และมีจริยธรรม 
- สนับสนนุการด าเนนิโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในเร่ืองของการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ 



๑๐    
แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
- แจ้งเวียนข้อมูลข่าวสารด้านกฎระเบียบ คุณธรรม
จริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ 
- สื่อสารด้านการปฏบิัติตามกฎหมาย กฎระเบียบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ในที่ประชุมกรม 

๒. ผู้น าองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไร ในการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่
มีทักษะหรือสมรรถนะสูงให้อยู่กับองค์กร และการพัฒนา
ผู้น าในอนาคตขององค์กรเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง  
- มอบหมายงานที่จะช่วยพฒันาสมรรถนะ ทักษะให้แก่
บุคลากร 
- สนับสนนุงบประมาณการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้น า 
- สนับสนนุการศึกษาดูงานที่เก่ียวกับภารกิจหลัก ตามความ
เหมาะสม 

๓. ผู้น าองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไรในการเปิดโอกาสให้
ข้าราชการ มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรบุคคล   
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในเร่ืองที่
เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ด้านการเลื่อน
เงินเดือน การลาศึกษาฝึกอบรม และการจัดท าโครงสร้าง 
กรอบอัตราก าลัง เป็นตน้ 
- มีการจัดท าแบบส ารวจการฝึกอบรม 
- จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในงานบริหารทรัพยากร
บุคคล 

มิติที่ ๕   คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (๒๐ คะแนน) 

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

3 ๑. จัดให้มีอุปกรณ์และกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพนัธ์ขั้น
พื้นฐาน เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากร (๑ คะแนน)  

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

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



๑๑    
แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
13) ระบบการท างานที่เอ้ือประโยชน์

ร่วมกันระหว่างปัจเจกบุคคลกบั
องค์กร 

(น้ าหนักร้อยละ ๕) 

5 ให้ส่วนราชการอธิบายระบบวิธกีารท างานทีส่ามารถช่วยให้
บุคลากรสามารถท างานได้เต็มศกัยภาพ สามารถสร้างสรรค์และ
ส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพให้กับส่วนราชการ ทั้งนี้ ตามผลการ
ด าเนินการทีป่รากฏในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ส่วนราชการ ในมิติดา้นการท างาน  
- จัดให้มีการศึกษาดูงาน การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและการด าเนินการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อพัฒนา
สมรรถนะองค์กรของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก และบุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การศึกษาดูงานมาใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจ าวัน และการ
ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒    
แบบ - กรม 

ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒.๑ ข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ 

รายการ 
2561 2560 2559 

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

๑) ข้าราชการ 264 64.08 264 64.08 204 77.56 
๒) ลูกจ้างประจ า 2 0.49 2 0.49 2 0.76 
๓) ลูกจ้างชั่วคราว 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
๔) พนักงานราชการ 120 29.13 120 29.13 35 13.30 
๕) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 26 6.31 26 6.31 43 16.34 
ผลรวมก าลังคน 412 100.00 412 100.00 284 100.00 

๒.๑.๒ การเคลื่อนไหวของข้าราชการ       
๑) การเข้ารับราชการ 15 100.00 52 100.00 38 100.00 

- บรรจุใหม่ 
- รับโอน 
- บรรจุกลับ 
- เข้ารับราชการตาม  

มาตรา ๕๖ 

9 
5 
1 
0 

60.00 
33.33 

6.67 
0.00 

40 
12 

0 
0 

76.92 
23.08 

0.00 
0.00 

30 
6 
2 
0 

78.94 
15.78 

5.26 
0.00 

๒) การสูญเสียข้าราชการ 25 100.00 13 100.00 14 100.00 
- ลาออก 
- ให้โอน 
- เกษียณอายุ 
- อ่ืนๆ (เสียชีวิต) 

14 
8 
3 
0 

56.00 
32.00 
12.00 

0.00 

7 
4 
2 
0 

58.33 
33.33 
16.67 

0.00 

8 
3 
2 
1 

57.14 
21.42 
14.28 

7.14 

๒.๒ ข้อมูลข้าราชการของส่วนราชการ 

รายการ 
2561 2560 2559 

กรอบที่มี จ านวน
(คน) 

