แบบรายงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป
ของสวนราชการระดับกรม

๒

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป
ของสวนราชการ

แบบ - กรม

๑. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ (๗) บั ญ ญั ติ ว า
ก.พ. มี อํานาจหนาที่ในการกํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการบริหารทรัพยากรบุ คคลของ
ขาราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเปนธรรมและมาตรฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐาน
จากสวนราชการ หรือใหผูแทนสวนราชการ ขาราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงขอเท็จจริง และใหมีอํานาจ
ออกระเบี ย บให ก ระทรวงและกรมรายงานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของข า ราชการพลเรื อ น
ที่อยูในอํานาจหนาที่ไปยัง ก.พ.
๒. ก.พ. จึงไดออกระเบียบ ก.พ. วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ขาราชการพลเรือน เพื่อประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เพื่อใหสวนราชการ
จั ด ทํ า รายงานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของข า ราชการพลเรื อ นในป ง บประมาณที่ ผ า นมา
สงใหสํานักงาน ก.พ. เปนประจําทุกป
๓. วัตถุประสงคของการรายงาน
๓.๑ เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
๓.๒ เพื่อประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของขาราชการพลเรือนของสวนราชการ
๔. การรายงานประกอบดวยเนื้อหาหลัก ๓ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑ การบริ ห ารทรัพ ยากรบุค คลของสว นราชการตามกรอบมาตรฐานความสํา เร็ จ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
สวนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบดวย
๑) ขอมูลเชิงสถิติทั้งในสวนของขอมูลกําลังคน ขอมูลผลการปฏิบัติราชการ และ
ขอมูลการใชจายงบประมาณ
๒) นวัตกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
สวนที่ ๓ ภาคผนวก ประกอบดวยแผนภาพขอมูลเพื่อการวิเคราะหดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ซึ่งไดจากขอมูลในสวนที่ ๒
๕. ให ส ว นราชการจั ด ทํ า รายงานประจํ า ป ต ามแบบที่ สํ า นั ก งาน ก.พ. กํ า หนด (แบบ - กรม)
สงใหสํานักงาน ก.พ. และกระทรวงตนสังกัดภายในเดือนตุลาคม

๔

แบบ - กรม

รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรบุคคล

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการให
คะแนน
๑

๒

ผลการดําเนินงาน

๓

คา
คะแนนที่
ได

๕

5

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก
18.75
5

มิติที่ ๑ ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร
๑.๑ แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑.๒ การบริหารจัดการอัตรากําลัง
๑) แผนอัตรากําลังของสวนราชการ
๒) แผนสรรหา บรรจุ และแตงตั้ง
๓) แผนบริหารจัดการกลุมบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะ
สูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอยางเปนระบบ
๔) แผนการสรางและพัฒนาผูบ ริหารทุกระดับ เพื่อสรางความ
ตอเนื่องในการบริหารราชการ
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
๕) สัดสวนคาใชจา ยดานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ
เหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคคล
๖) ฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตอง
พรอมที่จะนําไปใชประโยชนอยูเสมอ
๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
๘) ระบบการบริหารผลการปฏิบัตงิ าน
๙) สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง
เพื่อพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ
มิติที่ ๔ ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๐) การสงเสริมใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการมีธรรมาภิบาล
๑๑) บทบาทของผูนาํ องคกรตอการตัดสินใจดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อการกํากับดูแลองคกรที่ดี

๒๐.๐๐
๕.๐๐

๐

๓.๗๕
๓.๗๕
๓.๗๕

๑
๑
๑

๒
๒
๒

๓
๓
๓

3
3
2

3.75
3.75
2.50

๓.๗๕

๑

๒

๓

3

3.75

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับ
การทํางาน
๑๒) สภาพแวดลอมในการทํางาน
๑๓) ระบบการทํางานที่เอื้อประโยชนรวมกันระหวางปจเจก
บุคคลกับองคกร
น้ําหนักรวม

๒๐.๐๐

๒๐.๐๐
๖.๖๗

๑

๒

๓

2

15.55
4.44

๖.๖๗

๑

๒

๓

3

6.67

๖.๖๗

๑

๒

๓

2

4.44

3
3

20.00
10.00
10.00

๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐

๑
๑

๒
๒

๓
๓

๒๐.๐๐
๑๐.๐๐

๑

๒

๓

3

20.00
10.00

๑๐.๐๐

๑

๑

๑

3

10.00

๑๕.๐๐
๕.๐๐
๑๐๐.๐๐

20.00
๑
๐

๒

๓
๕

คาคะแนนที่ได

3
5

15.00
5.00
94.30

๕

แบบ - กรม

สวนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
มิติที่ ๑ ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (๒๐ คะแนน)

๑.๑ แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (๕ คะแนน)
แผนกลยุ ท ธ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลดํ า เนิ น การภายใต แ ผนยุ ท ธศาสตร สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ

ประเด็นที่มุงใหความสําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวแหงชาติและแผนพัฒนา
การกีฬาแหงชาติใหบรรลุผลสัมฤทธิ์
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาระบบงาน ระบบดิจิทัล
และการบริหารบุคลากรของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬาเพื่อกาวสู
MOTS ๔.๐

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาความรวมมือดานการ
ทองเที่ยวและกีฬากับภาคีเครือขาย
ในระดับประเทศและตางประเทศ

การบริหารและพัฒนาบุคลากรเชิงรุก เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานจึงตองมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
ควบคูกับการสงเสริมดานจริยธรรมซึ่งจะเปนการสรางภาวะผูนําที่ดี
ในอนาคตใหแกบุคลากรโดยมีแนวทางการดําเนินงาน อาทิ มาตรการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร การบริหารบุคลากร/HR Scorecard
โครงการพัฒนาทักษะการสรางนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ โครงการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวในเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยว มาตรการปอมปรามการทุจริต โครงการสืบสานปณิธานสุจริต
เปนตน

๖
๑.๒ การบริหารจัดการอัตรากําลัง (๑๕ คะแนน)
รายการ

๑) แผนอัตรากําลังของสวนราชการ
(น้ําหนักรอยละ ๓.๗๕)

คะแนน

3

๑.
๒.

