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การสำรวจความคิดหในละความพึงพอใจกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของข้าราชการพลรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๑๒๒ 

 

การสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกี ไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการ 

พลรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๎ ป็นการดำนินการตามระบียบ ก.พ. วาดຌวยการรายงาน 

กี ไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือนพืไอประยชน์฿นการปรับปรุงประสิทธิภาพ  

ละประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.  ๎๑๑๏ ซึ ไงสำนักงาน ก.พ. สำรวจความคิดหในละ 

ความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนสามัญทีไมีตอสวนราชการตຌนสังกัดทุกปี สำหรับการสำรวจประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๎ ดำนินการตั ๅงต  ํ๏ มกราคม - ํ๑ มีนาคม ๎๑๒๏ ดยนำกรอบมาตรฐาน 

ความสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Scorecardี ๑ มิติ เดຌก มิติที ไ ํ ความสอดคลຌอง 
ชิงยุทธศาสตร์ มิติที ไ ๎ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที ไ ๏ ประสิทธิผล 

ของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที ไ ๐ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ละมิติที ไ ๑ 
คุณภาพชีวิตการทำงานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน มาดำนินการ ผลทีไเดຌจากการสำรวจ 

จะนำเป฿ชຌพืไอ฿หຌสวนราชการ฿ชຌป็นนวทาง฿นการกำกับละประมินการดำนินการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของสวนราชการตอเป  

 

 



สารบัญ 

หนຌา 

สวนทีไ ํ ขຌอมูลทัไวเป  ํ 

สวนทีไ ๎ ผลการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  ๏ 

 ของขຌาราชการพลรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๎ 

มิติที่ ํ ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์  ๐ 

มิติที่ ๎ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  ๒ 

มิติที่ ๏ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  ๘ 

มิติที่ ๐ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ํ์ 

มิติที่ ๑ คุณภาพชีวิตการทำงานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน  ํ๎ 

สวนทีไ ๏ ผลการสำรวจความคิดหในของขຌาราชการกีไยวกับความปรง฿สละป็นธรรม  ํ๐ 

 ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ละความผูกพันตอองค์กร 



สวนทีไ ํ ขຌอมูลทัไวเป 

ประชากร คือ ขຌาราชการพลรือนสามัญตำหนงประภทอำนวยการ วิชาการ ละทัไวเป สังกัดราชการ
บริหารสวนกลางละราชการบริหารสวนภูมิภาค ฿น ํ๕ กระทรวง ละสวนราชการเมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หรือกระทรวง รวม ํ๑ํ สวนราชการ จำนวนทัๅงสิๅน ๏๕๎,์๕๐ คน ิขຌอมูล ณ วันทีไ ํ กันยายน ๎๑๒ํี 

ผูຌตอบบบสำรวจ คือ ขຌาราชการพลรือนสามัญตำหนงประภทอำนวยการ วิชาการ ละทัไวเป 
จำนวน ํ์๔,๐๒๓ คน คิดป็นรຌอยละ ๎๓.๒๒ ของจำนวนประชากร 

ตารางทีไ ํ ขຌอมูลผูຌตอบบบสำรวจ จำนกตามอายุ 
อายุ จำนวน ิคนี รຌอยละของจำนวนขຌาราชการ 

ผูຌตอบบบสำรวจฯ 

ํ๔ ู ๎๑ ป       ๓ํ๎     ์.๒๒ 

๎๒ ู ๏์ ป     ๓,์๐๕     ๒.๑์ 

๏ํ ู ๏๑ ป   ํ๐,๓๏๎   ํ๏.๑๔ 

๏๒ ู ๐์ ป   ํ๔,๏๒๔   ํ๒.๕๏ 

๐ํ ู ๐๑ ป   ๎์,๐๐ํ   ํ๔.๔๑ 

๐๒ ู ๑์ ป   ํ๑,๎๎๐   ํ๐.์๐ 

๑ํ ู ๑๑ ป   ํ๓,๑๔์   ํ๒.๎ํ 

๑๒ ป ขึๅนเป   ํ๐,๏๒ํ   ํ๏.๎๐ 

รวม ํ์๔,๐๒๓    ํ์์ 

ผูຌตอบบบสำรวจสวน฿หญป็นขຌาราชการพลรือนสามัญทีไมีอายุระหวาง ๐ํ ู ๐๑ ป จำนวน 
๎์,๐๐ํ คน ิรຌอยละ ํ๔.๔๑ี รองลงมา คือ กลุมทีไมีอายุระหวาง ๏๒ ู ๐์ ป จำนวน ํ๔,๏๒๔ คน ิรຌอยละ 
ํ๒.๕๏ี ละกลุมทีไมีอายุระหวาง ๑ํ – ๑๑ ป จำนวน ํ๓,๑๔์ คน ิรຌอยละ ํ๒.๎ํี 

ตารางทีไ ๎ ขຌอมูลผูຌตอบบบสำรวจ จำนกตามอายุราชการ 

อายรุาชการ จำนวน ิคนี รຌอยละของจำนวนขຌาราชการ 
ผูຌตอบบบสำรวจฯ 

นຌอยกวา ํ ป          ๒๔     ์.์๒ 

ํ ู ๑ ป   ๎ํ,๓๕๕   ๎์.ํ์ 

๒ ู ํ์ ป   ํ๑,๑๑๕   ํ๐.๏๐ 

ํํ ู ํ๑ ป   ํํ,๑๔๏   ํ์.๒๔ 

ํ๒ ู ๎์ ป   ํํ,๓๎๕   ํ์.๔ํ 

๎ํ ู ๎๑ ป   ํ๐,๔๎๏   ํ๏.๒๓ 

๎๒ ู ๏์ ป   ํ๑,๔๒๓   ํ๐.๒๏ 

๏์ ป ขึๅนเป   ํ๓,์๏๕   ํ๑.๓ํ 

รวม ํ์๔,๐๒๓    ํ์์ 

ผูຌตอบบบสำรวจสวน฿หญป็นขຌาราชการพลรือนสามัญทีไมีอายุราชการระหวาง ํ ู ๑ ป จำนวน 
๎ํ,๓๕๕ คน ิรຌอยละ ๎์.ํ์ี รองลงมา คือ กลุมทีไมีอายุราชการ ๏์ ปขึๅนเป จำนวน ํ๓,์๏๕ คน ิรຌอยละ 
ํ๑.๓ํี ละกลุมทีไมีอายุราชการระหวาง ๎๒ – ๏์ ป จำนวน ํ๑,๔๒๓ คน ิรຌอยละ ํ๐.๒๏ี 



๎ 

 