อัตราว่าง กรอบที่มี จ านวน
(คน) 

อัตราว่าง กรอบที่มี จ านวน
(คน) 

อัตราว่าง 

๑. บริหาร 3 3 0.00 3 3 0.00 3 3 0.00 
๒. อ านวยการ 6 3 50.00 3 3 0.00 3 3 0.00 
๓. วิชาการ 236 217 8.05 236 219 7.20 176 151 14.20 
๔. ทั่วไป 19 14 26.32 22 15 31.82 22 6 72.72 

รวม 264 237 10.23 264 240 9.09 204 163 20.09 

เหตุผลส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 
 ข้อมูลจากตาราง ๒.๑ ข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ พบว่าอัตราก าลังของบุคลากร

ทุกประเภท มีอัตราการเปลี่ยนแปลง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 จ านวน 284 คน และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2561 จ านวน 412 คน จ าแนกรายประเภทบุคลากร ได้ดังนี้ 



๑๓    
แบบ - กรม 

1. ข้าราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจ านวน 204 คน และ พ.ศ. 2560 – 2561 
มีจ านวน 264 คน (ได้รับจัดสรรเพิ่ม 60 ต าแหน่ง) 

2. ลูกจ้างประจ า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61 มีจ านวน ๒ คนเท่าเดิม 
3. พนักงานราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจ านวน ๓5 คน และ พ.ศ. 2560 – 

2561 มีจ านวน 120 คน (ได้รับจัดสรรเพิ่ม 85 ต าแหน่ง) 
4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจ านวน 43 คน และ พ.ศ. 

2560 – 2561 มีจ านวน 26 คน (ยุบเลิก 17 ต าแหน่ง) 
 ข้อมูลจากตาราง ๒.๑ ข้อมูลการเคลื่อนไหวเฉพาะของข้าราชการ มีดังนี้ 

- การเข้ารับราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มีอัตราการเข้ารับราชการ จ านวน 15 คน 
ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕60 จ านวน 37 คน เนื่องจากไม่มีการจัดสรรต าแหน่งเพ่ิม โดยการเข้ารับราชการส่วนใหญ่
มาจากการบรรจุใหม ่

- การสูญเสียข้าราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มีอัตราการสูญเสีย 25 คน เพ่ิมข้ึนจาก 
พ.ศ. ๒๕60 จ านวน 12 คน โดยการสูญเสียข้าราชการส่วนใหญ่มาจากการลาออก 
  ในภาพรวม อัตราการเคลื่อนไหวของข้าราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีอัตราก าลังคน
ลดลง โดยมีการสูญเสียข้าราชการมากกว่าการเข้ารับราชการ ซึ่งเป็นผลมาจากการเกษียณอายุราชการ 

๒.๓ ข้อมูลโครงสร้างอายุของข้าราชการของส่วนราชการ 

ช่วงอายุ (ปี) 
จ านวนข้าราชการ (คน) 

2561 2560 2559 
หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย 

≤๒๔ 1 1 7 1 3 1 
๒๕-๒๙ 41 10 44 12 25 3 
๓๐-๓๔ 31 13 23 12 27 17 
๓๕-๓๙ 24 11 27 12 21 5 
๔๐-๔๔ 21 4 26 5 18 5 
๔๕-๔๙ 18 8 12 9 17 8 
๕๐-๕๔ 18 7 19 6 22 4 
≥๕๕ 22 7 19 6 14 7 
รวม 176 61 177 63 147 50 

๒.๔ จ านวนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

รายการ 
จ านวน (คน) 

2561 2560 2559 
๑. ข้าราชการ 8 8 7 
๒. พนักงานราชการ 1 1 - 

รวม 9 9 7 

 

 



๑๔    
แบบ - กรม 

๒.๕ ข้อมูลด้านงบประมาณการใช้จ่าย 

รายการ 
2561 2560 2559 

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

      

งบประมาณรวม
ของส่วนราชการ 
(บาท) 

356,801,710.64  334,466,300.00  312,590,458.36  

งบประมาณ
รายจ่ายประเภท
งบบุคลากร (บาท) 

