แบบรายงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลประจาปี
ของส่วนราชการระดับกรม

๒
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แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปี
ของส่วนราชการ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ (๗) บัญญัติว่า
ก.พ. มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากร
บุ ค คลของข้ า ราชการพลเรื อ นในกระทรวงและกรม เพื่ อ รั ก ษาความเป็ น ธรรมและมาตรฐาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญ ญั ตินี้
ในการนี้ ให้ มี อํ า นาจเรี ย กเอกสารและหลั ก ฐานจากส่ ว นราชการ หรื อ ให้ ผู้ แ ทนส่ ว นราชการ
ข้าราชการ หรือบุคคลใดๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอํานาจออกระเบียบให้กระทรวงและกรม
รายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ไปยัง ก.พ.
๒. ก.พ. จึงได้ออกระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์
๒๕๕๓ เพื่อให้ส่วนราชการจัดทํารายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ส่งให้สํานักงาน ก.พ. เป็นประจําทุกปี
๓. วัตถุประสงค์ของการรายงาน
๓.๑ เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
๓.๒ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนของส่วนราชการ
๔. การรายงานประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ๓ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของส่ ว นราชการตามกรอบมาตรฐาน
ความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วย
๑) ข้ อ มู ล เชิ งสถิ ติ ทั้ งในส่ ว นของข้ อ มู ล กํ า ลั งคน ข้ อ มู ล ผลการปฏิ บั ติ
ราชการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
๒) นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก ประกอบด้วยแผนภาพข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้จากข้อมูลในส่วนที่ ๒
๕. ให้ส่วนราชการจัดทํารายงานประจําปีตามแบบที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด (แบบ - กรม)
ส่งให้สํานักงาน ก.พ. และกระทรวงต้นสังกัดภายในเดือนตุลาคม

๓
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รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ขอรับรองข้อมูลผลการดาเนินงานตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
ลงชื่อ .....................................................................................
(นายดนัย มู่สา)
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รักษาราชการแทน
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
/ ธันวาคม / ๒๕๖๒

โปรดระบุชื่อผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล .
ตาแหน่ง .

นางสาวธัญญามณี หมีทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โทรศัพท์/โทรสาร

.
.

๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๙ .

E-Mail thanyamanee.m@gmail.com
วัน เดือน ปี ที่ทางาน

ธันวาคม ๒๕๖๒

.

.
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รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรบุคคล

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
1.1 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

น้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้
คะแนน
1

2

3

ผลการดาเนินงาน
คะแนน
ค่าคะแนน
ถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก

20.00

15.00

5.00
15.00

0

5

5

5.00

3.75

1

2

3

3

3.75

2) แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง

3.75

1

2

3

2

2.50

3) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มีทักษะหรือ
สมรรถนะสูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอย่ างเป็นระบบ

3.75

1

2

3

2

2.50

4) แผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ
เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ

3.75

1

2

3

1

1.25

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
5) สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคคล
(Productivity)

20.00
6.67

1

2

3

2

15.56
4.44

6) ฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มีความถูกต้อง พร้อมที่จะนาไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ

6.67

1

2

3

3

6.67

7) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6.67

1

2

3

2

4.44

1.2 การบริหารจัดการอัตรากาลัง
1) แผนอัตรากาลังของส่วนราชการ

หมาย
เหตุ

๕

ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรบุคคล

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
8) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

9) สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ
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เกณฑ์การให้
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
หมาย
น้าหนัก
คะแนน
เหตุ
(ร้อยละ)
ค่าคะแนน
1 2 3
ถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก
20.00
10.00

1

2

3

3

16.67
10.00

10.00

1

2

3

2

6.67

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
10) การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล
11) บทบาทของผู้นาองค์กรต่อการดาเนินการ
เกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย และความรับผิดชอบ
ต่อการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อการกากับดูแลองค์กรที่ดี
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการทางานและความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการทางาน

20.00
10.00

1

2

3

3

20.00
10.00

10.00

1

1

1

3

10.00

12) สภาพแวดล้อมในการทางาน
13) ระบบการทางานที่เอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ปัจเจกบุคคลกับองค์กร

15.00

1

5.00

0

น้าหนักรวม

20.00

100.00

15.00
2

3

2

10.00

5

5

5.00

ค่าคะแนนที่ได้

82.23
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ส่วนที่ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความสาเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (20 คะแนน)
1.1 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (5 คะแนน)
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับปัจจุบัน เป็นฉบับที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559
(สามารถแนบเอกสารขนาด A4 เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ประเด็นที่ ๑
พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน
และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในบริบท
อาเซียน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นที่มุ่งให้ความสาคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีที่ ๑ พัฒนาตามหลักสมรรถนะ
การประกันคุณภาพการอบรม
ปีที่ ๒ พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ปีที่ ๓ พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

ประเด็นที่ ๒
พัฒนาข้าราชการให้เป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรมจริยธรรมและมีวินัย

ปีที่ ๑ ทบทวนกรอบมาตรฐานจริยธรรม จรรยาข้าราชการ
ปีที่ ๒ สร้างมาตรฐานการบริหารงานบุคคลการป้องกันการทุจริต
ปีที่ ๓ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต่อเนื่อง

ประเด็นที่ ๓
พัฒนาข้าราชการทุกระดับให้สามารถเป็นผู้นา
การเปลี่ยนแปลง

ปีที่ ๑ พัฒนาความเป็นผู้นา และการสร้างทีม
ปีที่ ๒ พัฒนาระบบการสร้างทีม เช่น การสร้างพี่เลี้ยง
ปีที่ ๓ การศึกษาอบรมในประเทศและต่างประเทศ

ประเด็นที่ ๔
สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนา

ปีที่ ๑ พัฒนาฐานข้อมูลความรู้
ปีที่ ๒ สร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปีที่ ๓ การเรียนรู้ระหว่างองค์กร

๗
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๑.๒ การบริหารจัดการอัตรากาลัง (๑๕ คะแนน)
รายการ

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

๑) แผนอัตรากาลังของส่วนราชการ
(น้าหนักร้อยละ ๓.๗๕)

๓

๒) แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
(น้าหนักร้อยละ ๓.๗๕)

๒

๑. ใช้แผนอัตรากาลังของอดีตที่ผ่าน โดยไม่มีข้อมูลการวิเคราะห์
อัตรากาลังที่ส่วนราชการต้องการ(๑ คะแนน)
๒. มีข้อมูลการวิเคราะห์อัตรากาลัง เพื่อจัดทาแผนกรอบอัตรากาลัง
ประจาปีที่ส่วนราชการต้องการ และนาไปสู่การกาหนดจานวน
ประเภท และระดับตาแหน่งเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา
(๒ คะแนน)
๓. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากาลังอย่างต่อเนื่อง
และนาไปสู่การกาหนดจานวน ประเภทและระดับตาแหน่ง
เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา (๓ คะแนน)
๑. มีแนวทางและกรอบระยะเวลาในการ
สรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
อย่างไม่เป็นทางการชัดเจน (๑ คะแนน)
๒. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบอัตรากาลัง
โดยมีอัตราว่างเกินกว่าร้อยละ ๖ ของกรอบอัตรากาลัง (๒ คะแนน)
๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบอัตรากาลัง
โดยมีอัตราว่างไม่เกินร้อยละ ๖ ของกรอบอัตรากาลัง (๓ คะแนน)

๓) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียม
และพัฒนาอย่างเป็นระบบ
(น้าหนักร้อยละ ๓.๗๕)

๒

๔) แผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร
ทุกระดับเพื่อสร้างความต่อเนื่อง
ในการบริหารราชการ
(น้าหนักร้อยละ ๓.๗๕)

๑

๑) มีแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) ของตาแหน่งงาน
สาคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลักของส่วนราชการ (๑ คะแนน)
๒) มีแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ(Career Development Plan)
สาหรับตาแหน่งสาคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลักของส่วนราชการ
(๒ คะแนน)
๓) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้ได้มา
ซึ่งกลุ่มบุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง และจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคลตามแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อเตรียมและ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ (๓ คะแนน)
๑. กาหนดตาแหน่งหลักที่ต้องการสร้างความต่อเนื่องในการบริหาร
ราชการ พร้อมเกณฑ์คุณสมบัตทิ ี่เหมาะสมสาหรับตาแหน่งหลัก
ดังกล่าว (Success Profile) (๑ คะแนน)
๒. ประเมินสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งหลักกับบุคลากรผู้มีสิทธิ
ทุกคน เพื่อจัดทาแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารอย่างเป็นระบบ
(๒ คะแนน)
๓. มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร
เพื่อ
ความต่อเนื่องในการบริหารราชการ (๓ คะแนน)

๘
แบบ – สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน)
รายการ

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

๕) สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม
และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร
(Productivity)
(น้าหนักร้อยละ ๖.๖๗)

๒

๖) ฐานข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง
พร้อมที่จะนาไปใช้ประโยชน์
อยู่เสมอ
(น้าหนักร้อยละ ๖.๖๗)

๓

๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(น้าหนักร้อยละ ๖.๖๗)