๓.

๒) แผนสรรหา บรรจุ และแตงตั้ง
(น้ําหนักรอยละ ๓.๗๕)

3

๑.
๒.
๓.

๓) แผนบริหารจัดการกลุมบุคลากรที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียม
และพัฒนาอยางเปนระบบ
(น้ําหนักรอยละ ๓.๗๕)

2

๑)
๒)
๓)

๔) แผนการสรางและพัฒนาผูบริหาร
ทุ ก ระดั บ เพื่ อ สร า งความต อ เนื่ อ ง
ในการบริหารราชการ
(น้ําหนักรอยละ ๓.๗๕)

3

๑.
๒.
๓.

แบบ - กรม

เกณฑการใหคะแนน
ใชแผนอัตรากําลังของอดีตที่ผาน โดยไมมีขอมูลการ
วิเคราะหอัตรากําลังที่สวนราชการตองการ (๑ คะแนน)
มีขอมูลการวิเคราะหอัตรากําลัง เพื่อจัดทําแผนกรอบ
อัตรากําลังประจําปที่สวนราชการตองการ และนําไปสูการ
กําหนดจํานวน ประเภท และระดับตําแหนง เสนอ อ.ก.พ.
กระทรวงพิจารณา (๒ คะแนน)
มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
อยางตอเนื่อง และนําไปสูการกําหนดจํานวน ประเภท และ
ระดับตําแหนง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา (๓ คะแนน)
มีแนวทางและกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแตงตัง้
อยางไมเปนทางการชัดเจน (๑ คะแนน)
มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแตงตั้งไดตามกรอบ
อัตรากําลัง โดยมีอัตราวางเกินกวารอยละ ๖ ของกรอบ
อัตรากําลัง (๒ คะแนน)
มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแตงตั้งไดตามกรอบ
อัตรากําลัง โดยมีอัตราวางไมเกินรอยละ ๖ ของกรอบ
อัตรากําลัง (๓ คะแนน)
มีแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions)
ของตําแหนงงานสําคัญๆ ในกลุม ภารกิจหลักของ
สวนราชการ (๑ คะแนน)
มีแผนพัฒนาทางกาวหนาในอาชีพ (Career Development
Plan) สําหรับตําแหนงสําคัญๆ ในกลุมภารกิจหลักของ
สวนราชการ (๒ คะแนน)
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ในการคัดเลือกบุคลากร เพื่อให
ไดมาซึ่งกลุมบุคคลที่มที ักษะ หรือสมรรถนะสูง และจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคลตามแผนพัฒนาทางกาวหนาในอาชีพ
เพื่อเตรียมและพัฒนาอยางเปนระบบ (๓ คะแนน)
กําหนดตําแหนงหลักที่ตองการสรางความตอเนื่องในการ
บริหารราชการ พรอมเกณฑคุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับ
ตําแหนงหลักดังกลาว (Success Profile) (๑ คะแนน)
ประเมินสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงหลักกับบุคลากร
ผูมีสิทธิทุกคน เพื่อจัดทําแผนการสรางและพัฒนาผูบริหาร
อยางเปนระบบ (๒ คะแนน)
มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสรางและพัฒนาผูบริหาร
เพื่อความตอเนื่องในการบริหารราชการ (๓ คะแนน)

๗

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน)
รายการ

คะแนน

๖) ฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความถูกตอง พรอมที่จะ
นําไปใชประโยชนอยูเสมอ
(น้ําหนักรอยละ ๖.๖๗)

3

๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(น้ําหนักรอยละ ๖.๖๗)

2

๕) สัดสวนคาใชจายดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม
และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร
(Productivity)
(น้ําหนักรอยละ ๖.๖๗)

2

แบบ - กรม

เกณฑการใหคะแนน
๑. มีรายงานตนทุนรวม และตนทุนกิจกรรมยอยเกี่ยวกับ
บุคลากรของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด (๑ คะแนน)
๒. เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนของปงบประมาณปจจุบัน
กับปงบประมาณที่ผา นมาวามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถงึ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว (๒ คะแนน)
๓. จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพกําลังคน ประจําปงบประมาณ
พรอมทั้งกําหนดเปาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพใหชัดเจน
(สามารถวัดผลได) เพื่อนําไปใชเพิ่มประสิทธิภาพกําลังคน
ในรอบปงบประมาณถัดไป โดยแผนฯ ดังกลาวไดรับความ
เห็นชอบจากผูบ ริหารระดับสูงของสวนราชการ (๓ คะแนน)
๑. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
บุคคลของสวนราชการ (๑ คะแนน)
๒. มีการปรับปรุงฐานขอมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางสม่ําเสมอและทันทวงที (๒ คะแนน)
๓. ฐานขอมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสวนราชการสามารถเชื่อมโยงกับระบบ DPIS ของ
สํานักงาน ก.พ. และขอมูล ณ ๑ เมษายน มีความถูกตอง
ตรงกัน (๓ คะแนน)
๑. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ
ใหบริการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (๑ คะแนน)
๒. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการใหบริการดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฐานขอมูลเกี่ยวกับบุคคลไดอยางนอย ๓ ระบบ
ดังนี้ (๒ คะแนน)
๒.๑ ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม
๒.๒ ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน
๒.๓ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
๓. มีการนําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากผูใชงานในระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นตามขอ ๒ มาปรับปรุงใหการใชระบบ
สารสนเทศในรอบปงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓ คะแนน)

๘

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน)
รายการ

๘) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(น้ําหนักรอยละ ๑๐)

คะแนน

3

๑.
๒.
๓.