109,544,310.64  86,460,700.00  79,254,958.36  

๒.๕.๒ ข้อมูลรายงาน
ต้นทุนรวมแยกตาม
แหล่งเงิน (เบิกจ่ายจริง) 

      

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 109,526,870.64  131,827,817.49  111,746,686.16  
ค่าใช้จ่ายดา้นการ
ฝึกอบรม 

30,298,836.95  26,004,793.48  28,903,769.45  

ค่าใช้จ่ายเดนิทาง 11,232,235.69  10,379,690.52  12,005,778.47  
ค่าตอบแทนใช้
สอยวัสดุ และคา่
สาธารณปูโภค 

21,043,718.73  19,714,782.59  16,692,461.92  

ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ าหนา่ย 

30,985,191.10  32,111,083.77  35,477,410.63  

ค่าใช้จ่ายเงนิ
อุดหนุน 

90,000,000.00  95,000,000.00  115,000,000.00  

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕    
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๒.๖ ข้อมูลด้านผลการปฏิบัติราชการ 

 ๒.๖.๑ ผลการปฏิบัติราชการ โปรดระบุรายละเอียดตัวชี้วัดส าคัญตามบทบาทภารกิจของส่วนราชการ 
  (ใช้ข้อมูลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ) 

รายการ 
หน่วย
วัด 

๒๕61 ๒๕60 ๒๕๕9 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รบับริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 20 24.73 18.5 19.7 18 17.15 

ร้อยละของโรงผลิตยาสมนุไพรใน
โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาการผลิตยาและผลติภัณฑ์จาก
สมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐได้
มาตรฐาน GMP 

ร้อยละ 37 แห่ง
สะสม 

37 แห่ง
สะสม 

27 แห่ง
สะสม 

32 แห่ง
สะสม 

54 
(25 แห่ง) 

56.53 
(26 แห่ง) 

 

จ านวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ 
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่
ได้รับการพัฒนา/วิจัย และเผยแพร่สู่
ระบบสุขภาพ 

เร่ือง 10 10 10 11 10 11 

ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพดา้นการแพทย์
แผนไทย 

ร้อยละ - - - - 100 
  (45 แห่ง) 

111.12 
(50 แห่ง) 

จ านวนพื้นที่ที่ได้รบัการส่งเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพรตามมาตรฐานเกษตร 
GAP/เกษตรอินทรีย์ 

ไร ่ - - - - 1,000 1,449.06 

จ านวนต ารบัยาแผนไทยแห่งชาติที่
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย 

ต ารับ 100 113 100 100 - - 

จ านวนเมืองสมุนไพร เมือง 13 13 4 4 - - 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖    
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๒.๖.๒ การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 

ปี ระดับผลการประเมิน 
ช่วงคะแนนการ

ประเมิน 
ช่วงร้อยละการ
เลื่อนเงินเดือน 

จ านวนข้าราชการ 

อ านวยการ วิชาการ/ทั่วไป 
๒๕61 ดีเด่น ๙๐ - ๑๐๐    
รอบ ๑ ดีมาก ๘๐ - ๘๙    

  ดี ๗๐ - ๗๙    
  พอใช้ ๖๐ - ๖๙    
 ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อน   

 * ดูภาคผนวก 3.8 
๒๕61 ดีเด่น ๙๐ - ๑๐๐    
รอบ 2 ดีมาก ๘๐ - ๘๙    

  ดี ๗๐ - ๗๙    
  พอใช้ ๖๐ - ๖๙    
 ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อน   

 * ดูภาคผนวก 3.8 
๒๕60 ดีเด่น ๙๐ - ๑๐๐    
รอบ ๑ ดีมาก ๘๐ - ๘๙    

  ดี ๗๐ - ๗๙    
  พอใช้ ๖๐ - ๖๙    
 ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อน   

 * ดูภาคผนวก 3.8 
๒๕60 ดีเด่น ๙๐ - ๑๐๐    
รอบ 2 ดีมาก ๘๐ - ๘๙    

  ดี ๗๐ - ๗๙    
  พอใช้ ๖๐ - ๖๙    
 ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อน   