๒

๑. มีรายงานต้นทุนรวม และต้นทุนกิจกรรมย่อยเกี่ยวกับบุคลากร
ของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกาหนด(๑ คะแนน)
๒. เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนของปีงบประมาณปัจจุบันกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
อย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว
(๒ คะแนน)
๓. จัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพกาลังคน ประจาปีงบประมาณพร้อมทั้ง
กาหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพให้ชัดเจน(สามารถวัดผลได้)
เพื่อนาไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพกาลังคนในรอบปีงบประมาณถัดไป
โดยแผนฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของ
ส่วนราชการ (๓ คะแนน)
๑. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ของส่วนราชการ (๑ คะแนน)
๒. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่าเสมอและทันท่วงที (๒ คะแนน)
๓. ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส่วนราชการสามารถเชื่อมโยงกับระบบDPIS ของสานักงาน ก.พ.
และข้อมูล ณ ๑ เมษายน มีความถูกต้องตรงกัน (๓ คะแนน)
๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๑ คะแนน)
๒. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้อย่างน้อย ๓ ระบบ ดังนี้
(๒ คะแนน)
๒.๑ ระบบการใบลา
๒.๒ ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒.๓ ระบบการลงเวลา
๒.๔ ระบบการจ่ายตรงเงินเดือน/ค่ารักษาพยาบาล
๒.๕ ระบบบาเหน็จบานาญ
๓. มีการนาข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานในระบบสารสนเทศ
ที่พัฒนาขึ้นตามข้อ ๒ มาปรับปรุงให้การใช้ระบบสารสนเทศ
ในรอบปีงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๓ คะแนน)

๙
แบบ – สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน)
รายการ

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

๘) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(น้าหนักร้อยละ ๑๐)

๓

๙) สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการ
(น้าหนักร้อยละ ๑๐)

๒

๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตาม ว.๒๐/๒๕๕๒ (๑ คะแนน)
๒. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับภารกิจและผลผลิตหลัก หรือ
มาตรฐานงาน (Job Standard) ของตาแหน่งตามที่กาหนด
(๒ คะแนน)
๓. ผลการประเมินทีได้่ สามารถจาแนกความแตกต่างและจัดลดา ับ
ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการได้อย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ โดยถูกนาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ (๓ คะแนน)
 เพื่อการเลื่อนเงินเดือน
 เพื่อการพัฒนาบุคลากร
 เพื่อกาหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลกลุ่มที่มีทักษะ
หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ
 เพื่อกาหนดเป็นเงื่อนไขในการปรับเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น
 เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของ
ข้าราชการ/สานัก กอง/องค์กร
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
.
๑. มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge
Management) ภายในของส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า๒ เรื่อง
(๑ คะแนน)
๒. มีระบบการสอนงาน (Coaching หรือ On-the-Job Training)
ของบุคลากรระดับหัวหน้างาน หรือการถ่ายโอนความรู้จากผู้ที่
จะเกษียณอายุราชการอย่างมีแบบแผน โดยเฉพาะองค์ความรู้
ในภารกิจหลัก และรวบรวมเป็นข้อมูลองค์ความรู้เพื่อประโยชน์
ในการเรียนรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป (๒ คะแนน)
๓. มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรู้ในระบบ
การสอนงานของบุคลากรและหัวหน้างาน เพื่อให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
และนาไปใช้ในการปรับปรุงระบบการสอนงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น (๓ คะแนน)

๑๐
แบบ – สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน)
รายการ

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

๑๐) การส่งเสริมให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
มีธรรมาภิบาล
(น้าหนักร้อยละ ๑๐)

๓

๑. มีการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่กาหนดในกฎ ก.พ.
ระเบียบ ก.พ. หรือ หนังสือเวียน ก.พ. (๑ คะแนน)
๒. การพิจารณาตามข้อ ๑ เป็นการพิจารณาโดยคานึงถึงระบบ
คุณธรรมเป็นสาคัญ (ความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค
ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ) (๒ คะแนน)
๓. จัดให้มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกลไกที่
ส่วนราชการใช้มีดังต่อไปนี้ (๓ คะแนน)
๓.๑ มีคณะกรรมการพิจารณาการพัฒนาบุคลากร สมช.
ในการส่งบุคลากรไปอบรมเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
เสมอภาค และโปร่งใส
๓.๒ มีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ
๓.๓ มีคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลในการ
เลื่อนระดับสูงขึ้น

๑๑) บทบาทของผู้นาองค์กรต่อการ
ดาเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม
กฎหมาย และความรับผิดชอบ
ต่อตัดสินใจด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อการกากับ
ดูแลองค์กรที่ดี
(น้าหนักร้อยละ ๑๐)

๓

ให้ส่วนราชการตอบคาถามต่อไปนี้ (ข้อละ ๑ คะแนน)
โปรดระบุจานวนเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการในรอบปี
(ระบุเรื่อง และจานวนข้าราชการที่ร้องทุกข์แยกตามประเภทเรื่อง
ที่ร้องทุกข์)
ไม่มี
.
๑. ผู้นาองค์กรมีกระบวนการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศเพื่อ
ส่งเสริม กากับ และส่งผลให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตาม
กฎหมาย และมีจริยธรรม
. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
.
๒. ผู้นาองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไร ในการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มี
ทักษะหรือสมรรถนะสูงให้อยู่กับองค์กร และการพัฒนาผู้นาใน
อนาคตขององค์กรเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
. ให้นโยบาย เป็นประธาน/ คณะกรรมการ/ คณะทางาน
ในการกาหนดแผนพัฒนา
.
๓. ผู้นาองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไรในการเปิดโอกาสให้ข้าราชการ
มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
. รับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าทีใ่ นการประชุมระดับต่างๆ
หรือผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น การประชุม. กลุ่มย่อย การออกแบบ
สอบถามความคิดเห็น
.

