
 

 

 

 

 

 

 

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 ารายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนในปีงบประ มาณที่ผ่านมา  
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. 2562 

ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรบุคคล 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 

๑ ๒ ๓ 
ค่า

คะแนนที่
ได ้

คะแนน 
ถ่วง

น้ าหนัก 
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  ๒๐.๐๐         18.75 

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  2 2.50 

  
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         17.78 

  
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  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) บทบาทของผู้น าองค์กรต่อการตัดสินใจดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 

๑๐.๐๐ ๑ ๑ ๑  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 96.53 

 



๕    
แบบ - กรม 

ส่วนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (๒๐ คะแนน) 

๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (๕ คะแนน) 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับปัจจุบัน ประจ ำปี พ.ศ. 2558 - 2562 

(สามารถแนบเอกสารขนาด A๔ เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ 

ประเด็นที่มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นที่ ๑ วางแผนก าลัง
อย่างเป็นระบบ 

ปีที่ ๑ 
 

วิเครำะห์โครงสร้ำงและอัตรำก ำลังของหน่วยงำนตำมภำรกิจของกรมควบคุมโรค 
และจัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง 
 
 

 ปีที่ ๒ จัดอัตรำก ำลังให้เหมำะสมกับภำรกิจของของหน่วยงำนกรมควบคุมโรค 
 
 

 ปีที่ ๓ 
 

บริหำรอัตรำก ำลัง และติดตำม ก ำกับกำรบริหำรอัตรำก ำลังของหน่วยงำน 
กรมควบคุมโรค 
 
 

ประเด็นที่ ๒ พัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร 
 

ปีที่ ๑ 
 

ส่งเสริมให้มีกำรจัดสวัสดิกำรเพิ่มเติมอย่ำงต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกหน่วยงำนและ
บุคลำกรทุกระดับ  และเสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนและสัมพันธภำพที่ดี 
ในทุกหน่วยงำน 
 

 ปีที่ ๒ 
 
 

ส่งเสริมให้มีกำรจัดสวัสดิกำรเพิ่มเติมอย่ำงต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกหน่วยงำนและ
บุคลำกรทุกระดับ  และเสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนและสัมพันธภำพที่ดี 
ในทุกหน่วยงำน 
 

 ปีที่ ๓ ส่งเสริมให้มีกำรจัดสวัสดิกำรเพิ่มเติมอย่ำงต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกหน่วยงำนและ
บุคลำกรทุกระดับ  และเสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนและสัมพันธภำพที่ดี 
ในทุกหน่วยงำน 
 

ประเด็นที่ 3 พัฒนาระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

ปีที่ ๑ พัฒนำระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน พร้อมสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมเช่ือมั่น 
ในกระบวนกำรและหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้บุคลำกร 
ทุกระดับ 
 

 ปีที่ ๒ 
 
 

พัฒนำระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน พร้อมสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมเช่ือมั่น 
ในกระบวนกำรและหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้บุคลำกร 
ทุกระดับ 
 

 ปีที่ ๓ 
 

พัฒนำระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน พร้อมสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมเช่ือมั่น 
ในกระบวนกำรและหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้บุคลำกร 
ทุกระดับ 



๖    
แบบ - กรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ 

ประเด็นที่มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นที่ 4  พัฒนา 
สมรรถนะบุคลากรและ 
เตรียมความพร้อมบุคลากร 
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน 

ปีท่ี ๑ 
 
 

1) พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรทุกดำ้นอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ส ำคัญของกรมควบคุมโรค  
2) ส่งเสริมให้มีกำรน ำวิธีกำรพัฒนำบุคลำกรที่หลำกหลำยมำใช้ในกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนและลดค่ำใช้จ่ำย 
3) ส่งเสริมพัฒนำเครือข่ำยดำ้นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำยในกรมควบคุมโรค 
4) สนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร มุ่งสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 
 

ปีท่ี ๒ 
 
 

1) จัดท ำแผนเส้นทำงกำรฝึกอบรม (Training Roadmap) และด ำเนินกำรพัฒนำ
บุคลำกรโดยใหส้อดคล้องกับแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
2) พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรทุกดำ้นอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ส ำคัญของกรมควบคุมโรค  
3) ส่งเสริมให้มีกำรน ำวิธีกำรพัฒนำบุคลำกรที่หลำกหลำยมำใช้ในกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนและลดค่ำใช้จ่ำย 
4) ส่งเสริมพัฒนำเครือข่ำยดำ้นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำยในกรมควบคุมโรค 
5) สนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร มุ่งสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 
 

ปีท่ี ๓ 
 
 

