
 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าป ี

ของส่วนราชการระดับกรม 

 

 

 

 

 

 



๒    

แบบ - กรม 

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี  

ของส่วนราชการ   

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

ก.พ. มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ข้าราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอ านาจเรียกเอกสารและหลักฐาน

จากส่วนราชการ หรือให้ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอ านาจ 

ออกระเบียบให้กระทรวงและกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน  

ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ไปยัง ก.พ.  

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

ข้าราชการพลเรือน เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล   

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

จัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนในปีงบประม าณที่ผ่านมา  

ส่งให้ส านักงาน ก.พ. เป็นประจ าทุกปี 

๓. วัตถุประสงค์ของการรายงาน 

๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

๓.๒ เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของข้าราชการพลเรือนของส่วนราชการ 

๔. การรายงานประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ๓ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 

๑) ข้อมูลเชิงสถิติทั้งในส่วนของข้อมูลก าลังคน ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ และ

ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ  

๒) นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก ประกอบด้วยแผนภาพข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ซึ่งได้จากข้อมูลในส่วนที่ ๒ 

๕. ให้ส่วนราชการจัดท ารายงานประจ าปีตามแบบที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด (แบบ - กรม)  

ส่งให้ส านักงาน ก.พ. และกระทรวงต้นสังกัดภายในเดือนตุลาคม 





๔    

แบบ - กรม 

รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรบุคคล 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 

๑ ๒ ๓ 
ค่า

คะแนนที่
ได ้

คะแนน 
ถ่วง

น้ าหนัก 
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  ๒๐.๐๐         16.25 

๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ๕.๐๐ ๐   ๕  ๕ 5.00 
๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง             

  ๑) แผนอัตราก าลงัของส่วนราชการ ๓.๗๕ ๑ ๒ ๓  ๓ 3.75 
  ๒) แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ๓.๗๕ ๑ ๒ ๓  ๓ 3.75 

  
๓) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะ
สูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

๓.๗๕ ๑ ๒ ๓  ๓ 3.75 

  
๔) แผนการสร้างและพฒันาผูบ้ริหารทุกระดับ เพื่อสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการ 

๓.๗๕ ๑ ๒ ๓  ๐ 0.00 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบรหิารทรัพยากรบุคคล  ๒๐.๐๐         17.78 

  
๕) สัดส่วนค่าใช้จา่ยดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ
เหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคคล  

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓  ๒ 4.44 

  
๖) ฐานข้อมูลดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง 
พร้อมที่จะน าไปใชป้ระโยชน์อยู่เสมอ 

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓  ๓ 6.67 

  
๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓  ๓ 6.67 

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

  
๙) สนับสนนุให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง     
เพื่อพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 

๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓  ๒ 6.67 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล ๒๐.๐๐         20.00 

  
๑๐) การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของ        
ส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 

๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓  ๓ 10.00 

  

๑๑) บทบาทของผู้น าองค์กรต่อการตัดสินใจดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 

๑๐.๐๐ ๑ ๑ ๑  ๓ 10.00 

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การท างาน  

๒๐.๐๐         15.00 

  ๑๒) สภาพแวดล้อมในการท างาน ๑๕.๐๐ ๑ ๒ ๓  ๒ 10.00 

  
๑๓) ระบบการท างานที่เอ้ือประโยชน์ร่วมกันระหว่างปัจเจก
บุคคลกับองค์กร 

๕.๐๐ ๐   ๕  ๕ 5.00 

น้ าหนักรวม ๑๐๐.๐๐ ค่าคะแนนที่ได้ 85.70 



๕    

แบบ - กรม 

ส่วนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (๒๐ คะแนน) 

๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (๕ คะแนน) 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารก าลังคนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ
แผนปฏิบัติการการบริหารก าลังคนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ 

ประเด็นที่มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ประเด็นที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์การวางแผน
บริห ารก าลั งคน ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด 

     ส านักงานนโยบายและแผนฯ สามารถจัดอัตราก าลังให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตาม
ภารกิจ และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการบริหารราชการ และมีแนวทางในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ก าลังคนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการจัดท าแผนการ
บริหารอัตราก าลังระยะยาวที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ส านักงานนโยบายและแผนฯ   