๙) สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนา
บุคลากรของสวนราชการ
(น้ําหนักรอยละ ๑๐)

3

๑.
๒.

๓.

แบบ - กรม

เกณฑการใหคะแนน
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตาม ว.๒๐/๒๕๕๒ (๑ คะแนน)
KPI ระดับบุคคลสอดคลองกับภารกิจและผลผลิตหลัก หรือ
มาตรฐานงาน (Job Standard) ของตําแหนงตามที่กาํ หนด
(๒ คะแนน)
ผลการประเมินที่ไดสามารถจําแนกความแตกตางและจัดลําดับ
ผลการปฏิบัติงานของขาราชการไดอยางชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ โดยถูกนําไปใชประโยชน ดังนี้ (๓ คะแนน)
เพื่อการเลื่อนเงินเดือน
เพื่อการพัฒนาบุคลากร
เพื่อกําหนดเปนเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลกลุมที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาทางกาวหนาในอาชีพ
เพื่อกําหนดเปนเงื่อนไขในการปรับเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น
เพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของ
ขาราชการ/สํานัก กอง/องคกร
อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................
มีระบบการบริหารจัดการองคความรู (Knowledge
Management) ภายในของสวนราชการ ไมนอยกวา ๒ เรื่อง
(๑ คะแนน)
มีระบบการสอนงาน (Coaching หรือ On-the-Job
Training) ของบุคลากรระดับหัวหนางาน หรือการถายโอน
ความรูจากผูที่จะเกษียณอายุราชการอยางมีแบบแผน
โดยเฉพาะองคความรูในภารกิจหลัก และรวบรวมเปน
ขอมูลองคความรูเพื่อประโยชนในการเรียนรูของบุคลากร
ผูปฏิบัตงิ านรุนตอไป (๒ คะแนน)
มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรูใน
ระบบการสอนงานของบุคลากรและหัวหนางาน เพื่อให
บุคลากรผูปฏิบัติงานมีทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ
การปฏิบัติงาน และนําไปใชในการปรับปรุงระบบการสอนงาน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๓ คะแนน)

๙

มิติที่ ๔ ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน)
รายการ

คะแนน

๑๑) บทบาทของผูนําองคกรตอการ
ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม
กฎหมาย และความรับผิดชอบ
ตอตัดสินใจดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อการกํากับ
ดูแลองคกรที่ดี
(น้ําหนักรอยละ ๑๐)

3

๑๐) การสงเสริมใหการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
มีธรรมาภิบาล
(น้ําหนักรอยละ ๑๐)

3

แบบ - กรม

เกณฑการใหคะแนน
๑. มีการดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ ที่กําหนดในกฎ ก.พ.
ระเบียบ ก.พ. หรือ หนังสือเวียน ก.พ. (๑ คะแนน)
๒. การพิจารณาตามขอ ๑ เปนการพิจารณาโดยคํานึงถึงระบบ
คุณธรรมเปนสําคัญ (ความรู ความสามารถ ความเสมอภาค
ความเปนธรรม และประโยชนของทางราชการ) (๒ คะแนน)
๓. จัดใหมีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการ เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปตามระบบคุณธรรม
โดยกลไกทีส่ วนราชการใชมีดงั ตอไปนี้ (๓ คะแนน)
๓.๑ มีชองทางใหรองเรียน/รองทุกข
๓.๒ มีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
ใหสวนราชการตอบคําถามตอไปนี้ (ขอละ ๑ คะแนน)
โปรดระบุจาํ นวนเรื่องรองทุกขของขาราชการในรอบป
(ระบุเรื่อง และจํานวนขาราชการที่รองทุกขแยกตามประเภท
เรื่องที่รองทุกข)
- สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไมมีเรื่อง
รองทุกขของขาราชการในรอบทีที่ผานมา
ผูนําองคกรมีกระบวนการอยางไรในการสรางบรรยากาศ
เพื่อสงเสริม กํากับ และสงผลใหบุคลากรในองคกรปฏิบัติตาม
กฎหมาย และมีจริยธรรม
- ผูบริหารปฏิบัติตนตามกฎหมายและจริยธรรมเปนแบบอยาง
ใหกับบุคลากรในหนวยงาน
๑. ผูนําองคกรมีสวนรวมอยางไร ในการพัฒนากลุมบุคลากรที่มี
ทักษะหรือสมรรถนะสูงใหอยูกับองคกร และการพัฒนาผูน ําใน
อนาคตขององคกรเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางตอเนื่อง
- ใหการสนับสนุนการพัฒนาบุ คลากรที่มีสมรรถนะสู ง
ในทุกรูปแบบ เชน การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การเลื่อนเงินเดือน
เปนตน
๒. ผูนําองคกรมีสวนรวมอยางไรในการเปดโอกาสใหขาราชการ
มีสวนรวมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ประชุมรับฟงความคิดเห็นในการบริหารทรัพยากรบุคคล

๑๐

แบบ - กรม

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (๒๐ คะแนน)
รายการ

คะแนน

๑๓) ระบบการทํางานที่เอื้อประโยชน
รวมกันระหวางปจเจกบุคคลกับ
องคกร
(น้ําหนักรอยละ ๕)

5

๑๒) สภาพแวดลอมในการทํางาน
(น้ําหนักรอยละ ๑๕)