๑๑
แบบ – สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ)
รายการ
๑๒) สภาพแวดล้อมในการทางาน
(น้าหนักร้อยละ ๑๕)

คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๑. จัดให้มีอุปกรณ์และกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน
เพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
(๑ คะแนน)
๒. จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการพลเรือนสามัญที่สะท้อนภาพการทางาน
ของส่วนราชการโดยสามารถดาเนินการได้ครอบคลุมในทุกมิติ
แต่กิจกรรมที่ดาเนินการมีน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ฯ (๒ คะแนน)
๓. จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่สะท้อนภาพการทางานของ
ส่วนราชการโดยสามารถดาเนินการได้ครอบคลุมในทุกมิติ
และกิจกรรมที่ดาเนินการมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ฯ (๓ คะแนน)

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการทางานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน (๒๐ คะแนน)
รายการ

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

๑๓) ระบบการทางานที่เอื้อประโยชน์
ร่วมกันระหว่างปัจเจกบุคคลกับ
องค์กร

๕

ให้ส่วนราชการอธิบายระบบวิธีการทางานที่สามารถช่วยให้บุคลากร
สามารถทางานได้เต็มศักยภาพ สามารถสร้างสรรค์และส่งมอบ
ผลงานที่มีคุณภาพให้กับส่วนราชการ ทั้งนี้ ตามผลการดาเนินการ
ที่ปรากฏในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของส่วนราชการ
ในมิติด้านการทางาน
. ๑. แต่งตั้งคณะทางานการพิจารณาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
.
. ๒. กาหนดการลงเวลาที่ยืดหยุ่น (๓ รอบเวลา) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
เลือกตามความเหมาะสม
.

(น้าหนักร้อยละ ๕)
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ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒.๑ ข้อมูลกาลังคนของส่วนราชการ
รายการ

2562
จานวน

2561
สัดส่วน

จานวน

2560

สัดส่วน

จานวน

สัดส่วน

2.1.1 กาลังคนของส่วนราชการ
1) ข้าราชการ

159

77.18

164

80.39

169

79.34

2) ลูกจ้างประจา

13

6.31

14

6.86

16

7.51

3) ลูกจ้างชั่วคราว

0

0.00

0

0.00

0

0.00

4) พนักงานราชการ

34

16.50

26

12.75

28

13.15

206

100.00

204 100.00

213

100.00

5

100.00

3 100.00

46

100.00

3

60.00

3 100.00

44

95.65

รับโอน

2

40.00

0

0.00

2

4.35

บรรจุกลับ

0

0.00

0

0.00

0

0.00

การเข้ารับราชการตามมาตรา 56

0

0.00

0

0.00

0

0.00

16

100.00

7 100.00

14

100.00

ลาออก

4

28.57

4

57.14

8

57.14

ให้โอน

2

14.29

1

14.29

2

14.29

เกษียณอายุราชการ

7

50.00

2

28.57

4

28.57

อื่นๆ (เสียชีวิต)

1

7.14

0

0.00

0

0.00

ผลรวมกาลังคน
2.1.2 การเคลื่อนไหวของข้าราชการ
1) การเข้ารับราชการ
บรรจุใหม่

2) การสูญเสียข้าราชการ

๑๓
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๒.๒ ข้อมูลข้าราชการของส่วนราชการ
ปี 2562

รายการ

ปี 2561

ปี 2560

กรอบที่มี จานวน (คน) อัตราว่าง กรอบที่มี จานวน (คน) อัตราว่าง กรอบที่มี จานวน (คน) อัตราว่าง

บริหาร
อานวยการ
วิชาการ
ทั่วไป
รวม

6
9

6 0.00
8 11.11

6
9

6 0.00
6 33.33

6
9

5
9

16.67
0.00

160

130 18.75

160

136 15.00

160

139

13.13

19

15 21.05

19

16 15.79

19

16

15.79

194

159 18.04

194

164 15.46

194

169

12.44

เหตุผลสาคัญของการเปลี่ยนแปลง
ในปีงบประมาณ 2562 มีเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1) ข้าราชการลาออก เกษียณอายุราชการ โอนย้ายระหว่างปี และเสียชีวิต
2) การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
.
การดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง ต้องใช้วิธีการดาเนินการและระยะเวลา
ทีแ่ ตกต่างกัน จึงทาให้ร้อยละของอัตราว่างสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

ปี
.
.
.
.