ตารางทีไ ๏ ขຌอมูลผูຌตอบบบสำรวจ จำนกตามประภทละระดับตำหนง 

ประภทละระดับตำหนง จำนวน ิคนี รຌอยละของจำนวนขຌาราชการ 
ผูຌตอบบบสำรวจฯ 

ประภททัไวเป    ๏๕,๐๕๕   ๏๒.๐๎ 

ระดับปฏิบัติงาน   ํํ,๎๔๕   ํ์.๐ํ 

ระดับชำนาญงาน   ๎๑,๏ํ๐   ๎๏.๏๐ 

ระดับอาวุส     ๎,๔๔๏     ๎.๒๒ 

ระดับทักษะพิศษ          ํ๏     ์.์ํ 

ประภทวิชาการ    ๒๒,๎๎๒   ๒ํ.์๒ 

ระดับปฏิบัติการ   ํ๒,๑๒๑   ํ๑.๎๓ 

ระดับชำนาญการ   ๏๔,ํ๓๒   ๏๑.๎์ 

ระดับชำนาญการพิศษ   ํ์,๔๐๔   ํ์.์์ 

ระดับชีไยวชาญ       ๒์๑     ์.๑๒ 

ระดับทรงคณุวุฒิ          ๏๎     ์.์๏ 

ประภทอำนวยการ      ๎,๓๐๎     ๎.๑๎ 

ระดับตຌน     ํ,์ํ๎     ์.๕๏ 

ระดับสูง     ํ,๓๏์     ํ.๑๕ 

รวม ํ์๔,๐๒๓     ํ์์ 

ผูຌตอบบบสำรวจสวน฿หญป็นขຌาราชการพลรือนสามัญทีไดำรงตำหนงประภทวิชาการ จำนวน 
๒๒,๎๎๒ คน ิรຌอยละ ๒ํ.์๒ี ซึไงป็นระดับชำนาญการมากทีไสุด จำนวน ๏๔ ,ํ๓๒ คน ิรຌอยละ ๏๑.๎์ี 
รองลงมา คือ ตำหนงประภททัไวเป จำนวน ๏๕ ,๐๕๕ คน ิรຌอยละ ๏๒.๐๎ี ซึ ไงป็นระดับชำนาญงาน 

มากทีไสุด จำนวน ๎๑,๏ํ๐ คน ิรຌอยละ ๎๏.๏๐ี ละตำหนงประภทอำนวยการ จำนวน ๎ ,๓๐๎ คน  
ิรຌอยละ ๎.๑๎ี  



๏ 

 

สวนทีไ ๎ ผลการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการ
พลรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๎  
ผลการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการเดຌนำมาปลความคาฉลี ไยความพึงพอ฿จ 

ของขຌอคำถามละมีผลการสำรวจดังนีๅ 
การปลความคาฉลีไยความพึงพอ฿จของขຌอคำถาม 

ชวงคะนน    รຌอยละ ความหมาย 

ํ.์์์ – ํ.๑์๕ ๎๑.์์ – ๏๓.๓๐ เมหในดຌวยอยางยิไง / ตຌองการ฿หຌปรับปรุงอยางยิไง 
ํ.๑ํ์ – ๎.๑์๕ ๏๓.๓๑ – ๒๎.๓๐ เมหในดຌวย / ตຌองการ฿หຌปรับปรุง 
๎.๑ํ์ – ๏.๑์๕ ๒๎.๓๑ – ๔๓.๓๐ หในดຌวย / พึงพอ฿จปานกลาง 
๏.๑ํ์ – ๐.์์์ ๔๓.๓๑ – ํ์์.์์ หในดຌวยอยางยิไง / พึงพอ฿จมาก 

ชวงคะนน ํ.์์์ – ํ.๑์๕ ละ ํ.๑ํ์ ู ๎.๑์๕ หมายถึง ขຌาราชการ รຌอยละ ๒๎.๓๐ หรือนຌอยกวา
ตຌองการ฿หຌสวนราชการทีไสังกัดปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

ชวงคะนน .๎๑ํ  ์  ู๏.๑์๕ หมายถึง ขຌาราชการ รຌอยละ ๒ .๎๓๑  ู๔๓.๓๐ มีความพึงพอ฿จปานกลางตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการทีไสังกัด ดยสวนราชการยังสามารถพัฒนาพืไอ฿หຌขຌาราชการมีความพึงพอ฿จพิไมขึๅนเดຌ 

ชวงคะนน ๏.๑ํ  ์ู  ๐.์ ์  ์หมายถึง ขຌาราชการ รຌอยละ ๔๓.๓๑ ู  ํ ์ .์์  ์มีความพึงพอ฿จมากตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการทีไสังกัด 

ภาพทีไ ํ ผลการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการ
พลรือนสามัญทีไมีตอสวนราชการ จำนกตามมิติ 

 
฿นภาพรวม พบวา ขຌาราชการมีความพึงพอ฿จระดับปานกลางทุกมิติ ดยมิติที ไ ๏ ประสิทธิผลของ  

การบริหารทรัพยากรบุคคล ป็นมิติทีไขຌาราชการมีความพึงพอ฿จสูงสุด ิคะนนรຌอยละ ๓ํ.๒ํี รองลงมา คือ มิติทีไ ํ 
ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ ิคะนนรຌอยละ ๒๕.๓๎ี มิติทีไ ๑ คุณภาพชีวิตการทำงานละความสมดุลระหวาง
ชีวิตกับการทำงาน ิคะนนรຌอยละ ๒๕.๐๒ี มิติที ไ ๎ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรั พยากรบุคคล 
ิคะนนรຌอยละ ๒๔.๕๏ี ละมิติทีไ ๐ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิคะนนรຌอยละ ๒๒.๎๒ี 



๐ 

 

ตารางทีไ ๐ ผลการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการ 

พลรือนสามัญทีไมีตอสวนราชการ จำนกตามขຌอคำถามรายมิติ 

มิติทีไ ํ ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ 

รายละอียดคำถาม 

จำนวนขຌาราชการผูຌตอบบบสำรวจฯ ิคนี ฉลีไย 

รายขຌอ หในดຌวย
อยางยิไง 

หในดຌวย เมหในดຌวย เมหในดຌวย
อยางยิไง 

เมทราบ
ขຌอมูล คะนน รຌอยละ 

ํ. นยบายละผนงานดຌาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการมีสวนชวย
สนับสนุน฿หຌหนวยงาน 

ทีไขຌาราชการปฏิบัติงานอยู
บรรลุผลสำรใจตามพันธกิจ 

๎ํ,๑๐๕  ๓ํ,๒๒ํ  ํ์,๎๕์  ๎,๔๑๒  ๎,ํํํ  ๎.๕๕๏ ๓๐.๔๎ 

ิํ๕.๔๓ ัี ิ๒๒.์๓ ัี ิ๕.๐๕ ัี ิ๎.๒๏ ัี ิํ.๕๑ ัี     

๎. สวนราชการมีการสืไอสาร
อยางชัดจน฿หຌขຌาราชการ
ขຌา฿จทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ละป้าหมายของสวนราชการ 

๎๑,๑๐๓  ๓๎,๎๎๎  ๔,๎ํ์  ํ,๒๏๏  ๔๑๑  ๏.ํ์๒ ๓๓.๒๑ 

ิ๎๏.๑๑ ัี ิ๒๒.๑๔ ัี ิ๓.๑๓ ัี ิํ.๑ํ ัี ิ์.๓๕ ัี     

๏. ปัจจุบันหนวยงานทีไขຌาราชการ
ปฏิบัติงานอยูมีกำลังคน 
ิขຌาราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจຌาง ละผูຌปฏิบัติงาน 