 * ดูภาคผนวก 3.8 

ปี ระดับผลการประเมิน 
ช่วงคะแนนการ

ประเมิน 
ช่วงร้อยละการ
เลื่อนเงินเดือน 

จ านวนข้าราชการ 

อ านวยการ วิชาการ/ทั่วไป 
๒๕๕9 ดีเด่น ๙๐ - ๑๐๐ ๓.10 – 6.00 2 84 
รอบ ๑ ดีมาก ๘๐ - ๘๙ ๒.10 – 3.00 - 79 

  ดี ๗๐ - ๗๙ 1.70 – ๒.00 - 10 
  พอใช้ ๖๐ - ๖๙ ๑.30 – 1.60 - 5 
 ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อน - 7 

 * ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือน วิชาการ/ทั่วไป จ านวน 7 คน 



๑๗    
แบบ - กรม 

ปี ระดับผลการประเมิน 
ช่วงคะแนนการ

ประเมิน 
ช่วงร้อยละการ
เลื่อนเงินเดือน 

จ านวนข้าราชการ 

อ านวยการ วิชาการ/ทั่วไป 
๒๕๕9 ดีเด่น ๙๐ - ๑๐๐    
รอบ 2 ดีมาก ๘๐ - ๘๙    

  ดี ๗๐ - ๗๙    
  พอใช้ ๖๐ - ๖๙    
 ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อน   

 * ดูภาคผนวก 3.8 

๒.๗  ปัญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  

รายการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การพัฒนา
ข้าราชการที่อยู่
ระหว่างการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

1. ข้าราชการบรรจุใหม่ยังมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายระดับชาติ 
แนวทางการพัฒนาและการปฏิบัติตน
เป็นข้าราชการที่ดีตามนโยบายของ
ส านักงาน ก.พ. ไม่เพียงพอ 
2. กระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถจัด
อบรมร่วมกันส าหรับข้าราชการบรรจุ
ใหม่ในสังกัดได้ภายในเวลา 6 เดือน 

ส านักงาน ก.พ. เป็นผู้จัด
อบรมสัมมนาร่วมกัน
ส าหรับข้าราชการบรรจุ
ใหม่ 

1. ข้าราชการมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายระดับชาติ และ
นโยบายของส านักงาน 
ก.พ. มากข้ึน 
2. ลดอัตราการขยายการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการของข้าราชการ
บรรจุใหม่ 

การก าหนด
ต าแหน่งและ
เปลี่ยนสายงาน 

การขอก าหนดต าแหน่งประเภททั่วไป
เป็นประเภทวิชาการ มีค่าใช้จ่ายด้าน
บุคคลของส่วนราชการเพ่ิมข้ึน ส่วน
ราชการจึงต้องน าต าแหน่งว่างที่มีเงิน
มายุบเลิก ทั้งนี้ในปัจจุบัน กรมฯ มี
ความจ าเป็นต้องใช้ข้าราชการประเภท
ทั่วไปน้อยลง เนื่องจาก 
1. ส่วนราชการสามารถจ้างบุคลากร
ในรูปแบบอ่ืนมาท าหน้าที่แทนได้ 
2. ส่วนราชการได้น าระบบ IT มาใช้ใน
ลักษณะงานต าแหน่งประเภททั่วไปได้
เป็นส่วนใหญ่ 
3. ข้าราชการประเภทวิชาการและ
ประเภทอ านวยการในปัจจุบันมีความรู้
เกี่ยวกับ IT มากขึ้น จึงไม่จ าเป็นต้องมี
ข้าราชการประเภททั่วไปสนับสนุนการ
ท างานเหมือนที่ผ่านมา 

1. ให้ส่วนราชการก าหนด
ต าแหน่งประเภททั่วไปที่
ว่างหรือผู้ด ารงต าแหน่งมี
คุณสมบัติเป็นต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ โดยไม่
ต้องน าต าแหน่งว่างที่มี
เงินมายุบเลิกจากการที่มี
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของ
ส่วนราชการเพ่ิมข้ึน 
2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การก าหนดต าแหน่งและ
การเข้าสู่ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการของ
ข้าราชการประเภททั่วไป
ที่มีคุณสมบัติความรู้ 
ประสบการณ์ และ
ความสามารถเหมาะสม 

1. ลดอัตราการขาด
แคลนต าแหน่งประเภท
วิชาการซึ่งเป็นอัตราก าลัง
หลักของส่วนราชการ 
2. การสรรหาบุคคลมา
รับราชการและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งตรงตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติจริง 
และสอดคล้องกับวุฒิ
การศึกษาของประชากร
วัยแรงงานในปัจจุบันที่มี
วุฒิระดับปริญญาตรีเป็น
ส่วนใหญ่ 



๑๘    
แบบ - กรม 

รายการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

4. ข้าราชการประเภททั่วไปส่วนใหญ่
ในปัจจุบันมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ระดับปริญญาตรี ผู้บังคับ บัญชาจึง
มอบหมายงานในลักษณะงานประเภท
วิชาการให้ปฏิบัติ 
5. กรมฯ ได้ด าเนินการสอบแข่งขันใน
ต าแหน่งประเภททั่วไป ดังนี้ 
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มี
ผู้สมัคร 21 คน 
- เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน มี
ผู้สมัคร 3 คน 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน มีผู้สมัคร 5 คน 
ซึ่งแสดงว่าประชากรวัยแรงงาน
ต้องการเข้ารับราชการในต าแหน่ง
ประเภททั่วไปน้อยมาก 

เข้าสู่ต าแหน่งประเภท
วิชาการได้โดยไม่ต้องมีผล
สอบแข่งขัน และน า
ระบบประเมินที่มี
มาตรฐานมาใช้ในการ
ประเมินบุคคลเข้าสู่
ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙    
แบบ - กรม 

๒.๘ นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน   

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ผลส าเร็จที่ได้รับ: บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการด าเนินการต่อไป: บุคลากรในแต่ละส านัก/กอง/กลุ่มไม่มีเวลาตรงกัน และต้อง
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  PP&P Excellence 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  Service Excellence 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  Product Excellence  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  Wisdom Excellence   

 

ประเด็นกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติท่ี ๑ ด้านความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์

แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการวิเคราะห์เพื่อทบทวนกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
2. โครงการเสริมสร้างระบบการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลส าหรับบุคลากรกรม 
วิธีการด าเนินงาน: พัฒนาองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีในกรม เช่น การจดัอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่ง

บุคลากรของกรมเข้ารับการศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก 
มิติท่ี 2 ด้านประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

แผนงาน/โครงการ: 
1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทีม่ีคุณภาพ 
2. โครงการส่งเสรมิการวางแผนและบรหิารก าลังคนกรม 
วิธีการด าเนินงาน: พัฒนาและปรบัปรุงให้ฐานข้อมูลเป็นปจัจุบันอยา่งต่อเนื่อง 

มิติท่ี ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
แผนงาน/โครงการ: โครงการจัดการความรู้ของกรม 
วิธีการด าเนินงาน: จัดอบรม/กจิกรรมต่างๆ เพื่อให้ความรู้/สื่อสารระบบ KM ผ่านเว็บไซต์และจลุสาร 

 

 

 

 



๒๐    
แบบ - กรม 

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก 

๓.๑  แผนภาพแสดงข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

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

๓.๓ แผนภาพแสดงการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

๓.๔ แผนภาพแสดงการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเพ่ือทดแทนการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

๓.๕ แผนภาพพีรามิดข้าราชการ จ าแนกตามช่วงอายุ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๓) 

๓.๖ แผนภาพแสดงสัดส่วนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่ต่อบุคลากรทั้งหมด (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๔) 

๓.๗ แผนภาพแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๕) 
 ค่าใช้จ่ายในภาพรวม และ 
 ต้นทุนกิจกรรมของหน่วยการเจ้าหน้าที่  

๓.๘ แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๖) 
 ผลการปฏิบัติราชการ (กรณีเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพไม่ต้องแสดงแผนภาพในหัวข้อนี้) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 



3.1 แผนภาพแนวโน้มข้าราชการเม่ือเทียบกับกรอบอัตราก าลังที่มี (ข้อมูลจากหัวข้อ 2.1)

ข้าราชการ พนักงานราชการ
พนักงาน

กระทรวงสาธารณสุข
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ผลรวมก าลังคน

2561 264 120 26 2 0 412

2560 264 120 26 2 0 412

2559 204 35 43 2 0 284
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3.2 แผนภาพแนวโน้มข้าราชการเม่ือเทียบกับกรอบอัตราก าลังที่มี (ข้อมูลจากหัวข้อ 2.2)

• แสดงเป็นภาพรวมของส่วนราชการ

2561 2560 2559
กรอบที่มี 264 264 204
จ านวนคน 237 240 163
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• แยกตามประเภทต าแหน่ง (ประเภทบริหาร)

2561 2560 2559
กรอบที่มี 3 3 3
จ านวนคน 3 3 3
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• แยกตามประเภทต าแหน่ง (ประเภทอ านวยการ)

2561 2560 2559
กรอบที่มี 6 3 3
จ านวนคน 3 3 3
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• แยกตามประเภทต าแหน่ง (ประเภทวิชาการ)

2561 2560 2559
กรอบที่มี 236 236 176
จ านวนคน 217 219 151
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• แยกตามประเภทต าแหน่ง (ประเภทท่ัวไป)

2561 2560 2559
กรอบที่มี 19 22 22
จ านวนคน 14 15 6
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3.3 แผนภาพแสดงการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ 2.1)

ลาออก ให้โอน เกษียณอายุ เสียชีวิต รวมการสูญเสีย
2561 14 8 3 0 25
2560 7 4 2 0 13
2559 8 3 2 1 14
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3.4  แผนภาพแสดงการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเพื่อทดแทนการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากข้อ 2.1)

บรรจุใหม่ บรรจุกลับ รับโอน รวมการเข้ารับราชการ
2561 9 1 5 15
2560 40 0 12 52
2559 30 2 6 38
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3.5 แผนภาพข้าราชการ จ าแนกตามช่วงอายุ (ข้อมูลจากหัวข้อ 2.3)

≤24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 ≥55
2561 2 51 44 35 25 26 25 29
2560 8 56 35 39 31 21 25 25
2559 4 28 44 26 23 25 26 21
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• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

≤24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 ≥55
ชาย 1 10 13 11 4 8 7 7
หญิง 1 41 31 24 21 18 18 22
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• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

≤24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 ≥55
ชาย 1 12 12 12 5 9 6 6
หญิง 7 44 23 27 26 12 19 19
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• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

≤24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 ≥55
ชาย 1 3 17 5 5 8 4 7
หญิง 3 25 27 21 18 17 22 14
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3.6 แผนภาพแสดงสัดส่วนของบุคลากรหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ต่อบุคลากรทั้งหมด (ข้อมูลจากหัวข้อ 2.4)

2561 2560 2559
บุคลากรหน่วยการเจ้าหน้าที่ 9 9 7
บุคลากรทั้งหมด 412 412 284

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

3.7 แผนภาพแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจากหัวข้อ 2.5)

 ค่าใช้จ่ายในภาพรวม
 ต้นทุนกิจกรรมของหน่วยการเจ้าหน้าที่

งบประมาณรวม
ของส่วนราชการ 

งบประมาณ
รายจ่ายประเภท

งบบุคลากร

ค่าใช้จ่าย
บุคลากร

ค่าใช้จ่าย
ฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าตอบแทนใช้
สอยวัสดุและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ าหน่าย

ค่าใช้จ่ายเงิน
อุดหนุน

2561 356,801,710.64 109,544,310.64 109,526,870.64 30,298,836.95 11,232,235.69 21,043,718.73 30,985,191.10 90,000,000.00

2560 334,466,300.00 86,460,700.00 131,827,817.49 26,004,793.48 10,379,690.52 19,714,782.59 32,111,083.77 95,000,000.00

2559 312,590,458.36 79,254,958.36 111,746,686.16 28,903,769.45 12,005,778.47 16,692,461.92 35,477,410.63 115,000,000.00
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3.8 แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการ (ข้อมูลจากข้อ 2.6)

• ผลการปฏิบัติราชการ (กรณีเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพไม่จ้องแสดงแผนภาพในหัวข้อนี้)

* กรรมการบริหารวงเงิน มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานบริหารวงเงินและก าหนดร้อยละการเลื่อนเงินเดือน
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