3

เกณฑการใหคะแนน
๑. จัดใหมีอุปกรณและกระบวนการเจาหนาที่สัมพันธขั้นพื้นฐาน
เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร
(๑ คะแนน)
๒. จัดใหมีกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการพลเรือนสามัญทีส่ ะทอนภาพการทํางานของ
สวนราชการโดยสามารถดําเนินการไดครอบคลุมในทุกมิติ
แตกิจกรรมที่ดําเนินการมีนอยกวาครึ่งหนึ่งของกิจกรรม
ตามยุทธศาสตรฯ (๒ คะแนน)
๓. จัดใหมีกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการพลเรือนสามัญทีส่ ะทอนภาพการทํางานของ
สวนราชการโดยสามารถดําเนินการไดครอบคลุมในทุกมิติ
และกิจกรรมที่ดําเนินการมีมากกวาครึ่งหนึ่งของกิจกรรม
ตามยุทธศาสตรฯ (๓ คะแนน)
ใหสวนราชการอธิบายระบบวิธกี ารทํางานทีส่ ามารถชวยให
บุคลากรสามารถทํางานไดเต็มศักยภาพ สามารถสรางสรรคและ
สงมอบผลงานที่มีคุณภาพใหกับสวนราชการ ทั้งนี้ ตามผลการ
ดําเนินการทีป่ รากฏในยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สวนราชการ ในมิติดา นการทํางาน
เนนระบบการทํางานเชิงรุก การมีสวนรวมของบุคลากร
ในการบริหารงาน มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงสวัสดิการให
ตรงกับความตองการของบุคลากร จัดหาและจัดสรรเครื่องมือและ
อุปกรณการทํางานที่จําเปนในการปฏิบัตงิ านอยางพอเพียง และ
จัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน รวมถึง
มีมาตรการปองกันที่สอดคลองกับสถานการณ Covid - 19

๑๑

สวนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบ - กรม

๒.๑ ขอมูลกําลังคนของสวนราชการ
รายการ
๒.๑.๑ อัตรากําลังคน
๑) ขาราชการ
๒) ลูกจางประจํา
๓) ลูกจางชั่วคราว
๔) พนักงานราชการ
ผลรวมกําลังคน
๒.๑.๒ การเคลื่อนไหวของขาราชการ
๑) การเขารับราชการ
- บรรจุใหม
- รับโอน
- บรรจุกลับ
- การเขารับราชการตาม
มาตรา ๕๖
๒) การสูญเสียขาราชการ
- ลาออก
- ใหโอน
- เกษียณอายุ
- อื่นๆ

ป 2563
จํานวน สัดสวน
419
57
0
40
๕๑6

๘๑.๘๔
๑๑.๑๓
๐.๐๐
๗.๐๓
๑๐๐

๓๑
๑๓
๑๖
๒
๐
29
๒
๑๖
๑๐
๑

ป 2562
จํานวน สัดสวน
419
57
0
36
511

ป 2561
จํานวน สัดสวน

88.21
11.79
0.00
7.05
100

413 79.12
60 11.49
0
0.00
49
9.39
522 100.00

๑๐๐
๔๑.๙๔
๕๑.๖๑
๖.๔๕
๐.๐๐

35 100.00
9 25.71
25 71.43
1
2.86
0
0.00

37 100.00
22 59.46
15 40.54
0
0.00
0
0.00

๑๐๐
6.90
55.17
34.48
3.45

32 100.00
8 25.00
15 46.88
8 25.00
1
3.13

29 100.00
4 13.79
13 44.83
11 37.93
1
3.45

๒.๒ ขอมูลขาราชการของสวนราชการ
รายการ
๑. บริหาร
๒. อํานวยการ
๓. วิชาการ
๔. ทั่วไป
รวม

ป 2563
ป 2562
ป 2561
กรอบ จํานวน อัตรา กรอบ จํานวน อัตรา กรอบ จํานวน อัตรา
ที่มี
(คน) วาง ที่มี (คน) วาง ที่มี (คน) วาง
๖
๕
๑
6
4
2
6
5
1
๘๑
81
0 81
77
4 81
68 13
๓๐๐ ๒๕6 ๔4 300 246 54 294 255 39
๓๒
29
3 32
30
2 32
32
0
419 371 48 419 357 62 413 360 53

เหตุผลสําคัญของการเปลี่ยนแปลง
………………………………………………………………ไมมี……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๑๒

แบบ - กรม

๒.๓ ขอมูลโครงสรางอายุของขาราชการของสวนราชการ
ชวงอายุ (ป)
<= ๒๔
๒๕-๒๙
๓๐-๓๔
๓๕-๓๙
๔๐-๔๔
๔๕-๔๙
๕๐-๕๔
>=๕๕
รวม

ป 2563
ผูหญิง
ผูชาย
2
0
9
1
30
25
42
21
43
25
31
20
32
23
22
45
211
160

จํานวนขาราชการ (คน)
ป 2562
ผูหญิง
ผูชาย
1
0
8
4
32
22
41
20
47
25
30
20
23
24
19
41
201
156