ทีไรียกชืไออยางอืไน  ี฿นจำนวน
ทีไหมาะสมกับภารกิจ 

๕,๎๏์  ๐๏,๎๕์  ๏๓,์ํ๕  ํ๓,์๕ํ  ํ,๔๏๓  ๎.๏๓๔ ๑๕.๐๑ 

ิ๔.๑ํ ัี ิ๏๕.๕ํ ัี ิ๏๐.ํ๏ ัี ิํ๑.๓๒ ัี ิํ.๒๕ ัี     

๐. ปัจจุบันหนวยงานทีไขຌาราชการ
ปฏิบัติงานอยูมีกำลังคนฯ  
ทีไมีความรูຌ ทักษะ ละ
สมรรถนะทีไจะปฏิบัติงาน 

ตามบทบาท ภารกิจ เดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ํ๎,๔๎์  ๒๑,๏ํ๑  ๎๏,๕๐๔  ๑,๐๑๐  ๕๏์  ๎.๓๓ํ ๒๕.๎๔ 

ิํํ.๔๎ ัี ิ๒์.๎๎ ัี ิ๎๎.์๔ ัี ิ๑.์๏ ัี ิ์.๔๒ ัี     

๑. สวนราชการ฿หຌความสำคัญ 

฿นการพัฒนาขีดความสามารถ
ของกำลังคนทีไหมาะสมกับ
ทิศทางขององค์กร พืไอ฿หຌ
พรຌอมตอการปฏิบัติภารกิจ 

ทัๅง฿นปัจจุบันละอนาคต ละ
สรຌางผลงานทีไดีกวาดิม 

ํ๒,๑๑๒  ๒๓,ํ๑๏  ํ๔,๒๑๑  ๐,๓๐๎  ํ,๏๒ํ  ๎.๔๑๒ ๓ํ.๏๕ 

ิํ๑.๎๒ ัี ิ๒ํ.๕ํ ัี ิํ๓.๎์ ัี ิ๐.๏๓ ัี ิํ.๎๑ ัี     

  



๑ 

 

รายละอียดคำถาม 

จำนวนขຌาราชการผูຌตอบบบสำรวจฯ ิคนี ฉลีไย 

รายขຌอ หในดຌวย
อยางยิไง 

หในดຌวย เมหในดຌวย เมหในดຌวย
อยางยิไง 

เมทราบ
ขຌอมูล 

คะนน รຌอยละ 

๒. สวนราชการมีระบบทีไดี 
฿นการคัดลือกละพัฒนา
ขຌาราชการ ทำ฿หຌเดຌกลุมบุคคล
ทีไมีทักษะละสมรรถนะสูง 

ํ๐,์ํ์  ๒๐,๑๕๒  ๎ํ,๕ํ๏  ๑,๎๔๑  ๎,๒๒๏  ๎.๓๑๒ ๒๔.๕์ 

ิํ๎.๕๎ ัี ิ๑๕.๑๑ ัี ิ๎์.๎์ ัี ิ๐.๔๓ ัี ิ๎.๐๒ ัี     

๓. สวนราชการมีการวางผน
ป้องกันละกຌเขปัญหา 
การขาดคลนกำลังคนทีไมี
ทักษะละสมรรถนะสูง 

๕,๎๑๓  ๑ํ,๎๑ํ  ๏๎,๑ํ๎  ๕,๑๕๎  ๑,๔๑๑  ๎.๐๐๓ ๒ํ.ํ๓ 

ิ๔.๑๏ ัี ิ๐๓.๎๑ ัี ิ๎๕.๕๓ ัี ิ๔.๔๐ ัี ิ๑.๐์ ัี     

๔. สวนราชการมีการสงสริม 

฿หຌมีการพัฒนาผูຌบังคับบัญชา
ทุกระดับอยางตอนืไอง 

ํ๐,๒๐๐  ๒๓,๏ํ๏  ํ๔,๏์์  ๐,๏๓๐  ๏,๔๏๒  ๎.๓๔์ ๒๕.๐๕ 

ิํ๏.๑์ ัี ิ๒๎.์๒ ัี ิํ๒.๔๓ ัี ิ๐.์๏ ัี ิ๏.๑๐ ัี     

๕. ผูຌบริหารระดับสูงป็น 

รงบันดาล฿จ฿หຌขຌาราชการ
ปฏิบัติงานเดຌบรรลุผลสำรใจ
ตามป้าหมาย 

ํ๓,๏๏๐  ๒๏,๏๑๎  ํ๕,๒๏๏  ๒,๎๒๔  ํ,๔๔์  ๎.๔ํํ ๓์.๎๔ 

ิํ๑.๕๔ ัี ิ๑๔.๐ํ ัี ิํ๔.ํ์ ัี ิ๑.๓๔ ัี ิํ.๓๏ ัี     

ํ์. ผูຌบริหารระดับสูงป็นตัวอยาง
ของผูຌนำทีไดี฿นการสรຌางสรรค์
ปลีไยนปลง พืไอยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของสวนราชการ 

๎์,ํ๔๎  ๒๑,๐๐๓  ํ๑,๒๐๐  ๑,ํ๐ํ  ๎,์๑๏  ๎.๔๕์ ๓๎.๎๒ 

ิํ๔.๒ํ ัี ิ๒์.๏๐ ัี ิํ๐.๐๎ ัี ิ๐.๓๐ ัี ิํ.๔๕ ัี     

ํํ. ขຌาราชการชืไอมัไนละ 

ศรัทธาผูຌบริหารระดับสูงของ
สวนราชการ 

ํ๕,๐์๓  ๒๒,๐๓๏  ํ๒,์๒๓  ๐,๐๎๒  ๎,์๕๐  ๎.๔๕ํ ๓๎.๎๔ 

ิํ๓.๔๕ ัี ิ๒ํ.๎๔ ัี ิํ๐.๔ํ ัี ิ๐.์๔ ัี ิํ.๕๏ ัี     

 

 

 

 

 

 

 

  



๒ 

 

มิติทีไ ๎ ประสทิธภิาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

รายละอียดคำถาม 

จำนวนขຌาราชการผูຌตอบบบสำรวจฯ ิคนี ฉลีไย 

รายขຌอ หในดຌวย
อยางยิไง 

หในดຌวย เมหในดຌวย เมหในดຌวย
อยางยิไง 

เมทราบ
ขຌอมูล คะนน รຌอยละ 

ํ๎. การดำนินการกีไยวกับ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาย฿นสวนราชการ ชน 
การสรรหา การบรรจุตงตัๅง 
การดำนินการทางวินัย ฯลฯ 
ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ 
ถูกตຌอง ละลຌวสรใจภาย฿น
ระยะวลาทีไหมาะสม 

