
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำป ี

ของส่วนราชการระดับกรม 



๒    

แบบ - กรม 

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี  

ของส่วนราชการ   

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

ก.พ. มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ข้าราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอำนาจเรียกเอกสารและหลักฐาน

จากส่วนราชการ หรือให้ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอำนาจ 

ออกระเบียบให้กระทรวงและกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน  

ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ไปยัง ก.พ.  

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

ข้าราชการพลเรือน เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล   

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

จัดทำรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนในปีงบประมาณที่ผ่านมา  

ส่งให้สำนักงาน ก.พ. เป็นประจำทุกปี 

๓. วัตถุประสงค์ของการรายงาน 

๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

๓.๒ เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของข้าราชการพลเรือนของส่วนราชการ 

๔. การรายงานประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ๓ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 

๑) ข้อมูลเชิงสถิติทั้งในส่วนของข้อมูลกำลังคน ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ และ

ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ  

๒) นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก ประกอบด้วยแผนภาพข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ซึ่งได้จากข้อมูลในส่วนที่ ๒ 

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

ส่งให้สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงต้นสังกัดภายในเดือนตุลาคม 
 





๔    
แบบ - กรม 

รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรบุคคล 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ผลการดำเนินงาน 

๑ ๒ ๓ 
ค่า

คะแนนที่
ได ้

คะแนน 
ถ่วง

น้ำหนัก 
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  ๒๐.๐๐         

 

๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ๕.๐๐ ๐   ๕  5 5.00 
๑.๒ การบริหารจัดการอัตรากำลัง            

 

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

  
๓) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะ
สูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

๓.๗๕ ๑ ๒ ๓  3 3.75 

  
๔) แผนการสร้างและพฒันาผูบ้ริหารทุกระดับ เพื่อสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการ 

๓.๗๕ ๑ ๒ ๓  1 1.25 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบรหิารทรัพยากรบุคคล  ๒๐.๐๐         20.00 

  
๕) สัดส่วนค่าใช้จา่ยดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ
เหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคคล  

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓ 3 6.67 

  
๖) ฐานข้อมูลดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง 
พร้อมที่จะนำไปใชป้ระโยชน์อยู่เสมอ 

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓  3 6.67 

  
๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓  3 6.67 

มิติที่ ๓ ประสิทธผิลของการบริหารทรพัยากรบุคคล  ๒๐.๐๐         20.00 
  ๘) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ 3 10.00 

  
๙) สนับสนนุให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง     
เพื่อพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 

๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ 3 10.00 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล ๒๐.๐๐         20.00 

  
๑๐) การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของ        
ส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 

๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓  3 10.00 

  

๑๑) บทบาทของผู้นำองค์กรต่อการตัดสินใจดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 

๑๐.๐๐ ๑ ๑ ๑ 3  10.00 

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทำงาน  

๒๐.๐๐         20.00 

  ๑๒) สภาพแวดล้อมในการทำงาน ๑๕.๐๐ ๑ ๒ ๓ 3  15.00 

  
๑๓) ระบบการทำงานที่เอ้ือประโยชน์ร่วมกันระหว่างปัจเจก
บุคคลกับองค์กร 

๕.๐๐ ๐   ๕ 5  5.00 

น้ำหนักรวม ๑๐๐.๐๐ ค่าคะแนนที่ได้ 96.25 

 



๕    
แบบ - กรม 

ส่วนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ 
ด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (๒๐ คะแนน) 

๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (๕ คะแนน) 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 

(สามารถแนบเอกสารขนาด A๔ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ 

ประเด็นที่มุ่งให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นที่ ๑ 
การเตรียมกำลังคนเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ปีที่ ๑ 
 

- การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กรอ. 
- มีโครงสร้าง และกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ 
- โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการบริหารและ 
  ภาวะผู้นำ 

ปีที่ ๒ 
 

- การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ระดับอำนวยการ 
- การบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ 

 ปีที่ ๓ 
 
 

- มีข้อมูลกำลังคนในการวางแผนและบริหารกำลังคน 
- มีกำลังคนที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของ 
  ข้าราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
- มีการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ 

ประเด็นที่ ๒ 
การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ปีที่ ๑ 
 

- การปรับปรุงและทบทวนสมรรถนะ (Competency) บุคลากรตาม 
  โครงสรา้งใหม่ของ กรอ. 
- ระบบพัฒนาบุคลากร (เน้นการเปลี่ยนแปลง) 

ปีที่ ๒ 
 
 

- การสรรหากำลังคนคุณภาพ เพื่อเข้ารับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ 
  ต่างประเทศ (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการ Function-based) 
- การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
- การประกันคุณภาพการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร 

 ปีที่ ๓ 
 

- การสรรหากำลังคนคุณภาพเพื่อเข้ารับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ตามความ 
  ต้องการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
- โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 

ประเด็นที่ 3 
การพัฒนาระบบ 
การจัดการความรู้ภายใน
องค์กร 

ปีที่ ๑ - โครงการส่งเสริมและพฒันาการจัดการความรู้ของ กรอ. 
- มีระบบจัดการความรู้และส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ 