๒.๔ จํานวนบุคลากรของหนวยการเจาหนาที่
รายการ
๑. ขาราชการ
๒. พนักงานราชการ
รวม

ป 2563
8
1
9

จํานวน (คน)
ป 2562
8
1
9

ป 2561
8
1
9

ป 2561
ผูหญิง
ผูชาย
1
1
12
8
36
21
38
23
45
22
31
16
20
34
18
33
201
158

๑๓

แบบ - กรม

๒.๕ ขอมูลดานงบประมาณการใชจาย
รายการ
๒.๕.๑ งบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณรวมของสวนราชการ
(ลานบาท)
งบประมาณรายจายประเภทงบบุคลากร
(ลานบาท)
๒.๕.๒ ขอมูลรายงานตนทุนรวมแยกตาม
แหลงเงิน (เบิกจายจริง)
คาใชจายบุคลากร
คาใชจายดานการฝกอบรม
คาใชจายเดินทาง
คาตอบแทนใชสอยวัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายเงินอุดหนุน
ตนทุนในการผลิตอื่น
รวมตนทุนผลผลิต
รายการ
๒.๕.๓ ข อ มู ล รายงานต น ทุ น กิ จ กรรมย อ ย
เกี่ยวกับบุคลากร
ตนทุนรวมดานบริหารบุคลากร (บาท)
จํานวนบุคลากรที่ใชคํานวณ (คน)
ตนทุนตอหนวยดานบริหารบุคลากร
ตนทุนดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จํานวนชั่วโมง/คนการฝกอบรม
ตนทุนตอหนวยดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ป 2563
มูลคา
สัดสวน

ป 2562
มูลคา
สัดสวน

ป 2561
มูลคา
สัดสวน

694.39 100.00

901.23 100.00

987.70 100.00

191.97

27.65

196.40

21.79

196.04

19.85

211.96
5.39

71.23
1.81

71.22

23.93

231.36
81.19
49.66
713.05

18.85
6.61
4.04
58.08

212.95
104.51
53.20
823.75

15.07
7.40
3.77
58.31

108.01
8.80
86.98
6.16
9.01 3.03
11.19
0.91
63.70
4.51
33.24
2.71
67.71
4.79
297.57 100.00 1,227.70 100.00 1,412.80 100.00
ป 2563

ป 2562

ป 2561
17,745,833.33
494
35,922.73

เหตุผลสําคัญของการเปลี่ยนแปลง
……………………………………………………………........ไมมี…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

๑๔

แบบ - กรม

๒.๖ ขอมูลดานผลการปฏิบัติราชการ

๒.๖.๑ ผลการปฏิบัติราชการ โปรดระบุรายละเอียดตัวชี้วัดสําคัญตามบทบาทภารกิจของสวนราชการ
รายการ
ตัวชี้วัดที่ ๑ รายไดจากการ
ทองเที่ยว
ตัวชี้วัดที่ ๒ จํานวนกิจกรรม
ระดับนานาชาติ (world event)
ดานกีฬา
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละความพึง
พอใจของนักทองเที่ยวที่กลับมา
เที่ยวใหม

ป 2563
เปาหมาย
ผลลัพธที่ได
ลานลานบาท 3,304,220.07 1,449,200.01
หนวยวัด

ป 2562
ป 2561
เปาหมาย
ผลลัพธที่ได
เปาหมาย
ผลลัพธที่ได
3,200,000 2,527,526.72 3,024,832
3,033,471.96

กิจกรรม

-

-

8

100

รอยละ

-

-

100

100

66
100
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จใน
รอยละ
การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการทองเที่ยว (Tourism
Intelligence Center: TIC)
ผลการดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ
หนวยวัด
เปาหมาย/ประเด็นการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
เปาหมายขั้นตน (50)
2,903,022.38
1. รายได จ ากการท อ งเที่ ย ว
ลานลานบาท เปาหมายมาตรฐาน (75) 3,098,976.39
1,449,200.01
เพิ่มขึ้น
เปาหมายขั้นสูง (100) 3,304,220.07
2. รายได จ ากการท อ งเที่ ย ว ลานลานบาท เปาหมายขั้นตน (50)
277,901.33
159,772.23
เมืองรอง
เปาหมายมาตรฐาน (75) 293,741.71
เปาหมายขั้นสูง (100)
309,776.61
3. ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการ จํานวนเรือ่ ง ขอเสนอเชิงนโยบายด านการท องเที่ ยวและกีฬาเสนอต อ (1 เรื่อง)
จัดทํา ขอเสนอเชิงนโยบายด า น
คณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ คณะกรรมการรั ฐ มนตรี
การทองเที่ยวและกีฬา
ฝายเศรษฐกิจ
4. ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนความปลอดภัยสําหรับนักทองเที่ยว
4.1 มาตรการส ง เสริ ม ความ
- การติดตามและประเมินผลการนํามาตรการสงเสริมความ ไมผาน
ปลอดภัยดานการทองเที่ยวทาง
ปลอดภัยทางบกไปใชในพื้นที่ทดลอง
ทะเลและทางบก
- การจัดทําขอเสนอตอ ท.ท.ช.
ไมผาน
- การขยายผล
ไมผาน
4.2 มาตรการส งเสริ มความ
- ปลัดกระทรวงฯ เห็นชอบ
ผาน
ปลอดภัยดานการทองเที่ยวทางน้ํา
- คณะกรรมการนโยบายการทองเทีย่ วแหงชาติ (ท.ท.ช.) เห็นชอบ ไมผาน
- จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ไมผาน
5.ความสําเร็จของการดําเนินการของหนวยงานในการแกไขวิกฤตการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19
5.1 ความสําเร็จของการดําเนินการ
ความสํา เร็จ ในการดําเนินมาตรการ คื อ ความสํา เร็จ ของ 0 มาตราการ
ตามมาตรการช วยเหลื อ เยี ยวยา
สํา นัก งานปลัดกระทรวงฯ ในการกํา กั บ ติดตาม และให
ฟ นฟู ภาคการท องเที่ ยวและกี ฬา
ขอ เสนอต อหน วยงานในสั งกั ดในการดํา เนิ นมาตรการใน
จากสถานการณการแพรระบาดของ
แตละมาตรการ
โรคโควิด-19
5.2 การดําเนินการของหนวยงาน
- การดํ า เนิน การตามมติ ครม. ในการปรั บ เปลี่ ย นเวลา ผาน
ตามมาตรการป อ งกั น การแพร
ทํางานทํางานเหลื่อมเวลา และการจัดประชุมทางไกล
ระบาดของโรคโควิด-19
- การปรับสภาพแวดลอมของสถานที่ทํางานเพื่อปองกันการ ไมผาน
แพรระบาดของโรคโควิด-19
- ผูติดเชื้อภายในสํานักงาน
ไมผาน