ํ๎,๕๐๕  ๒๎,๐๔๓  ๎๎,ํ๎๑  ๒,๐๒๏  ๐,๐๐๏  ๎.๒๓๏ ๒๒.๔๏ 

ิํํ.๕๐ ัี ิ๑๓.๒ํ ัี ิ๎์.๐์ ัี ิ๑.๕๒ ัี ิ๐.ํ์ ัี     

๏ํ.. สวนราชการมกีารสรຌางฐานขຌอมูล
บุคคลของขຌาราชการ 
ทีไครบถຌวน ถูกตຌอง ละ
ทันสมัย พืไอ฿ชຌประกอบ 

การตัดสิน฿จดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ํ๑,ํ์๑  ๒๓,๕ํ๑  ํ๒,๏๕๔  ๏,๐ํ๐  ๑,๒๏๑  ๎.๓๒๕ ๒๕.๎๏ 

ิํ๏.๕๏ ัี ิ๒๎.๒ํ ัี ิํ๑.ํ๎ ัี ิ๏.ํ๑ ัี ิ๑.๎์ ัี     

๐ํ. ขຌอมูลสวนบุคคลของขຌาราชการ 
ทีไปรากฏ฿นฐานขຌอมูลของ 
สวนราชการ มีความครบถຌวน 
ถูกตຌอง ละป็นปัจจุบัน 

๎์,๎๕๑  ๓ํ,ํ๎๎  ํํ,๔๏๔  ๎,์๔๐  ๏,ํ๎๔  ๎.๕๑๏ ๓๏.๔๏ 

ิํ๔.๓ํ ัี ิ๒๑.๑๓ ัี ิํ์.๕ํ ัี ิํ.๕๎ ัี ิ๎.๔๔ ัี     

ํ๑. ขຌาราชการหในวา การตัดสิน฿จ
฿นรืไองทีไกีไยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ชน การยຌาย 
การลืไอน การพิจารณาความดี
ความชอบ ละการลงทษ ฯลฯ 
ทีไกิดขึๅนภาย฿นสวนราชการ 
อยูบนพืๅนฐานของขຌอทใจจริง
ชิงประจักษ์ ละมีการนำ 

ขຌอมูลทีไกีไยวขຌองมาประกอบ 

การพิจารณา 

ํํ,๓๓๎  ๒ํ,๔๒ํ  ๎๎,๐๓๒  ๓,๑๒๕  ๐,๓๔๕  ๎.๒๎๕ ๒๑.๓๏ 

ิํ์.๔๑ ัี ิ๑๓.์๏ ัี ิ๎์.๓๎ ัี ิ๒.๕๔ ัี ิ๐.๐๎ ัี     

 

 

 

 

 



๓ 

 

รายละอียดคำถาม 

จำนวนขຌาราชการผูຌตอบบบสำรวจฯ ิคนี ฉลีไย 

รายขຌอ หในดຌวย
อยางยิไง 

หในดຌวย เมหในดຌวย เมหในดຌวย
อยางยิไง 

เมทราบ
ขຌอมูล 

คะนน รຌอยละ 

ํ๒. ขຌาราชการหในวา บุคลากร 
฿นหนวยงานดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความรูຌ
ความสามารถ ละมีจำนวน 

ทีไหมาะสมสอดคลຌองกับ 

จำนวนผูຌปฏิบัติงาน฿น 

สวนราชการ จึงสามารถ฿หຌ 
การบริการทีไดี ละผลักดัน 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ชิงยุทธศาสตร์ พืไอพัฒนา 

ขีดความสามารถของ 
สวนราชการเดຌ 

ํํ,๒๎๑  ๒๎,๕๕๑  ๎๐,์๏๒  ๑,๐๕์  ๐,๏๎ํ  ๎.๒๒๑ ๒๒.๒๎ 

ิํ์.๓๎ ัี ิ๑๔.์๔ ัี ิ๎๎.ํ๒ ัี ิ๑.์๒ ัี ิ๏.๕๔ ัี     

ํ๓. ขຌาราชการหในวา การฝຄกอบรม
สัมมนา ดูงาน ทีไหนวยงานหรือ
สวนราชการจัดมีความหมาะสม 
ละชวย฿หຌขຌาราชการทำงาน
เดຌดีขึๅน 

ํ๔,๑์๔  ๒๔,์๕๐  ํ๒,๓๏๎  ๏,๐๎๔  ํ,๓์๑  ๎.๕์๒ ๓๎.๒๑ 

ิํ๓.์๒ ัี ิ๒๎.๓๔ ัี ิํ๑.๐๏ ัี ิ๏.ํ๒ ัี ิํ.๑๓ ัี     

ํ๔. ขຌาราชการหในวา คา฿ชຌจาย 

฿นการดำนินกิจกรรม 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตาง โ มีความคุຌมคา 

ํ๎,๔๓๓  ๒๐,๏์์  ๎์,์๕๒  ๏,๒๕๕  ๓,๐๕๑  ๎.๒๑๔ ๒๒.๐๑ 

ิํํ.๔๓ ัี ิ๑๕.๎๔ ัี ิํ๔.๑๏ ัี ิ๏.๐ํ ัี ิ๒.๕ํ ัี     

ํ๕. หนวยงานดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีการนำ
ทคนลยีสารสนทศ 

ทีไทันสมัยมา฿ชຌพืไอปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดำนินงาน
ดຌานการบริหารทรัพยากร
บุคคล ชน การลงวลา
ปฏิบัติราชการดຌวยระบบ
อิลใกทรอนิกส์ การลา  
Onูline ฯลฯ 

ํ๒,๑๐๐  ๒๑,๒๒๑  ํ๔,๎๕๐  ๐,๎๐๔  ๏,๓ํ๒  ๎.๔์๏ ๓์.์๓ 

ิํ๑.๎๑ ัี ิ๒์.๑๐ ัี ิํ๒.๔๓ ัี ิ๏.๕๎ ัี ิ๏.๐๏ ัี     

 

 

  



๔ 

 

มิติทีไ ๏ ประสทิธิผลของการบริหารทรัพยากรบคุคล 

รายละอียดคำถาม 

จำนวนขຌาราชการผูຌตอบบบสำรวจฯ ิคนี ฉลีไย 

รายขຌอ หในดຌวย
อยางยิไง 

หในดຌวย เมหในดຌวย เมหในดຌวย
อยางยิไง 

เมทราบ
ขຌอมูล คะนน รຌอยละ 

๎ .์ ขຌาราชการหในวา สวนราชการ
มีนยบายละมาตรการ 
การบริหารคนทีไมีประสิทธิผล 
ทำ฿หຌสามารถธำรงรักษาเวຌ 
ซึไงขຌาราชการกลุมทีไมีความสำคัญ
ละสามารถสนับสนุนการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของสวนราชการ 