๑๔
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๒.๓ ข้อมูลโครงสร้างอายุของข้าราชการของส่วนราชการ
ช่วงอายุ (ปี)

จานวนข้าราชการ (คน)
ปี 2561
ผู้หญิง
ผู้ชาย

ปี 2562
ผู้หญิง
ผู้ชาย

ปี 2560
ผู้หญิง
ผู้ชาย

<= 24

0

0

1

1

3

2

25-29

31

16

33

19

36

19

30-34

24

10

20

12

19

11

35-39

12

5

12

5

10

5

40-44

10

6

7

4

9

4

45-49

6

4

8

5

8

5

50-54

4

11

6

10

5

9

>=55

9

11

9

12

9

15

รวม

96

63

96

68

99

70

๒.๔ จานวนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่
รายการ

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ข้าราชการ

๕

4

4

พนักงานราชการ

0

1

1

รวม

๕

5

5
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2.5 ข้อมูลด้านงบประมาณการใช้จ่าย
รายการ

ปี 2562
มูลค่า
สัดส่วน

ปี 2561
มูลค่า
สัดส่วน

ปี 2560
มูลค่า
สัดส่วน

2.5.1 งบประมาณตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
๒๙๕,๓๖๓,๒00.00 100.00 304,883,000.00 100.00 239,686,100.00 100.00
งบประมาณรวมของ
ส่วนราชการ (ล้านบาท)
๘๑,๐๕๐,๓00.00 2๗.๔๔ 79,217,200.00 25.98 77,830,300.00 32.47
งบประมาณรายจ่าย
ประเภทงบบุคลากร
(ล้านบาท)
2.5.2 ข้อมูลรายงานต้นทุน
รวมแยกตามแหล่งเงิน
(เบิกจ่ายจริง)
90,940,299.06 29.46 85,802,899.76 31.14 78,674,909.64 29.53
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายด้านการ
ฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จาหน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ต้นทุนในการผลิตอื่น
รวมต้นทุนผลผลิต

7,791,948.81

2.52

4,850,744.25

1.76

5,312,662.21

1.99

52,254,206.72

16.93

48,292,644.85

17.52

32,963,249.87

12.37

85,068,460.20

27.56

66,025,568.31

23.96

79,223,003.63

29.74

20,630,353.82

6.68

18,001,063.03

6.53

18,232,739.05

6.84

0.00
52,000,000

16.85

0.00
52,597,642.47

19.09 52,000,000.00

0.00
19.52

308,685,268.61 100.00 275,570,562.67 100.00 266,406,564.40 100.00
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รายการ
2.5.3 ข้อมูลรายงานต้นทุนกิจกรรมย่อย
เกี่ยวกับบุคลากร
ต้นทุนรวมด้านบริหารบุคลากร
(บาท)
จานวนบุคลากรที่ใช้คานวณ (คน)
ต้นทุนต่อหน่วยด้านบริหาร
บุคลากร (บาท)
ต้นทุนด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (บาท)
จานวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม
ต้นทุนต่อหน่วยด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

144,783.87

99,261.39 3,705,840.90

204

203

194

709.72

488.97

19,102.27

3,815,480.65

3,784,157.13 3,247,246.26

5,376.00

7,942.00

7,472.00

709.72

476.47

434.59

เหตุผลสาคัญของการเปลี่ยนแปลง
ต้นทุนด้ านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปี ๒๕๖๒ เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการจัดโครงการพัฒนา
ทักษะความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงาน และการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่เหมาะสมตามสาย
งานหลักของข้าราชการ ตาแหน่งนักวิเคราะห์โนบายและแผน และตาแหน่งสายสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น
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2.6 ข้อมูลด้านผลการปฏิบัติราชการ
2.6.1 ผลการปฏิบัติราชการ โปรดระบุรายละเอียดตัวชี้วัดสาคัญตามบทบาทภารกิจของส่วนราชการ
(ใช้ข้อมูลตามคารับรองการปฏิบัติราชการ)
รายการ

ปี 2562

หน่วยวัด

เป้าหมาย
1. องค์ประกอบที่ 1 Function
Base
1.1 ความสาเร็จของการขับเคลื่อน
แผนความมั่นคงเฉพาะด้าน

แผน

1. องค์ประกอบที่ 1
1.2 ความสาเร็จของการจัดทา/
เรื่อง
ทบทวนยุทธศาสตร์ แนวทางหรือ
แผนด้านความมั่นคงเฉพาะด้าน
1. องค์ประกอบที่ 1
1.3 จานวนเหตุการณ์ความไม่สงบ เหตุการณ์
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. องค์ประกอบที่ 1
1.4 จานวนมาตรการ แนวทางใน มาตรการ
การป้องกันหรือแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ
1. องค์ประกอบที่ 1
1.5 จานวนความร่วมมือด้านความ เรื่อง
มั่นคงกับต่างประเทศเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
และอาชญากรรมข้ามชาติ

ปี 2561
ผลลัพธ์ที่ได้

ปี 2560

เป้าหมาย

ผลลัพธ์ที่ได้

เป้าหมาย

ผลลัพธ์ที่ได้

-

-

-

-

ชั้นสูง 5 แผน
มาตรฐาน 4 แผน
ขั้นต่า 3 แผน

4

-

-

3

3

3

3

-

-

-

-

น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 397
เหตุการณ์

141

-

-

5

5

5

5

-

-

2

2

2

2
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รายการ
1 องค์ประกอบที่ 1
1.6 ความสาเร็จของ
การบูรณาการฐานข้อมูล
ด้านความมั่นคง