๑๕
รายการ

หนวยวัด

การถอดบทเรียนในการบริห าร
จัดการผลกระทบและการแกไข
ปญหาในสภาวะวิกฤตโควิด-19
(COVID-19)

-

เปาหมาย/ประเด็นการประเมิน

แบบ - กรม

ผลการดําเนินงาน

สถานการณจากสภาวะวิกฤตโควิด 19 สงผลใหการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงานไดรับผลกระทบอยางมาก เนื่องจากหนวยงานตอง
ทุมเททรัพยากรในการแกไขและปองกันสถานการณตาง ๆ รวมทั้ง
ผลกระทบดานเศรษฐกิจที่ทําใหการดําเนินงานของหนวยงานไม
สามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว และไมสามารถสามารถจัดทํา
ประมาณการแนวโนมสถานการณดานการท องเที่ยว โดยเฉพาะ
1. ป ญ หาและอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งานในภาพรวม/ อยางยิ่งรายไดจากการทองเที่ยวเมืองรองที่ชัดเจนได เนื่องจากเปน
สถานการณ ท่ี ไม เคยเกิ ดขึ้ นมาก อน ส งผลให เครื่ องมื อในการ
ผลกระทบที่ไดรับ
วิ เ คราะห ส ถานการณ โ รคระบาดที่ ผ า นมา ไม ส ามารถนํ า มา
คาดการณ โรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ได นอกจากนี้ การ
ทองเที่ยวตองดํ าเนินไปในรูปแบบวิถีปกติใหม (New Normal)
รวมทั้ ง ความเชื่ อ มั่ นในการเดิ น ทางท อ งเที่ ยวของประชาชน
เปลี่ ยนแปลงไป ทํ า ให ไม ส ามารถคาดการณ ร ายได จ ากการ
ทองเที่ยวโดยการใชฐานขอมูลจากที่ผานมาได
1. ทําความสะอาดอาคารของสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
2. ห า มข า ราชการ บุ ค ลากรและเจ า หน า ที่ ข องสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเดินทางไปประเทศกลุมเสี่ยง
อันอาจติดเชื้อโควิด 19 และเดินทางกลับภูมิลําเนาหรือตางจังหวัด
3. ปรับเปลี่ยนการประชุมมาเปน online หรือ Conference
4. จัดทําหน ากากผ าที่ ได มาตรฐานในการป องกันเชื้อโควิด 19
แจกใหกับขาราชการ บุคลากร เจาหนาที่
5. จั ดหาเจลแอลกอฮอล ตั้ งตามจุ ด ๆ ต างภายในสํ านั กงาน
ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สําหรับใหบริการขาราชการ
บุคลากร เจาหนาที่และประชาชนที่เขามาติดตอราชการ
2. การแกไขปญหา/การดําเนินการของหนวยงานเพื่อลด 6. ใหทุกหนวยงานไดพิจารณามาตรการเหลื่อมเวลาการทํางาน
และการทํางานที่ บาน และสงเสริมใหใชระบบอิ นเทอรเน็ต เช น
ผลกระทบ
การประชุมทางไกล โดยใหหนวยงานราชการทุกหนวยทําแผนการ
ทํางานจากบานและรายงานผลการปฏิบัติตอศูนยฯ
7. เพื่ อรั กษาเสถี ยรภาพและความยั่ งยื นของอุ ตสาหกรรมการ
ท องเที่ ยวไทยในภาพรวม ผ านการกระตุ นให เกิ ดการเดิ นทาง
ทองเที่ยวในประเทศอันจะสามารถกระตุนใหระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเกิดเสถียรภาพไดในระยะเวลาอันสั้น
8. มีประกาศคูมือการปฏิบัติตามมาตรการผอนปรนกิจการและ
กิจกรรมดานการกีฬา เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโรควิด 19 ฉบับที่ 1 จํานวน 14 ชนิดกีฬา ฉบับที่ 2 จํานวน 46 ชนิด
กีฬา ฉบับที่ 3 จํานวน 31 ชนิดกีฬา
1. นโยบายชัดเจนทันกาล เชน รัฐบาลผอนคลายมาตรการระยะที่
4 เริ่มเปดใหเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ โดยกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกี ฬาจะเสนอมาตรการสนั บสนุ นหรื อกระตุ นการ
ทองเที่ยวภายในประเทศ
3. ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงาน
2. มี การประชาสั มพั นธ ขาวสารที่ ถูกตองจากทางราชการ หรื อ
กระทรวงสาธารณสุขผานชองทางสื่อโซเซียล เชน กลุมไลน เฟชบุค
เปนตน เพื่อสรางความตระหนักทราบถึงขอมูลขาวสารที่ถูกตอง
3. บุคลากรในองคกรมีทัศนคติที่ดีปรับตัวไวมีทักษะที่จําเปนกับหนางานนั้น

4. ขอเสนอแนะในการดําเนินงานเพื่อเตรียมความพรอม
รับมือสภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เหตุผลสําคัญของการเปลีย่ นแปลง

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวมีการจัดทําแผนดําเนินธุรกิจ
อยางต อเนื่องสํ าหรับการบริหารความพร อมตอสภาวะวิ กฤตใน
อนาคตซึ่งในแผนฯ จะมีเรื่องของโรคระบาด