ประเด็นที่ ๒ 
ยุท ธศาสตร์การพัฒ น า
ก าลังคนและสร้างความ
พร้อมเชิงกลยุทธ์ 

     ๑. บุคลากรของส านักงานนโยบายและแผนฯ ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง โดยมีโครงการ/แผนงานสนับสนุน เช่น โครงการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency), 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรตามตามแผนพัฒนารายบุคคล ( IDP), แผนพัฒนา
ฝึกอบรมบุคลากรประจ าปี รวมทั้งส่งเสริม และปลูกฝังวินัย คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
     ๒. ส านักงานนโยบายและแผนฯ มีก าลังคนคุณภาพเพียงพอส าหรับการเป็นผู้น า
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ โดยการส่งเสริม และพัฒนาข้าราชการให้สามารถเข้าร่วม
โครงการผู้มีศักยภาพสูง (HiPPS) 
     ๓. ส านักงานนโยบายและแผนฯ มีความพร้อมรับการสูญเสียอัตราก าลังเพื่อสร้างความ
ต่อเนื่อง โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เร่ืองการเพิ่มประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการ และจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 
     ๔. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานนโยบายและแผนฯ มีความพร้อมเชิงกล
ยุทธ์ โดยน าเครื่องมือ/เทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนในงาน เช่น การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติ และระบบเลื่อนเงินเดือนผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS), ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ประเด็นที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์การดึงดูดและ
รักษาก าลังคนที่มีคุณภาพ
ในภาครัฐ 

     ส านักงานนโยบายและแผนฯ สามารถดึงดูดและรักษาก าลังคนที่มีคุณภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยการสร้างความผาสุก และความผูกพันในการปฏิบัติงาน เช่น การสร้าง
บรรยากาศที่ดีเพื่อเอ้ืออ านวยต่อการท างานพร้อมทั้งมีอุปกรณ์/เครื่องมือส าหรับการท างานที่
มีคุณภาพเหมาะสม และเพียงพอต่อการท างาน, บุคลากรได้รับสวัสดิการอย่างครอบคลุม
ทั่วถึง 

 



๖    

แบบ - กรม 
๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง (๑๕ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑) แผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 

(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 
 

 

3 ๑. ใช้แผนอัตราก าลังของอดีตที่ผ่าน โดยไม่มีข้อมูลการ
วิเคราะห์อัตราก าลังที่ส่วนราชการต้องการ (๑ คะแนน) 

๒. มีข้อมูลการวิเคราะห์อัตราก าลัง เพื่อจัดท าแผนกรอบ
อัตราก าลังประจ าปีที่ส่วนราชการต้องการ และน าไปสู่การ
ก าหนดจ านวน ประเภท และระดับต าแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวงพิจารณา (๒ คะแนน) 

๓. มีการติดตาม ประเมนิผล และปรับปรุงแผนอัตราก าลัง
อย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การก าหนดจ านวน ประเภท และ
ระดับต าแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา (๓ คะแนน) 

๒) แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 

(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 
 

 

3 ๑. มีแนวทางและกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแตง่ตัง้
อย่างไม่เปน็ทางการชดัเจน (๑ คะแนน) 

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

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

๓) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียม
และพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 
 

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

๒) มีแผนพฒันาทางกา้วหนา้ในอาชพี (Career Development 
Plan) ส าหรับต าแหน่งส าคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลักของส่วน
ราชการ (๒ คะแนน)    

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

 

 

 

 



๗    

แบบ - กรม 
๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง (ต่อ)  

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๔) แผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุก

ระดับเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการ 

(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 

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

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

๓. มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร
เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการ (๓ คะแนน) 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๕) สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม 
และสะท้อนผลติภาพของบุคลากร 
(Productivity) 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 
 

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

๒. เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทนุของปีงบประมาณปัจจบุัน
กับปีงบประมาณที่ผา่นมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถงึสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว (๒ คะแนน) 

๓. จัดท าแผนเพิม่ประสิทธภิาพก าลงัคน ประจ าปงีบประมาณ 
พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพให้ชัดเจน 
(สามารถวัดผลได้) เพื่อน าไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพก าลังคนใน
รอบปีงบประมาณถัดไป โดยแผนฯ ดังกล่าวได้รบัความ
เห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ  (๓ คะแนน) 

๖) ฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความถูกต้อง พร้อมที่ จะ
น าไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 

๓ ๑. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลของส่วนราชการ (๑ คะแนน) 

๒. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเก่ียวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอและทันท่วงที (๒ คะแนน) 

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

 



๘    

แบบ - กรม 
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 
 
 

๓ ๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๑ คะแนน) 

๒. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบคุคลได้อย่างน้อย ๓ ระบบ 
ดังนี้ (๒ คะแนน) 
๒.๑ การประเมินผลการปฏบิัตริาชการ 
๒.๒ ระบบจัดเก็บข้อมูลประวัต ิ
๒.๓ ระบบเลื่อนเงินเดือน 

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

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๘) ระบบการบริหารผลการปฏบิัติงาน 
(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

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

๒. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับภารกิจและผลผลิตหลัก หรือ
มาตรฐานงาน (Job Standard) ของต าแหน่งตามที่ก าหนด   
(๒ คะแนน) 

๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับ
ผลการปฏบิัติงานของข้าราชการได้อย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ โดยถูกน าไปใชป้ระโยชน์ ดังนี้ (๓ คะแนน) 
เพื่อการเลื่อนเงินเดือน 
เพื่อการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลกลุ่มที่มี

ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ 
เพื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการปรับเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 
เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพงานของ

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



๙    

แบบ - กรม 
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๙) สนับสนนุให้เกิดการเรียนรู้และ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการ 

(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

๒ ๑. มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู ้(Knowledge 
Management) ภายในของส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง 
(๑ คะแนน) 

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

๓. มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรู้ใน
ระบบการสอนงานของบุคลากรและหัวหน้างาน เพื่อให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงาน และน าไปใช้ในการปรับปรุงระบบการสอนงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๓ คะแนน) 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑๐) การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากร

บุคคลของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 
(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

๓ 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 ด าเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์ใน
การปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เปดิเผย และมีช่องทางในการ
เผยแพร่การบริหารทรัพยากรบคุคล ผ่านเวบ็ไซตส์ านักงาน  
๓.๒ มีคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๓ บุคลากรในส านักงานนโยบายและแผนฯ สามารถขอตรวจสอบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล และมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 



๑๐    

แบบ - กรม 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑๑) บทบาทของผู้น าองค์กรต่อการ

ด าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม 
กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อ
ตัดสินใจด้านการบริหาร
ทรพัยากรบุคคล เพ่ือการก ากับ
ดูแลองค์กรที่ด ี 

(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

๓ ให้ส่วนราชการตอบค าถามต่อไปนี ้(ข้อละ ๑ คะแนน) 
โปรดระบุจ านวนเร่ืองร้องทุกข์ของข้าราชการในรอบป ี 

(ระบุเร่ือง และจ านวนขา้ราชการที่ร้องทุกข์แยกตามประเภท
เร่ืองที่ร้องทุกข์) 
     ไม่มีเรื่องร้องทุกข์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. ผู้น าองค์กรมีกระบวนการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศ

เพื่อส่งเสริม ก ากับ และส่งผลให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และมีจริยธรรม  
๑. ผู้น าองค์กรได้ประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัตงิานโดยยึด
หลักคุณธรรมและความโปร่งใส 
๒. ผู้น าองค์กรได้ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ ONEP ZERO CORRUPTION 
๓. ผู้น าองค์กรส่งเสริมการปฏิบตัิตามคู่มือการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับคุณธรรม และจริยธรรม เช่น การเข้าร่วมอบรมเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม, การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เนื่อง
ในโอกาสวันส าคัญตา่ง ๆ 

๒. ผู้น าองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไร ในการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มี
ทักษะหรือสมรรถนะสูงให้อยู่กับองค์กร และการพัฒนาผูน้ าใน
อนาคตขององค์กรเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
ส่งเสริมการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผูน้ า และมอบหมาย
งานให้กับบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง (นักเรียนทนุ
รัฐบาล,HiPPS, นปร.,ผู้น าคลืน่ลูกใหม่ในราชการไทย(New 
Wave)) เป็นไปตามแผนความกา้วหน้า 

๓. ผู้น าองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไรในการเปิดโอกาสให้ข้าราชการ 
มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรบุคคล   
บุคลากรของหน่วยงานภายในทกุส่วนเป็นส่วนหนึง่ใน
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งมีช่องทางในการรับฟงัความคิดเห็นในการปฏิบัตงิาน
บริหารทรัพยากรบุคคล 