ํ๏,ํํ๓  ๒๒,๏๕๏  ๎์,ํ๎์  ๑,๎ํ์  ๏,๒๎๓  ๎.๓๏๕ ๒๔.๐๔ 

ิํ๎.์๕ ัี ิ๒ํ.๎ํ ัี ิํ๔.๑๑ ัี ิ๐.๔์ ัี ิ๏.๏๐ ัี     

๎ํ . ขຌาราชการหในวา ขຌาราชการ 
฿นสวนราชการลຌวนป็นผูຌทีไมี
ความรูຌละความสามารถสูง 
สามารถรวมผลักดันการปฏิบัติ 

งานตามภารกิจ฿หຌบรรลุผล
สำรใจเดຌตามป้าหมาย 

ํ๒,ํ๓๏  ๓๑,๎์๒  ํ๏,๑๓๎  ํ,๕๎๕  ํ,๑๔๓  ๎.๕๐๑ ๓๏.๒ํ 

ิํ๐.๕ํ ัี ิ๒๕.๏๐ ัี ิํ๎.๑ํ ัี ิํ.๓๔ ัี ิํ.๐๒ ัี     

๎๎ . งานทีไขຌาราชการเดຌรับมอบหมาย
฿หຌปฏิบัติมีความหมาะสมกับ
ความรูຌความสามารถ 

๎์,๔๓์  ๓๓,๐๐ํ  ๔,๏๎๒  ํ,๑๑์  ๎๔์  ๏.์๓๕ ๓๒.๕๔ 

ิํ๕.๎๐ ัี ิ๓ํ.๐์ ัี ิ๓.๒๔ ัี ิํ.๐๏ ัี ิ์.๎๒ ัี     

๏๎. ขຌาราชการหในวา ผูຌทีไเดຌรับ 

การตงตัๅง฿หຌดำรงตำหนง ตาง โ 
ป็นบุคคลทีไมีความรูຌความสามารถ
หมาะสมกับตำหนง 

ํ๏,๓๒ํ  ๒๕,์๓๐  ํ๔,๒๕๓  ๏,๐๏๑  ๏,๑์์  ๎.๓๕๐ ๒๕.๔๒ 

ิํ๎.๒๕ ัี ิ๒๏.๒๔ ัี ิํ๓.๎๐ ัี ิ๏.ํ๓ ัี ิ๏.๎๏ ัี     

๎๐. บุคลากร฿นหนวยงานดຌาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความป็นกลาง 
ละสมอภาค 

ํ๎,๑๑์  ๒๑,๒ํ๑  ํ๕,๔๓ํ  ๐,๓๒ํ  ๑,๒๓์  ๎.๒๔๔ ๒๓.๎์ 

ิํํ.๑๓ ัี ิ๒์.๐๕ ัี ิํ๔.๏๎ ัี ิ๐.๏๕ ัี ิ๑.๎๏ ัี     

๎๑. ขຌาราชการรูຌสึกภาคภูมิ฿จทีไเดຌ
ปฏิบัติงาน฿นสวนราชการ
ตຌนสังกัด 

๏๒,๓์๎  ๒๏,๔๕๐  ๑,๔์๒  ํ,๏๕์  ๒๓๑  ๏.๎๐ํ ๔ํ.์ํ 

ิ๏๏.๔๐ ัี ิ๑๔.๕ํ ัี ิ๑.๏๑ ัี ิํ.๎๔ ัี ิ์.๒๎ ัี     

๒๎. ฿นชวงปทีไผานมา ขຌาราชการ 
มีอกาสขຌารับการฝຄกอบรม/
พัฒนา ฿นหลักสูตรทีไชวย฿หຌ
ทำงานเดຌดีขึๅน หรือทำ฿หຌมี
ความรูຌ ทักษะ สมรรถนะทีไสูงขึๅน 

ํ๕,๔๏๏  ๒๑,ํ๏๒  ํ๒,๓๔๕  ๐,๔๎์  ํ,๔๔๕  ๎.๔๔๓ ๓๎.ํ๓ 

ิํ๔.๎๔ ัี ิ๒์.์๑ ัี ิํ๑.๐๔ ัี ิ๐.๐๐ ัี ิํ.๓๐ ัี     

 

 

 



๕ 

 

รายละอียดคำถาม 

จำนวนขຌาราชการผูຌตอบบบสำรวจฯ ิคนี ฉลีไย 

รายขຌอ หในดຌวย
อยางยิไง 

หในดຌวย เมหในดຌวย เมหในดຌวย
อยางยิไง 

เมทราบ
ขຌอมูล 

คะนน รຌอยละ 

๎๓. ขຌาราชการมักเดຌรับขຌอมูล
ความรูຌขาวสารทีไจำป็นตอ
การทำงานอยูสมอ 

ํ๔,์๐๏  ๓๏,๐๓๓  ํ๏,ํ๕๑  ๎,๐๐๑  ํ,๏์๓  ๎.๕๒๏ ๓๐.์๕ 

ิํ๒.๒๏ ัี ิ๒๓.๓๐ ัี ิํ๎.ํ๒ ัี ิ๎.๎๑ ัี ิํ.๎์ ัี     

๎๔. สวนราชการมีระบบการจัดการ
ความรูຌทีไป็นประยชน์ละ 

มีประสิทธิภาพ ดยขຌาราชการ
สามารถขຌาถึงละนำมา฿ชຌ
ประยชน์฿นการปฏิบัติงาน 

ํ๒,๓๑๑  ๓๎,๏ํ๒  ํ๐,๕๐๐  ๎,๑๕๒  ํ,๔๑๒  ๎.๕ํ๓ ๓๎.๕๐ 

ิํ๑.๐๑ ัี ิ๒๒.๒๓ ัี ิํ๏.๓๔ ัี ิ๎.๏๕ ัี ิํ.๓ํ ัี     

๎๕. สวนราชการกำหนดหลักกณฑ์ 
วิธีการประมินผลการปฏิบัติงาน
ละการลืไอนงินดือนทีไชัดจน 
ละมีความปรง฿ส ป็นธรรม 

ํ๐,๕๕๒  ๒๒,๎๕๔  ํ๓,๓์๕  ๑,๕๎๔  ๏,๑๏๒  ๎.๓๒๔ ๒๕.๎์ 

ิํ๏.๔๏ ัี ิ๒ํ.ํ๎ ัี ิํ๒.๏๏ ัี ิ๑.๐๓ ัี ิ๏.๎๒ ัี     

๏์ . ผูຌบังคับบัญชามักยกยองชมชย
ขຌาราชการ มืไอทำงานเดຌดี 

ํ๒,๎๑์  ๒๕,๒๑๏  ํ๑,๑๎๒  ๏,๐ํํ  ๏,๒๎๓  ๎.๔๐๏ ๓ํ.์๕ 

ิํ๐.๕๔ ัี ิ๒๐.๎๎ ัี ิํ๐.๏ํ ัี ิ๏.ํ๐ ัี ิ๏.๏๐ ัี     

๏ํ . มืไอการทำงานเมบรรลุป้าหมาย
หรือมีปัญหา฿นการทำงาน 
ขຌาราชการมักเดຌรับคำนะนำ
จากผูຌบังคับบัญชาพืไอการกຌเข
ละปรับปรุงงาน฿หຌดีขึๅนสมอ 

ํ๔,๏ํ๒  ๓๏,๔ํ๕  ํ๎,๏๎๐  ๎,๔๕๒  ํ,ํํ๎  ๎.๕๓ํ ๓๐.๎๔ 

ิํ๒.๔๕ ัี ิ๒๔.์๒ ัี ิํํ.๏๒ ัี ิ๎.๒๓ ัี ิํ.์๏ ัี     

๏๎ . ผูຌประมินจຌงผลการประมินผล
การปฏิบัติราชการของขຌาราชการ 
ละปຂดอกาส฿หຌขຌาราชการ
สดงความคิดหในกีไยวกับ
ผลการประมินเดຌ 

ํ๐,๐๔๕  ๒๒,๏ํํ  ํ๕,์๎๓  ๑,๏๓๕  ๏,๎๒ํ  ๎.๓๒๕ ๒๕.๎๎ 

ิํ๏.๏๒ ัี ิ๒ํ.ํ๏ ัี ิํ๓.๑๐ ัี ิ๐.๕๒ ัี ิ๏.์ํ ัี     

๏๏. ขຌาราชการหในวา ขຌาราชการ 
฿นหนวยงานทีไเดຌรับการประมิน 

ผลการปฏิบัติราชการ฿นระดับ
ดีดนละดีมากมีความหมาะสม 

ํ๐,๐๎๔  ๒๒,ํ๒๎  ํ๓,๓ํ๑  ๐,๕๎๏  ๑,๎๏๕  ๎.๓๏๐ ๒๔.๏๑ 

ิํ๏.๏์ ัี ิ๒ํ.์์ ัี ิํ๒.๏๏ ัี ิ๐.๑๐ ัี ิ๐.๔๏ ัี     

๏๐. ขຌาราชการหในวา ขຌาราชการ 
สวน฿หญ฿นหนวยงานทีไเดຌ 
ลืไอนงินดือนมากกวา มักป็น 

ผูຌทีไมีผลงานดีกวา 

ํ๏,์๔๎  ๒์,๐๎๒  ๎๎,๑๏๔  ๒,์๐์  ๒,๏๔ํ  ๎.๒๎๑ ๒๑.๒๎ 

ิํ๎.์๒ ัี ิ๑๑.๓ํ ัี ิ๎์.๓๔ ัี ิ๑.๑๓ ัี ิ๑.๔๔ ัี     

 

  



ํ์ 

 

มิติทีไ ๐ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

รายละอียดคำถาม 

จำนวนขຌาราชการผูຌตอบบบสำรวจฯ ิคนี ฉลีไย 

รายขຌอ หในดຌวย
อยางยิไง 

หในดຌวย เมหในดຌวย เมหในดຌวย
อยางยิไง 

เมทราบ
ขຌอมูล คะนน รຌอยละ 

๏๑. ขຌาราชการหในวา สวนราชการ
฿ชຌกฎ ระบียบ ฿นดຌานการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลอยางตรงเปตรงมา 
สมอภาค ละป็นธรรม 

ํ๎,๓๔๕  ๒๐,๑์๎  ๎์,๐์๕  ๑,๎ํ๓  ๑,๑๑์  ๎.๒๔์ ๒๓.์์ 

ิํํ.๓๕ ัี ิ๑๕.๐๓ ัี ิํ๔.๔๎ ัี ิ๐.๔ํ ัี ิ๑.ํ๎ ัี     

๏๒. ขຌาราชการหในวา การพิจารณา
ความดีความชอบหรือ 

การ฿หຌคุณ฿หຌทษ฿นสวนราชการ
ยึดหลักผลงาน หลักคุณธรรม 
ละหลักความรูຌความสามารถ 
ดยเมคำนึงถึงความป็น
พรรคพวกกัน 

ํ๎,๕๐๔  ๒ํ,๒๎์  ๎ํ,๐๏ํ  ๒,๓๒๓  ๑,๓์ํ  ๎.๒๏๕ ๒๑.๕๔ 

ิํํ.๕๐ ัี ิ๑๒.๔ํ ัี ิํ๕.๓๒ ัี ิ๒.๎๐ ัี ิ๑.๎๒ ัี     

๏๓. สวนราชการมักจຌงขຌอมูล
ขาวสาร รวมทัๅงหลักกณฑ์ 
วิธีการ ขัๅนตอน กระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลตาง โ 
ชน การตงตัๅง ยกยຌาย พัฒนา 
ประมิน ลืไอนงินดือน ฯลฯ  
฿หຌขຌาราชการทีไกีไยวขຌองทราบ
อยางหมาะสม ิทันวลา ครบถຌวน 
ชัดจน ขຌา฿จงายี 

ํ๏,๕๔๒  ๒๔,๒๎๒  ํ๓,๔๐๔  ๐,๑๑๒  ๏,๐๑ํ  ๎.๓๔๑ ๒๕.๒๎ 

ิํ๎.๔๕ ัี ิ๒๏.๎๓ ัี ิํ๒.๐๑ ัี ิ๐.๎์ ัี ิ๏.ํ๔ ัี     

๏๔. สวนราชการปຂดอกาส฿หຌ
ขຌาราชการสดงความคิดหใน
กีไยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล฿นรืไองตาง โ 

ํํ,๐ํ์  ๒ํ,๓๒ํ  ๎๏,๏๑๏  ๑,๓์๒  ๒,๎๏๓  ๎.๒ํ๎ ๒๑.๏์ 

ิํ์.๑๎ ัี ิ๑๒.๕๐ ัี ิ๎ํ.๑๏ ัี ิ๑.๎๒ ัี ิ๑.๓๑ ัี     

๏๕. หากขຌาราชการมีขຌอคับขຌอง฿จ
กีไยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล ขຌาราชการหในวา  
สวนราชการพรຌอมชีๅจง 
ทำความขຌา฿จ ดยเมละลย/
พิกฉย 

ํ๎,๐๔ํ  ๒๐,๕๕ํ  ํ๕,ํ๎๓  ๑,๎๒๏  ๒,๒์๑  ๎.๒๑๕ ๒๒.๐๔ 

ิํํ.๑ํ ัี ิ๑๕.๕๎ ัี ิํ๓.๒๏ ัี ิ๐.๔๑ ัี ิ๒.์๕ ัี     

 

 

 



ํํ 

 

รายละอียดคำถาม 

จำนวนขຌาราชการผูຌตอบบบสำรวจฯ ิคนี ฉลีไย 

รายขຌอ หในดຌวย
อยางยิไง 

หในดຌวย เมหในดຌวย เมหในดຌวย
อยางยิไง 

เมทราบ
ขຌอมูล 

คะนน รຌอยละ 

๐ .์ ขຌาราชการ฿นสวนราชการ
สามารถขຌาถึงชองทาง 
การอุทธรณ์ละรຌองทุกข์  
ดยชืไอมัไนเดຌวา จะเมสงผล
กระทบตอตนอง 