ปีที่ ๒ 
 

- สร้างทัศนคติที่ดีกับการทำงานยุค Industry 4.0 
- การเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสารสนเทศเพื่อรองรับยุคเศรษฐกิจ  
  และสังคมดิจทิัล 

 ปีที่ ๓ 
 
 

- มีกิจกรรม KM’s Day  ให้ผู้มีความรู้และประสบการณ์การทำงาน 
  ถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



๖    
แบบ - กรม 

๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ 

ประเด็นที่มุ่งให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเดน็ที่ 4 
การพัฒนาระบบ 
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ปีที่ ๑ 
 
 

- ปรับปรุงกระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
- มีระบบควบคุมภายในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถ 
  ตรวจสอบได้ เพื่อลดความเสี่ยง 
- การให้บริการข้อมูลด้านบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยระบบออนไลน์ 

ปีที่ ๒ 
 
 

- แผนสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 
- การปรับปรุงข้อมูลบุคลากร กรอ. ในโปรแกรมระบบสารสนเทศ 
  ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)  
- การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ 
  บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปรับปรุงกระบวนการและบริการ 

 ปีที่ ๓ 
 
 

- มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ 
  บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปรับปรุงกระบวนการและบริการ 
- รักษาและจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูงไว้ในองค์กร 
- มีกำลังคนที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของ 
  ข้าราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ประเด็นที่ 5 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเสริมสร้างบรรยากาศ
การทำงานที่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
และบรรลุเปา้หมายองค์กร 

ปีที่ ๑ - การปฏิบัติงานมีความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและการทำงาน 
 

ปีที่ ๒ - การปฏิบัติงานที่มีความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและการทำงาน 
ปีที่ ๓ 
 
 

- มุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้มีความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและการทำงาน 
- สนับสนุนให้เกิดความสุขในการปฏิบัติงานโดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
  ที่เพียงพอและมีคุณภาพ 

ประเด็นที่ 6 
การเสริมสรา้งคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

ปีที่ ๑ 
 

- มีแผนส่งเสริมคุณธรรม 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบการรับฟังความคิดเห็นการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ 
  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการบริหาร 
  ทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุม สะดวก เข้าถึงง่าย 

ปีที่ ๒ 
 

- การส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
  และธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ปีที่ ๓ 
 
 

- มีแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- มีแผนปฏบิัติการส่งเสริมคุณธรรม 
- มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันผลประโยชนท์ับซอ้น” 
- การเผยแพร่ความรู้เร่ืองระบบคิดแบบฐานสอง 
- มีการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
- มีการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บรรยายธรรม “พบสุขในงาน” 

 



๗    
แบบ - กรม 

๑.๒ การบริหารจดัการอัตรากำลัง (๑๕ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑) แผนอัตรากำลังของส่วนราชการ 
(น้ำหนักร้อยละ ๓.๗๕) 
 

 

3 ๑. ใช้แผนอัตรากำลังของอดีตที่ผ่าน โดยไม่มีข้อมูลการวิเคราะห์
อัตรากำลังที่ส่วนราชการต้องการ (๑ คะแนน) 

๒. มีข้อมูลการวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อจัดทำแผนกรอบอัตรากำลงั
ประจำปีที่ส่วนราชการต้องการ และนำไปสู่การกำหนดจำนวน ประเภท 
และระดับตำแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา (๒ คะแนน) 

๓. มีการติดตาม ประเมนิผล และปรับปรุงแผนอัตรากำลังอยา่ง
ต่อเนื่อง และนำไปสู่การกำหนดจำนวน ประเภท และระดับ
ตำแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา (๓ คะแนน) 

๒) แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
(น้ำหนักร้อยละ ๓.๗๕) 
 

 

2 ๑. มีแนวทางและกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแตง่ตัง้อยา่ง
ไม่เปน็ทางการชัดเจน (๑ คะแนน) 

๒. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบอัตรากำลัง 
โดยมีอัตราว่างเกินกว่าร้อยละ ๖ ของกรอบอัตรากำลัง (๒ คะแนน) 

๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบอัตรากำลัง 
โดยมีอัตราว่างไม่เกินร้อยละ ๖ ของกรอบอัตรากำลัง (๓ คะแนน) 

๓) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียม
และพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

(น้ำหนักร้อยละ ๓.๗๕) 
 

3 ๑) มีแบบบรรยายลักษณะงาน  (Job Descriptions) ของตำแหนง่
งานสำคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลักของส่วนราชการ (๑ คะแนน) 

๒) มีแผนพฒันาทางกา้วหนา้ในอาชพี (Career Development Plan) 
สำหรับตำแหนง่สำคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลักของ 
ส่วนราชการ (๒ คะแนน)    

๓) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้ได้มา
ซึ่งกลุ่มบุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง และจัดทำแผนพัฒนา 
รายบุคคลตามแผนพฒันาทางกา้วหน้าในอาชีพ เพื่อเตรียมและ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ (๓ คะแนน) 