หน่วย
วัด

ปี 2562
เป้าหมาย

ผลผลิต เป้าหมายขั้นสูง
(ร่าง) แผนบูรณาการ
ข้อมูลผ่าน
คณะกรรมการ
พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
- เสนอปรับแก้
กฎหมายที่มี
ปัญหาให้แล้วเสร็จ
- เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้
อย่างน้อย 19
หน่วยงาน
เป้าหมายมาตรฐาน
(ร่าง) แผนบูรณาการ
ข้อมูลผ่าน
คณะกรรมการ
พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
- เสนอปรับแก้
กฎหมายที่มี
ปัญหาให้แล้วเสร็จ
เป้าหมายขั้นต่า
(ร่าง) แผนบูรณาการ
ข้อมูลผ่าน
คณะกรรมการ
พิจารณาให้
ความเห็นชอบ

ปี 2560

ปี 2561
ผลลัพธ์ที่ได้

เป้าหมาย

ผลลัพธ์ที่ได้

เป้าหมาย

(ร่าง) แผน
บูรณาการ
ข้อมูลผ่าน
คณะกรรมการ
พิจารณาให้
ความเห็นชอบ

เสนอแผน
บูรณาการข้อมูล
ด้านความมั่นคง
ต่อ
คณะอนุกรรมการ
รับฟัง
ความคิดเห็นตาม
กรอบระยะเวลา
ที่คณะกรรมการ
จัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง
กาหนด

คณะกรรมการฯ
มีความเห็นให้
ปรับเปลี่ยน
แนวทางและ
รูปแบบ
การกาหนด
แผนฯบูรณาการ
ข้อมูล
ความมั่นคงไป
รวมเป็นส่วน
หนึ่งของแผน
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง
อย่างไรก็ตาม
ภายหลังได้ให้
แยกเป็นแผน
บูรณาการข้อมูล
ด้านความมั่นคง
แต่เนื่องจากเลย
ห้วงเวลาของ
รอบการประเมินฯ
ส่งผลให้ไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
กาหนด

มีระบบที่
สามารถ
เรียกข้อมูล
ขึ้นมา
ใช้งานได้

ผลลัพธ์ที่ได้
มีระบบ
แต่ยังไม่
สมบูรณ์

๑๙
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รายการ
2. องค์ประกอบที่ 2
Agenda Base
การสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจ แก่ประชาชน
2.1 ร้อยละการ
ดาเนินการตามแผนการ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน
2.2 ร้อยละการชี้แจง
ประเด็นสาคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์ (ถ้ามี)
2.3 จานวนรายงาน
สถานการณ์ความมั่นคง
รายเดือน
3. องค์ประกอบที่ 3
4. องค์ประกอบที่ 4
Innovation Base
4.1 ประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
4.2 ข้อเสนอการพัฒนา
นวัตกรรม

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

หน่วย
วัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์ที่ได้

เป้าหมาย

ผลลัพธ์ที่ได้

เป้าหมาย

ผลลัพธ์ที่ได้

ร้อยละ

100

100.00

100

100.00

100

100.00

ร้อยละ

-

-

100

100.00

100

100.00

ฉบับ

ค่าเป้าหมายขั้นสูง
11 ฉบับ

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ร้อยละ

-

-

-

-

64.26

การพัฒนาระบบ
การลา
อิเล็กทรอนิกส์
กาหนดเกณฑ์การ
ผ่านการประเมิน
ที่มีคะแนนตั้งแต่
50 คะแนนขึ้นไป
(คะแนนเต็ม 100
คะแนน)

100

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 96
-

ร้อยละ สานักงาน ก.พ.ร.
จะเป็นผู้พิจารณา
การให้คะแนนตาม
คุณภาพของ
นวัตกรรม โดยมี
คะแนนเต็ม 100
คะแนน

สมช. เสนอ
เรื่อง
ฐานข้อมูล
ความรู้ทาง
ทะเล

-

๒๐
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รายการ

หน่วยวัด

ปี 2562
เป้าหมาย

4 องค์ประกอบที่ 4
4.3 ข้อสนอประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมของส่วน
ราชการ

4 องค์ประกอบที่ 4
4.4 การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
5 องค์ประกอบที่ 5
5.1 การจัดทาและ
ดาเนินการตามแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ผลลัพธ์ที่ได้

ปี 2561
เป้าหมาย

ปี 2560

ผลลัพธ์ที่ได้

ผลงาน

ร้อยละ

80

90.00

ร้อยละ

70

84.00

เป้าหมาย

ผลลัพธ์ที่ได้

การประเมิน รอบที่ 1
ให้ส่วนราชการจัดทา
ข้อเสนอประสิทธิภาพ
และการพัฒนา
นวัตกรรมของ
ส่วนราชการและให้
รายงานมาพร้อมกับ
การรายงานตัวชี้วัด
อื่นๆ ในรอบ
การประเมิน ที่ 1
การประเมิน รอบที่ 2
ให้ส่วนราชการจัดทา
ข้อเสนอประสิทธิภาพ
และการพัฒนา
นวัตกรรมของ
ส่วนราชการและให้
รายงานมาพร้อม
กับการรายงาน
ตัวชี้วัดอื่นๆใน
รอบการประเมินที่ 2