ํํ,๓๎๔  ๒ํ,๏๕๕  ํ๕,๑๐๓  ๒,๎์๏  ๕,๑๕์  ๎.๑๐๔ ๒๏.๓ํ 

ิํ์.๔ํ ัี ิ๑๒.๒ํ ัี ิํ๔.์๎ ัี ิ๑.๓๎ ัี ิ๔.๔๐ ัี     

๐ .ํ ขຌาราชการหในวา สวนราชการ
มีกลเก ละดำนินการ
ตรวจสอบรืไองราวอุทธรณ์ 
ละรຌองทุกข์ ดยเมนิไงนอน฿จ/
อยางรวดรใว 

ํ๎,๔ํ๎  ๒๒,๎๒์  ํ๑,๒๕ํ  ๏,๒๏๎  ํ์,์๓๎  ๎.๒๎๔ ๒๑.๓์ 

ิํํ.๔ํ ัี ิ๒ํ.์๕ ัี ิํ๐.๐๓ ัี ิ๏.๏๑ ัี ิ๕.๎๕ ัี     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ํ๎ 

 

มิติทีไ ๑ คุณภาพชีวิตการทำงานละความสมดลุระหวางชีวิตกับการทำงาน 

รายละอียดคำถาม 

จำนวนขຌาราชการผูຌตอบบบสำรวจฯ ิคนี ฉลีไย 

รายขຌอ หในดຌวย
อยางยิไง 

หในดຌวย เมหในดຌวย เมหในดຌวย
อยางยิไง 

เมทราบ
ขຌอมูล คะนน รຌอยละ 

๐ .๎ ขຌาราชการหในวา สวนราชการ
มีความพยายามทีไจะจัด
สภาพวดลຌอม฿นสถานทีไ
ปฏิบัติงาน ทัๅง฿นรืไองสุขลักษณะ 
สงสวาง สียงรบกวน อุณหภูมิ 
ละ/หรือสาธารณูปภคตาง โ 
พืไอ฿หຌขຌาราชการมีความสะดวก 
สบาย ละทำงานเดຌอยางตใม
ประสิทธิภาพ 

ํ๓,๑๕๓  ๓์,๕๒๓  ํ๐,๏๒ํ  ๐,๎๕๒  ํ,๎๐๒  ๎.๕ํ๒ ๓๎.๕์ 

ิํ๒.๎๎ ัี ิ๒๑.๐๏ ัี ิํ๏.๎๐ ัี ิ๏.๕๒ ัี ิํ.ํ๑ ัี     

๐๏. ครืไองมือ วัสดุ อุปกรณ์  
ละ/หรือระบบคอมพิวตอร์ 
ทีไสวนราชการจัด฿หຌ 
มีความหมาะสม พียงพอ  
ทีไจะทำ฿หຌขຌาราชการสรຌาง
ผลงานทีไดีเดຌ 

ํ๑,๎๒๒  ๒๏,๑ํ๔  ๎๎,ํ๐๎  ๒,๑๏๕  ํ,์์๎  ๎.๓๔๔ ๒๕.๓ํ 

ิํ๐.์๓ ัี ิ๑๔.๑๒ ัี ิ๎์.๐ํ ัี ิ๒.์๏ ัี ิ์.๕๎ ัี     

๐๐. ขຌาราชการหในวา สวนราชการ
฿หຌความสำคัญ฿นการพัฒนา
ระบบ/วิธีการทำงานอยางตอนืไอง 
พืไอพิไมประสิทธิภาพละ
ตอบสนองความตຌองการของ
สังคมเดຌมากยิไงขึๅน 

ํ๒,๒๓๏  ๓๐,๕๐๎  ํ๎,๏๑ํ  ๎,๒๕๔  ํ,๔์๏  ๎.๕๐์ ๓๏.๑ํ 

ิํ๑.๏๓ ัี ิ๒๕.์๕ ัี ิํํ.๏๕ ัี ิ๎.๐๕ ัี ิํ.๒๒ ัี     

๐๑. สวนราชการมีนวทาง/กลเก 

฿นการรับฟังความคิดหใน/
ความตຌองการของขຌาราชการ 
฿นสังกัด พืไอนำมาปรับปรุง
การจัดสวัสดิการพิไมติมหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน 

ํ๎,๓๒๔  ๒ํ,๔์๓  ๎๎,๑๔๎  ๑,๕ํ๑  ๑,๏๕๑  ๎.๒๑ํ ๒๒.๎๔ 

ิํํ.๓๓ ัี ิ๑๒.๕๔ ัี ิ๎์.๔๎ ัี ิ๑.๐๑ ัี ิ๐.๕๓ ัี     

๐๒. สวนราชการสดงความพยายาม/
หาชองทางทีไจะจัดสวัสดิการ
พิไมติมหรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต฿หຌกำลังคน฿นสังกัด 

ํ๎,๑๕๔  ๒ํ,ํ๎์  ๎๎,๏๓๏  ๒,ํ๔๏  ๒,ํ๕๏  ๎.๒๎๑ ๒๑.๒ํ 

ิํํ.๒ํ ัี ิ๑๒.๏๑ ัี ิ๎์.๒๏ ัี ิ๑.๓์ ัี ิ๑.๓ํ ัี     

 

 



ํ๏ 

 

รายละอียดคำถาม 

จำนวนขຌาราชการผูຌตอบบบสำรวจฯ ิคนี ฉลีไย 

รายขຌอ หในดຌวย
อยางยิไง 

หในดຌวย เมหในดຌวย เมหในดຌวย
อยางยิไง 

เมทราบ
ขຌอมูล 

คะนน รຌอยละ 

๐๓. สวัสดิการพิไมติมหรือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทีไสวนราชการจัด฿หຌ 
สวน฿หญตรงตามความตຌองการ
ของกำลังคน฿นสังกัด 

ํ์,๕๏๒  ๑๕,ํ๒ํ  ๎๑,๏๑๐  ๒,์๓ํ  ๒,๕๐๑  ๎.๑๒๏ ๒๐.์๔ 

ิํ์.์๔ ัี ิ๑๐.๑๐ ัี ิ๎๏.๏๓ ัี ิ๑.๒์ ัี ิ๒.๐์ ัี     

๐๔. ขຌาราชการหในวา สวนราชการ
฿หຌความสำคัญละดำนิน
กิจกรรมทางสังคมละ
นันทนาการตาง โ ตามวาระ
ละอกาสอยางสมไำสมอ  
พืไอสริมสรຌางความสัมพันธ์ 
อันดีระหวางผูຌปฏิบัติงาน  
อันจะนำเปสูการทำงานป็น
ครือขายทีไมีประสิทธิภาพ
ตอเป฿นอนาคต 

ํ๐,๓๑๎  ๓ํ,๎๐๕  ํ๑,๓์๏  ๏,๔๔๏  ๎,๔๔์  ๎.๔๐์ ๓ํ.์์ 

ิํ๏.๒์ ัี ิ๒๑.๒๕ ัี ิํ๐.๐๔ ัี ิ๏.๑๔ ัี ิ๎.๒๒ ัี     

๐๕. ขຌาราชการหในวา กำลังคน 

฿นสังกัดมีความสมัครสมาน
สามัคคี สนิทสนมกลมกลียว 
พรຌอมรวมรงรวม฿จปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ฿หຌสำรใจลุลวง 