๔) แผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุก
ระดับเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการ 

(น้ำหนักร้อยละ ๓.๗๕) 

1 ๑. กำหนดตำแหน่งหลักที่ต้องการสร้างความต่อเนื่องในการบริหาร
ราชการ พร้อมเกณฑ์คุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งหลัก
ดังกล่าว (Success Profile) (๑ คะแนน) 

๒. ประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งหลักกับบุคลากรผู้มี
สิทธิทุกคน เพื่อจัดทำแผนการสร้างและพัฒนาผู้บรหิารอย่างเป็น
ระบบ (๒ คะแนน) 

๓. มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร 
เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการ (๓ คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 



๘    
แบบ - กรม 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๕) สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม 
และสะท้อนผลติภาพของบุคลากร 
(Productivity) 

(น้ำหนักร้อยละ ๖.๖๗) 
 

3 ๑. มีรายงานต้นทนุรวม และต้นทนุกิจกรรมย่อยเกี่ยวกับ
บุคลากรของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด (๑ คะแนน) 

๒. เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทนุของปีงบประมาณปัจจบุัน
กับปีงบประมาณที่ผา่นมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถงึสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว (๒ คะแนน) 

๓. จัดทำแผนเพิ่มประสทิธิภาพกำลังคน ประจำปีงบประมาณ 
พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพให้ชัดเจน 
(สามารถวัดผลได้) เพื่อนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพกำลังคนใน
รอบปีงบประมาณถัดไป โดยแผนฯ ดังกลา่วได้รบัความ
เห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ  (๓ คะแนน) 

๖) ฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความถูกต้อง พร้อมที่ จะ
นำไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ 

(น้ำหนักร้อยละ ๖.๖๗) 

3 ๑. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลของส่วนราชการ (๑ คะแนน) 

๒. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอและทันท่วงที (๒ คะแนน) 

๓. ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส่วนราชการสามารถเชื่อมโยงกบัระบบ DPIS ของสำนักงาน ก.พ. 
และข้อมูล ณ ๑ เมษายน มีความถูกต้องตรงกัน (๓ คะแนน) 

 7)  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากร
ให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
(น้ำหนักร้อยละ ๖.๖๗) 
 

3 ๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๑ คะแนน) 

๒. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบคุคลได้อย่างน้อย ๓ ระบบ 
ดังนี้ (๒ คะแนน) 
๒.๑ ระบบใบรับรองเงินเดือนออนไลน์ 
๒.๒ ระบบลาออนไลน์ (เฉพาะ กรอ.) 
๒.๓ สำเนา ก.พ. 7 ออนไลน ์

๓.  มีการนำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ใชง้านในระบบ 
     สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นตามข้อ ๒ มาปรับปรุงให้การใช้ระบบ 
     สารสนเทศในรอบปีงบประมาณถดัไปมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
     (๓ คะแนน) 
 

 

 

 

 



๙    
แบบ - กรม 

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
 8)  ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(น้ำหนักร้อยละ ๑๐) 

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

๒. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับภารกิจและผลผลิตหลัก หรือ
มาตรฐานงาน (Job Standard) ของตำแหน่งตามที่กำหนด   
(๒ คะแนน) 

๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจำแนกความแตกต่างและจัดลำดับ
ผลการปฏบิัติงานของข้าราชการได้อย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ โดยถูกนำไปใชป้ระโยชน์ ดังนี้ (๓ คะแนน) 
เพื่อการเลื่อนเงินเดือน 
เพื่อการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อกำหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลกลุ่มที่มี

ทักษะ หรอืสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ 
เพื่อกำหนดเป็นเงื่อนไขในการปรับเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น 
เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพงานของ

ข้าราชการ/สำนัก กอง/องค์กร 
❑อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ.............................................. 
 

9)  ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(น้ำหนักร้อยละ ๑๐) 

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

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

๓. มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรู้ใน
ระบบการสอนงานของบุคลากรและหัวหน้างาน เพื่อให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติงาน และนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบการสอนงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๓ คะแนน) 
3.1 มีการจัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ภายใน 
      กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร 
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3.2 มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนนิโครงการฯ 

 

 

 



๑๐    
แบบ - กรม 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
10)  การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากร 
       บุคคลของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 
(น้ำหนักร้อยละ ๑๐) 

3 ๑. มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่กำหนดในกฎ ก.พ. 
ระเบียบ ก.พ. หรือ หนังสือเวียน ก.พ. (๑ คะแนน) 

๒. การพิจารณาตามข้อ ๑ เป็นการพิจารณาโดยคำนึงถึงระบบ
คุณธรรมเป็นสำคัญ (ความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค 
ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ) (๒ คะแนน) 

๓. จัดให้มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวา่ระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเปน็ไปตามระบบคุณธรรม โดย
กลไกที่ส่วนราชการใช้มีดังตอ่ไปนี้ (๓ คะแนน) 
๓.๑ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง นโยบาย 
      การบริหารทรัพยากรบุคคล 
๓.๒ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง หลักเกณฑ์ 
      และวิธีการประมวลผลการปฏิบัติราชการของ 
      ข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