1) พัฒนำระบบ E-learning อย่ำงต่อเนื่อง  
2) ส่งเสริมพัฒนำเครือข่ำยดำ้นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำยในกรมควบคุมโรค  
3) พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรทุกด้ำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำ
ปฏิบัติงำนตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ส ำคัญของกรมควบคุมโรค 
4) ส่งเสริมให้มีกำรน ำวิธีกำรพัฒนำบุคลำกรที่หลำกหลำยมำใช้ในกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนและลดค่ำใช้จ่ำย 
5) สนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร มุ่งสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 
 

ประเด็นที่ 5 พัฒนาระบบ 
แต่งต้ังโยกย้ายให้โปร่งใส 
เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

ปีท่ี ๑ 
 

ทบ ท วน ห ลั ก เกณ ฑ์ ใน ก ำรแต่ งตั้ ง โย กย้ ำย ให้ โป ร่ ง ใส แ ละ เป็ น ธรรม                             
โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วม 
 

ปีท่ี ๒ 
 

ทบ ท วน ห ลั ก เกณ ฑ์ ใน ก ำรแต่ งตั้ ง โย กย้ ำย ให้ โป ร่ ง ใส แ ละ เป็ น ธรรม                             
โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วม 
 

ปีท่ี ๓ 
 

ทบ ท วน ห ลั ก เกณ ฑ์ ใน ก ำรแต่ งตั้ ง โย กย้ ำย ให้ โป ร่ ง ใส แ ละ เป็ น ธรรม                             
โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วม 
 

ประเด็นที่ 6 พัฒนาระบบ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ปีท่ี ๑ จัดท ำแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพให้ครอบคลุมทุกสำยงำน 
 

ปีท่ี ๒ จัดท ำแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพให้ครอบคลุมทุกสำยงำน 
 

ปีท่ี ๓ จัดท ำแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพให้ครอบคลุมทุกสำยงำน 
 



๗    
แบบ - กรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ 

ประเด็นที่มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นที่ 7 พัฒนาระบบ 
การสืบทอดต าแหน่ง
ทางการบริหารและวิชาการ 
ที่ส าคัญ 

ปีท่ี ๑ จัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งทำงกำรบริหำรและวิชำกำรที่ส ำคัญ  
(Succession Plan) 
 

ปีท่ี 2 
 

จัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งทำงกำรบริหำรและวิชำกำรที่ส ำคัญ  
(Succession Plan) 
 

ปีท่ี 3 
 

จัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งทำงกำรบริหำรและวิชำกำรที่ส ำคัญ  
(Succession Plan) 
 

ประเด็นที่ 8 พัฒนาระบบ 
การสืบทอดต าแหน่ง 
ทางการบริหารและวิชาการ 
ที่ส าคัญ 

ปีท่ี ๑ วำงระบบควบคุมและป้องกันมิให้บุคลำกรกระท ำผิดวินัย 
 
 

ปีท่ี ๒ วำงระบบควบคุมและป้องกันมิให้บุคลำกรกระท ำผิดวินัย 
 
 

ปีท่ี 3 วำงระบบควบคุมและป้องกันมิให้บุคลำกรกระท ำผิดวินัย 
 
 

ประเด็นที่ 9 เสริมสร้าง 
ระบบคุณธรรมจริยธรรม 
และป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการ 

ปีท่ี 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 
 

ปีท่ี 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 
 

ปีท่ี 3 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 
 

 



๘    
แบบ - กรม 

๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง (๑๕ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑) แผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 
(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 
 

 

๓ 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) 
 

 

๒ 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) 
 

๓ 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) 

๔) แผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร 
ทุกระดับเพื่อสร้างความต่อเนื่อง 
ในการบริหารราชการ 

(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 

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

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

3. มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร 
   เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการ (๓ คะแนน) 

 



๙    
แบบ - กรม 

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) 

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 วางแผนก าลังคน 
๒.๒ พัฒนาบุคลากร 
๒.๓ ประเมินผลการปฏบิัติราชการ 

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

 



๑๐    
แบบ - กรม 

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๘) ระบบการบริหารผลการปฏบิัติงาน 
(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

๓ ๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
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) สนับสนนุให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการ 

(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

 
๓ 

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) 

 



๑๑    
แบบ - กรม 

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. จัดให้มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกลไกทีส่่วน
ราชการใช้มีดังต่อไปนี้ (๓ คะแนน) 
๓.๑. นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
๓.๒ จัดตั้งกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมเพื่อท าหน้าที่สง่เสริม
คุณธรรมจริยธรรมติดตามก ากับการด าเนินงานและป้องกันการ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

๑๑) บทบาทของผู้น าองค์กรต่อการ
ด าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม 
กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อ
ตัดสินใจด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือการก ากับ
ดูแลองค์กรที่ด ี 

(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

๓ ให้ส่วนราชการตอบค าถามต่อไปนี ้(ข้อละ ๑ คะแนน) 
โปรดระบุจ านวนเร่ืองร้องทุกข์ของข้าราชการในรอบป ี 

(ระบุเร่ือง และจ ำนวนขำ้รำชกำรที่ร้องทุกข์แยกตำมประเภทเร่ือง 
ที่ร้องทุกข์) 
เร่ืองร้องทุกข์จ ำนวน 5 เรื่อง ดังนี ้
   1. พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนไมเ่ป็นธรรม จ ำนวน 2 เรื่อง 
   2. กำรไม่มอบหมำยงำน จ ำนวน 1 เรื่อง 
   3. กำรย้ำยกลุ่มงำนไม่เปน็ธรรม จ ำนวน 2 เรื่อง 
๑. ผู้น าองค์กรมีกระบวนการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศ 

เพื่อส่งเสริม ก ากับ และส่งผลให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตาม
กฎหมาย และมีจริยธรรม  
๑.๑ มีกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมกรมควบคุมโรค 
๑.๒ มีการประกาศเจตนารมณด์้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานกรมควบคุมโรค 
๑.๓ ก าหนดนโยบาย/แนวทางการจดัท าพฤติกรรมบ่งชี้ โดยบูรณาการ
เรื่องค่านิยม วัฒนธรรมและสมรรถนะหลักเพื่อน าไปสู่การปฏิบตั ิ

๒. ผู้น าองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไร ในการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มี
ทักษะหรือสมรรถนะสูงให้อยู่กับองค์กร และการพัฒนาผูน้ าใน
อนาคตขององค์กรเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
๒.๑ ส่งเสริม/สนับสนนุให้มีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรผู้มี
สมรรถนะสูง/ผูน้ าด้านการป้องกันควบคุมโรคตามโครงการ เชน่ 
โครงการสร้างภาวะผูน้ าดา้นการควบคุมโรค (Leadership in 



๑๒    
แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
  Disease Control : LDC) 
- โครงการพัฒนาผูน้ าดา้นการบริหารงานป้องกันควบคุมโรค 
   (Executive Level in Disease Control : EDC) 
- โครงการพัฒนานักบริหารงานระดับกลาง กรมควบคุมโรค 
   (Middle Level Administrators in Disease Control : MDC)  

๓. ผู้น าองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไรในการเปิดโอกาสให้ข้าราชการ 
มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรบุคคล   
๓.๑ มอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน 
๓.๒ เปิดรับความคิดเห็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มิติที่ ๕   คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (๒๐ คะแนน) 

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

๓ 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
ร่วมกันระหว่างปัจเจกบุคคล 
กับองค์กร 

(น้ าหนักร้อยละ ๕) 

๓ ให้ส่วนราชการอธิบายระบบวิธกีารท างานทีส่ามารถช่วยให้
บุคลากรสามารถท างานได้เต็มศกัยภาพ สามารถสร้างสรรค์และ
ส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพให้กับส่วนราชการ ทั้งนี้ ตามผลการ
ด าเนินการทีป่รากฏในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ส่วนราชการ ในมิติดา้นการท างาน  

1. กรมควบคุมโรค มีผู้รับผิดชอบหลักในกำรวำงระบบกำรท ำงำน
ของบุคลำกร ประกอบด้วย กองกำรเจ้ำหนำ้ที่ กลุม่พัฒนำระบบบริหำร
และกองแผนงำน ร่วมกนัวำงระบบกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำบุคลำกร 
โดยถ่ำยทอดตวัช้ีวัดกำรปฏิบตัิรำชกำรสู่หนว่ยงำนในสังกดักรมฯ 

2. หน่วยงำนในสังกัด มีกำรจัดตั้งกลุ่มแผน กลุ่มพัฒนำองค์กร
และกลุ่มบริหำรทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ตำมแนวทำงที่กรมก ำหนด โดยผู้บังคับบัญชำและผู้ปฏิบัติทุกระดับมี
โอกำสในกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนและสมรรถนะร่วมกัน 
      
 



๑๓    
แบบ - กรม 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
      ๓. กรมควบคุมโรค มีระบบกำรติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรและพัฒนำบุคลำกรทุกระดับ มีกำรพัฒนำเครื่องมือในกำร
ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร เช่น ระบบบริหำรเชิง
ยุทธศำสตร์ (Estimates SM) ระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน 

ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒.๑ ข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ  

รายการ 
2562 2561 2560 

จ ำนวน สัดส่วน จ ำนวน สัดส่วน จ ำนวน สัดส่วน 
๒.๑.๑ อัตราก าลังคน       

๑) ข้าราชการ 2,865 53.08 2,894 54.07 2,835 53.24 
๒) ลูกจ้างประจ า 1,319 24.45 1,446 27.02 1,551 29.13 
๓) ลูกจ้างชั่วคราว 136 2.52     
๔) พนักงานราชการ 1,076 19.95 1,012 18.91 939 17.63 
ผลรวมก าลังคน 5,396 100.00 5,352 100.00 5,325 100 

๒.๑.๒ การเคลื่อนไหวของข้าราชการ   451 100.00 488 100.00 
๑) การเข้ารับราชการ 179 100 227 100.00 277 100.00 

- บรรจุใหม่ 
- รับโอน 
- บรรจุกลับ 
- การเข้ารับราชการตาม  

มาตรา ๕๖ 

134 
42 

3 
- 
 

74.86 
23.46 

1.68 
- 

180 
45 

2 
- 

79.30 
19.82 

0.88 
- 

209 
65 

3 
- 

75.45 
23.47 

1.08 
- 

๒) การสูญเสียข้าราชการ 223 100.00 224 100.00 211 100.00 
- ลาออก 
- ให้โอน 
- เกษียณอายุ 
- อ่ืนๆ 

66 
50 

104 
3 

29.60 
22.42 
46.64 

1.35 

62 
56 

104 
2 

27.68 
25.00 
46.43 

0.89 

60 
50 

100 
1 

28.44 
23.70 
47.39 

0.47 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตลุำคม 2562 

๒.๒ ข้อมูลข้าราชการของส่วนราชการ 

รายการ 
2562 2561 2560 

กรอบ 
ที่มี 

จ ำนวน 
(คน) 

อัตรำ
ว่ำง 

กรอบ 
ที่มี 

จ ำนวน 
(คน) 

อัตรำ
ว่ำง 

กรอบที่
มี 

จ ำนวน 
(คน) 

อัตรำ
ว่ำง 

๑. บริหาร 5 5 - 5 5 - 5 5 - 
๒. อ านวยการ 25 24 1 25 23 2 25 23 2 
๓. วิชาการ 2,397 2,254 143 2,380 2,221 159 2,380 2,123 257 
๔. ทั่วไป 655 582 73 689 645 44 700 684 16 

รวม 3,082 2,865 217 3,099 2,894 205 3,110 2,835 275 



๑๔    
แบบ - กรม 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตลุำคม 2562 

๒.๓ ข้อมูลโครงสร้างอายุของข้าราชการของส่วนราชการ 

ช่วงอายุ (ปี) 
จ านวนข้าราชการ (คน) 

ปีที่ 2562 ปีที่ 2561 ปีที่ 2560 
ผู้หญิง ผู้ชำย ผู้หญิง ผู้ชำย ผู้หญิง ผู้ชำย 

<= ๒๔ 11 5 15 2 14 4 
๒๕-๒๙ 201 64 72 193 171 61 
๓๐-๓๔ 396 113 107 382 332 109 
๓๕-๓๙ 332 99 112 308 297 105 
๔๐-๔๔ 271 99 102 265 242 101 
๔๕-๔๙ 207 101 95 214 228 103 
๕๐-๕๔ 296 115 119 310 346 119 
>=๕๕ 397 158 179 419 396 207 
รวม 2,111 754 801 2,093 2,026 809 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตลุำคม 2562 

๒.๔ จ านวนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่  

รายการ 
จ านวน (คน) 

2562 2561 2560 
๑. ข้าราชการ 57 55 56 
๒. พนักงานราชการ 32 30 30 

รวม 89 85 86 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตลุำคม 2562 

 



๑๕    
แบบ - กรม 

๒.๕ ข้อมูลด้านงบประมาณการใช้จ่าย 

รายการ 
ปีที่ 2562 ปีที่ 2561 ปีที่ 2560 

มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 
๒.๕.๑ งบประมาณตาม 
 พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 

      

งบประมาณรวมของ 
ส่วนราชการ (ล้านบาท) 

4,063.0668  3,934.8580  4,001.6037  

งบประมาณรายจ่ายประเภท 
งบบุคลากร (ล้านบาท) 

1,891.1464 0.47 1,875.2193 0.48 1,818.8990 0.45 

๒.๕.๒ ข้อมูลรายงาน 
ต้นทุนรวมแยกตามแหล่งเงิน 
(เบิกจ่ายจริง) 

      

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,433,097,466.47 0.46 2,420,224,097.75 0.42 2,369,489,266.05 42.25 
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 301,361,595.87 0.06 344,638,770.29 0.06 342,919,729.21 6.11 
ค่าใช้จ่ายเดินทาง 96,6914,649.07 0.02 94,293,520.80 0.02 98,169,128.90 1.75 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ  
และค่าสาธารณูปโภค 

1,604,077,324.21 0.30 1,907,746,033.53 0.33 1,775,267,987.57 31.65 

ค่าเสื่อมราคาและ 
ค่าตัดจ าหน่าย 

266,700,419.88 0.05 314,959,196.54 0.05 287,141,530.83 5.12 

12ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 574,222,522.90 0.11 719,339,271.69 0.12 719,811,499.69 12.83 
ต้นทุนในการผลิตอ่ืน - - - - 1,5737,723.49 0.28 
รวมต้นทุนผลผลิต 5,276,150,978.40 1.00 

5,801,200,890.60 1.00 
5,608,536,865.74 

100.0
0 

๒.๕.๓ ข้อมูลรายงานต้นทุน 
กิจกรรมย่อยเกี่ยวกับบุคลากร 

   

ต้นทุนรวมด้านบริหาร 
บุคลากร (บาท) 

 43,744,002.72 36,341,197.11 

จ านวนบุคลากรที่ใช้ค านวณ 
(คน) 

 6,432 6,522 

ต้นทุนต่อหน่วยด้ านบริหาร
บุคลากร 

 6,801.00 5,572.09 

ต้นทุนด้านการพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

 27,644,793.30 32,832,621.73 

จ านวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม  4,890.00 4,745 
ต้นทุนต่อหน่วยด้านการพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

 27,639,903.30 6,919.41 

* ข้อมูลรายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยเกี่ยวกับบุคลากรในปี 2562 ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เนื่องจากการจัดท าต้นทุน
ต่อหน่วยผลิตปี 2562 ยังไม่ได้ด าเนินการ ซึ่งจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการปันส่วนค่าใช้จ่าย
จากหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 



๑๖    
แบบ - กรม 

๒.๖ ข้อมูลด้านผลการปฏิบัติราชการ 

๒.๖.๑ ผลการปฏิบัติราชการ โปรดระบุรายละเอียดตัวชี้วัดส าคัญตามบทบาทภารกิจของส่วนราชการ 
  (ใช้ข้อมูลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ) 

รายการ หน่วยวัด 
2562 2561  2560 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได้ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได้ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได้ 
องค์ประกอบท่ี 1        
1. ร้อยละของผู้ป่วย
เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง  
ที่ข้ึนทะเบียนไดร้ับกำร
ประเมินโอกำสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD Risk) 

ร้อยละ 95 88.58 82.50 86.23 80 80.37 

2. อัตรำผู้เสียชีวิตจำก
อุบัติเหตุทำงถนนต่อ
ประชำกรแสนคน 

ร้อยละ ไม่เกิน 
20.92 ต่อ
ประชำกร
แสนคน 

24.12  
ต่อประชำกร

แสนคน 

    

2. ร้อยละของจังหวัดมี
ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน 
(EOC) และทมีตระหนักรู้
สถำนกำรณ์ (SAT)  
ที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง 

ร้อยละ ปี 62 ไม่ได้เป็นตัวช้ีวัด 100 100 80 100 

3. ร้อยละของต ำบลในกำร
คัดกรองโรคพยำธิใบไมต้ับ 
(โครงกำรพระรำชด ำริ) 

ร้อยละ ปี 62 ไม่ได้เป็นตัวช้ีวัด 100 
(613 ต ำบล) 

101.31 
(621 ต ำบล) 

66.67 
(140 ต ำบล) 

79.43 
(166 ต ำบล) 

องค์ประกอบท่ี 2        
1. อัตรำควำมส ำเร็จกำร
รักษำผู้ป่วยวณัโรคปอด 
รำยใหม ่

ร้อยละ 87 85.70     

2. กำรช้ีแจงประเด็นส ำคัญ
ที่ทันต่อสถำนกำรณ์ (ถ้ำมี) 

คะแนน 100 ไม่มีประเด็น
ส ำคัญชี้แจง 

    

1. กำรสร้ำงควำมรับรู้
ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน 

       

1.1 ร้อยละกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนกำรสร้ำงควำม
รับรู้ควำมเข้ำใจแก่
ประชำชน 

ร้อยละ ปี 62 ไม่ได้เป็นตัวช้ีวัด 100 100 100 100 

1.2 ร้อยละกำรช้ีแจง
ประเด็นที่ทันต่อ
สถำนกำรณ ์

ร้อยละ ปี 62 อยู่องค์ประกอบ 2 
ตัวช้ีวัดที่ 2 

100 100 100 100 



๑๗    
แบบ - กรม 

รายการ หน่วยวัด 
2562 2561  2560 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได้ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได้ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได้ 
2. อัตรำควำมส ำเร็จกำร
รักษำผู้ป่วยวณัโรคปอด 
รำยใหม ่

ร้อยละ ปี 62 อยู่องค์ประกอบ 2 
ตัวช้ีวัดที่ 1 

≥ 85 85.0   

1. อัตรำผู้เสียชีวิตจำก
อุบัติเหตุทำงถนนต่อ
ประชำกรแสนคน 

ร้อยละ ปี 62 อยู่องค์ประกอบ 1 ไม่เกิน 16 
ต่อประชำกร

แสนคน 

17.9 ต่อ
ประชำกร 
แสนคน 

  

องค์ประกอบท่ี 3        

1. อัตรำผู้เสียชีวิตจำก
อุบัติเหตุทำงถนนต่อ
ประชำกรแสนคน 

ร้อยละ ปี 62 ไม่ต้องประเมิน
องค์ประกอบท่ี 3 

- - ไม่เกิน 16.5 
ต่อประชำกร

แสนคน 

ไม่เกิน 14.9 
ต่อประชำกร 

แสนคน 

องค์ประกอบท่ี 4        

1. ร้อยละของคู่มือส ำหรับ
ประชำชนตำม พ.ร.บ.กำร
อ ำนวยควำมสะดวกฯ ที่
ส่วนรำชกำรสำมำรถลด
ระยะเวลำไดไ้ม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 

* กำรออกใบอนุญำตจด
แจ้งรำยกำรส่วนประกอบ
ผลิตภณัฑ์ยำสูบ 

ร้อยละ 100 100     

1. กำรพัฒนำนวัตกรรม เรื่อง ปี 62 ไม่ได้เป็นตัวช้ีวัด การเฝ้าระวัง
ไข้เลือดออก
อัจฉริยะด้วย
ซอร์ฟแวร์ทัน
ระบาด 

รายงานใน
ระบบ e-SAR 
ของส านักงาน 

ก.พ.ร. 
(ผลผา่น) 

กำรพัฒนำ
ระบบเฝ้ำระวัง
โรคไข้มำลำเรยี 

โดยใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

เพื่อกำรก ำจัด
โรคมำลำเรีย 

รายงานใน
ระบบ e-SAR 
ของส านักงาน 

ก.พ.ร. 
(ผลผา่น) 

2. กำรพัฒนำประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำน 
 
 

ร้อยละ ปี 62 ไม่ได้เป็นตัวช้ีวัด 80 100 - - 

องค์ประกอบท่ี 5        
1. กำรด ำเนินกำรตำมแผน
ปฏิรูปองค์กำรของส่วน
รำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 

คะแนน 100 100     



๑๘    
แบบ - กรม 

รายการ หน่วยวัด 
2562 2561  2560 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได้ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได้ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได้ 
1. กำรจดัท ำและ
ด ำเนินกำรตำมแผนกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำต ิ

ร้อยละ ปี 62 ไม่ได้เป็นตัวช้ีวัด สูงกว่ำ
เป้ำหมำย 

(ผลงำนร้อยละ 
90-100) 
(ผลเงินร้อยละ 
90-100) 

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย 
- ผลกำร
ด ำเนินงำน 
ร้อยละ 97.22 
- ผลกำร
เบิกจ่ำย  
ร้อยละ 93.62 

  

2. กำรด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนปฏิรปูองค์กำร 

แผน ปี 62 เปลี่ยนช่ือตัวช้ีวัด แผนปฏิบัติ
กำร (Action 
Plan) ที่จะ

ด ำเนินกำรใน
ปีงบประมำณ  
พ.ศ.2562 

แผนปฏิบัติ
กำร (Action 
Plan) ที่จะ

ด ำเนินกำรใน
ปีงบประมำณ  
พ.ศ.2562 

  

มิติภายใน        
การประเมินประสิทธิภาพ        
*3. ร้อยละของอัตราการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ     *80.00 *80.31 

รวม        
 
หมำยเหตุ   1. * ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 เป็นกำรประเมินส่วน 
  รำชกำรตำมมำตรกำร ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) 
              2. ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ผลกำรประเมินตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ 
  รำชกำร (มำตรำ 44) กรมควบคุมโรค อยู่  “ระดับคุณภำพ” 
             3. ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ผลกำรประเมินตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ 
   รำชกำร (มำตรำ 44) 
     กรมควบคุมโรค อยู่  “ระดับมำตรฐำน”  (ประเมินตนเอง) 
             4. ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ผลกำรประเมินตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ 

รำชกำร (มำตรำ 44) กรมควบคุมโรค ได้คะแนน 82.91 อยู่  “ระดับมำตรฐำนขั้นสูง” 
(ประเมินตนเอง) 

 

 



๑๙    
แบบ - กรม 

๒.๖.๒ การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 

รอบ 
กำรประเมิน/ 

ปีที ่

ระดับผล 
กำรประเมิน 

ช่วงคะแนน 
กำรประเมิน 

ช่วงร้อยละ 
กำรเลื่อนเงินเดือน 

จ ำนวนข้ำรำชกำร 

อ ำนวยกำร วิชำกำรและทั่วไป 

1/2562 ดีเด่น 90 - 100 4.75 - 6.00 5 12 
ดีมำก 80 - 89.99 3.50 - 4.74 17 737 
ดี 70 - 79.99 2.25 - 3.49 - 1972 
พอใช้ 60 - 69.99 1.00 - 2.24 - 9 
ต้องปรับปรุง ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ไม่ได้เลื่อน - 2 

2/2562 ดีเด่น 90 - 100 4.75 - 6.00 3 19 

ดีมำก 80 - 89.99 3.50 - 4.74 19 842 

ดี 70 - 79.99 2.25 - 3.49 - 1841 
พอใช้ 60 - 69.99 1.00 - 2.24 - 15 
ต้องปรับปรุง ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ไม่ได้เลื่อน - 2 

1/2561 ดีเด่น 90 - 100 4.75 - 6.00 5 7 
ดีมำก 80 - 89.99 3.50 - 4.74 17 667 
ดี 70 - 79.99 2.25 - 3.49 - 2025 
พอใช้ 60 - 69.99 1.00 - 2.24 - 20 
ต้องปรับปรุง ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ไม่ได้เลื่อน - 3 

2/2561 ดีเด่น 90 - 100 4.75 - 6.00 4 13 
ดีมำก 80 - 89.99 3.50 - 4.74 20 728 
ดี 70 - 79.99 2.25 - 3.49 - 1994 
พอใช้ 60 - 69.99 1.00 - 2.24 - 20 
ต้องปรับปรุง ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ไม่ได้เลื่อน - 4 

1/2560 ดีเด่น 90 - 100 4.75 - 6.00 5 18 
ดีมำก 80 - 89.99 3.50 - 4.74 16 528 
ดี 70 - 79.99 2.25 - 3.49 - 2077 
พอใช้ 60 - 69.99 1.00 - 2.24 - 15 
ต้องปรับปรุง ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ไม่ได้เลื่อน - 3 

2/2560 ดีเด่น 90 - 100 4.75 - 6.00 3 11 
ดีมำก 80 - 89.99 3.50 - 4.74 15 659 
ดี 70 - 79.99 2.25 - 3.49 - 2001 
พอใช้ 60 - 69.99 1.00 - 2.24 - 17 
ต้องปรับปรุง ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ไม่ได้เลื่อน - 1 

 โปรดระบุหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปแบบในกำรก ำหนดร้อยละของกำรเลื่อนเงินเดือนที่ใช้ของแต่ละปี 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรของกรมควบคุมโรค (ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 28     
ลงวันที่ 22 กันยำยน 2552 กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 



๒๐    
แบบ - กรม 

๒.๗ ปัญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  

 1. ผู้รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล เช่น เกษียณอายุ
ราชการ หรือ ลาออก (กรณีพนักงานราชการ) ท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานขาดความต่อเนื่อง และ
บุคลากรที่มาทดแทน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงานและภาพรวมกรมฯ   

 2. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงาน ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ไม่สามารถด าเนินการ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลได้ทันเวลาตามแผนที่ก าหนด ทั้งนี้เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับปรุง คู่มือ แนวทางการด าเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับกรมและ
หน่วยงานเพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นระบบ 

๒.๘ นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ระบบรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านระบบออนไลน์ (HR Report Online) 

 
กรมควบคุมโรค ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยยึดกรอบแนวทำงตำม  

HR Scorecard ของส ำนักงำน ก.พ. เกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) หมวด 5 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล 
และยุทธศำสตร์ก ำลังคนด้ำนสำธำรณสุข (HRH Transformation) ของกระทรวงสำธำรณสุข เป็นกรอบ
มำตรฐำนกำรด ำเนินงำน เพื่อให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกรมควบคุมโรคเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
จำกควำมท้ำทำยในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตั้งแต่ ภำวะเศรษฐกิจ ควำมพร้อมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง กำรสร้ำงทุนมนุษย์ กำรตอบสนองต่อตลำด กำรลดต้นทุน ฯลฯ ท ำให้คนหรือ
ทรัพยำกรมนุษย์ถือเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญที่สุดขององค์กำร 



๒๑    
แบบ - กรม 

กรมควบคุมโรค จึงได้ต่อยอดกำรสร้ำงเทคโนโลยีขึ้นมำใช้ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยกำรจัดท ำ
ระบบรำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลผ่ำนระบบออนไลน์ (HR Report Online) ขึ้น และมีกำรพัฒนำ
รูปแบบกำรใช้งำนให้มีควำมสะดวก และใช้งำนง่ำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 3 กระบวนงำน ดังนี้  

1. กำรเสริมสร้ำงควำมสุขและควำมผูกพัน (Happinometer)  
2. กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร (PMS) 
3. แผนพัฒนำรำยบุคคล (HRD) 
เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงำน โดยมุ่ งเน้นพัฒนำระบบรำยงำนผลกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคลให้สำมำรถจัดเก็บข้อมูลได้ครอบคลุม ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ รวมถึงลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนและทรัพยำกรที่ใช้ในกำรรำยงำนผล โดยกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรท ำงำน
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งหลังจำกที่ได้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฯ ผ่ำนระบบออนไลน์ที่ได้พัฒนำขึ้นมำนั้น 
พบว่ำสำมำรถแก้ไขปัญหำจำกกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในหลำยส่วน เช่น ลดควำมผิดพลำดในกำรรำยงำนผล
ซึ่งอำจเกิดจำกกำรรำยงำนข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำของกำรท ำงำน  เนื่องจำก
ต้องด ำเนินกำรขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือสอบทำนข้อมูลกลับไปยังหน่วยงำนที่รำยงำนผล ลดควำมซ้ ำซ้อนในกำร
ด ำเนินงำน และ ลดทรัพยำกรกระดำษในกำรรำยงำนผล เป็นต้น  
 หลักจำกที่ได้มีกำรพัฒนำระบบกำรรำยจำกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลฯ กรมควบคุมโรคได้ด ำเนินกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรกรมควบคุมโรคในกำรใช้ระบบรำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลผ่ำน
ระบบออนไลน์ (HR Report Online) เพ่ือให้ทรำบถึงปัญหำและอุปสรรคในกำรใช้งำนของผู้ใช้ระบบ โดย
สำมำรถสรุปผลกำรส ำรวจได้ ดังตำรำงที่ 1 
ตาราง 1 ภาพรวมการใช้ประโยชน์/ความพึงพอใจ 

ประเด็น 

ระดับเป็นประโยชน์/พึงพอใจ 
Frequency 

ค่าเฉลี่ย ระดับ น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

ภาพรวมการใช้ประโยชน์/ความพึงพอใจ 
ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived 
Ease of Use) 

0 1 49 67 37 3.91 มาก 

ด้านการรับรู้ประโยชน์ (Perceive 
Usefulness) 

1 15 33 74 31 3.77 มาก 

ภาพรวม 1 16 82 141 68 3.84 มาก 
 

 จำกตำรำง 1 แสดงให้เห็นว่ำ ในภำพรวมกำรใช้ประโยชน์และควำมพึงพอใจต่อระบบรำยงำนผลกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล ผ่ำนระบบออนไลน์ (HR Report Online) มีค่ำเฉลี่ย 3.84 อยู่ในระดับเป็นประโยชน์/
พึงพอใจมำก โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้ำนควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน (Perceived Ease of Use) ที่มีค่ำเฉลี่ย 
3.91 อยู่ในระดับเป็นประโยชน์/พึงพอใจมำก และรองลงมำคือด้ำนกำรรับรู้ประโยชน์ (Perceive Usefulness)  
ที่มีค่ำเฉลี่ย 3.77 อยู่ในระดับเป็นประโยชน์/พึงพอใจมำก 



๒๒    
แบบ - กรม 

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก 

๓.๑  แผนภาพแสดงข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

 
 

๓.๒ แผนภาพแนวโน้มข้าราชการเม่ือเทียบกับกรอบอัตราก าลังที่มี (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๒) 
 แสดงเป็นภาพรวมของส่วนราชการ   

 



๒๓    
แบบ - กรม 

 
 แยกประเภทตามต าแหน่งอ านวยการ/ต าแหน่งวิชาการ/ต าแหน่งทั่วไป 

 

 

 



๒๔    
แบบ - กรม 

๓.๓ แผนภาพแสดงการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

 
 

๓.๔ แผนภาพแสดงการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเพื่อทดแทนการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

 



๒๕    
แบบ - กรม 

๓.๕ แผนภาพพีรามิดข้าราชการ จ าแนกตามช่วงอายุ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๓) 

 

 

 



๒๖    
แบบ - กรม 

๓.๖ แผนภาพแสดงสัดส่วนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่ต่อบุคลากรทั้งหมด (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๔) 

 
๓.๗ แผนภาพแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๕) 

 ค่าใช้จ่ายในภาพรวม และ 

 



๒๗    
แบบ - กรม 

 ต้นทุนกิจกรรมของหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

 
๓.๘ แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการ  (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๖) 

 ผลการปฏิบัติราชการ (กรณีเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพไม่ต้องแสดงแผนภาพในหัวข้อนี้) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 
  

 