ํ๑,๏๐ํ  ๓์,ํ๔๐  ํ๒,๒๎๎  ๐,๏์๑  ๎,์ํ๑  ๎.๔๑๏ ๓ํ.๏๏ 

ิํ๐.ํ๐ ัี ิ๒๐.๓ํ ัี ิํ๑.๏๎ ัี ิ๏.๕๓ ัี ิํ.๔๒ ัี     

๑ .์ ขຌาราชการหในวา ผูຌบริหารละ
กำลังคน฿นสังกัดมีความป็น 

นๅำหนึไง฿จดียวกัน เมหางหิน 
พรຌอมผนึกกำลังผลักดันงาน
ราชการ฿หຌบรรลุป้าหมายสูงสุด 

ํ๒,๎๎๏  ๒๓,๐๕๏  ํ๓,๏๕๓  ๐,๒์๐  ๎,๓๑์  ๎.๔๎๔ ๓์.๓ํ 

ิํ๐.๕๒ ัี ิ๒๎.๎๎ ัี ิํ๒.์๐ ัี ิ๐.๎๐ ัี ิ๎.๑๐ ัี     

 

 

 

 

 

 

 

  



ํ๐ 

 

สวนทีไ ๏ ผลการสำรวจความคิดหในของขຌาราชการกีไยวกับความปรง฿สละป็นธรรม฿นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ละความผูกพันตอองค์กร 

ตารางทีไ ๑ ผลการสำรวจความคิดหในของขຌาราชการกีไยวกับความปรง฿สละป็นธรรม฿นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ละความผูกพันตอองค์กร 

รายละอียดคำถาม 

จำนวนขຌาราชการผูຌตอบบบสำรวจฯ 
ิคนี 

฿ช เม฿ช 
฿นภาพรวม หนวยงานมีความปรง฿สละปน็ธรรม฿นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๔๔,๒๎๐  ํ๕,๔๐๏  
ิ๔ํ.๓ํ ัี ิํ๔.๎๕ ัี 

฿นรอบปทีไผานมาคยคิดทีไจะลาออกจากราชการ 
๎๕,๔๒๑  ๓๔,๒์๎  

ิ๎๓.๑๏ ัี ิ๓๎.๐๓ ัี 

฿นรอบปทีไผานมาคยคิดทีไจะขออนเปยังสวนราชการอืไน 
๏์,๔๐๎  ๓๓,๒๎๑  

ิ๎๔.๐๏ ัี ิ๓ํ.๑๓ ัี 

ขຌาราชการสวน฿หญ รຌอยละ ๔ํ.๓ํ มีความคิดหในวาสวนราชการที ไสังกัดมีความปรง฿สละ  

ป็นธรรม฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล ละ ขຌาราชการสวน฿หญมีความผูกพันตอองค์กรสูง ดยขຌาราชการ
รຌอยละ ๓๎.๐๓ เมคยคิดทีไจะลาออกจากราชการ ละขຌาราชการรຌอยละ ๓ํ.๑๓ เมคยคิดทีไจะขออนเปยัง
สวนราชการอืไน 

ตารางทีไ ๒ ผลการสำรวจความคิดหในของขຌาราชการกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไสวนราชการ
ควรปรับปรุงอยางรงดวน 

ประดใน 
จำนวนขຌาราชการหในควรปรบัปรุงอยางรงดวน : คน 

ลำดับทีไ ํ ลำดับทีไ ๎ ลำดับทีไ ๏ 

การสรรหาบุคลากร 
ํ๐,๑๏ํ 

ิํ๏.๐์ ัี 
  

การตงตัๅง ยกยຌาย 
ํ๏,๑๔๔ 

ิํ๎.๑๏ ัี 
ํ์,์๕๕ 

ิ๕.๏ํ ัี 
ํ์,์๕๏ 

ิ๕.๏ํ ัี 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตดຌานการทำงาน สุขภาพ การงิน 

ละสังคม 

ํ๏,๏๑๔ 

ิํ๎.๏๎ ัี 
ํ๐,๒๑๒ 

ิํ๏.๑ํ ัี 
ํ๓,๎๑๒ 

ิํ๑.๕ํ ัี 

การพัฒนาความรูຌ ทักษะ ละสมรรถนะของขຌาราชการ 
ํ๎,๒๏๓ 

ิํํ.๒๑ ัี 
ํ๐,๒๑๎ 

ิํ๏.๑ํ ัี 
ํํ,๐๏์ 

ิํ์.๑๐ ัี 

การลืไอนงินดือน 
ํํ,๐๕๐ 

ิํ์.๒์ ัี 
ํํ,๑๑์ 

ิํ์.๒๑ ัี 
ํ์,๏๎๓ 

ิ๕.๑๎ ัี 



ํ๑ 

 

ประดใน 
จำนวนขຌาราชการหในควรปรบัปรุงอยางรงดวน : คน 

ลำดับทีไ ํ ลำดับทีไ ๎ ลำดับทีไ ๏ 

การพัฒนาความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ 
ํํ,๎๓๎ 

ิํ์.๏๕ ัี 
ํ์,๓๐๏ 

ิ๕.๕์ ัี 
ํ์,๓๒๕ 

ิ๕.๕๏ ัี 

การจัด฿หຌมีสวัสดิการอืไน฿หຌผูຌปฏิบัติงาน฿นสังกัดนอกหนือจาก 

ทีไกฎหมายกำหนดเวຌลຌว 
 

ํ๎,๐ํ๎ 

ิํํ.๐๐ ัี 
ํ๎,๓์ํ 

ิํํ.๓ํ ัี 

การปรับปรุงอาคารสถานทีไ อุปกรณ์ ครืไองมือ฿นการทำงาน   
ํ์,๔๐์ 

ิ๕.๕๕ ัี 

ผลการสำรวจความคิดหในของขຌาราชการกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไสวนราชการควรปรับปรุง 
อยางรงดวนนั ๅน พบวา รื ไองที ไขຌาราชการสวน฿หญ ิมากกวารຌอยละ ํ์ี หในวาสวนราชการตຌนสังกัด 

ควรรงปรับปรุง คือ ิํี การสรรหาบุคลากร ิ๎ี การตงตั ๅง ยกยຌาย ิ๏ี การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ดຌานการทำงาน สุขภาพ การงินละสังคม ิ๐ี การพัฒนาความรูຌ ทักษะ ละสมรรถนะของขຌาราชการ  
ิ๑ี การลืไอนงินดือน ิ๒ี การพัฒนาความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ ละ ิ๓ี การจัด฿หຌมีสวัสดิการอืไน฿หຌผูຌปฏิบัติงาน
฿นสังกัดนอกหนือจากทีไกฎหมายกำหนดเวຌลຌว 

 