๑๑    

แบบ - กรม 

มิติที่ ๕   คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (๒๐ คะแนน) 

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

๒ ๑. จัดให้มีอุปกรณ์และกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร    
(๑ คะแนน)  

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

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

๑๓) ระบบการท างานที่เอ้ือประโยชน์
ร่วมกันระหว่างปัจเจกบุคคลกบั
องค์กร 

(น้ าหนักร้อยละ ๕) 

๕ ให้ส่วนราชการอธิบายระบบวิธกีารท างานทีส่ามารถช่วยให้
บุคลากรสามารถท างานได้เต็มศกัยภาพ สามารถสร้างสรรค์และ
ส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพให้กับส่วนราชการ ทั้งนี้ ตามผลการ
ด าเนินการทีป่รากฏในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ส่วนราชการ ในมิติดา้นการท างาน  
๑. น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากร
สามารถท างานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถรองรับการท างาน
ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบการท างานได้ 
๒. มีการจัดหา/ซ่อมแซมอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย และเพียงพอส าหรับบุคลากรทุกคน 
๓. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรให้เป็นไป
อย่างมีมิตรภาพ  มีน้ าใจ  ไว้วางใจต่อกัน 
๔. มีสวัสดิการให้แก่สมาชิกนอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับจาก
ราชการ ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของ
สมาชิก 
๕. มีกิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีให้บุคลากรทุกปี 

 

 



๑๒    

แบบ - กรม 

ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒.๑ ข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ 

รายการ 
ปีที่ ๒๕๖๔ ปีที่ ๒๕๖๓ ปีที่ ๒๕๖๒ 

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

๑) ข้าราชการ 286 63.13 296 62.58 292 62.13 
๒) ลูกจ้างประจ า 6 1.32 12 2.54 13 2.77 
๓) ลูกจ้างชั่วคราว 0 0.00 0  0.00  0 0.00 
๔) พนักงานราชการ 161 35.54 165 34.88 165 35.11 
ผลรวมก าลังคน 453 100.00 473 100.00 470 100.00 

๒.๑.๒ การเคลื่อนไหวของข้าราชการ       
๑) การเข้ารับราชการ 23 100.00 21 100.00 24 100.00 

- บรรจุใหม่ 
- รับโอน 
- บรรจุกลับ 
- การเข้ารับราชการตาม  

มาตรา ๕๖ 

18 
5 
0 
0 

78.26 
21.74 

0.00 
0.00 

6 
14 

1 
0 

28.57 
66.67 

4.76 
0.00 

16 
8 

 

66.67 
33.33 

0.00 
0.00 

๒) การสูญเสียข้าราชการ 13 100.00 18 100.00 23 100.00 
- ลาออก 
- ให้โอน 
- เกษียณอายุ 
- อ่ืนๆ 

2 
6 
5 
0 

15.38 
46.15 
38.46 

0.00 

4 
9 
5 
0 

22.22 
50.00 
27.78 

0.00 

6 
11 

6 
 

26.09 
47.83 
26.09 

0.00 

๒.๒ ข้อมูลข้าราชการของส่วนราชการ 

รายการ 
ปีที่ ๒๕๖๔ ปีที่ ๒๕๖๓ ปีที่ ๒๕๖๒ 

กรอบ 
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

กรอบ 
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

กรอบ
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตราว่าง 

๑. บริหาร 4 3 25.00 4 4 0.00 4 4 0.00 
๒. อ านวยการ 10 10 0.00 11 9 18.18 11 10 9.09 
๓. วิชาการ 253 242 4.35 261 246 5.75 257 240 6.61 
๔. ทั่วไป 19 16 15.79 20 18 10.00 20 18 10.00 

รวม 286 271 5.24 296 277 6.42 292 272 6.85 

 