สถานการณการแพรระบาดของไวรัส Covid - ๑๙ มีผลใหไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามตัวชี้วัดได
ซึ่งตามมติ คณะรัฐ มนตรี เมื่ อวัน ที่ ๑๕ กัน ยายน ๒๕๖๓ เห็น ชอบตาม สํานักงาน ก.พ.ร. ไมตองนําผลการ
ดําเนินงานของสว นราชการมาประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๖

แบบ - กรม

๒.๖.๒ การบริหารผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทน
รอบ
การประเมิน/
ปที่
๑/2563

๒/2563

๑/2562

๒/2562

ระดับผล
การประเมิน

ชวงคะแนน
การประเมิน

ชวงรอยละ
การเลื่อนเงินเดือน

ดีเดน

90.00 – 100.00

ดีมาก

จํานวนขาราชการ

2.76 – 3.00

อํานวยการ
๗๐

วิชาการและทั่วไป
๙๒

80.00 – 89.99

2.51 – 2.75

๖

๑๑

ดี

70.00 – 79.99

2.26 – 2.50

๑

๑

พอใช

60.00 – 69.99

2.01 – 2.25

๐

๐

ตองปรับปรุง

ต่ํากวารอยละ ๖๐

0.00 – 2.00

๐

๐

ดีเดน

90.00 – 100.00

2.76 – 3.00

๘๒

๘๘

ดีมาก

80.00 – 89.99

2.51 – 2.75

๐

๑๑

ดี

70.00 – 79.99

2.26 – 2.50

๐

๑

พอใช

60.00 – 69.99

2.01 – 2.25

๐

๐

ตองปรับปรุง

ต่ํากวารอยละ ๖๐

0.00 – 2.00

๐

๐

ดีเดน

90.00 – 100.00

2.76 – 3.00

๗๐

๙๒

ดีมาก

80.00 – 89.99

2.51 – 2.75

๖

๑๑

ดี

70.00 – 79.99

2.26 – 2.50

๑

๑

พอใช

60.00 – 69.99

2.01 – 2.25

๐

๐

ตองปรับปรุง

ต่ํากวารอยละ ๖๐

0.00 – 2.00

๐

๐

ดีเดน

90.00 – 100.00

2.76 – 3.00

๘๒

๘๘

ดีมาก

80.00 – 89.99

2.51 – 2.75

๐

๑๑

ดี

70.00 – 79.99

2.26 – 2.50

๐

๑

พอใช

60.00 – 69.99

2.01 – 2.25

๐

๐

ตองปรับปรุง

ต่ํากวารอยละ ๖๐

0.00 – 2.00

๐

๐

๑๗
รอบ
การประเมิน/
ปที่
๑/2561

๒/2561

หมายเหตุ

ระดับผล
การประเมิน

แบบ - กรม

ชวงคะแนน
การประเมิน

ชวงรอยละ
การเลื่อนเงินเดือน

ดีเดน

90.00 – 100.00

ดีมาก

จํานวนขาราชการ

2.76 – 3.00

อํานวยการ
69

วิชาการและทั่วไป
57

80.00 – 89.99

2.51 – 2.75

0

41

ดี

70.00 – 79.99

2.26 – 2.50

0

0

พอใช

60.00 – 69.99

2.01 – 2.25

0

0

ตองปรับปรุง

ต่ํากวารอยละ ๖๐

0.00 – 2.00

0

0

ดีเดน

90.00 – 100.00

2.76 – 3.00

62

69

ดีมาก

80.00 – 89.99

2.51 – 2.75

9

29

ดี

70.00 – 79.99

2.26 – 2.50

0

2

พอใช

60.00 – 69.99

2.01 – 2.25

0

0

ตองปรับปรุง

ต่ํากวารอยละ ๖๐

0.00 – 2.00

0

0

โปรดระบุหลักเกณฑเกี่ยวกับรูปแบบในการกําหนดรอยละของการเลื่อนเงินเดือนที่ใชของแตละป

การกําหนดรอยละการเลื่อนเงินเดือนใชแนวทางการประเมินทั้งแบบอิงกลุมและแบบอิงเกณฑ
โดยใหอิสระผูบริหารวงเงินเลือกรูปแบบไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เปนไปตามนโยบายของสวนราชการ
โดยยึดถือหลักความเปนธรรม ความเสมอภาคของผูที่มีผลสัมฤทธิ์ในระดับที่แตกตางกัน เพื่อใหสามารถนําผล
การประเมินที่ไดรับไปพัฒนางานที่รับผิดชอบตอไป