11)  บทบาทของผู้นำองค์กรต่อการ 
       ดำเนนิการเกี่ยวกบัจริยธรรม  
        กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อ 
       ตัดสินใจดา้นการบริหาร 
       ทรัพยากรบุคคล เพื่อการกำกับ 
       ดูแลองค์กรที่ดี  
(น้ำหนักร้อยละ ๑๐) 

3 ให้ส่วนราชการตอบคำถามต่อไปนี้ (ข้อละ ๑ คะแนน) 
โปรดระบุจำนวนเร่ืองร้องทุกข์ของข้าราชการในรอบปี  

(ระบุเร่ือง และจำนวนขา้ราชการที่ร้องทุกข์แยกตามประเภท
เร่ืองที่ร้องทุกข์) 
     - จำนวน 1 เรื่อง  
     - จำนวน 1 ราย 
     - เร่ือง ชี้แจงข้อเท็จจริงแก้คำร้องทุกข์ กรณี นายเชิดศักดิ ์
       อ่อนระยับ ร้องทุกข์ขอให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้ง  
       คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยา่งไม่รา้ยแรง 
๑. ผู้นำองค์กรมีกระบวนการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศ

เพื่อส่งเสริม กำกับ และส่งผลให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และมีจริยธรรม  
1) ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “เจตจำนงสุจริตใน 

         การปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส” 
     2) ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 
     3) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง นโยบายต่อต้าน 
          การรบัสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกัน 
          ผลประโยชนท์ับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ 
     4) ผู้นำองค์กรเห็นชอบให้ดำเนินโครงการและกิจกรรมตาม 
         แผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ 
         มิชอบ  ละแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
     5) ผู้นำองค์กรเห็นชอบให้ดำเนินโครงการและกิจกรรมตาม 
         แผนปฏิบัติการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม 
 



๑๑    
แบบ - กรม 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
  ๒. ผู้นำองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไร ในการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มี

ทักษะหรือสมรรถนะสูงให้อยู่กับองค์กร และการพัฒนาผูน้ำ
ในอนาคตขององค์กรเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง  

     - การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 
       เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สงูขึ้นในตำแหน่งตา่ง ๆ ต้อง     
       มีประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอย่าง 
       ชัดเจน  ให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้ 
       อย่างเท่าเทียมกัน เชน่ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
       เร่ือง องค์ประกอบที่จะใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที ่
       จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ  
       ระดับเชี่ยวชาญ ในกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศ 
       กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
        คัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ  
       และระดับชำนาญการพิเศษ ประกาศกรมโรงงาน- 
       อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับ 
       การฝึกอบรม เป็นต้น 
     - การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 
๓. ผู้นำองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไรในการเปิดโอกาสให้

ข้าราชการ มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    - ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง หลักเกณฑ์  

  มาตรการ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียน 
  กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที ่
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

     - ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง แนวทางปฏิบตัิใน 
  การจัดทำคำมัน่ในการพฒันาปรับปรุงตนเอง กรณี 
  ข้าราชการมีผลการปฏบิัติราชการในระดับที่ต้องปรับปรุง 
  (ผลการประเมินต่ำกวา่ร้อยละ 60) 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒    
แบบ - กรม 

มิติที่ ๕   คุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
12)  สภาพแวดล้อมในการทำงาน  
(น้ำหนักร้อยละ ๑๕) 

3 
 

๑. จัดให้มีอุปกรณ์และกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร    
(๑ คะแนน)  

๒. จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญทีส่ะทอ้นภาพการทำงานของ 
ส่วนราชการโดยสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมในทุกมิติ 
แตก่ิจกรรมที่ดำเนินการมีน้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของกิจกรรม
ตามยุทธศาสตรฯ์ (๒ คะแนน) 

๓. จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญทีส่ะทอ้นภาพการทำงานของ 
ส่วนราชการโดยสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมในทุกมิติ 
และกิจกรรมที่ดำเนินการมีมากกว่าคร่ึงหนึ่งของกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ฯ (๓ คะแนน) 
- แผนปฏบิัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
  จำนวน 18 โครงการ 
 

13)  ระบบการทำงานที่เอ้ือประโยชน ์
       ร่วมกันระหว่างปัจเจกบุคคลกับ 
       องค์กร 
(น้ำหนักร้อยละ ๕) 

5 ให้ส่วนราชการอธิบายระบบวิธีการทำงานทีส่ามารถช่วยให้
บุคลากรสามารถทำงานได้เต็มศกัยภาพ สามารถสร้างสรรค์และ
ส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพให้กับส่วนราชการ ทั้งนี้ ตามผลการ
ดำเนินการทีป่รากฏในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ส่วนราชการ ในมิติดา้นการทำงาน  
- กิจกรรมส่งเสริมอาชีวอนามัย สุขภาพและความปลอดภัย เช่น 
  ห้องทำงานและสถานที่ทำงานปลอดภัย ห้องน้ำสะอาด 
- การจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย  
  มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ 
- การซ่อมบำรุง ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ พริ๊นเตอร์ ให้อยู่ใน 
  สภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
- การจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เช่น 
  กล้องวงจรปิด สัญญาณเตือนเหตุไฟไหม้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
  เจ้าหน้าที่ รปภ. 
- การตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจคัดกรองสุขภาพในเบื้องต้น 
- กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เช่น โยคะ แอโรบิค ปิงปอง 
  แบดมินตัน 
 
 

 

 

 



๑๓    
แบบ - กรม 

ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒.๑ ข้อมูลกำลังคนของส่วนราชการ 

รายการ 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

จำนวน สัดส่วน จำนวน สัดส่วน จำนวน สัดส่วน 
๒.๑.๑ อัตรากำลังคน       

๑) ข้าราชการ 525 89.74 510 88.54 519 88.57 
๒) ลูกจ้างประจำ 36 6.15 41 7.12 44 7.51 
๓) ลูกจ้างชั่วคราว 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
๔) พนักงานราชการ 24 4.10 25 4.34 23 3.92 
ผลรวมกำลังคน 585 100.00 576 100.00 586 100.00 

๒.๑.๒ การเคลื่อนไหวของข้าราชการ       
๑) การเข้ารับราชการ 66 100.00 32 100.00 46 100.00 

- บรรจุใหม่ 
- รับโอน 
- บรรจุกลับ 
- การเข้ารับราชการตาม  

มาตรา ๕๖ 

49 
17 

0 
0 

 

74.24 
25.76 

0.00 
0.00 

 

14 
17 

1 
0 

43.75 
53.13 

3.13 
0.00 

25 
21 

0 
0 

54.35 
45.65 

0.00 
0.00 
 

๒) การสูญเสียข้าราชการ 52 100.00 41 100.00 43 100.00 
- ลาออก 
- ให้โอน 
- เกษียณอายุ 
- อ่ืนๆ 

10 
23 
19 

0 

19.23 
44.23 
36.54 

0.00 

7 
18 
16 

0 

17.07 
43.90 
39.02 

0.00 

6 
21 
16 

0 

13.95 
48.84 
37.21 

0.00 

๒.๒ ข้อมูลข้าราชการของส่วนราชการ 

รายการ 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

กรอบ 
ที่มี 

จำนวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

กรอบ 
ที่มี 

จำนวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

กรอบ
ที่มี 

จำนวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

๑. บริหาร 4 4 0.00 4 4 0.00 4 4 0.00 
๒. อำนวยการ 15 14 6.67 15 14 6.67 15 14 6.67 
๓. วิชาการ 472 423 10.38 472 429 9.11 469 429 8.53 
๔. ทั่วไป 95 73 23.16 96 84 12.50 103 84 18.45 

รวม 586 514 12.29 587 531 9.54 591 531 10.15 

เหตุผลสำคัญของการเปลี่ยนแปลง 

ปีงบประมาณ 2564            
 ยุบเลิกตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ทดแทนด้วยกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  
   จำนวน 1 อัตรา            
 การเคลื่อนไหวของข้าราชการโดยรวมเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2563     



๑๔    
แบบ - กรม 

๒.๓ ข้อมูลโครงสร้างอายุของข้าราชการของส่วนราชการ 

ช่วงอายุ (ปี) 
จำนวนข้าราชการ (คน) 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย 

<= ๒๔ 3 1 0 0 2 0 
๒๕-๒๙ 31 17 25 17 34 22 
๓๐-๓๔ 44 46 51 52 53 46 
๓๕-๓๙ 66 35 54 25 51 21 
๔๐-๔๔ 33 25 36 24 40 27 
๔๕-๔๙ 58 28 53 30 40 27 
๕๐-๕๔ 21 23 20 24 29 26 
>=๕๕ 56 38 60 39 58 43 
รวม 312 213 299 211 307 212 

 

๒.๔ จำนวนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่  

รายการ 
จำนวน (คน) 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
๑. ข้าราชการ 19 17 19 
๒. พนักงานราชการ 2 2 1 

รวม 21 19 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕    
แบบ - กรม 

๒.๕ ข้อมูลด้านงบประมาณการใช้จ่าย 

รายการ 
ปี 2564 ป ี2563 ปี 2562 

มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 
๒.๕.๑ งบประมาณตาม พ.ร.บ.     
งบประมาณรายจา่ยประจำปี 

      

งบประมาณรวมของส่วนราชการ (ล้านบาท) 517.95 100.00 532.12 100.00 586.91 100.00 
งบประมาณรายจ่ายประเภทงบบุคลากร 
(ล้านบาท) 

242.34 46.79 243.46 45.71 239.19 40.58 

๒.๕.๒ ข้อมูลรายงานต้นทนุรวมแยกตาม 
แหล่งเงิน (เบิกจ่ายจริง) 

     
 

 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 276.74 48.63 276.48 52.56 271.61 41.37 
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 2.19 0.38 4.99 0.95 5.72 0.87 
ค่าใช้จ่ายเดินทาง 1.95 0.34 3.81 0.72 5.67 0.86 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 

208.23 36.59 165.62 31.49 302.33 46.05 

ค่าเสื่อมราคาและคา่ตัดจำหนา่ย 71.66 12.59 67.22 12.78 63.12 9.61 
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 8.11 1.43 7.80 1.48 7.98 1.22 
ต้นทุนในการผลิตอื่น 0.18 0.03 0.07 0.01 0.15 0.02 
รวมต้นทุนผลผลิต 569.06 100.00 525.99 100.00 656.58 100.00 

รายการ ปี 2564 ป ี2563 ปี 2562 

๒.๕.๓ ข้อมูลรายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยเกี่ยวกับ
บุคลากร 

   

ต้นทุนรวมด้านบริหารบุคลากร (บาท) 5,375,435.14 5,191,990.33 5,060,639.52 
จำนวนบุคลากรที่ใช้คำนวณ (คน) 585 578 586 
ต้นทุนต่อหน่วยด้านบริหารบุคลากร 9,188.78 8,982.68 8,635.90 
ต้นทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3,734,369.33 4,421,470.04 4,702,838.70 
จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม 8,231 16,068 18,797 
ต้นทุนต่อหน่วยด้านการพัฒนาทรัพยากร
บคุคล 

453.70 275.17 250.19 

เหตุผลสำคัญของการเปลี่ยนแปลง 

จำนวนต้นทุนผลผลิตรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เนื่องจากได้รับ
การจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีเพ่ิมข้ึน           

 

 

 

 



๑๖    
แบบ - กรม 

๒.๖ ข้อมูลด้านผลการปฏิบัติราชการ 

๒.๖.๑ ผลการปฏิบัติราชการ โปรดระบุรายละเอียดตัวชี้วัดสำคัญตามบทบาทภารกิจของส่วนราชการ 
  (ใช้ข้อมูลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ) 

รายการ หน่วยวัด 
ปี 2564 ป ี2563 ป ี2562 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้
ตัวชี้วัดที่ ๑ มูลคา่
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรม 
(GDPภาคอุตสาหกรรม) 

พันล้าน
บาท 

ไมก่ำหนด 
เป็นตัวชี้วัด 

ไม่กำหนด 
เป็นตัวชี้วัด 

4,874.31 4,417.01 4,897.99 4,787.42 

        

ตัวชี้วัดที่ ๒ มูลคา่การ
ลงทุนของโรงงานใน
อุตสาหกรรมศักยภาพ
เพิ่มข้ึน (S-Curve) 

ล้านบาท 123,367.00 96,904.54 141,908.86 130,309.40 143,120.36 141,903.36 

        

ตัวชี้วัดที่ ๓ การพฒันา
พื้นที่อุตสาหกรรมพัฒนา
เข้าสู่อุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

พื้นที ่ 18 18 18 18 7 16 
 

        

ตัวชี้วัดที่ ๔ ปริมาณกาก
อุตสาหกรรมที่เป็นของเสีย
อันตรายได้รับการจัดการ 

ล้านตนั 1.24 1.44 1.98 1.24 ไม่กำหนด 
เป็นตัวชี้วัด 

ไม่กำหนด 
เป็นตัวชี้วัด 

        

ตัวชี้วัดที่ ๕ ค่าคะแนน
เฉลี่ยของสถาน
ประกอบการเข้าสู่ระบบ
อุตสาหกรรมสีเขียว  
(Green Industry) 

คะแนน 
 
 
 
 

2.21 2.06 ไม่กำหนด 
เป็นตัวชี้วัด 

ไม่กำหนด 
เป็นตัวชี้วัด 

ไม่กำหนด 
เป็นตัวชี้วัด 

ไม่กำหนด 
เป็นตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ 6 การเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบ 
i-Industry 
 

ระบบ ไม่กำหนด 
เป็นตัวชี้วัด 

ไม่กำหนด 
เป็นตัวชี้วัด 

7 8 ไม่กำหนด 
เป็นตัวชี้วัด 

ไม่กำหนด 
เป็นตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 



๑๗    
แบบ - กรม 

๒.๖.๒ การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 

รอบ 
การประเมิน/

ปีที ่

ระดับผล 
การประเมิน 

ช่วงคะแนน 
การประเมิน 

ช่วงร้อยละ 
การเลื่อนเงินเดือน 

จำนวนข้าราชการ 

อำนวยการ วิชาการและทั่วไป 

๑/ป ี2564 ดีเด่น 90 – 100 2.70 – 5.00 15 456 

  ดีมาก 80 – 89 2.00 – 3.05 0 32 

  ดี 70 -79 1.50 – 2.90 0 3 

  พอใช้ 60 - 69 1.00 – 2.80 0 1 

  ต้องปรับปรุง ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ - 0 0 

๒/ปี 2564 ดีเด่น 90 – 100 2.70 – 5.95 15 460 

  ดีมาก 80 – 89 2.50 – 4.20 0 42 

  ดี 70 -79 1.50 0 1 

  พอใช้ 60 - 69 - 0 0 

  ต้องปรับปรุง ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ - 0 0 

๑/ปี 2563 ดีเด่น 90 – 100 2.70 – 4.45 13 434 

  ดีมาก 80 – 89 2.50 – 4.40 0 44 

  ดี 70 -79 2.35 0 2 

  พอใช้ 60 - 69 - 0 0 

  ต้องปรับปรุง ตำ่กว่าร้อยละ ๖๐ - 0 0 

๒/ปี 2563 ดีเด่น 90 – 100 2.70 – 5.95 15 422 

  ดีมาก 80 – 89 2.50 – 4.20 0 41 

  ดี 70 -79 1.50 0 1 

  พอใช้ 60 - 69 - 0 0 

  ต้องปรับปรุง ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ - 0 0 

๑/ป ี2562 ดีเด่น 90 – 100 2.65 – 2.45 12 433 

  ดีมาก 80 – 89 2.35 – 3.00 2 41 

  ดี 70 -79 2.35 0 1 

  พอใช้ 60 - 69 1.80 0 1 

  ต้องปรับปรุง ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ - 0 0 

      



๑๘    
แบบ - กรม 

รอบ 
การประเมิน/

ปีที ่

ระดับผล 
การประเมิน 

ช่วงคะแนน 
การประเมิน 

ช่วงร้อยละ 
การเลื่อนเงินเดือน 

จำนวนข้าราชการ 

อำนวยการ วิชาการและทั่วไป 

 ๒/ปี 2562 ดีเด่น 90 – 100 2.75 – 3.57 15 431 

 ดีมาก 80 – 89 2.00 – 3.00 0 51 

  ดี 70 -79 2.54 0 1 

  พอใช้ 60 - 69 - 0 0 

  ต้องปรับปรุง ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ - 0 0 

 โปรดระบุหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปแบบในการกำหนดร้อยละของการเลื่อนเงินเดือนที่ใช้ของแต่ละปี 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ประเมินอย่างน้อย  

2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
   1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยให้
ผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมินร่วมกันกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการมอบหมายงาน โดยมีตัวชี้วัดไม่น้อยกว่า 
4 ตัวชี้วัด แต่ไม่เกิน 7 ตัวชี้วดั ซึ่งมีน้ำหนักรวมของทุกตัวชี้วัดเท่ากับ 100%  
   2. กำหนดค่าเป้าหมายและค่าคะแนนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่ทำได้จริงตลอด 
รอบการประเมิน โดยกำหนดเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

   ระดับ/คำอธิบาย คะแนน 
ระดับ 1  ค่าเป้าหมายระดับต่ำสุดที่ยอมรับได้ 1 
ระดับ 2  ค่าเป้าหมายระดับต่ำกว่ามาตรฐาน 2 
ระดับ 3  ค่าเป้าหมายระดับมาตรฐาน 3 
ระดับ 4  ค่าเป้าหมายระดับยากปานกลาง 4 
ระดับ 5  ค่าเป้าหมายระดับยากมาก  โอกาสสำเร็จน้อยกว่าร้อยละ 50  

3. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  เป็นจำนวนตามสัดส่วนของ 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ดังนี้ 
 

กรณี สัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบการประเมิน 
1. ข้าราชการพ้นทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

- ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนคะแนนร้อยละ 70 
- พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนคะแนนร้อยละ 30 

2. ข้าราชการผู้อยู่ในระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอยู่ในระหว่าง           
รอบการประเมิน 

- ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนคะแนนร้อยละ 50  
- พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนคะแนนร้อยละ 50 

 

 



๑๙    
แบบ - กรม 

4. ผลรวมของน้ำหนักพฤติกรรมการปฏิบัติราชการมีน้ำหนัก ร้อยละ 100 ให้ประเมินจาก 
สมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. กำหนด และสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการตามทีส่่วนราชการกำหนด คือ  

4.1 ข้าราชการประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และ 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จำนวน 3 สมรรถนะ ของทุกตำแหน่งตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กำหนด โดยให้มีน้ำหนักการประเมินตัวละ 10% เท่ากัน 

4.2 ข้าราชการประเภทอำนวยการใช้สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะทางการบริหาร 6 ด้าน  
และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จำนวน 3 สมรรถนะ  โดยให้มีน้ำหนักการประเมินตัวละ 6% เท่ากัน  

4.3 มาตรวัดสมรรถนะใช้มาตรวัดสมรรถนะแบบการพิจารณาจุดอ่อนจุดแข็งเชิงพฤติกรรม 
ของผู้รับการประเมิน โดยพิจารณาพฤติกรรมที่แสดงออกเทียบกับพฤติกรรมในระดับที่คาดหวัง 
   5. การกำหนดค่าเป้าหมายและค่าคะแนนของผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้กำหนดออกเป็น 5 ระดับ  
เริ่มลำดับจากผลคะแนนจากระดับ 1 ไปจนถึงระดับ 5  (ระดับ 1 หมายถึง ระดับต่ำสุดที่ยอมรับได้ ไปจนถึงระดับ 5 
หมายถงึระดับยากมาก โอกาสสำเร็จน้อยกว่าร้อยละ 50)  
๒.๗ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  

   1. ในการดำเนินการตามแนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ
ด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ซึ่งพิจารณาจากสายงานหลัก 
และสายงานสนับสนุน โดยสายงานสนับสนุนที่เป็นประเภททั่วไป จะต้องทดแทนอัตราว่างจาการเกษียณด้วย
การจ้างงานรูปแบบอ่ืน ส่งผลกระทบในการปฏิบัติงาน ซึ่งในบางตำแหน่งไม่สามารถทดแทนด้วยการจ้างงาน
รูปแบบอ่ืนได้ เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ต้องอาศัยความรู้ การสั่งสมประสบการณใ์นงานเฉพาะด้าน การปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง และเข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
เช่น งานด้านการเงินและบัญชี หากทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน ส่งผลให้งานขาดความคล่องตัว ต้องสอนงาน
แก่ผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน 
   2. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 ซึ่งกำหนดค่ากลาง (ขั้นต่ำ ขั้นสูง)  ฐานใน
การคำนวณ และช่วงเงินเดือน ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำของจำนวนเงินเดือนที่ข้าราชการได้รับ และอาจไม่สะท้อน
ต่อผลการปฏิบัติงานที่แท้จริง         
   3. ปัญหาการเคลื่อนไหวข้าราชการสูง (ลาออก  ให้โอน  ย้าย) เนื่องจากค่าครองชีพสูง ค่าตอบแทนต่ำ 
๒.๘ นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  ผลการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของส่วนราชการเพ่ือการปรับปรุง
วิธีการ กระบวนการ หรือแนวทางทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งการพัฒนา หรือการเตรียมการ
รองรับสถานการณ์ในอนาคตทีจ่ะส่งผลให้ส่วนราชการมีผลการปฏิบัติราชการทีสู่งขึ้นหรือมีขีดความสามารถ
เพ่ิมข้ึน หรือสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นอยู่ของส่วนราชการ  
   1. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติราชการถือว่ารวดเร็ว และลดขั้นตอนในการประสานงาน
หรอืการติดต่อสื่อสาร เช่น การติดต่อประสานงาน  รับ-ส่งข้อมูลผ่านทาง Application line  Facebook เป็นต้น 
   2. การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือรองรับการใช้ระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในยุคดิจิทัล 
๒.9 ข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   1. ควรมีการพัฒนาทักษะด้าน HRM และ HRD ให้แก่บุคลากรระดับผู้บริหาร รวมถึงการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับบุคลากรเพ่ือรองรับเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   2. ควรมีการนำผลการประเมินรายบุคคลมาใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นรูปธรรม 



๒๐    
แบบ - กรม 

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก 

๓.๑  แผนภาพแสดงข้อมูลกำลังคนของส่วนราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

๓.๒ แผนภาพแนวโน้มข้าราชการเมื่อเทียบกับกรอบอัตรากำลังที่มี (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๒) 
• แสดงเป็นภาพรวมของส่วนราชการ  และ 
• แยกประเภทตามตำแหน่งอำนวยการ/ตำแหน่งวิชาการ/ตำแหน่งทั่วไป 

๓.๓ แผนภาพแสดงการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

๓.๔ แผนภาพแสดงการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเพ่ือทดแทนการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

๓.๕ แผนภาพพีรามิดข้าราชการ จำแนกตามช่วงอายุ (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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑    
แบบ - กรม 

3.1 แผนภาพแสดงข้อมูลกำลังคนของส่วนราชการ 

 
 

3.2 แผนภาพแนวโน้มข้าราชการเมื่อเทียบกับกรอบอัตรากำลังที่มี 

    แสดงเป็นภาพรวมของส่วนราชการ 

 
 



๒๒    
แบบ - กรม 

    แยกประเภทตามตำแหน่งอำนวยการ 

 

 
 

    แยกประเภทตามตำแหน่งวิชาการ 
 

 
 
 



๒๓    
แบบ - กรม 

 

    แยกประเภทตามตำแหน่งทั่วไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔    
แบบ - กรม 

๓.๓  แผนภาพแสดงการสูญเสียข้าราชการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕    
แบบ - กรม 

3.4 แผนภาพแสดงการบรรจุและแตง่ตั้งข้าราชการเพื่อทดแทนการสูญเสียข้าราชการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖    
แบบ - กรม 

3.5 แผนภาพพีรามิดข้าราชการ จำแนกตามช่วงอายุ  

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
 

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
\ 



๒๗    
แบบ - กรม 

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘    
แบบ - กรม 

3.6 แผนภาพแสดงสัดส่วนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่ต่อบุคลากรทั้งหมด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙    
แบบ - กรม 

3.7 แผนภาพแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ 

 ค่าใช้จ่ายในภาพรวม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐    
แบบ - กรม 

 ต้นทุนกิจกรรมของหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑    
แบบ - กรม 

3.8 แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการ 

 ผลการปฏิบัติราชการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒    
แบบ - กรม 

 
 
 
 
 

 การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 

 
 
 
 
 
 