๑๓    

แบบ - กรม 
เหตุผลส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 
 ตาม พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ๑. มาตรา ๕ ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน 
ข้ าราชการ พนั กงานราชการ ลู กจ้ าง และอัตราก าลั งของส่ วนราชการ ดั งต่ อ ไปนี้  ไป เป็ นของ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี (๒) ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉพาะกองบริหารจัดการ
ที่ดิน ในส่วนที่ไม่เก่ียวกับงานตามภารกิจของคณะกรรมการจัดที่ดิน 
 ๒. มาตรา ๖ ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน 
ข้ า ร าชก าร  แล ะ อั ต ราขอ งส านั ก งาน น โยบ ายแล ะแผน ท รัพ ยากรธรรมช าติ แ ล ะสิ่ งแ ว ดล้ อ ม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉพาะกองบริหารจัดการที่ดิน ในส่วนที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจ
ของคณะกรรมการจัดที่ดิน ไปเป็นของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 
 จากเหตุดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้จ านวนของข้าราชการและพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงไป 

๒.๓ ข้อมูลโครงสร้างอายุของข้าราชการของส่วนราชการ 

ช่วงอายุ (ปี) 
จ านวนข้าราชการ (คน) 

ปีที่ ๒๕๖๔ ปีที่ ๒๕๖๓ ปีที่ ๒๕๖๒ 
ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย 

<= ๒๔ 0 0 1 0 0 0 
๒๕-๒๙ 11 6 6 7 4 2 
๓๐-๓๔ 28 7 31 10 32 10 
๓๕-๓๙ 42 15 50 15 50 17 
๔๐-๔๔ 39 11 36 15 27 14 
๔๕-๔๙ 30 14 32 12 34 12 
๕๐-๕๔ 22 8 23 8 24 7 
>=๕๕ 31 7 24 7 26 13 
รวม 203 68 203 74 197 75 

 

 

 

 



๑๔    

แบบ - กรม 
๒.๔ จ านวนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่  

รายการ 
จ านวน (คน) 

ปีที่ ๒๕๖๔ ปีที่ ๒๕๖๓ ปีที่ ๒๕๖๒ 
๑. ข้าราชการ ๕ ๕ ๕ 
๒. พนักงานราชการ ๕ ๕ ๕ 

รวม ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

๒.๕ ข้อมูลด้านงบประมาณการใช้จ่าย 

รายการ 
ปีที่ ๒๕๖๔ ปีที่ ๒๕๖๓ ปีที่ ๒๕๖๒ 

มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 

๒.๕.๑ งบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 

      

งบประมาณรวมของส่วนราชการ 
(ล้านบาท) 

1,179.95 100.00 1,218.81 100.00 804.67 100.00 

งบประมาณรายจา่ยประเภทงบ

บุคลากร (ลา้นบาท) 
165.71 14.04 165.96 13.62 161.65 20.09 

๒.๕.๒ ข้อมูลรายงานต้นทุนรวมแยกตาม

แหล่งเงิน (เบิกจ่ายจริง) 

      

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 194.90 24.88 197.85 18.17 190.42 14.60 

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 7.68 0.98 19.21 1.76 27.59 2.11 

ค่าใช้จ่ายเดินทาง 4.57 0.58 14.21 1.31 19.69 1.51 

ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่า

สาธารณูปโภค 
268.89 34.32 209.79 19.27 252.89 19.39 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 18.12 2.31 17.16 1.58 17.62 1.35 

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 289.33 36.93 630.44 57.91 796.34 61.04 

ต้นทุนในการผลิตอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมต้นทุนผลผลิต 783.49 100.00 1,088.66 100.00 1,304.54 100.00 
 

 

 



๑๕    

แบบ - กรม 
รายการ ปีที่ ๒๕๖๔ ปีที่ ๒๕๖๓ ปีที่ ๒๕๖๒ 

๒.๕.๓ ข้อมูลรายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยเกี่ยวกับ

บุคลากร 

   

ต้นทุนรวมด้านบริหารบุคลากร (บาท) ยงัไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล 

จ านวนบุคลากรที่ใช้ค านวณ (คน)    

ต้นทุนต่อหน่วยด้านบริหารบุคลากร    

ต้นทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล 

จ านวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม    

ต้นทุนต่อหน่วยดา้นการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

   

๒.๖ ข้อมูลด้านผลการปฏิบัติราชการ 

๒.๖.๑ ผลการปฏิบัติราชการ โปรดระบุรายละเอียดตัวชี้วัดส าคัญตามบทบาทภารกิจของส่วนราชการ 
  (ใช้ข้อมูลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ) 

รายการ หน่วยวัด 
ปีที่ ๒๕๖๔ ปีที่ ๒๕๖๓ ปีที่ ๒๕๖๒ 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้