๑๘

แบบ - กรม

๒.๗ ปญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
1. ผูเกษียณอายุราชการสวนใหญเปนผูที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ
หรือความสามารถเฉพาะตัว การสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานทดแทนไดยาก และขาราชการที่บรรจุเขารับ
ราชการใหมไมไดรับการถายทอดองคความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
2. การสูญเสียตําแหนงในระดับปฏิบัติงานและระดับปฏิบัติการ เนื่องจากมาตรการปรับขนาด
กําลังคนภาครัฐ การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับที่สูงขึ้น และการกําหนดตําแหนงโดยการเปลี่ยน
ประเภท สายงาน และระดับตําแหนง
3. สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีอัตราการยายกลับภูมิลําเนาของขาราชการสูง
ทําใหไมสามารถจัดบุคลากรลงตามตําแหนงที่มีความเหมาะสมได
4. สํ า นั กงานปลั ดกระทรวงการท องเที่ ย วและกีฬา ไดป รับ ปรุ งการกําหนดตําแหนงประเภท
อํานวยการ ระดับตน เปนประเภท อํานวยการ ระดับสูง เพื่อใหสอดคลองกับภาระงานที่มีความยุงยากซับซอน
มากขึ้น และเปนขวัญกําลังใจใหแกขาราชการผูปฏิบัติงาน โดยยกเวนการยุบเลิกตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน
ก.พ. ที่ นร 1008/ว 20 ลงวั น ที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งตองกัน ตําแหนงไวไมส ามารถบรรจุแตงตั้ง
ขาราชการได อาจสงผลกระทบในกรณีหนวยงานตองการบุคลากรเรงดวนนอกเหนือจากแผนการดําเนินงาน
ที่วางไว
5. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
6. บุคลากรขาดความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการความรูในองคกร (KM)
7. การทํางานเปนทีมยังขาดประสิทธิภาพ
๒.๘ นวัตกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สําคัญของสวนราชการเพื่อการปรับปรุงวิธีการ
กระบวนการ หรือแนวทางที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งการพัฒนา หรือการเตรียมการรองรับ
สถานการณในอนาคตที่จะสงผลใหสวนราชการมีผลการปฏิบัติราชการที่สูงขึ้นหรือมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
หรือสามารถชวยแกไขปญหาหรือสถานการณดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนอยูของสวนราชการ
(โปรดระบุชื่อนวัตกรรม และแสดงความเชื่อมโยงของนวัตกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลกับประเด็น
ยุ ทธศาสตร ของส ว นราชการ ตลอดจนความเชื่อมโยงกับ แผนกลยุทธดานการบริห ารทรัพยากรบุ คคลของ
สวนราชการ โดยแสดงสาระสําคัญของวิธีการดําเนินการ พรอมผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการดําเนินการ โดยสามารถ
แนบเอกสารขนาด A๔ เพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม)
เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของไวรัส Covid - ๑๙ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ กําหนดแนวทางการใหขาราชการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา ไดดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางดังกลาว โดยใหขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ที่บาน (Work from home) และกําหนดใหลงเวลาการปฏิบัติงานผานระบบออนไลน (Google Form)
การติดตามผลการปฏิบัติงาน การทํางานใชวิธีการสื่อสารผานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสามารถประชุม
ทางไกลผานระบบ Zoom ทั้งนี้ การดําเนินการไมกระทบตอคุณภาพของภารกิจของสวนราชการ ซึ่งสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเด็น
ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 พั ฒ นาระบบงาน ระบบดิ จิ ทั ล และการบริ ห ารบุ ค ลากรของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬาเพื่อกาวสู MOTS ๔.๐

๑๙
.

แบบ - กรม

สวนที่ ๓ ภาคผนวก

๓.๑ แผนภาพแสดงขอมูลกําลังคนของสวนราชการ (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๑)
๓.๒ แผนภาพแนวโนมขาราชการเมื่อเทียบกับกรอบอัตรากําลังที่มี (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๒)
• แสดงเปนภาพรวมของสวนราชการ และ
• แยกประเภทตามตําแหนงอํานวยการ/ตําแหนงวิชาการ/ตําแหนงทั่วไป
๓.๓ แผนภาพแสดงการสูญเสียขาราชการ (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๑)
๓.๔ แผนภาพแสดงการบรรจุและแตงตั้งขาราชการเพื่อทดแทนการสูญเสียขาราชการ (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๑)
๓.๕ แผนภาพพีรามิดขาราชการ จําแนกตามชวงอายุ (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๓)
๓.๖ แผนภาพแสดงสัดสวนบุคลากรของหนวยการเจาหนาที่ตอบุคลากรทั้งหมด (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๔)
๓.๗ แผนภาพแสดงการใชจายงบประมาณ (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๕)
• คาใชจายในภาพรวม และ
• ตนทุนกิจกรรมของหนวยการเจาหนาที่
๓.๘ แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการ (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๖)
• ผลการปฏิบัติราชการ (กรณีเปนขอมูลเชิงคุณภาพไมตองแสดงแผนภาพในหัวขอนี้)
• การบริหารผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทน

๒๐

๓.๑ แผนภาพแสดงขอมูลกําลังคนของสวนราชการ (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๑)

แบบ - กรม

๒๑

แบบ - กรม

๓.๒ แผนภาพแนวโนมขาราชการเมื่อเทียบกับกรอบอัตรากําลังที่มี (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๒)
- ภาพรวมของสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

- ตําแหนงประเภทอํานวยการ

๒๒

- ตําแหนงประเภทวิชาการ

- ตําแหนงประเภททั่วไป

แบบ - กรม

๒๓

๓.๓ แผนภาพแสดงการสูญเสียขาราชการ

แบบ - กรม

๒๔

แบบ - กรม

๓.๔ แผนภาพแสดงการบรรจุและแตงตั้งขาราชการเพื่อทดแทนการสูญเสียขาราชการ

๒๕

๓.๕ แผนภาพพีรามิดขาราชการ จําแนกตามชวงอายุ (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๓)

แบบ - กรม

๒๖

แบบ - กรม

๒๗

แบบ - กรม

๓.๖ แผนภาพแสดงสัดสวนบุคลากรของหนวยการเจาหนาที่ตอบุคลากรทั้งหมด (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๔)

๒๘

๓.๗ แผนภาพแสดงการใชจายงบประมาณ (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๕)
•

คาใชจายในภาพรวม

แบบ - กรม

๒๙
•

ตนทุนกิจกรรมของหนวยการเจาหนาที่

แบบ - กรม

๓๐
๓.๘ แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการ (ขอมูลจากหัวขอ ๒.๖)
•

ผลการปฏิบัติราชการ

แบบ - กรม

๓๑
•

การบริหารผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทน

แบบ - กรม