ส่วนราชการจัดทา
ข้อเสนอการพัฒนา
ขีดความสามารถ
ของหน่วยงานใน
ด้านต่างๆ เช่น
การพัฒนา
นวัตกรรมใน
การบริหารจัดการ
ระบบงาน
งบประมาณ
ทรัพยากรบุคคล
ความผูกพันของ
บุคคลต่อองค์การ
เทคโนโลยีฐานข้อมูล
กฎหมาย การพัฒนา
การบริหารจัดการ
องค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ซึ่งมีผลงานเกิดขึ้น
จริง

100

100.00

๒๑
แบบ – สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
รายการ
5 องค์ประกอบที่ 5
5.2 การจัดทาแผนปฏิรูป
องค์การ

5. องค์ประกอบที่ 5
5.3 การดาเนินการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กร
ประกอบด้วย 3 ประเด็น
(3 ตัวชี้วัดย่อย) ดังนี้
1. การจัดทาฐานข้อมูลที่
เกี่ยวกับความมั่นคง เพื่อ
การประเมินและป้องกันหรือ
แก้ไขสถานการณ์ที่อาจเป็น
ภัยต่อความมั่นคงของชาติ
โดยบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การจัดทาพระราชบัญญัติ
ข้อมูลความมั่นคงของรัฐและ
ความลับของทางราชการ
3. การรับฟังความเห็น
ข้อเสนอแนะจาก
ส่วนราชการในภูมิภาคที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ตามนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ

หน่วยวัด

ปี 2562
เป้าหมาย

ผลลัพธ์ที่ได้

แผน

ร้อยละ สานักงาน
ดาเนินการ
ก.พ.ร. จะ
ได้ครบทั้ง
พิจารณาให้
3 ประเด็น
คะแนน ใน
2 ส่วน คือ
การดาเนินงาน
ตามผลผลิต
100 คะแนน

ปี 2561

ปี 2560

เป้าหมาย

ผลลัพธ์ที่ได้

รอบการประเมินที่ 1
ให้ สมช. จัดทาแผน
ปฏิรูปองค์การ โดยวัด
ความครบถ้วนของ
แผน ซึ่งต้องเป็นไป
ตามแบบฟอร์มที่
สานักงาน ก.พ.ร.
กาหนดรอบประเมิน
ที่ 2 กาหนดให้ สมช.
จัดทาข้อเสนอการ
เปลี่ยนแปลงในระยะ
3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)

- จัดส่งแผนปฏิรปู
องค์การที่มี
ความครบถ้วนตาม
แบบฟอร์มและ
เงื่อนไขที่ สานักงาน
ก.พ.ร.กาหนด
-จัดส่งข้อเสนอ
การเปลี่ยนแปลง
ระยะ 3 ปี ของ สมช.
ได้ครบถ้วนตาม
ประเด็นที่สานักงาน
ก.พ.ร.กาหนด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์ที่ได้

๒๒
แบบ – สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
2.6.2 การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน
จานวนข้าราชการ
ปีงบประมาณ
ระดับผลการประเมิน ช่วงคะแนนการประเมิน ช่วงร้อยละการเลื่อนเงินเดือน
พ.ศ.
อานวยการ วิชาการและทั่วไป
1/2562 ดีเด่น
90 – 100.00
3.00 – 6.00
6
54
ดีมาก