A Function  Base      100 100 
B Agenda  Base      100.00 100.00 
C  Area  Base      ไม่ได้เสนอตัวชี้วัด 
D  Innovation  Base      100.00 100.00 
E  Potential  Base      100.00 91.67 
F   100.00 95.๐๐ 100.00 100.00 100.00 97.03 

ค าอธิบาย 
F คือ ผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์การประเมิน 

ของส านักงาน ก.พ.ร. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดกรอบ  
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การประเมินประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน (Performance Base) และการประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) 
น้ าหนักรวมเท่ากับ 100 และแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ ได้แก่  ระดับคุณภาพ  
ระดับมาตรฐาน และระดับต้องปรับปรุง โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทุกองค์ประกอบ 
ทั้งนี้  ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับคุณภาพ 

 



๑๖    

แบบ - กรม 
๒.๖.๒ การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 

รอบ 
การประเมิน/

ปีที ่

ระดับผล 
การประเมิน 

ช่วงคะแนน 
การประเมิน 

ช่วงร้อยละ 
การเลื่อนเงินเดือน 

จ านวนข้าราชการ 

อ านวยการ วิชาการและทั่วไป 

๑/ปีที่ 
๒๕๖๔ 

  
  
  
  

ดีเด่น 90.00-100.00 2.75-3.34 4 231 

ดีมาก 80.00-89.99 2.97-3.00  10 

ดี 70.00-79.99 1.95-2.60  2 

พอใช้ 60.00-69.99    

ต้องปรับปรุง 50.00-59.99    

๒/ปีที่ 
๒๕๖๔ 

  
  
  
  

ดีเด่น 90.00-100.00 2.65-3.40 4 225 

ดีมาก 80.00-89.99 2.55-3.17  11 

ดี 70.00-79.99 2.97  3 

พอใช้ 60.00-69.99    

ต้องปรับปรุง 50.00-59.99    

๑/ปีที่ 
๒๕๖๓ 

  
  
  
  

ดีเด่น 90.00-100.00 2.70-3.66 9 210 

ดีมาก 80.00-89.99 2.25-3.06 2 41 

ดี 70.00-79.99 2.60-2.63  3 

พอใช้ 60.00-69.99    

ต้องปรับปรุง 50.00-59.99    

๒/ปีที ่
๒๕๖๓ 

 
 
 
 

ดีเด่น 90.00-100.00 2.50-3.53 3 218 

ดีมาก 80.00-89.99 2.65-2.98 1 33 

ดี 70.00-79.99    

พอใช้ 60.00-69.99       

ต้องปรับปรุง 50.00-59.99       

 

 

 

 



๑๗    

แบบ - กรม 
รอบ 

การประเมิน/
ปีที ่

ระดับผล 
การประเมิน 

ช่วงคะแนน 
การประเมิน 

ช่วงร้อยละ 
การเลื่อนเงินเดือน 

จ านวนข้าราชการ 

อ านวยการ วิชาการและทั่วไป 

๑/ปีที ่
๒๕๖๒ 

  
  
  
  

ดีเด่น 90.00-100.00 2.66-3.30 9 213 

ดีมาก 80.00-89.99 2.25-3.06 1 32 

ดี 70.00-79.99 2.45-2.70  3 

พอใช้ 60.00-69.99    

ต้องปรับปรุง 50.00-59.99       

๒/ปีที่ 
๒๕๖๒ 

  
  
  
  

ดีเด่น 90.00-100.00 2.71-3.41 9 221 

ดีมาก 80.00-89.99 2.33-2.90 1 29 

ดี 70.00-79.99 2.55-2.76   2 

พอใช้ 60.00-69.99       

ต้องปรับปรุง 50.00-59.99       

* รอบการประเมินที่ ๑ และ ๒ / ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อ านวยการสูงจาก
กระทรวง  

การก าหนดช่วงร้อยละของการเลื่อนเงินเดือนของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มอบให้ผู้บริหารของกองพิจารณาก าหนดตวามความเหมาะสม และด าเนินการตามการบริหารวงเงิน
เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการในสังกัดตามคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรไป  

๒.๗ ปัญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  
 ๑.  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการก าหนด
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานการจัดการเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ตลอดจน
ติดตาม  ตรวจสอบมาตรการและเงื่อนไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี และ
ประสานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพกับหน่วยงานทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ แต่ปัจจุบันอัตราก าลั งข้าราชการของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีจ านวน  ๒๘๖  อัตรา ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับภารกิจและปริมาณงานที่
เพ่ิมข้ึน  ทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนทางวิชาการ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดทางด้านอัตราก าลัง 



๑๘    

แบบ - กรม 
 ๒.  ส านักงานนโยบายและแผนฯ ยังไม่มีแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ที่สามารถรองรับ
การบริหารก าลังคนในอนาคต  และโครงสร้างอายุเฉลี่ยของข้าราชการมีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้น จึงท าให้เกิด
ช่องว่างระหว่างต าแหน่ง  ในการจัดเตรียมบุคลากรเข้ามาทดแทนในต าแหน่งงานที่ส าคัญ   
 ๓.  บุคลากรมีภาระงานที่รับผิดชอบมากเกินไป ส่งผลให้ไม่มีเวลาในการพัฒนาตนเองเท่าท่ีควร 
 ๔.  ส านักงานนโยบายและแผนฯ มีงบประมาณที่จ ากัดในการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาใน
หลักสูตรที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 ๕.  ขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ทั่วถึงบุคลากร 
ทุกระดับ 

๒.๘ นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลได้ก าหนด

มาตรการระยะเร่งด่วนด้านการป้องกันโรค/สุขภาพส าหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ที่ให้ส่วนราชการของรัฐด าเนินการตามมาตราการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทุกกระทรวงมอบงานให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท างานบางอย่างนอกสถานที่ตั้งของ 

ส่วนราชการได้ตามความเหมาะสม 

เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ตามนโยบายของรัฐบาล ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึง มีแนวทางให้

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่น 

คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยให้หัวหน้ากอง/กุล่มอิสระก าหนดช่วงเวลาการปฏิบัติ

ราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้สลับวันหมุนเวียนการปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้ง และนอกสถานที่ตั้ง 

(work from home) ให้สามารถท างานทดแทนกันได้ เพ่ือลดความแออัดในสถานที่ท างาน และไม่ให้เกิดผล

กระทบต่องานในภารกิจ องค์กร และการอ านวยความสะดวกต่อการให้บริการส่วนราชการ ข้าราชการและ

ประชาชน รวมถึงจัดท าและพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ในการลงเวลาการปฏิบัติราชการ รายงานและ

ติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละวัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่อง ส าเร็จตามเป้าหมายและเวลาที่

ก าหนด 

 

 

  

 

 

 

 



๑๙    

แบบ - กรม 

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก 

๓.๑  แผนภาพแสดงข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

 

๓.๒ แผนภาพแนวโน้มข้าราชการเม่ือเทียบกับกรอบอัตราก าลังที่มี (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๒) 
 แสดงเป็นภาพรวมของส่วนราชการ  

 
 
 



๒๐    

แบบ - กรม 
 ประเภทต าแหน่งอ านวยการ 

 

 ประเภทต าแหน่งวิชาการ 

 
 

 

 



๒๑    

แบบ - กรม 
 ประเภทต าแหน่งทั่วไป 

 

๓.๓ แผนภาพแสดงการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 



๒๒    

แบบ - กรม 
๓.๔ แผนภาพแสดงการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเพื่อทดแทนการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

 

๓.๕ แผนภาพพีรามิดข้าราชการ จ าแนกตามช่วงอายุ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๓) 

 จ าแนกตามช่วงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 



๒๓    

แบบ - กรม 

 จ าแนกตามช่วงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 จ าแนกตามช่วงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

 

 



๒๔    

แบบ - กรม 
๓.๖ แผนภาพแสดงสัดส่วนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่ต่อบุคลากรทั้งหมด (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕    

แบบ - กรม 
๓.๗ แผนภาพแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๕) 

 ค่าใช้จ่ายในภาพรวม 

 
 

 ต้นทุนกิจกรรมของหน่วยการเจ้าหน้าที่  
 

-------------------ยังไม่มีข้อมูล------------------- 

 

 

 



๒๖    

แบบ - กรม 
๓.๘ แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการ  (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๖) 

 ผลการปฏิบัติราชการ (กรณีเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพไม่ต้องแสดงแผนภาพในหัวข้อนี้) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗    

แบบ - กรม 
 การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