80 - 89.99

2.50 – 2.99

1

68

ดี

70 - 79.99

2.20 – 2.49

1

11

พอใช้

60 - 69.99

2.00 – 2.19

-

6

ต่ากว่าร้อยละ 60

-

-

-

ดีเด่น

90 – 100.00

3.00 – 6.00

6

56

ดีมาก

80 - 89.99

2.70 – 2.99

2

81

ดี

70 - 79.99

2.50 – 2.69

-

4

พอใช้

60 - 69.99

2.00 – 2.49

-

-

ต่ากว่าร้อยละ 60

-

-

-

ดีเด่น

90 – 100.00

3.20 - 6.00

5

55

ดีมาก

80 - 89.99

2.80 – 3.19

3

78

ดี

70 - 79.99

2.50 – 2.79

-

2

พอใช้

60 - 69.99

2.00 – 2.49

-

8

ต่ากว่าร้อยละ 60

-

-

-

90 – 100.00

3.20 - 6.00

4

59

ดีมาก

80 - 89.99

2.80 – 3.19

1

64

ดี

70 - 79.99

2.50 – 2.79

1

13

พอใช้

60 - 69.99

2.00 – 2.49

-

7

ต่ากว่าร้อยละ 60

-

-

-

ดีเด่น

90 – 100.00

3.20 - 6.00

3

36

ดีมาก

80 - 89.99

2.68 – 3.19

3

55

ดี

70 - 79.99

2.47 – 2.67

1

9

พอใช้

60 - 69.99

2.00 – 2.46

-

4

ต่ากว่าร้อยละ 60

-

-

-

ต้องปรับปรุง
2/2562

ต้องปรับปรุง
1/2561

2/2561

ต้องปรับปรุง
ดีเด่น

ต้องปรับปรุง
1/2560

ต้องปรับปรุง

๒๓
แบบ – สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
จานวนข้าราชการ
ปีงบประมาณ
ระดับผลการประเมิน ช่วงคะแนนการประเมิน ช่วงร้อยละการเลื่อนเงินเดือน
พ.ศ.
อานวยการ วิชาการและทั่วไป
2/2560 ดีเด่น
90 – 100.00
3.20 - 6.00
3
46
ดีมาก

80 - 89.99

2.68 – 3.19

3

45

ดี

70 - 79.99

2.47 – 2.67

2

6

พอใช้

60 - 69.99

2.00 – 2.46

1

4

ต่ากว่าร้อยละ 60

-

-

-

ต้องปรับปรุง

โปรดระบุหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปแบบในการกาหนดร้อยละของการเลื่อนเงินเดือนที่ใช้ ของแต่ละปี
ผู้บังคับบัญ ชาระดับสานักเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างประจาในสานัก และกาหนดร้อยละของการเลื่อนเงินเดือน โดยส่วนราชการได้จัดสรรวงเงินให้ แต่ละ
สานักบริหารวงเงิน
.

๒๔
แบบ – สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๒.๗ ปัญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สมช. มีร้อยละของการสูญเสียข้าราชการ ซึ่งมาจากการ เกษียณ ลาออก และการโอนย้าย มีหลาย
สาเหตุ ได้แก่ การโอนย้ายเพื่อไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น ต้องการหาประสบการณ์ในสายงาน ที่หลากหลาย
และการเกษียณอายุราชการของข้าราชการ ซึ่งการสรรหาข้าราชการมาทดแทนในแต่ละครั้งมีกระบวนการและ
ใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก
๒.๘ นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สาคัญ ของส่วนราชการเพื่อการปรับปรุง วิธีการ
กระบวนการ หรือแนวทาง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งการพัฒนา หรือการเตรียมการรองรับ
สถานการณ์ในอนาคต ที่จะส่งผลให้ส่วนราชการมีผลการปฏิบัติ ราชการที่ สูงขึ้นหรือมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
หรือสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นอยู่ของส่วนราชการ
(โปรดระบุ ชื่อนวัตกรรม และแสดงความเชื่อมโยงของนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ตลอดจนความ เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการ โดยแสดงสาระสาคัญของ วิธีการดาเนินการ พร้อมผลสัมฤทธิ์ ที่ได้จากการดาเนินการ โดยสามารถ
แนบเอกสารขนาด A๔ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

๒๕
แบบ – สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก
๓.๑ แผนภาพแสดงข้อมูลกาลังคนของส่วนราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑)
๓.๒ แผนภาพแนวโน้มข้าราชการเมื่อเทียบกับกรอบอัตรากาลังที่มี (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๒)
 แสดงเป็นภาพรวมของส่วนราชการ และ
 แยกประเภทตามตาแหน่งอานวยการ/ตาแหน่งวิชาการ/ตาแหน่งทั่วไป
๓.๓ แผนภาพแสดงการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑)
๓.๔ แผนภาพแสดงการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเพื่อทดแทนการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑)
๓.๕ แผนภาพพีรามิดข้าราชการ จาแนกตามช่วงอายุ (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

๒๖
แบบ – สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
3.1 แผนภาพแสดงข้อมูลกาลังคนของส่วนราชการ

๒๗
แบบ – สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
3.2 แผนภาพแนวโน้มข้าราชการเมื่อเทียบกับกรอบอัตรากาลังที่มี
ภาพรวมของส่วนราชการ

แยกประเภทตามตาแหน่งอานวยการ

๒๘
แบบ – สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แยกประเภทตามตาแหน่งวิชาการ

แยกประเภทตามตาแหน่งทั่วไป

๒๙
แบบ – สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
3.3 แผนภาพแสดงการสูญเสียข้าราชการ

๓๐
แบบ – สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
3.4 แผนภาพแสดงการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเพื่อทดแทนการสูญเสียข้าราชการ

๓๑
แบบ – สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
3.5 แผนภาพพีรามิดข้าราชการ จาแนกตามช่วงอายุ

๓๒
แบบ – สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๓๓
แบบ – สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
3.6 แผนภาพแสดงสัดส่วนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่ต่อบุคลากรทั้งหมด

๓๔
แบบ – สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
3.7 แผนภาพแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ

๓๕
แบบ – สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ต้นทุนกิจกรรมของหน่วยการเจ้าหน้าที่

๓๖
แบบ – สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
3.8 แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน

