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คำนำ 
 

 

 มาตรา ่ ิ็ี ของพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ กำหนด฿หຌ ก.พ. มีอำนาจ
หนຌาทีไ฿นการกำกับ ดูล ติดตาม ตรวจสอบละประมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน
฿นกระทรวงละกรม พืไอรกัษาความปนธรรมละมาตรฐานดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทัๅงตรวจสอบ
ละติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินีๅ  ละมาตรา แใ ิโี ิไี ิแใี  กำหนด฿หຌสำนักงาน ก.พ. 
ดำนินการ฿นการสนอนะละ฿หຌคำปรึกษากกระทรวง กรม กีไยวกับหลักกณฑ วิธีการละนวทาง
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ติดตามละประมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน 
รวมทัๅงจัดทำรายงานประจำปกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล฿นราชการพลรือนสนอตอ ก.พ. ละ
คณะรัฐมนตรี 
 รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ประจำปงบประมาณ โ55ๆ ฉบับนีๅ 
ปนผลจากการประมวลผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนอง ิSelf Assessmentี 
ของสวนราชการตามกรอบมาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Scorecardี ตลอดจน
ผลการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงปนการ
วัดผลสัมฤทธิ์ของการดำนินการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  
 สำนักงาน ก.พ. หวังปนอยางยิไงวาขຌอมูลจากรายงานฉบับนีๅจะปนประยชนตอการพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตลอดจนสามารถยกระดับมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
฿หຌดียิไงขึๅน ตอเป 
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สารบัญ 

 

สารบัญภาพ 
สารบัญตาราง 
บทสรุปสำหรับผูຌบริหาร 
บททีไ แ ภาพรวม 
 สภาพการณทัไวเป 
 สภาพกำลังคน฿นภาคราชการ 
  

บททีไ โ การดำนินการ 
 การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด 
 ิHR Scorecardี 
 วิวัฒนาการของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
 ละจังหวัดตามนวทาง HR Scorecard 
 การพัฒนาครืไองมือ฿นการติดตามละประมินผลการพัฒนาสมรรถนะบริหารทรัพยากรบุคคล 
 การจัดทำรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน 
 ประจำปงบประมาณ โ55ๆ 
 

บททีไ ใ สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน 
 ประจำปงบประมาณ โ55ๆ  
 ดຌานความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร 
 ดຌานประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ดຌานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ดຌานความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ดຌานคุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน  
 
บททีไ ไ การสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนประจำป 
 พ.ศ. โ55ๆ 
 ดຌานความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร 
 ดຌานประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ดຌานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ดຌานความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ดຌานคุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน 
  

บททีไ 5 ประดในทຌาทายละขຌอสนอนะ 
 การบริหารทรัพยากรบุคคลทีไมีความตกตาง฿นรืไองรุน/อายุ  ิInterูgeneration 
 Managementี 
 การวางผนทางกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ 
 ความปรง฿ส฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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บรรณานุกรม  
  

ภาคผนวก  
 ภาคผนวก แ   ตารางสรุปผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
                   สวนราชการประจำปงบประมาณ โ55ๆ จำนกตามมิติ 
 ภาคผนวก โ   บบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปงบประมาณ โ55ๆ  
   ของสวนราชการระดับกรม     
 ภาคผนวก ใ   บบสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหาร 
                   ทรัพยากรบุคคลของของขຌาราชการ ป พ.ศ. โ55ๆ สำหรับสวนกลาง 
                   ละสวนภูมิภาค 
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จำนวนขຌาราชการ฿นฝຆายพลรือน฿นปงบประมาณ โ55ๆ จำนกตามประภท
ขຌาราชการ 
จำนวนกำลงัคน฿นราชการพลรอืน฿นปงบประมาณ โ55ๆ จำนกตามประภท
กำลงัคน 
จำนวนตำหนงขຌาราชการพลรอืน฿นปงบประมาณ โ55ๆ จำนกตามประภท
ตำหนง 
สัดสวนของขຌาราชการพลรือน฿นปงบประมาณ โ55ๆ จำนกตามคุณวุฒิ
การศึกษา 
สัดสวนของขຌาราชการพลรือน฿นกระทรวงตาง โ จำนกตามชวงอายุ 
จำนวนขຌาราชการพลรือนทีไจะกษียณอายุราชการ฿นชวง แเ ป ขຌางหนຌา 
ิปงบประมาณ โ55ๆูโ5ๆ5ี 
อัตราการกษียณอายุของขຌาราชการพลรือน฿นชวง 5 ป ิปงบประมาณ 
โ55ๆูโ5ๆเี ละ฿นชวง แเ ป ิปงบประมาณ โ55ๆูโ5ๆ5ี จำนกตาม
กระทรวง 
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ 
฿นภาพรวม 
นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ตัๅงต
ปงบประมาณ โ55โูโ55ๆ จำนกตามมิติ 
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ฿นปงบประมาณ 

โ55ๆ ดຌานความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร 
นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นรืไอง 
ผนอัตรากำลังตัๅงตปงบประมาณ โ55โูโ55ๆ 
นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นรืไอง 
ผนบรหิารจดัการกลุมบคุลากรทีไมทีกัษะหรอืสมรรถนะสงู ตัๅงตปงบประมาณ 
โ55โูโ55ๆ 
นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นรืไอง
ผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ ตัๅงตปงบประมาณ โ55โูโ55ๆ 
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ 
ดຌานประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นรืไอง 
ฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัๅงตปงบประมาณ โ55โูโ55ๆ 
นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นรืไอง 
การพัฒนาระบบสารสนทศพืไอสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัๅงตปงบประมาณ โ55โูโ55ๆ 
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ 
ดຌานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นรืไอง 
การบริหารผลการปฏิบัติราชการ ตัๅงตปงบประมาณ โ55โูโ55ๆ 

สารบัญภาพ 
หนຌา 
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นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นรืไอง
การสนับสนุน฿หຌมีการรียนรูຌละพัฒนาอยางตอนืไอง ตัๅงตปงบประมาณ 
โ55โูโ55ๆ 
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ 
โ55ๆ ดຌานความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นรืไอง
ความปรง฿สละปนธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ตัๅงตปงบประมาณ 
โ55โูโ55ๆ 
นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นรืไอง
ความรับผิดชอบตอการตัดสิน฿จดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัๅงต
ปงบประมาณ โ55โูโ55ๆ 
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ 
โ55ๆ ดຌานคุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน 
นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นรืไอง
คุณภาพชวีติละความสมดลุระหวางชวีติกบัการทำงาน ตัๅงตปงบประมาณ 
โ55โูโ55ๆ 
ผลการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการกีไยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ประจำป พ.ศ. โ55ๆ จำนกตามมิติ  
ปรียบทียบผลการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการ 
฿นชวงป โ55ใูโ55ๆ  
ผลการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ประจำป พ.ศ. โ55ๆ ฿นมิติ
ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร 
นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง นยบาย ผนงาน 
ละมาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ 
นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง การวางผนละ
บริหารกำลังคน ตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ 
นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง นยบาย ผนงาน 
ละมาตรการการรักษาเวຌซึไงกำลังคนกลุมทีไมีสมรรถนะสูง ตัๅงตป พ.ศ. 
โ55ใูโ55ๆ 
นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง ผนการสรຌางละ
พัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ ตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ 
ผลการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ประจำป พ.ศ. โ55ๆ ฿นมิติ
ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง กิจกรรมละ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌองละทันวลา ตัๅงตป 
พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ  
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นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง ระบบขຌอมูลดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ 
นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง การ฿ชຌทคนลยี ละ
ทคนลยีสารสนทศ฿นกิจกรรมละกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ 
ผลการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของขຌาราชการพลรือน ประจำป พ.ศ. โ55ๆ ฿นมิติประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
นวนຌมคะนนความพงึพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง การธำรงรกัษาเวຌซึไงผูຌปฏิบัติงาน
ทีไจำปนตอการทำงาน฿หຌบรรลุปງาหมายพันธกิจของสวนราชการ ตัๅ งตป 
พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ 
นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง ความพึงพอ฿จของขຌาราชการ
ตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ  
นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง การสนับสนุน฿หຌกิดการรียน
รูຌละพัฒนาอยางตอนืไอง ตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ 
นวนຌมคะนนความพงึพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง ระบบบรหิารผลการปฏิบัติราชการ 
ตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ 
ผลการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของขຌาราชการพลรือน ประจำป พ.ศ. โ55ๆ ฿นมิติความพรຌอมรับผิดดຌานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง การรับผิดชอบตอการตัดสิน
฿จดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ 
นวนຌมคะนนความพงึพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง ความปรง฿ส฿นทกุกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ 
ผลการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของขຌาราชการพลรือน ประจำป พ.ศ. โ55ๆ ฿นมิติคุณภาพชีวิตละความสมดุล
ระหวางชีวิตกับการทำงาน 
นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง สภาพวดลຌอม฿นการทำงาน
ละระบบงานทีไมีความยืดหยุน ตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ 
นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง การจัดสวัสดิการ ละ
สิไงอำนวยความสะดวกมีความหมาะสมกับสภาพของหนวยงาน ตัๅงตป พ.ศ. 
โ55ใูโ55ๆ 
นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง การสงสริมความสัมพันธอันดี
ระหวางขຌาราชการทุกระดับ ตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ 
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การปรียบทียบอันดับขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศเทยกับประทศ
ตางโ ตามผลการจัดอันดับของ IMD World competitieness ฿นชวงป พ.ศ. 
โ55แูโ55็ 
ตารางปรียบทียบดัชนีความสามารถ฿นการขงขัน ิGlobal Competitieness 
Inde :GCIี  ของ World Economic Forum ิWEFี 
การ฿ชຌ การผลิต ละการนำขຌาพลังงานชิงพาณิชยขัๅนตຌน 
นวนຌมของดัชนีการพัฒนามนุษย ิHuman Deelopment Inde Trendี 
แ้่เูโเแใ 
ผลการประมินตามดัชนีวัดภาพลักษณดຌานการคอรรัปชัไนของประทศเทย 
ระหวางป โ5ไู้โ55ๆ 
จำนวนกำลังคนภาครัฐ฿นฝຆายพลรือน฿นปงบประมาณ โ55ๆ จำนกตามประภท
กำลังคน 
จำนวนขຌาราชการ฿นฝຆายพลรือน฿นปงบประมาณ โ55ๆ จำนกตามประภท
ขຌาราชการ 
จำนวนกำลังคน฿นราชการพลรือน฿นปงบประมาณ โ55ๆ จำนกตามกระทรวง
ละประภทกำลังคน 
จำนวนขຌาราชการพลรือน฿นปงบประมาณ โ55ๆ จำนกตามประภทตำหนง 
จำนวนขຌาราชการพลรือน฿นปงบประมาณ โ55ๆ จำนกตามประภทละ
ระดับตำหนง 
ปรียบทียบจำนวนขຌาราชการพลรือน฿นปงบประมาณ โ55แ กับปงบประมาณ 
โ55ๆ 
จำนวนตำหนงวาง จำนกตามกระทรวง 
จำนวนขຌาราชการพลรือน จำนกตามคุณวุฒิการศึกษา 
ครงสรຌางอายุขຌาราชการพลรือน฿นปงบประมาณ โ55ๆ จำนกตามกระทรวง  
อัตราการกษียณอายุของขຌาราชการ฿นชวง แเ ป ขຌางหนຌา ิปงบประมาณ 
โ55ๆูโ5ๆ5ี จำนกตามกระทรวง  
ปรียบทียบอัตราการกษียณอายุของขຌาราชการพลรือน฿นชวง แเ ป ขຌางหนຌา 
ิปงบประมาณ โ55ๆูโ5ๆ5ี ฿นระดับตำหนงทีไสำคัญ  
อายุราชการของขຌาราชการพลรอืน฿นปงบประมาณ โ55ๆ จำนกตามชวงอายรุาชการ 
อายุราชการมธัยฐานของขຌาราชการพลรอืน จำนกตามประภทละระดบัตำหนง 
การขຌาละการออกจากราชการของขຌาราชการพลรือน ฿นรอบปงบประมาณ 
โ55ๆ 
การปรความคาฉลีไยความคิดหในละความพึงพอ฿จ 
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ตัๅงตปงบประมาณ 
โ55โูโ55ๆ 
ปรียบทียบผลการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือน
฿นชวงป โ55ใูโ55ๆ ิทียบคะนนตใมปน แเเี 
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สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ 
รืไองผนอัตรากำลังของสวนราชการ 
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ 
รืไองผนการสรรหา บรรจุละตงตัๅง 
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ 
รืไองผนการบริหารจัดการกลุมบุคลากรทีไมีทักษะ หรือสมรรถนะสูง 
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ 
รืไองผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ 
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ 
รืไองสัดสวนคา฿ชຌจายดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความหมาะสมละ
สะทຌอนผลิตภาพของบุคลากร ิProductiitี 
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ 
รืไองฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ 
รืไองการพัฒนาระบบสารสนทศพืไอสนบัสนนุกระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ 
รืไองระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ 
รืไองการสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนาอยางตอนืไอง 
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ 
รืไองการสงสริม฿หຌการบริหารบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมี 
ธรรมาภิบาล 
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ 
รืไองบทบาทของผูຌนำ฿นการกำกับละดูลองคกรทีไดี 
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ 
รืไองสภาพวดลຌอม฿นการทำงาน 
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของขาราชการพลเรือน 
ประจำปงบประมาณ 2556 
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน 

ประจำปงบประมาณ 2556 

 

 พระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ มาตรา ใไ บัญญัติวา การจัดระบียบ
ขຌาราชการพลรือนตຌองปนเปพืไอผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ละความคุຌมคา ดย฿หຌ
ขຌาราชการปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ คุณธรรม ละมีคุณภาพชีวิตทีไดี ละมาตรา ไโ ทีไกำหนดวา 
การจัดระบียบขຌาราชการพลรือนสามัญ฿หຌคำนึงถึงระบบคุณธรรม ฿นการนีๅ สำนักงาน ก.พ. จึงสงสริม฿หຌ
สวนราชการดำนินการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ิHR Scorecardี ซึไงประกอบดຌวย 5 มิติ เดຌก มิติทีไ แ ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร 
มิติทีไ โ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติทีไ ใ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติทีไ ไ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติทีไ 5 คุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิต
กับการทำงาน ลຌวติดตามตรวจสอบประมินผลละจัดทำปนรายงานกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของขຌาราชการพลรอืนประจำป สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ประจำปงบประมาณ 
โ55ๆ  สรุปเดຌ ดังนีๅ 
 
แ. สภาพกำลังคน฿นภาคราชการ 
 แ.แ ณ ปงบประมาณ โ55ๆ ภาคราชการมีกำลังคน฿นฝຆายพลรือนรวมทัๅงสิๅน โุแุ่่็ๆโ คน คิดปน
รຌอยละ ใ.ใ่ ของจำนวนประชากรของประทศเทยซึไงมจีำนวน ๆไ.็้ ลຌานคน ดยกำลงัคนภาครัฐ฿นฝຆายพลรือน
ประกอบดຌวยขຌาราชการปนกลุมหลัก คือมีจำนวน แุโ็แุใ้5 คน หรือรຌอยละ 5่.เ้ รองลงมาปน
ลูกจຌางชัไวคราว จำนวน ไเุ่5ใ็ คน หรือรຌอยละ แ่.ๆ็ ลูกจຌางประจำ จำนวน แ้ใุใแ5 คน หรือรຌอยละ 
่.่ใ พนักงานจຌาง จำนวน แ่ใุไ่็ คน หรือรຌอยละ ่.ใ่ ละปนพนักงานราชการ จำนวน แใโุเโ่ คน 
หรือรຌอยละ ๆ.เใ ตามลำดับ 
 แ.โ กำลังคนภาครัฐ฿นฝຆายพลรือนทีไปนขຌาราชการจำนกปนประภทขຌาราชการเดຌ แโ ประภท 
ดยขຌาราชการครูละบคุลากรทางการศกึษามจีำนวนขຌาราชการมากทีไสดุ คอื ไใๆุ่แโ คน หรือรຌอยละ ใไ.ใๆ 
ของจำนวนขຌาราชการทัๅงหมด รองลงมา เดຌก ขຌาราชการพลรือน คือ มีจำนวน ใๆๆุ้55 คน หรือรຌอยละ 
โ่.่ๆ สวนประภทขຌาราชการทีไมีจำนวนกำลังคนนຌอยทีไสุด โ ลำดับทຌาย เดຌก ขຌาราชการรัฐสภาสามัญ ซึไงมี
จำนวน ใุเใแ คน หรือรຌอยละ เ.โไ  ละขຌาราชการอัยการ ซึไงมีจำนวน ใุโ่ใ คน หรือรຌอยละ เ.โๆ   
 แ.ใ กำลังคน฿นราชการพลรือนมีจำนวนทัๅงสิๅน ่โใุๆ่้ คน ดยขຌาราชการปนกำลังคนกลุมหลัก
มีจำนวน ใๆๆุ้55 คน หรือรຌอยละ ไไ.55 รองลงมาปนลูกจຌางชัไวคราว จำนวน โ็ุ่่ใแ คน หรือรຌอยละ 
ใใ.่5 ลูกจຌางประจำ จำนวน ้แุใไๆ คน หรือรຌอยละ แแ.เ้ ละปนพนักงานราชการ จำนวน ่ๆุ55็ คน 
หรือรຌอยละ แเ.5แ ตามลำดับ 
 แ.ไ กระทรวงทีไมีกำลังคนมากทีไสุด เดຌก กระทรวงสาธารณสุข คือมีจำนวน ใ่แุแไใ คน หรือ
รຌอยละ ไๆ.โ็ ของกำลังคนทัๅงหมด฿นราชการพลรือน สำหรับกระทรวงทีไมีกำลังคนนຌอยทีไสุด เดຌก กระทรวง
การทองทีไยวละกีฬา  มีจำนวน ้ๆไ คน หรือรຌอยละ เ.แโ ของกำลังคน฿นราชการพลรือน   
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 แ.5 ตำหนงขຌาราชการพลรือน฿นปงบประมาณ โ55ๆ มีอยูจำนวนทัๅงสิๅน ใ้ใุ5เโ ตำหนง ดย
ปนตำหนงประภททัไวเป รຌอยละ ใเ.แ่ ตำหนงประภทวิชาการ รຌอยละ ๆ็.่้ ละอีกจำนวนรຌอยละ 
แ.้โ ปนตำหนง ประภทอำนวยการ ละประภทบริหาร 
 แ.ๆ ขຌาราชการพลรือน฿นปงบประมาณ โ55ๆ มีจำนวน ใๆๆุ้55 คน ปนผูຌดำรงตำหนงประภท
วิชาการมากทีไสุด คือ จำนวน โ5แุ5ๆแ คน  หรือรຌอยละ ๆ่.55  รองลงมาปนผูຌดำรงตำหนงประภททัไวเป 
คือมีจำนวน แเุ่โโไ คน หรือรຌอยละ โ้.ไ้  สำหรับผูຌดำรงตำหนงประภทอำนวยการ ละประภทบริหาร 
ซึไงปนตำหนงทีไมีความสำคัญทางยุทธศาสตร มีจำนวนทัๅงสิๅน ็ุแ็เ คน หรือรຌอยละ แ.้5 ของจำนวน
ขຌาราชการพลรือนทัๅงหมด 
 แ.็ ขຌาราชการพลรือนกือบครึไงหนึไงดำรงตำหนงประภทวิชาการ ระดับชำนาญการ คือมีจำนวน 
แๆุ้่แๆ คน หรือรຌอยละ ไๆ.โ่ รองลงมาดำรงตำหนงประภททัไวเป ระดับชำนาญงาน คือมีจำนวน 
่เุใโ5 คน หรือรຌอยละ โแ.่้ สำหรับตำหนงประภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึไงปนตำหนงรกขຌา 
มีจำนวน 5ใุ่่้ คน หรือรຌอยละ แไ.ๆ้ 
 แ.่ ตัๅงตปงบประมาณ โ55แ จนถึงปงบประมาณ โ55ๆ พบวา จำนวนขຌาราชการพิไมขึๅนรຌอยละ 
โ.่5  ดยอัตราการพิไมจำนวนขຌาราชการพิไมสงูทีไสดุ฿นตำหนงประภทวชิาการ ระดบัชีไยวชาญ มีอัตราการพิไม 
รຌอยละ แโ5.โ็ ละจำนวนขຌาราชการลดลง฿นตำหนงประภททัไวเป ระดับทักษะพิศษ ตำหนงประภท
อำนวยการ ระดับตຌน ละตำหนงประภททัไวเป ระดับชำนาญงาน คือมีจำนวนขຌาราชการลดลงรຌอยละ แเเ  
รຌอยละ โไ.ใ่ ละรຌอยละ แใ.ไๆ ตามลำดับ 
 แ.้ ตำหนงขຌาราชการพลรือนทัๅงหมด ปนตำหนงทีไมีคนครองรຌอยละ ้ใ.โ5 ละปนตำหนงวาง
รຌอยละ ๆ.็5 ดยกระทรวงทีไมีอัตราตำหนงวางมากทีไสุด เดຌก กระทรวงการตางประทศ คือ มีจำนวน
รຌอยละ โแ.ไไ สำหรับกระทรวงทีไมีอัตราตำหนงวางนຌอยทีไสุด เดຌก กระทรวงสาธารณสุข คือ รຌอยละ ไ.็ไ   
 แ.แเ ขຌาราชการสำรใจการศึกษา฿นระดับปริญญาตรีมากทีไสุด คือ รຌอยละ ๆๆ.้ๆ ระดับปริญญาท 
รຌอยละ แโ.่่ ละปริญญาอก รຌอยละ แ.่5 สวนระดับตไำกวาปริญญาตรี รຌอยละ แ่.ใแ ของขຌาราชการ
พลรือนทัๅงหมด 
 แ.แแ สัดสวนของจำนวนขຌาราชการพลรือนตามชวงอายุ ประกอบดຌวยขຌาราชการกลุม฿หญมีอายุ
ระหวาง ใ5ูไ้ ป หรือจัดวาอยู฿นกลุม Generation X มีจำนวนรຌอยละ 5เ.5็ รองลงมาคือขຌาราชการ
ทีไมีอายุตัๅงต 5เ ปขึๅนเป หรือจัดวาอยู฿นกลุม Bab boomer มีจำนวนรຌอยละ โ็.่็ ละขຌาราชการทีไ
มีอายุนຌอยกวาหรือทากับ ใ5 ป หรือจัดอยู฿นกลุม Generation Y จำนวนรຌอยละ โแ.5ๆ   
 แ.แโ กระทรวงทีไมีสัดสวนของขຌาราชการอายุตัๅงต 5เ ปขึๅนเป นຌอยทีไสุด คือ กระทรวงสาธารณสุข
มีสัดสวนขຌาราชการทีไอายุมากกวา 5เ ป อยูรຌอยละ แ้.็แ 
 แ.แใ กระทรวงทีไมีสัดสวนของขຌาราชการทีไมีอายุตัๅงต 5เ ปขึๅนเป มากทีไสุด โ ลำดับรก เดຌก
กระทรวงกษตรละสหกรณ ละกระทรวงศึกษาธิการ คือ รຌอยละ ไไ.็็ ละรຌอยละ ไใ.ไโ ตามลำดับ 
 แ.แไ กระทรวงทีไมีสัดสวนของขຌาราชการทีไมีอายุนຌอยกวา ใ5 ป นຌอยทีไสุด  เดຌก กระทรวงรงงาน 
คือ รຌอยละ แไ.เ้ 
 แ.แ5 กระทรวงทีไมีสัดสวนของขຌาราชการทีไมีอายุนຌอยกวา ใ5 ป มากทีไสุด โ ลำดับรก เดຌก 
กระทรวงวิทยาศาสตรละทคนลยี ละกระทรวงสาธารณสุข คือ รຌอยละ โๆ.5้ ละ รຌอยละ โๆ.ไ่ 
ตามลำดับ 



HR Scorecard Annual Report 2013

     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.12

 แ.แๆ ฿นอีก แเ ป ขຌางหนຌา ิ฿นชวงปงบประมาณ โ55ๆูโ5ๆ5ี จะมจีำนวนขຌาราชการกษยีณอายุราชการ
สะสมถึง ุ่่เ็โ คน ดย฿นชวง 5 ปรก คือ ปงบประมาณ โ55ๆูโ5ๆเ จะมีจำนวนขຌาราชการกษียณอายุ
ราชการสะสมทัๅงสิๅน ใเุ็โโ คน ดยปทีไจะมีจำนวนขຌาราชการกษียณอายุราชการมากทีไสุด฿นชวง แเ ป 
ดังกลาว คือ ปงบประมาณ โ5ๆ5 จะมีขຌาราชการกษียณอายุราชการจำนวน แโุ่ใ5 คน 
 แ.แ็ อายุราชการมัธยฐานของขຌาราชการพลรือน฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ55ๆ คือ โเ ป ดยชวงอายุ
ราชการทีไมีสัดสวนจำนวนคนมากทีไสุด คือ โเูโไ ป คือ มีจำนวนรຌอยละ แ็.แเ รองลงมาอยู฿นชวงอายุ
ราชการ แ5ูแ้ ป คือ มีจำนวนรຌอยละ แ5.่ไ ดยมีขຌาราชการทีไมีอายุราชการตัๅงต ใ5 ปขึๅนเป รຌอยละ ็.ใ5  
ละมีขຌาราชการทีไมีอายุราชการตัๅงต ไ ปลงเป รຌอยละ แแ.่เ      
 แ.แ่ ฿นรอบปงบประมาณ โ55ๆ มผีูຌขຌารบัราชการ ิบรรจ฿ุหม ละบรรจกุลบัี จำนวนทัๅงสิๅน แแุแ้ไ คน 
หรือรຌอยละ ใ.เ5 ของจำนวนขຌาราชการทัๅงหมด ดยปนการบรรจุ฿หมมากทีไสุด คือ จำนวน แเุ้ๆ็ คน หรือ
รຌอยละ ้็.้็ บรรจุกลับจำนวน โโ็ คน หรือรຌอยละ โ.เใ 
 แ.แ้ กระทรวงทีไมีอัตราการขຌา฿หมของขຌาราชการสูงทีไสุด เดຌก กระทรวงทคนลยีสารสนทศละ
การสืไอสาร คือ รຌอยละ ๆ.ๆ็ รองลงมา เดຌก กระทรวงพลังงาน คือ รຌอยละ ๆ.ๆโ อันดับสาม เดຌก กระทรวง
พาณิชย คือ รຌอยละ ๆ.โแ สำหรับกระทรวงทีไมีอัตราการขຌา฿หมของขຌาราชการตไำสุด ใ ลำดับ เดຌก 
สวนราชการเมสงักดัสำนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง รຌอยละ แ.็่ กระทรวงศกึษาธกิาร รຌอยละ แ.้็ 
ละกระทรวงคมนาคม รຌอยละ โ.ไ5 
 แ.โเ ฿นรอบปงบประมาณ โ55ๆ มีผูຌทีไออกจากราชการ ิลาออก กษียณอายุราชการ ละออกดย
หตุอืไนโ ชน หตวุนิยั ละสยีชวีติี จำนวนทัๅงสิๅน ็ุ่แแ คน หรอืรຌอยละ โ.แใ ของจำนวนขຌาราชการทัๅงหมด 
ดยปนการออกจากราชการนืไองจากการกษียณอายุราชการมากทีไสุด คือ ใุ้ไๆ คน หรือรຌอยละ 5เ.5โ  
รองลงมาปนการลาออก จำนวน ใุโแ็ คน หรือรຌอยละ ไแ.แ่ ละปนการออกจากราชการดยหตุอืไนโ 
จำนวน ๆไ่ คน หรือรຌอยละ ่.ใเ 
 แ.โแ อัตราการสญูสยีขຌาราชการฉพาะการลาออกจากราชการของขຌาราชการพลรือน คือ รຌอยละ เ.่่  
ดยกระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารมีอัตราการลาออกมากทีไสุด คือ รຌอยละ แ.ใเ สำหรับ
กระทรวงทีไมีอัตราการลาออกตไำทีไสุด เดຌก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ละกระทรวง
วิทยาศาสตรละทคนลยี คือ รຌอยละ เ.ไเ   
 

โ. สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ 
 โ.แ สวนราชการเดຌพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ิHR Scorecardี ฿นภาพรวมเดຌคะนนรຌอยละ ่5.ไ5 ดยดำนินการ฿นรืไองความพรຌอมรับ
ผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลเดຌดีทีไสุด คือ เดຌคะนนรຌอยละ ้โ.ไใ  รองลงมา คือ รืไองคุณภาพชีวิตละ
ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน คือ คะนนรຌอยละ ้เ.เเ สวนรืไองทีไดำนินการเดຌนຌอยทีไสุด คือ
รืไองความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร คือ เดຌคะนนรຌอยละ ็่.เเ ดังรายละอียดตามภาพตอเปนีๅ 
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 โ.โ นวนຌมการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตัๅงตปงบประมาณ โ55โูโ55ๆ  
พบวา ทุกมิติมีการพัฒนาดีขึๅน ดยมิติทีไ 5 คุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน เดຌคะนน
ผลการประมินสูงสุดมาดยตลอด ฿นขณะทีไมติทิีไ แ ความสอดคลຌองชงิยทุธศาสตร ปนมิติทีไมีคะนนการประมิน
ตไำทีไสุด฿นทุกป 
 โ.ใ ฿นมิติดຌานความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร สวนราชการดำนินการ฿นรืไองผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเดຌคะนนมากทีไสุด คือ รຌอยละ แเเ สำหรับรืไองทีไดำนินการเดຌคะนนนຌอยทีไสุด เดຌก 
รืไองการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ คือ รຌอยละ ๆเ.5ใ 
 โ.ไ ฿นมิติดຌานประสทิธภิาพของการบริหารทรพัยากรบคุคล สวนราชการดำนนิการ฿นรืไองระบบฐานขຌอมูล
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลเดຌคะนนมากทีไสุด คือ รຌอยละ ้แ.ไ5 สำหรับรืไองทีไดำนินการเดຌคะนน
นຌอยทีไสุด เดຌก รืไองการบริหารจัดการสัดสวนคา฿ชຌจายดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมีความหมาะสม
ละสะทຌอนผลิตภาพของบุคลากร ิProductiitี คือ รຌอยละ ็โ.โแ 
 โ.5 ฿นมิติดຌานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลซึไงมีการประมิน โ รืไอง สวนราชการ
ดำนินการ฿นรืไองระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเดຌคะนนมากกวารืไองการสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละ
การพัฒนาอยางตอนืไอง คือ รຌอยละ ้ๆ.5เ ละ รຌอยละ ็5.โเ  ตามลำดับ 
 โ.ๆ ฿นมิติดຌานความพรຌอมรบัผดิดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลซึไงมกีารประมนิ โ รืไอง สวนราชการ
ดำนินการ฿นรืไองบทบาทของผูຌนำตอการดำนินการกีไยวกับจริยธรรม กฎหมาย ละความรับผิดชอบตอ
การตัดสิน฿จดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล เดຌคะนนมากกวารืไองการสงสริม฿หຌการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการมีธรรมาภิบาล คือ รຌอยละ ้ใ.ไเ ละ รຌอยละ ่้.้เ ตามลำดับ 
 โ.็ ฿นมิติดຌานคุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงานซึไงมีการประมิน โ รืไอง 
สวนราชการดำนินการ฿นรืไองการจัดระบบการทำงานทีไอืๅอประยชนรวมกันระหวางผูຌปฏิบัติงานกับองคกร 
เดຌคะนนมากกวารืไองการดำนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิติขຌาราชการ คือ รຌอยละ แเเ 
ละ รຌอยละ ่่.เเ ตามลำดับ 
 

 รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

รองลงมาปนการลาออก จํานวน โแ็ คน หรือรຌอยละ แ่ ละปนการออกจากราชการดยหตุอืไนโ 
จํานวน ๆไ่ คน หรือรຌอยละ 
  อัตราการสูญสียขຌาราชการฉพาะการลาออกจากราชการของขຌาราชการพลรือน คือ รຌอยละ 

่่  ดยกระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารมีอัตราการลาออกมากทีไสุด คือ รຌอยละ  สําหรับ
กระทรวงทีไมี อัตราการลาออกตไําทีไสุด เดຌก  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไ งวดลຌอม ละ
กระทรวงวิทยาศาสตรละทคนลยี คือ รຌอยละ ไเ  

สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการในปงบประมาณ  
 แ สวนราชการเดຌพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสํารใจดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ฿นภาพรวมเดຌคะนนรຌอยละ  ดยดํานินการ฿นรืไองความพรຌอม 
รับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลเดຌดีทีไสุด คือ เดຌคะนนรຌอยละ ไใ  รองลงมา คือ รืไองคุณภาพชีวิต
ละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  คือ คะนนรຌอยละ เเ สวนรืไองทีไดํานินการเดຌนຌอยทีไสุด คือ
รืไองความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร คือ เดຌคะนนรຌอยละ เเ ดังรายละอียดตามภาพตอเปนีๅ 

 

 โ  นวนຌมการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตัๅงตปงบประมาณ ูโ55ๆ  
พบวา ทุกมิติมีการพัฒนาดีขึๅน ดยมิติทีไ  5 คุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
เดຌคะนนผลการประมินสูงสุดมาดยตลอด ฿นขณะทีไมิติทีไ แ ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร ปนมิติทีไมี
คะนนการประมินตไําทีไสุด฿นทุกป

฿นมิติดຌานความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร   สวนราชการดํานินการ฿นรืไองผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเดຌคะนนมากทีไสุด คือ รຌอยละ แเเ  สําหรับรืไองทีไดํานินการเดຌคะนนนຌอยทีไสุด เดຌก 
รืไองการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ คือ รຌอยละ 
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คุณภาพชีวิตละความสมดลุระหวางชีวิตกับการทํางาน 
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ใ. ผลการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการประจำป พ.ศ. โ55ๆ  
 ใ.แ ผลการสำรวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
฿นภาพรวมระดับประทศซึไงมีคะนนตใมทากับ ไ ปรากฏวา คะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการอยู฿นระดับ
ปานกลาง คือ คะนนฉลีไย โ.่ๆ หรือคิดปนรຌอยละ ็แ.5เ ดยมิติทีไขຌาราชการมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด 
เดຌก มิติทีไ ใ  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ คะนนฉลีไย โ.้โ หรือคิดปนรຌอยละ ็ใ.เเ 
สวนมิติทีไขຌาราชการมีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด เดຌก มิติทีไ ไ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
คือ คะนนฉลีไย โ.็ไ หรือคิดปนรຌอยละ ๆ่.5เ รายละอียดปรากฏดังภาพตอเปนีๅ 

 รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

 

 
 นวนຌมความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคล฿นชวงป -  
฿นทุกมิติพิไมสูงขึๅน  ดยมิติทีไมีคะนนความพึงพอ฿จพิไมสูงมากทีไสุด เดຌก มิติทีไ ประสิทธิภาพของ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ละมิติทีไ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตอยางเรกใตาม
ถึงมຌมิติทีไ จะปนมิติทีไมีคะนนความพึงพอ฿จสูงขึๅนมาก฿นชวง ป ดังกลาว ตกใปนมิติทีไมีคะนนความ
พึงพอ฿จตไํากวามิติอืไนโ ฿นทุกปทีไสํารวจ
 ฿นมิติดຌานความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร พบวา ขຌาราชการมีความพึงพอ฿จตอรืไองผนการสรຌาง
ละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับมากทีไสุด คือ คะนนฉลีไย หรือคิดปนรຌอยละ สวนรืไองทีไ
ขຌาราชการมีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด เดຌก รืไองนยบาย ผนงาน ละมาตรการการรักษาเวຌซึไงกลุมผูຌมี
สมรรถนะสูง คือ คะนนฉลีไย หรือคิดปนรຌอยละ 
 ฿นมิติดຌานประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล พบวา ขຌาราชการมีความพึงพอ฿จตอรืไอง 
ระบบฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌองทีไยงตรงละทันสมัยมากทีไสุด คือ คะนนฉลีไย 
หรือคิดปนรຌอยละ สวนรืไองทีไขຌาราชการมีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด เดຌก รืไองกิจกรรมละกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌองละทันวลา คือ คะนนฉลีไย หรือคิดปนรຌอยละ 
 ฿นมิติดຌานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล พบวา ขຌาราชการมีความพึงพอ฿จ 
ตอรืไองการธํารงรักษาเวຌซึไงผูຌปฏิบัติงานทีไจําปนตอการทํางาน฿หຌบรรลุปาหมายพันธกิจของสวนราชการ  คือ 
คะนนฉลีไย หรือคิดปนรຌอยละ สวนรืไองทีไขຌาราชการมีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด เดຌก 
รืไองระบบบริหารผลการปฏิบัติงานละการประมินผลการปฏิบัติงานทีไมีประสิทธิภาพ  ซึไงเดຌคะนนฉลีไย 
หรือคิดปนรຌอยละ 
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ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

คุณภาพชีวิตละความสมดลุระหวางชีวิต                                       
กับการทํางาน 

รวม 

 ใ.โ นวนຌมความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคล฿นชวงป โ55ใูโ55ๆ ฿น
ทุกมิติพิไมสูงขึๅน ดยมิติทีไมีคะนนความพึงพอ฿จพิไมสูงมากทีไสุด เดຌก มิติทีไ โ ประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ละมิติทีไ ไ  ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตอยางเรกใตามถึงมຌมิติทีไ ไ 
จะปนมิติทีไมีคะนนความพึงพอ฿จสูงขึๅนมาก฿นชวง ไ ป ดังกลาว ตกใปนมิติทีไมีคะนนความพึงพอ฿จตไำกวา
มิติอืไนโ ฿นทุกปทีไสำรวจ 
 ใ.ใ ฿นมิติดຌานความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร พบวา ขຌาราชการมีความพึงพอ฿จตอรืไองผนการสรຌาง
ละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับมากทีไสุด คือ คะนนฉลีไย โ.้ๆ หรือคิดปนรຌอยละ ็ไ.เเ สวนรืไองทีไขຌาราชการ
มีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด เดຌก รืไองนยบาย ผนงาน ละมาตรการการรักษาเวຌซึไงกลุมผูຌมีสมรรถนะสูง คือ 
คะนนฉลีไย โ.5้ หรือคิดปนรຌอยละ ๆไ.็5   
 ใ.ไ ฿นมิติดຌานประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล พบวา ขຌาราชการมีความพึงพอ฿จตอรืไอง 
ระบบฐานขຌอมูลดຌานการบรหิารทรพัยากรบคุคลมคีวามถกูตຌองทีไยงตรงละทันสมัยมากทีไสุด คือ คะนนฉลีไย 
โ.้ใ หรือคิดปนรຌอยละ ็ใ.โ5 สวนรืไองทีไขຌาราชการมีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด เดຌก รืไองกิจกรรมละ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌองละทันวลา คือ คะนนฉลีไย โ.็้ หรือคิดปนรຌอยละ 
ๆ้.็5   
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สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. แ5

 ใ.5 ฿นมิติดຌานประสิทธิผลของการบรหิารทรพัยากรบุคคล พบวา ขຌาราชการมีความพึงพอ฿จตอรืไอง
การธำรงรักษาเวຌซึไงผูຌปฏิบัติงานทีไจำปนตอการทำงาน฿หຌบรรลุปງาหมายพันธกิจของสวนราชการ คือ คะนน
ฉลีไย ใ.แโ หรือคิดปนรຌอยละ ็่.เเ สวนรืไองทีไขຌาราชการมีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด เดຌก รืไองระบบบริหาร
ผลการปฏิบตังิานละการประมนิผลการปฏบิตังิานทีไมปีระสทิธภิาพ ซึไงเดຌคะนนฉลีไย โ.็่ หรือคิดปนรຌอยละ 
ๆ้.5เ   
 ใ.ๆ ฿นมิติดຌานความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงมีการสำรวจความพึงพอ฿จของ
ขຌาราชการอยู โ รืไอง พบวา ขຌาราชการมีความพึงพอ฿จตอรืไองความปรง฿ส฿นทุกกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดยมีคะนนฉลีไยทากับ โ.็ๆ หรือคิดปนรຌอยละ ๆ้.เเ ซึไงมากกวารืไองการรับผิดชอบ
ตอการตัดสิน฿จดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงเดຌคะนนฉลีไยทากับ โ.ๆ้ หรือคิดปนรຌอยละ ๆ็.โ5 
 ใ.็ ฿นมิติดຌานคุณภาพชีวิตละความสมดลุระหวางชวีติกบัการทำงาน พบวา ขຌาราชการมีความพึงพอ฿จ
ตอรืไองการสงสริมความสัมพันธอันดีระหวางขຌาราชการทุกระดับมากทีไสุด คือ คะนนฉลีไย โ.้้ หรือคิดปน
รຌอยละ ็ไ.็5 สวนรืไองทีไขຌาราชการมีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด เดຌก รืไองการจัดสวัสดิการละสิไงอำนวย
ความสะดวกมีความหมาะสมกับสภาพของหนวยงาน คือ คะนนฉลีไย โ.็่ หรือคิดปนรຌอยละ ๆ้.5เ 
 

ไ. ประดในทຌาทายละขຌอสนอนะ   

 จากการติดตามละประมนิผลการพฒันาการบรหิารทรพัยากรบคุคลของสวนราชการ ประจำปงบประมาณ 
โ55ๆ พบวา มีประดในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไทางราชการจะตຌองพัฒนาละปรับปรุงตอเป ดังนีๅ 
 ไ.แ การบรหิารทรพัยากรบคุคลทีไมคีวามตกตาง฿นรืไองรุน/อาย ุ Iิnterูgeneration Managementี 
  การปลีไยนปลงครงสรຌางอายุของกำลังคน฿นภาคราชการ ทีไกำลังคนทีไกิดหลังสงครามลก
ครัๅงทีไสองริไมทยอยกษียณอายุราชการเปปนจำนวนมาก ดย฿นชวง แเ ปขຌางหนຌา ิปงบประมาณ โ55ๆู
โ5ๆ5ี จะมีขຌาราชการกษียณอายุราชการจำนวน ุ่่เ็โ คน หรือรຌอยละ โไ.เเ ของจำนวนขຌาราชการ
พลรือน  ทัๅงนีๅ มีกระทรวงทีไขຌาราชการจะกษียณอายุราชการ฿นชวงดังกลาวตัๅงตรຌอยละ ใเ ขึๅนเป 
จำนวนถึง แเ กระทรวง ซึไงหมายความวาจะมขีຌาราชการรุน฿หม หรอืกลุม Generation Y ขຌามาทดทนกำลงัคนทีไ
จะกษียณอายุราชการ฿นกระทรวงตางโ หลานีๅปนจำนวนมาก ซึไงการทีไองคกรหรอืสวนราชการตางโ มีกำลังคน
ทีไมีความตกตางหลากหลายของรุน/วัย หรือ Generation ยอมสงผลตอการบริหารจัดการกำลังคน
นืไองจากกำลังคนหลานัๅนติบตมาจากสภาวะศรษฐกิจ สังคม การมือง ละทคนลยีทีไตกตางกัน 
ประสบการณทีไคนตละ Generation เดຌผานมา฿นชวงชีวิตตัๅงตวัยดใกจนถึงวัยผูຌ฿หญ สงผลตอลักษณะนิสัย 
วิธีการมองลก ทัศนคติ นวความคิด ปງาหมาย คานิยม พฤติกรรมทีไสดงออก การจัดลำดับความสำคัญ
ของรืไองตางโ ฿นชีวิต ละวิธีการตัดสิน฿จ ซึไงองคประกอบหลานีๅหลอหลอม฿หຌกิดลักษณะฉพาะของ
กำลังคนตละรุน ิStereotpeี จนกดิปนวถิกีาร฿ชຌชวีติ ิLife Stleี ดงันัๅน พืไอ฿หຌการบริหารจัดการกำลังคน 
฿นชวงอายุละรุนตาง โ ปนเปอยางราบรืไนละกิดประยชนสูงสุดตอสวนราชการ สำนักงาน ก.พ. ละ
สวนราชการควรมีการดำนินการตามนวทาง ดังตอเปนีๅ 
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  แี สำนักงาน ก.พ. ควรดำนินการ฿นรืไอง ิแี การสริมสรຌางการตระหนักรูຌ฿หຌสวนราชการ
หในความจำปนละความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไมีความตกตาง฿นรืไองรุน/อายุ ิโี จัดวที
ลกปลีไยนรียนรูຌ ดย฿หຌกระทรวง/กรม ทีไสามารถบริหารกำลังคนตางชวงอายุเดຌดีมา Sho า Share ฿หຌ
สวนราชการอืไนเดຌรียนรูຌ ิใี ออกบบระบบการสรรหาละคัดลือกละปรับปรุง฿หຌทันสมัย ิไี พัฒนาระบบ
คาตอบทน฿หมทีไมีความยืดหยุน สามารถปรับปลีไยน฿หຌสอดคลຌองละสามารถสนองตอบความตຌองการทีไ
ตกตางของกำลังคนตละชวงวัย ิ5ี สรຌาง/ปรับปรุงครืไองมือ฿นการพัฒนาขຌาราชการ ิTraining Toolsี ทีไ
ปนมาตรฐานชวยตรียมกำลังคนกลุม Generation X  ฿หຌสามารถปรบัปลีไยนบทบาทตนอง จากการออกคำสัไง/
ควบคุม/ปนจຌานาย เปปน Coach/Facilitator ทีไมีคุณภาพของกำลังคนกลุม Generation Y ิๆี การพัฒนา
ระบบ Talent Management ดยทบทวน฿หຌมีการจำนก Talent สำหรับกำลังคนตละ Generation ละ 
ิ็ี การสรຌางความสมดุลระหวางชีวิตละการทำงาน ิWorkูlife Balanceี ดยผลักดัน฿หຌมีการดำนินการ
กຌเข กฎ ระบียบ ละหลักกณฑทีไกีไยวขຌอง 
  โี สวนราชการ ควรดำนินการ฿นรืไอง ิแี นำระบบ Teleork/Flei Workplace/Homeู
based ork ทีไสำนักงาน ก.พ. เดຌพัฒนาคูมือละสงสริม฿หຌสวนราชการดำนินการตัๅงตป พ.ศ. โ55แ 
เปดำนินการตออยางปนระบบ ิโี จดั฿หຌมกีารยดืหยุนวลาทำงาน ิFleiูtimeี ิใี ปรบัปรุงงานบางประภท
฿หຌปน Automation มากขึๅน ดย฿ชຌ Technolog ฿หຌปนประยชนมากทีไสดุ ิไี จดั฿หຌมสีิไงอำนวยความสะดวก
ทีไทำ฿หຌขຌาราชการทุกรุนสามารถปฏิบัติงานเดຌอยางมีความสุข ิ5ี จัด฿หຌมีการอำนวยความสะดวกทีไตรง
ตามผลสำรวจความตຌองการของขຌาราชการ฿นสังกัด ิๆี มีระบบพีไลีๅยง ิMentorี ทีไมีการสงตอองคความรูຌละ
ประสบการณจากรุนพีไสูรุนนຌอง ิ็ี วิคราะหขຌอมูลกำลังคน฿นตละ Generations รวมทัๅงความตຌองการตางโ 
พืไอนำเป฿ชຌปนขຌอมูลประกอบการวางผนอัตรากำลังละตรียมการบริหารทรัพยากรบุคคลชิงรุก฿นอนาคต 
ละ ิ่ี มีนวทางฉพาะพืไอบริหารจัดการกำลังคนกลุม Generation X ละ Generation Y อยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ไ.โ. การวางผนทางกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ 
  ผลการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการ พบวา คะนนความพึงพอ฿จ
ตอความกຌาวหนຌา฿นสายอาชพีคอนขຌางตไำ ซึไงสงผลตอขวญัละกำลงั฿จ฿นการทำงาน ทัๅงนีๅ สวนราชการสวน฿หญ
ยังเมเดຌวางผน฿นการสรຌางละพัฒนาทางกຌาวหนຌา฿หຌกับขຌาราชการอยางปนระบบ ดังนัๅนพืไอสริมสรຌางความ
กຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ฿หຌกขຌาราชการ฿นสังกัด  สวนราชการควรดำนินการ฿นรืไองตางโ ดังนีๅ  ิแี ฝຆายบริหาร
ของสวนราชการตางโ ควร฿หຌความสำคัญละ฿หຌความสนับสนุน฿นการจัดทำทางกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพก
ขຌาราชการ฿นสังกัด฿หຌมีความชัดจนละหลากหลายพืไอ฿หຌขຌาราชการมีทางกຌาวหนຌา฿นอาชีพทีไหมาะสมกับ
ความรูຌความสามารถละสมรรถนะของตน ิโี ศกึษาถงึความหมาะสมของครงสรຌางตำหนงของสวนราชการ  
การจัดสายการบังคับบัญชา ละ ชวงการบังคับบญัชา ิSpan of controlี ซึไงปนพืๅนฐานสำคญัของการจัดทำ
สຌนทางความกຌาวหนຌา฿นอาชพี ิใี จดัทำผนสรຌางความตอนืไอง฿นการบริหารราชการ ิSuccession Planี 
พืไอตรียมคนขຌาสูตำหนงสำคัญของสวนราชการ ิไี พัฒนาขຌาราชการ ฿หຌมีความรูຌ ทักษะ ละสมรรถนะ 
ทีไหมาะสมพรຌอมรับการตงตัๅง฿หຌดำรงตำหนง฿นระดบัสงูขึๅน ทัๅงนีๅ อาจมกีารจดัทำผนพฒันารายบุคคล ิIDPี 
สำหรับตำหนงสำคัญของสวนราชการ ดยสวนราชการตຌองสรຌางความชืไอมยงระหวางการพัฒนากับระบบ
ความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ ดยจะตຌองสงสริม฿หຌการพัฒนาปนการรียนรูຌจากนืๅองานหรือประสบการณ 
ิEperiential Learningี อยางปนระบบ  
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สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. 17

 ไ.ใ. ความปรง฿ส฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ผลการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ พบวา ความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นมิติทีไ ไ คือความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึไงนຌนรืไองความปรง฿ส฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล มีคะนนตไำกวามิติอืไน โ ฿นทุกป 
นอกจากนัๅนจากคำถามปลายปຂดของบบประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปงบประมาณ 
โ55ๆ สวนราชการหลายหงระบุวา ขຌาราชการขาดความชืไอมัไน฿นกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ 
การประมินผลการปฏิบัติราชการ ละการตงตัๅงยกยຌาย ปนตຌน ทำ฿หຌขาดขวัญกำลัง฿จละความมุงมัไน฿น
การทำงาน ดังนัๅน สวนราชการควรดำนินการพืไอสรຌางความปรง฿ส฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลดยมี
นวทาง ดังนีๅ 
  แี การสรຌางความปรง฿ส฿นกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เดຌก ิแี สรຌางความ
ปรง฿ส฿นกระบวนการสรรหาบุคคลขຌาสูสวนราชการ฿นตำหนงตางโ ิโี กำหนดหลักกณฑ฿นการบรรจุ
ตงตัๅง ละการลืไอนตำหนงอยางปຂดผย ิใี มีระบบละขัๅนตอน฿นการพิจารณาความดีความชอบ฿หຌก
บุคลากรอยางปนระบบละปຂดผย ิไี มีระบบการพัฒนาบุคลากรทีไชัดจน ปนธรรมละหมาะสม 
ิ5ี มีกระบวนการ฿นการรักษาบุคลากร ดຌวยระบบคุณธรรมละความปรง฿ส 
  โี การสรຌางความปรง฿ส฿นระบบการ฿หຌคณุ เดຌก ิแี มกีารกำหนดหลกักณฑการพิจารณา
ความดีความชอบทีไชัดจน บนพืๅนฐานของระบบคุณธรรม ิโี มีการพิจารณาความดีความชอบ฿นรูปของคณะ
กรรมการทีไมาจากทุกหนวยงาน฿นสังกัด ิใี มีการสรຌางระบบการ฿หຌคุณทีไสรຌางรงจูง฿จ฿หຌขຌาราชการมุงมัไน
ปฏิบัติงาน ดຌวยความซืไอสัตยสุจริต มุงมัไนบริหาร฿หຌกิดผลดีตอหนวยงาน หรือประชาชน ิไี มีระบบการ฿หຌ
คุณทีไสรຌางรงจูง฿จ฿หຌบุคลากรกิดการคิดสรຌางสรรคผลงานทีไกอ฿หຌกิดนวัตกรรม หรือมีผลการปฏิบัติงานดีดน
ทีไปนประยชนตอประชาชนหรือประทศชาติ ิ5ี มีการสรຌางระบบการสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ละ
การรักษาวินัย฿นการปฏิบัติหนຌาทีไราชการ ิๆี มีการสรຌางระบบคาตอบทนละสวัสดิการทีไพิไมพูนจาก
การปฏิบัติงาน฿นระบบราชการอยางปຂดผย 
  ใี การสรຌางความปรง฿ส฿นระบบการลงทษทางวินัย เดຌก ิแี มีระบบควบคุม กำกับ
การปฏิบัติงานของขຌาราชการทีไชัดจน สมอภาคละปนธรรม ิโี มีระบบการลงทษบุคลากรผูຌกระทำผิดวินัย
ทีไปรง฿สรวดรใวละปนธรรม ิใี มีระบบการลงทษบุคลากรทีไปฏิบัติงานดຌอยประสิทธิภาพทีไปຂดผย 

ปนธรรมละตรวจสอบเดຌ 
  ไี การสรຌางระบบปຂด฿นการบรหิารทรพัยากรบคุคล เดຌก ิแี มกีารสรຌางระบบทีไปຂดอกาส
฿หຌบุคลากรทีไมีคุณสมบัติหมาะสม ทัๅง฿นละนอกหนวยงานขຌามาสูตำหนง฿นสวนราชการทีไปรง฿สละ
ปนธรรม ิโี มีการสรຌางระบบทีไ฿หຌบุคลากร฿นหนวยงานสามารถสดงความคิดหในตอหลักกณฑตาง โ 
ทีไหนวยงานกำหนดขึๅนพืไอ฿ชຌ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล ิใี มีการสรຌางระบบทีไปຂดอกาส฿หຌบุคลากรของ
หนวยงานละผูຌทีไกีไยวขຌองสามารถขຌาถึงขຌอมูลตามสิทธิทีไพึงมีพึงเดຌตามกฎหมายทีไกำหนด 
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  5ี  การสรຌางระบบการมีสวนรวมของประชาชน฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล เดຌก  
ิแี มีการสรຌางระบบทีไปຂดอกาส฿หຌประชาชนละชมุชนมามสีวนรวม฿นการบรหิารทรพัยากรบคุคลของสวนราชการ 
ิโี มีการสรຌางระบบทีไปຂดอกาส฿หຌประชาชนละชุมชน สามารถสดงความคิดหใน฿นประดในทีไสำคัญ฿นการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ิใี มีการสรຌางระบบทีไปຂดอกาส฿หຌประชาชนละชุมชน สามารถขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร
การบริหารทรัพยากรบคุคล ิไี มกีารประมนิความพงึพอ฿จของประชาชนผูຌรบับรกิารตอการบรกิารของหนวยงาน 
ปนระยะ โ 
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บทที่ 1 
ภาพรวม 
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บทที่ 1 
ภาพรวม 

 

แ. สภาพการณทัไวเป 
 แ.แ บริบทของภาคราชการ฿นปจจบุนั สภาพวดลຌอมทางศรษฐกจิ การมอืง สงัคมทีไสงผลกระทบ
ตอภาคราชการเทย 
  ตลอดชวงทศวรรษทีไผานมา ทกุสงัคม฿นลกรวมทัๅงประทศเทยเดຌขຌาสูกระสการปลีไยนปลง
฿นยุคลกาภิวัตน นำมาซึไงอกาสทีไจะทำ฿หຌศรษฐกิจของประทศขยายละติบตมากขึๅน การ฿ชຌทคนลยี
ทีไทำ฿หຌดำรงชีวิตเดຌอยางสะดวกสบายมากกวา฿นอดตี การมมีาตรฐานชวีติทีไสงูขึๅน ฿นขณะดียวกันกใตຌองรับ
ความสีไยงของการขงขันละการฉกฉวยผลประยชนระหวางกัน การบอนทำลายทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม การปรับปลีไยนวัฒนธรรมทีไกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชนละทຌองถิไนตาง โ   
  สำหรับประทศเทย฿นปจจุบันตຌองผชิญกับการปลีไยนปลงทีไหลากหลาย ทัๅง฿นระดับลก
ทีไตຌองผชิญกับระบบศรษฐกจิทีไมคีวามผนัผวนเมนนอน ภาวะศรษฐกจิถดถอยชะลอตวัทีไสงผลทำ฿หຌศรษฐกิจ
ทัๅง฿นประทศอุตสาหกรรมละประทศตลาดกิด฿หม ิEmerging Marketsี ขยายตัวลดลง สำหรับ฿นระดับ
ภูมิภาคมีการตรียมความพรຌอมขຌาสูการปนประชาคมอาซียนปนรืไองสำคัญรงดวนทีไทุกภาคสวน฿หຌ
ความสำคัญ ละการกຌาวดินของประทศจนี ญีไปุຆนละกาหล ีละ฿นระดบัประทศทีไตຌองผชญิกบัการรยีกรຌอง
ขຌามามสีวนรวม฿นทางการมอืงละการพัฒนาประทศของภาคประชาสงัคม รวมถงึการปลีไยนปลงครงสรຌาง
ประชากรขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุ  
  รัฐบาลพลอกประยุทธ จันทรอชา เดຌถลงนยบายมืไอวันศุกรทีไ แโ กันยายน โ55็ ตอ
สภานิติบัญญัติหงชาติพืไอปนกรอบทิศทางสำคัญ฿นการขับคลืไอนประทศ ดยมีปງาหมายหลักทีไจะรงกຌเข
ปญหาฉพาะหนຌาของประทศ฿นดຌานความสงบรียบรຌอยละความมัไนคงของชาต ิ การจดัตัๅงสภาปฏิรูปหงชาติ 
ตลอดจนการจัดตัๅงคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพืไอออกบบวางรากฐานทางการมือง ศรษฐกิจ ละ
สังคมทีไมัไนคง฿หຌกประทศละเดຌมกีารกำหนดหนຌาทีไหลกัของรฐับาลเวຌ ๓ ประการ ประกอบดຌวย การบริหาร
ราชการผนดิน การดำนินการ฿หຌมีการปฏิรูปดຌานตาง โ ละการสงสริมความสามัคคีละความสมานฉันท
ของประชาชน฿นชาติ 
  ดังนัๅน พืไอ฿หຌประทศสามารถพัฒนาละกຌาวหนຌาอยางยัไงยืน จึงจำปนตຌองมีกลเกรองรับ
ละสริมสรຌางศักยภาพของประทศ฿หຌพรຌอมรับตอบริบทของการปลีไยนปลงทีไจะทวีความรุนรงละซับซຌอน
พิไมมากขึๅน ทรัพยากรบุคคลหรือทุนมนุษย ิHuman Capitalี ตลอดจนระบบราชการปนปจจัยหลักทีไสำคัญ
ยิไง฿นการขับคลืไอนประทศเปสูการจัดการกับปญหาทีไทຌาทายดังกลาว 
  มืไอพิจารณาถงึสถานะของประทศเทย฿นวทีลก พบวาถกูจดัอนัดบัการประมนิสถานภาพ฿นการ
ขงขัน฿นระดับกลางมาอยางตอนืไอง ดย฿นป พ.ศ. โ55็ International Institute for Management 
Deelopment ิIMDี เดຌจัดอันดับขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศเทยอยู฿นอันดับทีไ โ้ จาก
ทัๅงหมด ๆเ ประทศ รายละอียดตามตารางทีไ แูแ สวน World Economic Forum ิWEFี ซึไงเดຌประมิน
ดัชนีความสามารถ฿นการขงขัน หรือ Global Competitieness Inde : GCI ป พ.ศ. โ55ๆ – พ.ศ. โ55็ 
เดຌจัดอันดับประทศเทยอยู฿นลำดับทีไ ใแ จากทัๅงหมด แไไ ประทศ ดังรายละอียดปรากฏตามตารางทีไ แูโ  
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  นอกจากนีๅ ความกຌาวหนຌาของลกาภิวัตนยังกอ฿หຌกิดความสีไยงทีไทัไวทัๅงลกจะตຌองวางผน
รับมือตัๅงตปญหาครงสรຌางประชากร หลายประทศประสบปญหาประชากรสูงวัย ซึไงจะปนภาระอันยิไง฿หญ
ของรัฐบาลทีไจะตຌองจัดการ฿นรืไองของสวัสดิการ฿หຌกคนหลานีๅ ละอาจสงผลกระทบตองบดุลของรัฐ ซึไงหาก
เมมีการตรียมการทีไหมาะสมกใอาจทำ฿หຌรัฐบาล฿นอนาคตประสบกับภาวะหนีๅสินมากขึๅน ฿นขณะดียวกัน 
บางประทศประสบปญหาประชากรกิด฿หมจำนวนมาก ซึไงปนความทຌาทายของรัฐบาลทีไจะตຌองจัดการศึกษา
฿หຌหมาะสมละพียงพอกับความตຌองการตลอดจนการขยายตลาดรงงานพืไอปງองกันปญหาการวางงานทีไอาจ
จะกิดขึๅน นอกจากนีๅ ปญหาชองวางของรายเดຌระหวางคนรวยกับคนจน จะปนภัยคุกคามตอระบบศรษฐกิจ
ลกดยรวมละสถียรภาพทางการมืองละสังคม฿นทีไสุดอีกดຌวย การปลีไยนปลงดังกลาวมีนวนຌมทีไชัดจน
ยิไงขึๅนรืไอย โ ซึไงจะสงผลกระทบ฿นวงกวຌางทีไประชาคมลก฿นทุกภูมิภาคจำปนตຌองรวมกันรับมือละนับปน
งืไอนเขสำคัญของประทศเทย฿นอนาคตทีไจะตຌองวางผนกำหนดทิศทางการพัฒนาประทศทีไตຌองคำนึงถึง
฿นทุกมิติ เมวาจะปนมิติดຌานศรษฐกิจ สังคม ทคนลยี สิไงวดลຌอม ละดຌานการมืองการปกครอง 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

  มืไอพิจารณาถึงสถานะของประทศเทย฿นวทีลก เดຌจัดอันดับการประมินสถานภาพ฿นการ
ขงขัน฿นระดับกลางมาอยางตอนืไอง ดย฿นป พ ศ. โ55็ 

 เดຌจัดอันดับขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศเทยอยู฿นอันดับทีไ  
จากทัๅงหมด ๆเ ประทศ รายละอียดตามตารางทีไ ูแ สวน ซึไงเดຌประมิน
ดัชนีความสามารถ฿นการขงขัน หรือ ป พ ศ – พ ศ. 
เดຌจัดอันดับประทศเทยอยู฿นลําดับทีไ จากทัๅงหมด ประทศ ดังรายละอียดปรากฏตามตารางทีไ ู

ตารางที่ 1-1 การปรียบทียบอันดับขีดความสามารถ฿นการขงขันของเทยกับประทศตางโ ตามผลการจัด
อันดับของ IMD World competitiveness ฿นชวงป พ.ศ. โ55แ ู 2557 

ประทศ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

สิงคปร 2 3 1 3 4 5 3 

มาลซีย 19 18 10 16 14 15 12 

จีน 17 20 18 19 23 21 23 

ไทย  27 26 26 27 30 27 29 

อินดนีซีย 51 42 35 37 42 39 37 

อินดีย 29 30 31 32 35 40 44 

ฟຂลิปปຂนส 40 43 39 41 43 38 42 

ทีไมา : IMD, IMD World Competitiveness Yearbook, 2014 

ตารางที่ 1-2  ตารางปรียบทียบดัชนีความสามารถ฿นการขงขัน ิGlobal Competitiveness Index : GCI) 
ของ World Economic Forum (WEF) 

ประทศ 2551ู2552 2552ู2553 2553ู2554 2554ู2555 2555ู2556 2556ู2557 
สิงคปร 3 3 2 2 2 2 

มาลซีย 24 26 21 25 24 20 

จีน 29 27 26 29 29 28 

ไทย  36 38 39 38 37 31 

อินดนีซีย 54 44 46 50 38 34 

ฟຂลิปปຂนส 87 85 75 65 59 52 

วียดนาม 75 59 65 75 70 68 
อินดีย 49 51 56 59 60 71 

ทีไมา :  World Economic Forum, Global Competitiveness Report  

  นอกจากนีๅ ความกຌาวหนຌาของลกาภิวัตนยังกอ฿หຌกิดความสีไยงทีไทัไวทัๅงลกจะตຌองวางผน
รับมือตัๅงตปญหาครงสรຌางประชากร หลายประทศประสบปญหาประชากรสูงวัย ซึไงจะปนภาระอันยิไง฿หญ
ของรัฐบาลทีไจะตຌองจัดการ฿นรืไองของสวัสดิการ฿หຌกคนหลานีๅ ละอาจสงผลกระทบตองบดุลของรัฐ ซึไงหาก
เมมีการตรียมการทีไหมาะสมกใอาจทํา฿หຌรัฐบาล฿นอนาคตประสบกับภาวะหนีๅสินมากขึๅน ฿นขณะดียวกัน  

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

  มืไอพิจารณาถึงสถานะของประทศเทย฿นวทีลก เดຌจัดอันดับการประมินสถานภาพ฿นการ
ขงขัน฿นระดับกลางมาอยางตอนืไอง ดย฿นป พ ศ. โ55็ 

 เดຌจัดอันดับขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศเทยอยู฿นอันดับทีไ  
จากทัๅงหมด ๆเ ประทศ รายละอียดตามตารางทีไ ูแ สวน ซึไงเดຌประมิน
ดัชนีความสามารถ฿นการขงขัน หรือ ป พ ศ – พ ศ. 
เดຌจัดอันดับประทศเทยอยู฿นลําดับทีไ จากทัๅงหมด ประทศ ดังรายละอียดปรากฏตามตารางทีไ ู

ตารางที่ 1-1 การปรียบทียบอันดับขีดความสามารถ฿นการขงขันของเทยกับประทศตางโ ตามผลการจัด
อันดับของ ฿นชวงป พ ศ. โ55แ ู 

ประทศ
สิงคปร
มาลซีย

จีน
ไทย 

อินดนีซีย
อินดีย

ฟຂลิปปຂนส
ทีไมา 

ตารางที่ 1-   ตารางปรียบทียบดัชนีความสามารถ฿นการขงขัน ิ  
ของ

ประทศ ู ู ู ู ู ู  
สิงคปร
มาลซีย

จีน
ไทย 

อินดนีซีย
ฟຂลิปปຂนส
วียดนาม  
อินดีย

ทีไมา 

  นอกจากนีๅ ความกຌาวหนຌาของลกาภิวัตนยังกอ฿หຌกิดความสีไยงทีไทัไวทัๅงลกจะตຌองวางผน
รับมือตัๅงตปญหาครงสรຌางประชากร หลายประทศประสบปญหาประชากรสูงวัย ซึไงจะปนภาระอันยิไง฿หญ
ของรัฐบาลทีไจะตຌองจัดการ฿นรืไองของสวัสดิการ฿หຌกคนหลานีๅ ละอาจสงผลกระทบตองบดุลของรัฐ ซึไงหาก
เมมีการตรียมการทีไหมาะสมกใอาจทํา฿หຌรัฐบาล฿นอนาคตประสบกับภาวะหนีๅสินมากขึๅน ฿นขณะดียวกัน  
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  แ.แ.แ มิติดຌานศรษฐกิจ 
   ครงสรຌางทางศรษฐกิจของเทย฿นหลายปทีไผานมาปนระบบศรษฐกิจทีไนຌนการ
พึไงพาการสงออกละการลงทุนจากตางประทศ นอกจากนีๅยังมีการพึไงพาการนำขຌาพลังงานจากตางประทศ
฿นสัดสวนทีไสูง สงผล฿หຌประทศเทยตຌองผชิญกับความสีไยงจากความผันผวนของศรษฐกิจลก ฿นรอบป 
พ.ศ. โ55ๆ ทีไผานมา ธนาคารลกเดຌรายงานวาอัตราการติบตของผลิตภัณฑมวลรวมของเทยอยูทีไรຌอยละ โ.้ 
ซึไงตไำกวาประมาณการทีไเดຌคาดการณเวຌ หนีๅสินครัวรือนพิไมขึๅนอยางรวดรใว ซึไงการชะลอตัวของศรษฐกิจ
ปรากฏอยางชัดจน฿นเตรมาส ใ ของป พ.ศ. โ55ๆ กอนทีไปญหาความขัดยຌงทางการมืองจะริไมตຌนขึๅน 
การสงออกของเทยฟนตวัชຌากวาประทศอืไน โ ฿นภมูภิาค ดย฿น ป พ.ศ. โ55ๆ ยอดสงออกหดตวัลงรຌอยละ เ.โ 
฿นขณะทีไประทศอืไน โ ฿นภูมิภาคอชียตะวันออกฉียง฿ตຌเมเดຌหดตัวหรือฟนตัวเดຌรใวกวาประทศเทย 
   อยางเรกใตาม ดยทีไประทศเทยมีทรัพยากรธรรมชาติ สภาพสังคมละวัฒนธรรม
ทีไสนับสนุนการสรຌางศักยภาพ฿นการรับมือกับการปลีไยนปลงละวิกฤตความทຌาทายทีไกิดขึๅนตาง โ เดຌ฿น
ระดับหนึไง เมวาจะปนลักษณะภูมิประทศ การมีทรัพยากรธรรมชาติทีไอุดมสมบูรณ มีภาคการกษตรสามารถ
ชวยรองรับปญหาการวางงาน฿นขณะทีไประทศตຌองผชิญกับวิกฤตศรษฐกิจ รวมถึงทีไตัๅงทีไหมาะปนศูนยกลาง
การคຌาการลงทุนของภูมิภาค สงผล฿หຌประทศเทยคอนขຌางประสบความสำรใจ฿นการปนหลงดึงดูดการขຌามา
ลงทุนของตางชาติ ละปนฐานการผลิตสินคຌาอุตสาหกรรมทีไปนสินคຌาสงออกสำคัญของประทศ นอกจากนีๅ 
ประทศเทยยังมีหลงทองทีไยวทีไสามารถดึงดูดนักทองทีไยวตางชาติซึไงสรຌางรายเดຌ฿หຌกับประทศปนอยาง
มาก ศิลปวัฒนธรรมเทยทีไมีอกลักษณดดดนฉพาะตัว รวมถึงอัธยาศัยละความปนมิตรของคนเทย
ปนอีกปจจัยทีไทำ฿หຌประทศเทยมีจุดขใงดຌานภาคบริการละดຌานการทองทีไยวระหวางประทศ ดยองคการ
ทองทีไยวลก ิWorld Tourism Organiation : “NWTOี เดຌประมาณการจำนวนนักทองทีไยวทัๅงหมด฿นป 
ค.ศ. โเโเ เวຌทีไ แุๆเเ ลຌานคน ดยภูมิภาคทีไมีนวนຌมปนหลงทองทีไยวทีไเดຌรับความนิยมสูงสุดคือ ภูมิภาค
อชียตะวันออก ละกลุมประทศ฿นอชียตะวันออกฉียง฿ตຌซึไงปนจุดหมายการทองทีไยวหง฿หมทีไมีผูຌนิยม
ดินทางขຌามาพิไมอยางตอนืไอง จากขຌอมูลของกรมการทองทีไยว กระทรวงการทองทีไยวละกีฬาสรุปวา฿นป 
พ.ศ. โ55ๆ มีนักทองทีไยวตางชาติดินทางขຌามาทองทีไยว฿นประทศเทยจำนวนรวม โๆุ็ใ5ุ5่ใ คน ซึไง
ขยายตัวพิไมขึๅนรຌอยละ แ้.ๆเ มืไอปรียบทียบกับปกอนหนຌาดยมีนักทองทีไยวจากประทศจีนปนตลาดทีไมี
การขยายตัวสูงทีไสุดปนอันดับหนึไง 
   ฿นดຌานพลังงาน ประทศเทยตຌองพึไงพาการนำขຌาพลังงานจากตางประทศปนหลัก 
ซึไงทีไผานมาพบวากวารຌอยละ ๆเ ของความตຌองการพลังงานชิงพาณิชยมาจากการนำขຌาดยมีสัดสวน
การนำขຌานๅำมันสูงถึงรຌอยละ ่เ ของปริมาณการ฿ชຌนๅำมันทัๅงหมดภาย฿นประทศ ละยังมีนวนຌมจะสูงขึๅน
นืไองจากเมสามารถพิไมปริมาณการผลิตปຂตรลียม฿นประทศเดຌทันกับความตຌองการ฿ชຌงานภาย฿นประทศ 
รายละอียดสถิติการ฿ชຌพลังงานตามตามตารางทีไ แูใ ฿นขณะทีไราคานๅำมันดิบของลกสูงขึๅนอยางตอนืไองจาก
นวนຌมความตຌองการของจีนละอินดียตปริมาณการผลิตนๅำมันของลกมีนวนຌมลดลงนืไองจากการคຌนพบ
หลงนๅำมันหง฿หมมีนวนຌมลดลงอยางตอนืไอง การบรหิารจดัการดຌานพลงังานจงึปนรืไองทีไสำคญัอกีประการหนึไง
฿นการจัดสรรทรัพยากรของประทศ 
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   ฿นดຌานการสงออก ประทศเทยมีสวนบงการตลาดของสินคຌาสงออก฿นตลาดลก
พียงประมาณรຌอยละ แ ดยพิไมขึๅนพยีงลใกนຌอยจากดมิทีไประมาณรຌอยละ เ.็ จาก฿นชวงกวา โเ ปทีไผานมา 
ขณะทีไประทศสำคัญอืไน โ ฿นภูมิภาคอชีย คือ จีนละมาลซีย มีอัตราการพิไมของสวนบงการตลาดสินคຌา
สงออก฿นลกอยางมีนัยสำคัญ อยางเรกใตาม ขณะทีไครงสรຌางสินคຌาสงออกของเทยมีนวนຌมปลีไยนปลงเป
จากดิมทีไนຌนพึไงพาสนิคຌากษตรปนหลกั ดยฉพาะอยางยิไงการสงออก฿นรปูของวตัถดุบิเปปนสินคຌาอุตสาหกรรม 
หรือสินคຌาอุตสาหกรรมกษตรทีไมีประภทของสินคຌาละระดับการ฿ชຌทคนลยีทีไพัฒนาสูงขึๅน ต฿นภาพรวม
ของพัฒนาการดังกลาวยังปรากฏความหลืไอมลๅำทางศรษฐกิจทีไสดงถึงฐานศรษฐกิจทีไยังเมขຌมขใง 
ประชาชนระดับฐานรากยังมีรายเดຌนຌอยละขาดอกาส฿นการพิไมรายเดຌ ดยฉพาะอยางยิไง฿นภาคกษตร 
ขณะทีไธุรกิจของประทศสวน฿หญปนธุรกิจขนาดกลางละขนาดลใกทีไยังเมเดຌรับอกาสทีไจะติบตทาทีไควร  
 

  แ.แ.โ  มิติดຌานสังคมละทคนลยี   
   จากความกຌาวหนຌาของทคนลยสีงผล฿หຌปจจบุนัปนการสืไอสารเรຌพรมดน กิดการ
ลกปลีไยนรียนรูຌทางวัฒนธรรมอยางรวดรใวละเรຌการควบคุม หลายประทศรับอาบบอยางวัฒนธรรมจาก
สังคมตะวันตกขຌาเปปนสวนหนึไง฿นการดำนนิชวีติ ละสังคมเทยเดຌมีการปรับปลีไยนวถิีชีวิตละความปนอยู
หลายดຌานตามบบอยางสังคมตะวันตก เดຌก การจับจายซืๅอสินคຌา฿นซุปปอรมากใตหรือเฮปอรมากใตสงผล
฿หຌกิดการปຂดตวัของกจิการชหวยละตลาดสดหลายหงทัไวประทศ หรอืรปูบบทีไพกัอาศยับบคอนดมินียม
หรืออพารตมนท฿นขตมืองของทุกจงัหวดั ปนตຌน นอกจากนีๅ ประทศเทยยงัคงมปีญหา฿นดຌานความหลืไอมลๅำ
ละความเมทาทียมกันของรายเดຌ ดังมีขຌอมูลจากผลการวิจัยของสถาบันวิจัยพืไอการพัฒนาประทศเทย 
ิTDRIี ทีไพบวา คนทีไมีรายเดຌสูง฿นประทศพียงรຌอยละ โเ ปนจຌาของสินทรัพยกวารຌอยละ ๆเ ของทัๅงหมด 
฿นขณะทีไคนทีไมีรายเดຌตไำถึงปานกลางรຌอยละ ๆเ ของประทศปนจຌาของสินทรัพยพียงรຌอยละ แใ ของ
สินทรัพยทัๅงหมด ซึไงสดง฿หຌหในถึงความหลืไอมลๅำ฿นการขຌาถึงทรัพยากรทีไถือปนปจจัยสำคัญทีไเดຌนำเปสู
ความขัดยຌง฿นสังคม ปนอุปสรรคตอการพัฒนาประทศละอาจนำเปสูปญหาทางสังคมอืไน โ อาทิ ปญหา
การทุจริตคอรรัปชัน ปญหาการขาดอกาสทางการศึกษา ปนตຌน ซึไงลຌวนปนปญหาทีไบัไนทอนความมัไนคง
ทางสังคมของประทศ฿นระยะยาว 
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ุ5่ใ คน ซึไงขยายตัวพิไมขึๅนรຌอยละ .ๆเ มืไอปรียบทียบกับปกอนหนຌาดยมีนักทองทีไยวจาก
ประทศจีนปนตลาดทีไมีการขยายตัวสูงทีไสุดปนอันดับหนึไง

   ฿นดຌานพลังงาน ประทศเทยตຌองพึไงพาการนําขຌาพลังงานจากตางประทศปนหลัก
ซึไงทีไผานมาพบวากวารຌอยละ ของความตຌองการพลังงานชิงพาณิชยมาจากการนําขຌาดยมีสัดสวนการ
นําขຌานๅํามันสูงถึงรຌอยละ ของปริมาณการ฿ชຌนๅํามันทัๅงหมดภาย฿นประทศ ละยังมีนวนຌมจะสูงขึๅน
นืไองจากเมสามารถพิไมปริมาณการผลิตปຂตรลียม฿นประทศเดຌทันกับความตຌองการ฿ชຌงานภาย฿นประทศ
รายละอียดสถิติการ฿ชຌพลังงานตามตามตารางทีไ ูใ  ฿นขณะทีไราคานๅํามันดิบของลกสูงขึๅนอยางตอนืไองจาก
นวนຌมความตຌองการของจีนละอินดียตปริมาณการผลิตนๅํามันของลกมีนวนຌมลดลงนืไองจากการคຌนพบ
หลงนๅํามันหง฿หมมีนวนຌมลดลงอยางตอนืไอง การบริหารจัดการดຌานพลังงานจึงปนรืไองทีไสําคัญอีก
ประการหนึไง฿นการจัดสรรทรัพยากรของประทศ 

ตารางท่ี 1-3 การ฿ชຌ การผลิต ละการนําขຌาพลังงานชิงพาณิชยขัๅนตຌน 

หนวย: ทียบทาพันบารรลนๅํามันดิบ/วัน 

ป 2552 2553 2554 2555 อัตราการปลีไยนปลง (%) 

รายการ 2553 2554 2555 

การ฿ชຌ 1,663 1,783 1,855 1,981 7.2 4.0 6.8 

การผลิต 895 989 1,018 1,079 8.5 1.7 6.0 

การนําขຌา (สุทธิ) 992 1,001 1,018 1,079 8.5 1.7 6.0 

การนําขຌา/การ฿ชຌ (%) 55 56 55 54 ู ู ู 
GDP (%) ู ู ู ู 7.8 0.1 6.5 

ทีไมา : รายงานสถิติพลังงานของประทศเทย โ55ๆ สํานักงานนยบายละผนพลังงาน 

   ฿นดຌานการสงออก ประทศเทยมีสวนบงการตลาดของสินคຌาสงออก฿นตลาดลก
พียงประมาณรຌอยละ ดยพิไมขึๅนพียงลใกนຌอยจากดิมทีไประมาณรຌอยละ จาก฿นชวงกวา ปทีไผาน
มา ขณะทีไประทศสําคัญอืไน โ ฿นภูมิภาคอชีย คือ จีนละมาลซีย มีอัตราการพิไมของสวนบงการตลาด
สินคຌาสงออก฿นลกอยางมีนัยสําคัญ อยางเรกใตาม ขณะทีไครงสรຌางสินคຌาสงออกของเทยมีนวนຌม
ปลีไยนปลงเปจากดิมทีไนຌนพึไงพาสินคຌากษตรปนหลัก ดยฉพาะอยางยิไงการสงออก฿นรูปของวัตถุดิบเป
ปนสินคຌาอุตสาหกรรม หรือสินคຌาอุตสาหกรรมกษตรทีไมีประภทของสินคຌาละระดับการ฿ชຌทคนลยีทีไ
พัฒนาสูงขึๅน ต฿นภาพรวมของพัฒนาการดังกลาวยังปรากฏความหลืไอมลๅําทางศรษฐกิจทีไสดงถึง
ฐานศรษฐกิจทีไยังเมขຌมขใง ประชาชนระดับฐานรากยังมีรายเดຌนຌอยละขาดอกาส฿นการพิไมรายเดຌ
ดยฉพาะอยางยิไง฿นภาคกษตร ขณะทีไธุรกิจของประทศสวน฿หญปนธุรกิจขนาดกลางละขนาดลใกทีไยัง
เมเดຌรับอกาสทีไจะติบตทาทีไควร
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   นอกจากนีๅ ปญหาสำคญัอกีประการหนึไงของประทศเทย คอื การขຌาสูสงัคมผูຌสงูอายุ 
ิAging societี ซึไงสหประชาชาติ ิ“nited Nation – “Nี เดຌกำหนดนิยามสังคมผูຌสูงอายุวาประทศ฿ดทีไมี
สัดสวนผูຌมีอายุมากกวา ๆเ ปมากกวารຌอยละ แเ ของประชากรถือเดຌวาปนสังคมทีไกຌาวขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุละ
มืไอมีสัดสวนผูຌสูงอายุถึงรຌอยละ โเ ของประชากร จะถือเดຌวาสังคมดังกลาวขຌาสูการปนสังคมผูຌสูงอายุ
อยางตใมรูปบบ  ฿นประทศเทยจากการสำรวจสำมะนประชากรของสำนักงานสถิติหงชาติ฿นป พ.ศ. โ55ใ 
ิค.ศ. โเแเี พบวาประทศเทยมีผูຌสูงอายุคิดปนรຌอยละ แใ.โ ละสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
ศรษฐกิจละสงัคมหงชาตเิดຌมกีารประมาณการวาประทศเทยจะขຌาสูสงัคมผูຌสงูอายุตใมรปูบบ฿นป พ.ศ. โ5็ใ 
ิค.ศ. โเใเี ทัๅงนีๅ ฿นปจจุบันประทศทีไพัฒนาลຌวสวน฿หญเดຌขຌาสูการปนสังคมผูຌสูงอายุมา ไเู5เ ปลຌว ชน 
ฝรัไงศส สวีดน อิตาลี สหรัฐอมริกา ละญีไปุຆน สวนประทศกำลังพัฒนาเดຌริไมกຌาวขຌาสูการปนสังคมผูຌสูงอายุ
฿นชวง 5 ปทีไผานมา เดຌก กาหลี สิงคปร จีน ละเทย การมีครงสรຌางประชากรขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุนัๅน 
ทำ฿หຌประชากรผูຌสูงอายุพิไมขึๅนอยางรวดรใว฿นขณะทีไประชากรวัยดใกละวัยทำงานลดลงอยางตอนืไองซึไงจะ
สงผล฿หຌมีความสีไยงตอการพัฒนาประทศ฿นอนาคต หากเมเดຌวางผนละนวทาง฿นการปรับตัวทีไหมาะสม
ทัๅง฿นชิงคุณภาพละชิงปริมาณพืไอตรียมความพรຌอม฿หຌก คน สังคม ละระบบศรษฐกิจของประทศสู
การจรญิตบิตอยางมคีุณภาพละยัไงยืนตอเป  
   การขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุจึงปนทัๅงอกาสละความสีไยงตอประทศเทย ดยดຌานหนึไง
ประทศเทยจะมีอกาสมากขึๅน฿นการขยายตลาดสินคຌาพืไอสุขภาพ ละการ฿หຌบริการดຌานอาหารสุขภาพ 
ภูมิปญญาทຌองถิไนละการพทยพืๅนบຌาน สถานทีไทองทีไยวละการพักผอนระยะยาวของผูຌสูงอายุ จึงนับปน
อกาส฿นการพัฒนาภูมิปญญาทຌองถิไนของเทยละนำมาสรຌางมูลคาพิไม ซึไงจะปนสินทรัพยทางปญญาทีไสรຌาง
มูลคาทางศรษฐกิจเดຌ ต฿นอีกดຌานหนึไงกใปนขຌอจำกัดของประทศเทยชนกัน ฿นการกิดภาวะพึไงพิงทาง
ศรษฐกิจละการ฿ชຌจายงบประมาณของประทศ รายจายดຌานสุขภาพจะพิไมขึๅนจนอาจทำ฿หຌงบประมาณ
สำหรับการลงทุนพัฒนาดຌานอืไน โ ลดลง  นอกจากนีๅ อาจกิดปรากฎการณการยຌายถิไนของรงงานขຌามชาติ
พืไอทดทนกำลังรงงาน฿นประทศทีไลดลง ซึไงอาจสงผลกระทบตอความมัไนคงของประทศ สำหรบัภาคราชการเทย
เดຌคาดการณวาปญหาดังกลาวจะสงผลกระทบกอ฿หຌกิดปญหาครงสรຌางอายุของขຌาราชการละจຌาหนຌาทีไ
ภาครัฐ ซึไงจำปนทีไจะตຌองรงวางผนกำลังคนภาครัฐ฿หຌหมาะสมละกำหนดมาตรการบริหารจัดการกำลังคน
ภาครัฐ฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅนพืไอบรรทาปญหาดังกลาวดຌวย 
   ฿นสภาวะทีไลกพัฒนากຌาวหนຌา฿นดຌานสังคมละทคนลยีดังกลาวเดຌสงผลกระทบ
ตอการดำนินการของภาคราชการเทยทีไจะตຌองตรียมการละพัฒนาบุคลากรของประทศ฿นทุกดຌานพืไอ
ปງองกันละกຌเขปญหาทีไคาดวาอาจจะกิดขึๅน฿นอนาคต ซึไงจากผลการจัดอันดับดัชนีการพัฒนามนุษย 
ิHuman Deelopment Inde ู HDIี ของประทศตาง โ ทัไวลกของสำนักงานครงการพัฒนาหง
สหประชาชาติ ิ“nited Nations Deelopment Programme : “NDPี เดຌจัดกลุมประทศตามอันดับดัชนี
การพัฒนามนุษย ออกปน ไ กลุม ประกอบดຌวย ิแี กลุมคาดัชนีระดับสูงมาก เดຌก นอรวย สหรัฐอมริกา 
ญีไปุຆน สิงคปร  ิโี กลุมคาดัชนีระดับสูง เดຌก รัสซีย มาลซีย เทย ละ จีน ิใี กลุมคาดัชนีปานกลาง เดຌก 
อินดนีซีย ฟຂลิปปຂนส วียดนาม ละ ิไี กลุมคาดัชนีระดับตไำ เดຌก นปาล ละมียนมาร ละจาก
รายละอียดตามตารางทีไ แูไ ฿นป ค.ศ. โเแใ ประทศเทยถกูจดัอยู฿นกลุมคาดชัน฿ีนระดบัสงูดยมดีชันทีีไ เ.็โโ 
ปนอันดับทีไ ่้ จากจำนวน แ่็ ประทศ 
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ศรษฐกิจละการ฿ชຌจายงบประมาณของประทศ รายจายดຌานสุขภาพจะพิไมขึๅนจนอาจทํา฿หຌงบประมาณ
สําหรับการลงทุนพัฒนาดຌานอืไนโ ลดลง  นอกจากนีๅ อาจกิดปรากฎการณการยຌายถิไนของรงงานขຌามชาติพืไอ
ทดทนกําลังรงงาน฿นประทศทีไลดลง ซึไงอาจสงผลกระทบตอความมัไนคงของประทศ สําหรับภาคราชการ
เทยเดຌคาดการณวาปญหาดังกลาวจะสงผลกระทบกอ฿หຌกิดปญหาครงสรຌางอายุของขຌาราชการละจຌาหนຌาทีไ
ภาครัฐ ซึไงจําปนทีไจะตຌองรงวางผนกําลังคนภาครัฐ฿หຌหมาะสมละกําหนดมาตรการบริหารจัดการกําลังคน
ภาครัฐ฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅนพืไอบรรทาปญหาดังกลาวดຌวย

   ฿นสภาวะทีไลกพัฒนากຌาวหนຌา฿นดຌานสังคมละทคนลยีดังกลาวเดຌสงผลกระทบ
ตอการดํานินการของภาคราชการเทยทีไจะตຌองตรียมการละพัฒนาบุคลากรของประทศ฿นทุกดຌานพืไอ
ปງองกันละกຌเขปญหาทีไคาดวาอาจจะกิดขึๅน฿นอนาคต ซึไงจากผลการจัดอันดับดัชนีการพัฒนามนุษย

ของประทศตาง โ ทัไวลกของสํานักงานครงการพัฒนาหง
สหประชาชาติ เดຌจัดกลุมประทศตามอันดับดัชนี
การพัฒนามนุษย ออกปน กลุม ประกอบดຌวย ี กลุมคาดัชนีระดับสูงมาก เดຌก นอรวย สหรัฐอมริกา 
ญีไปุຆน สิงคปร  ี กลุมคาดัชนีระดับสูง เดຌก รัสซีย มาลซีย เทย ละ จีน กลุมคาดัชนีปานกลาง 
เดຌก อินดนีซีย ฟຂลิปปຂนส วียดนาม ละ ี กลุมคาดัชนีระดับตไํา เดຌก นปาล ละมียนมาร ละจาก
รายละอียดตามตารางทีไ   ฿นป ค ศ. โเแใ ประทศเทยถูกจัดอยู฿นกลุมคาดัชนี฿นระดับสูงดยมีดัชนีทีไ

ปนอันดับทีไ จากจํานวน ประทศ

ตารางท่ี แู4 นวนຌมของดัชนีการพัฒนามนุษย บางประทศี  

ดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Development Index-HDI) คาฉลี่ยการตบิตของดัชนีรายป 

อันดับ 

ป โเแ3 
ประทศ คาดัชนี แ98เู9เ แ99เู00 2000ูแ3 

1980 1990 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013    

คาดัชนีระดบัสูงมาก             

1. นอรวย 0.793 0.841 0.910 0.935 0.937 0.939 0.941 0.943 0.944 0.59 0.80 0.28 

5. สหรัฐอมริกา 0.825 0.858 0.883 0.897 0.905 0.908 0.911 0.912 0.914 0.39 0.โ9 0.26 

9. สิงคปร ู 0.744 0.8เเ 0.84เ 0.868 0.894 0.896 0.899 0.9เแ ู 0.72 0.9โ 

15. กาหลี฿ตຌ 0.6โ8 0.73แ 0.8แ9 0.856 0.874 0.88โ 0.886 0.888 0.89แ แเ5โ แ.แ4 0.65 

17. ญีไปุຆน 0.772 0.8แ7 0.858 0.873 0.88แ 0.884 0.887 0.888 0.89เ 0.57 0.48 0.โ8 

30. บรูเน 0.740 0.786 0.8โโ 0.8โ8 0.843 0.844 0.846 0.85โ 0.85โ 0.60 0.46 0.27 

คาดัชนีระดบัสูง             

57. รัสซีย ู 0.7โ9 0.7แ7 0.75เ 0.770 0.773 0.775 0.777 0.778 ู ู0.แ7 0.64 

62 มาลซีย 0.577 0.64แ 0.7แ7 0.747 0.760 0.766 0.768 0.770 0.773 แ.เ5 แ.แโ 0.58 

89. ไทย 0.5เ3 0.57โ 0.649 0.685 0.704 0.7แ5 0.7แ6 0.720 0.722 แ.โ8 แ.27 0.83 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ศรษฐกิจละการ฿ชຌจายงบประมาณของประทศ รายจายดຌานสุขภาพจะพิไมขึๅนจนอาจทํา฿หຌงบประมาณ
สําหรับการลงทุนพัฒนาดຌานอืไนๆ ลดลง  นอกจากนีๅ อาจกิดปรากฎการณการยຌายถิไนของรงงานขຌามชาติพืไอ
ทดทนกําลังรงงาน฿นประทศทีไลดลง ซึไงอาจสงผลกระทบตอความมัไนคงของประทศ สําหรับภาคราชการ
เทยเดຌคาดการณวาปญหาดังกลาวจะสงผลกระทบกอ฿หຌกิดปญหาครงสรຌางอายุของขຌาราชการละจຌาหนຌาทีไ
ภาครัฐ ซึไงจําปนทีไจะตຌองรงวางผนกําลังคนภาครัฐ฿หຌหมาะสมละกําหนดมาตรการบริหารจัดการกําลังคน
ภาครัฐ฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅนพืไอบรรทาปญหาดังกลาวดຌวย

   ฿นสภาวะทีไลกพัฒนากຌาวหนຌา฿นดຌานสังคมละทคนลยีดังกลาวเดຌสงผลกระทบ
ตอการดํานินการของภาคราชการเทยทีไจะตຌองตรียมการละพัฒนาบุคลากรของประทศ฿นทุกดຌานพืไอ
ปງองกันละกຌเขปญหาทีไคาดวาอาจจะกิดขึๅน฿นอนาคต ซึไงจากผลการจัดอันดับดัชนีการพัฒนามนุษย

ของประทศตาง ๆ ทัไวลกของสํานักงานครงการพัฒนาหง
สหประชาชาติ เดຌจัดกลุมประทศตามอันดับดัชนี
การพัฒนามนุษย ออกปน กลุม ประกอบดຌวย ี กลุมคาดัชนีระดับสูงมาก เดຌก นอรวย สหรัฐอมริกา 
ญีไปุຆน สิงคปร  ี กลุมคาดัชนีระดับสูง เดຌก รัสซีย มาลซีย เทย ละ จีน กลุมคาดัชนีปานกลาง 
เดຌก อินดนีซีย ฟຂลิปปຂนส วียดนาม ละ ี กลุมคาดัชนีระดับตไํา เดຌก นปาล ละมียนมาร ละจาก
รายละอียดตามตารางทีไ   ฿นป ค ศ. โเแใ ประทศเทยถูกจัดอยู฿นกลุมคาดัชนี฿นระดับสูงดยมีดัชนีทีไ

ปนอันดับทีไ จากจํานวน ประทศ

ตารางท่ี แู4 นวนຌมของดัชนีการพัฒนามนุษย (บางประทศี Human Development Index Trends, 1980-2013  

ดัชนีการพัฒนามนุษย คาฉลี่ยการตบิตของดัชนีรายป 

อันดับ
ป โเแ3 

ประทศ คาดัชนี แ98เู9เ แ99เู ูแ3

คาดัชนีระดบัสูงมาก

 นอรวย 793

 สหรัฐอมริกา 39 โ9

 สิงคปร ู 8เเ 84เ 868 894 896 899 9เแ ู 9โ

 กาหลี฿ตຌ 6โ8 73แ 8แ9 856 874 88โ 886 888 89แ แเ5โ แ แ4 65

 ญีไปุຆน 8แ7 858 873 88แ 884 887 888 89เ 57 48 โ8

 บรูเน 786 8โโ 8โ8 843 844 846 85โ 85โ

คาดัชนีระดบัสูง 

 รัสซีย ู 7โ9 7แ7 75เ 773 775 778 ู ู แ7

 มาลซีย 577 64แ 7แ7 768 773 แ เ5 แ แโ 58

89  ไทย 5เ3 57โ 649 685 7แ5 7แ6 แ โ8 แ

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ดชนก รพฒน มนษย ค เฉล่ยก รเตบโตของดชนร ยป 

อนดบ
ป  

ปร เทศ ค ดชน - - -

1980 1990 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013    

91. จีน 0.423 0.502 0.591 0.645 0.682 0.701 0.710 0.715 0.719 1.72 1.66 1.52 

ค ดชนร ดบป นกล ง             

108. อินดนีซีย 0.471 0.528 0.609 0.640 0.654 0.671 0.678 0.681 0.684 1.16 1.44 0.90 

117. ฟຂลิปปຂนส 0.566 0.591 0.619 0.638 0.648 0.651 0.652 0.656 0.660 0.45 0.46 0.49 

121. วียดนาม 0.463 0.476 0.563 0.598 0.617 0.629 0.632 0.635 0.638 0.28 1.70 0.96 

136. กัมพูชา 0.251 0.403 0.466 0.536 0.564 0.571 0.575 0.579 0.584 4.83 1.47 1.75 

139. สปป.ลาว 0.340 0.395 0.473 0.511 0.522 0.549 0.560 0.565 0.569 1.51 1.83 1.44 

ค ดชนร ดบต่ํ              

145. นปาล 0.286 0.388 0.449 0.477 0.501 0.527 0.533 0.537 0.540 3.09 1.47 1.42 

150. มียนมาร 0.328 0.347 0.421 0.472 0.500 0.514 0.517 0.520 0.524 0.59 1.94 1.69 

187 เนจอร 0.191 0.218 0.262 0.293 0.309 0.323 0.328 0.335 0.337 1.34 1.86 1.95 

ทีไมา

  3 มตด นก รเมองก รปกครอง 

   สังคมเทยมีความตืไนตัวทางการมืองละ฿หຌความสําคัญ฿นรืไองของความรับผิดชอบ
ตอสังคมละระบบธรรมาภิบาลมากขึๅน มีความพยายามขຌาเปมีสวนรวม฿นการตรวจสอบทางการมืองอยาง
ตอนืไอง ฿นขณะทีไภาคธุรกิจอกชนกใขຌามามีบทบาท฿นการพัฒนาประทศมากขึๅน มีการจัดตัๅงครือขายดຌาน
ความรับผิดชอบตอสังคมละเดຌดํานินธุรกิจ฿นรูปบบกิจการพืไอสังคม

อยางเรกใตาม ดຌวยความขัดยຌงทางการมือง฿นชวงทีไผานมา มีการชุมนุมประทຌวง
ละการกอความรุนรง฿นหตุการณตาง โ ซึไงสงผลกระทบ฿นวงกวຌางหลายดຌาน เมวาจะปนดຌานศรษฐกิจ
ละการดํารงชีวิตของประชาชนตลอดจน ปญหาความขัดยຌงทางการมืองยังสงผลกระทบตอความมัไนคงละ
ความชืไอมัไนของนานาประทศละจากนักลงทุนจากตางประทศ ปนหตุ฿หຌรัฐบาลขาดสถียรภาพ เม
สามารถบริหารประทศเดຌตใมความสามารถ ฿นขณะทีไความเมสงบ฿นสามจังหวัดชายดนภาค฿ตຌทีไยังรุนรง
ตอนืไองทํา฿หຌศรษฐกิจภาค฿ตຌออนอ จຌาหนຌาทีไของรัฐเมสามารถปฏิบัติงาน฿หຌบริการประชาชนเดຌตามปกติ
มຌวาขณะนีๅรัฐบาลเดຌรงกຌเขปญหาดย฿ชຌการจรจากับผูຌทีไกีไยวขຌองทุก โ ฝาย ซึไงปนจุดริไมตຌนทีไเดຌรับการ
ยอมรับ ตอาจตຌอง฿ชຌวลา฿นการกຌเขปญหาบຌางซึไงคาดวาปญหาดังกลาวนาจะบรรทาบาบางลงเปเดຌบຌาง

นอกจากนีๅ ประดในของการกอการรຌายละอาชญากรรมขຌามชาติมีนวนຌมขยายตัว
ทัไวลกละรุนรงมีรูปบบละครงขายทีไซับซຌอนมากขึๅน อาจสงผลกระทบตอประทศเทยดยกระตุຌน฿หຌกิด
รงจูง฿จ฿นชิงอุดมการณทางศาสนาละลัทธิความชืไอตางโ สงผล฿หຌกิดสถานการณความเมสงบ฿นประทศ  

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ดชนก รพฒน มนษย ค เฉล่ยก รเตบโตของดชนร ยป 

อนดบ
ป  

ปร เทศ ค ดชน - - -

 จีน 

ค ดชนร ดบป นกล ง 

 อินดนีซีย 

 ฟຂลิปปຂนส 

 วียดนาม 

 กัมพูชา 

 สปป ลาว 

ค ดชนร ดบต่ํ  

 นปาล 

 มียนมาร 

 เนจอร 

ทีไมา : Human Development Report 2014 

  3 มตด นก รเมองก รปกครอง 

   สังคมเทยมีความตืไนตัวทางการมืองละ฿หຌความสําคัญ฿นรืไองของความรับผิดชอบ
ตอสังคมละระบบธรรมาภิบาลมากขึๅน มีความพยายามขຌาเปมีสวนรวม฿นการตรวจสอบทางการมืองอยาง
ตอนืไอง ฿นขณะทีไภาคธุรกิจอกชนกใขຌามามีบทบาท฿นการพัฒนาประทศมากขึๅน มีการจัดตัๅงครือขายดຌาน
ความรับผิดชอบตอสังคมละเดຌดํานินธุรกิจ฿นรูปบบกิจการพืไอสังคม

อยางเรกใตาม ดຌวยความขัดยຌงทางการมือง฿นชวงทีไผานมา มีการชุมนุมประทຌวง
ละการกอความรุนรง฿นหตุการณตาง โ ซึไงสงผลกระทบ฿นวงกวຌางหลายดຌาน เมวาจะปนดຌานศรษฐกิจ
ละการดํารงชีวิตของประชาชนตลอดจน ปญหาความขัดยຌงทางการมืองยังสงผลกระทบตอความมัไนคงละ
ความชืไอมัไนของนานาประทศละจากนักลงทุนจากตางประทศ ปนหตุ฿หຌรัฐบาลขาดสถียรภาพ เม
สามารถบริหารประทศเดຌตใมความสามารถ ฿นขณะทีไความเมสงบ฿นสามจังหวัดชายดนภาค฿ตຌทีไยังรุนรง
ตอนืไองทํา฿หຌศรษฐกิจภาค฿ตຌออนอ จຌาหนຌาทีไของรัฐเมสามารถปฏิบัติงาน฿หຌบริการประชาชนเดຌตามปกติ
มຌวาขณะนีๅรัฐบาลเดຌรงกຌเขปญหาดย฿ชຌการจรจากับผูຌทีไกีไยวขຌองทุก โ ฝาย ซึไงปนจุดริไมตຌนทีไเดຌรับการ
ยอมรับ ตอาจตຌอง฿ชຌวลา฿นการกຌเขปญหาบຌางซึไงคาดวาปญหาดังกลาวนาจะบรรทาบาบางลงเปเดຌบຌาง

นอกจากนีๅ ประดในของการกอการรຌายละอาชญากรรมขຌามชาติมีนวนຌมขยายตัว
ทัไวลกละรุนรงมีรูปบบละครงขายทีไซับซຌอนมากขึๅน อาจสงผลกระทบตอประทศเทยดยกระตุຌน฿หຌกิด
รงจูง฿จ฿นชิงอุดมการณทางศาสนาละลัทธิความชืไอตางโ สงผล฿หຌกิดสถานการณความเมสงบ฿นประทศ  



HR Scorecard Annual Report 2013

     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.โๆ

  แ.แ.ใ มิติดຌานการมืองการปกครอง 
   สังคมเทยมีความตืไนตัวทางการมืองละ฿หຌความสำคัญ฿นรืไองของความรับผิดชอบ
ตอสังคมละระบบธรรมาภิบาลมากขึๅน มีความพยายามขຌาเปมีสวนรวม฿นการตรวจสอบทางการมือง
อยางตอนืไอง ฿นขณะทีไภาคธุรกิจอกชนกใขຌามามีบทบาท฿นการพัฒนาประทศมากขึๅน มีการจัดตัๅงครือขาย
ดຌานความรับผิดชอบตอสังคมละเดຌดำนินธุรกิจ฿นรูปบบกิจการพืไอสังคม  
   อยางเรกใตาม ดຌวยความขัดยຌงทางการมือง฿นชวงทีไผานมา มีการชุมนุมประทຌวง
ละการกอความรุนรง฿นหตุการณตาง โ ซึไงสงผลกระทบ฿นวงกวຌางหลายดຌาน เมวาจะปนดຌานศรษฐกิจละ
การดำรงชีวิตของประชาชนตลอดจน ปญหาความขัดยຌงทางการมืองยังสงผลกระทบตอความมัไนคงละ
ความชืไอมัไนของนานาประทศละจากนักลงทุนจากตางประทศ ปนหตุ฿หຌรฐับาลขาดสถยีรภาพ เมสามารถ
บริหารประทศเดຌตใมความสามารถ ฿นขณะทีไความเมสงบ฿นสามจังหวัดชายดนภาค฿ตຌทีไยังรุนรงตอนืไอง
ทำ฿หຌศรษฐกิจภาค฿ตຌออนอ จຌาหนຌาทีไของรัฐเมสามารถปฏิบัติงาน฿หຌบริการประชาชนเดຌตามปกติ มຌวา
ขณะนีๅรัฐบาลเดຌรงกຌเขปญหาดย฿ชຌการจรจากับผูຌทีไกีไยวขຌองทุก โ ฝຆาย ซึไงปนจุดริไมตຌนทีไเดຌรับการยอมรับ 
ตอาจตຌอง฿ชຌวลา฿นการกຌเขปญหาบຌางซึไงคาดวาปญหาดังกลาวนาจะบรรทาบาบางลงเปเดຌบຌาง  
   นอกจากนีๅ ประดในของการกอการรຌายละอาชญากรรมขຌามชาติมีนวนຌมขยายตัว
ทัไวลกละรุนรงมีรูปบบละครงขายทีไซับซຌอนมากขึๅน อาจสงผลกระทบตอประทศเทยดยกระตุຌน฿หຌกิด
รงจูง฿จ฿นชิงอุดมการณทางศาสนาละลัทธิความชืไอตาง โ สงผล฿หຌกิดสถานการณความเมสงบ฿นประทศ 
฿นขณะดียวกันนวนຌมความกຌาวหนຌาทางวิทยาศาสตรละทคนลยีคาดวาจะทำ฿หຌขีดความสามารถ฿นการ
ปฏิบัติการของกลุมกอการรຌายพิไมขึๅน กอ฿หຌกิดความสียหายอยางรุนรงละปนวงกวຌางมากกวาดิม  
   ฿นดຌานการปງองกนัการทจุรติละประพฤตมิชิอบของจຌาหนຌาทีไของรฐั มຌวาประทศเทย
ดยหลายหนวยงานเดຌมุงนຌนการรณรงค การปງองกัน ละการทุจริตคอรรัปชันอยางตอนืไอง ตภาพลักษณ
การคอรรัปชันดยรวมของประทศเทยทรงตวัอยู฿นระดบัดมิ ดยมผีลการจดัอันดับดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัไน 
ิCorruption Perception Inde – CPIี ฿นป พ.ศ. โ55ๆ ขององคกรความปรง฿สสากล ิTransparenc 
Internationalี ประทศเทยเดຌ ใ5 คะนนจากคะนนตใม แเเ คะนน อยูอันดับทีไ แเโ ของลกจากการจัด
อันดับทัๅงหมด แ็็ ประทศ ซึไงผลการจัดอันดับดยรวมแ พบวารຌอยละ ็เ ของจำนวนประทศทีไนำมาจัด
อันดับสอบตกหรือมีคะนนตไำกวาครึไงหนึไง มีพียง 5ไ ประทศทานัๅนทีไสอบผาน หรือเดຌคะนนกิน 5เ 
คะนนจากคะนนตใม แเเ คะนน ดยประทศดนมารก ละนิวซีลนดสามารถครองชมปຊอันดับหนึไง 
เดຌ ้แ คะนนสวนอันดับสุดทຌายทีไเดຌคะนนตไำทีไสุด เดຌก อัฟกานิสถาน กาหลีหนือ ละซมาลีย ซึไงเดຌ
พียง ่ คะนน สำหรับกลุมประทศอาซียนมีพียงสิงคปร ิ่ๆ คะนนี บรูเน ิๆเ คะนนี ละมาลซีย 
ิ5เ คะนนี ทานัๅนทีไเดຌคะนนกินครึไง สวนประทศอืไนโรวมทัๅงประทศเทยยังคงมีคะนนตไำกวาครึไง ละ
ปนทีไนาสังกตวา ประทศลาว ละประทศพมา มຌจะมคีะนนคอนขຌางตไำตกใดขีึๅนกวาปทีไลຌวอยางหในเดຌชัด 

แ องคกรพืไอความปรง฿ส฿นประทศเทย 
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  ดยสรุป สถานการณละความสีไยงซึไงกิดขึๅนจากการปลีไยนปลง฿นระดับลกละภาย฿น
ประทศ ดยฉพาะภาวะผันผวนดຌานศรษฐกิจ สังคม การมืองการปกครอง พลังงาน ละภูมิอากาศทีไปนเป
อยางรวดรใวละสงผลกระทบอยางชัดจนตอประทศเทยทัๅงชิงบวกละลบตามทีไกลาวมานัๅน มีผลอยางมาก
ตอการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประทศละการปรับปรุงกลเกภาคราชการ฿หຌมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส 
สามารถตอบสนองความตຌองการของประชาชนเดຌอยางรวดรใวละทันการณ กอ฿หຌกิดความชืไอมัไน ศรัทธา
ตอการทำงานของภาคราชการพิไมขึๅน ซึไงจะอืๅอตอการสริมสรຌางรากฐานทีไขຌมขใงทัๅงทางศรษฐกิจ ละสังคม 
มีการชืไอมยงการพัฒนากับนานาประทศ ละการรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอันจะ
ปนฐานทีไมัไนคง฿นการพัฒนาประทศละพรຌอมทีไจะรองรับสถานการณการปลีไยนปลง฿นอนาคต 
 

 แ.โ  ทิศทางการพัฒนาระบบราชการ 
  การพัฒนาระบบราชการเทยเดຌริไมตຌนอยางจริงจังตัๅงต พ.ศ. โ5ไ5 ทีไผานมา สืบนืไองจาก
ปจจัย฿นดຌานตางโ เมวาจะปนการปลีไยนปลง฿นสภาพวดลຌอมของประทศ ศรษฐกิจ สังคม ประชากร 
ละทคนลยีสงผล฿หຌกิดความตຌองการละความคาดหวังตอการเดຌรับบริการจากภาครัฐพิไมสูงขึๅน ปญหาทีไ
สัไงสมมาของระบบราชการเทย เมวาจะปนรืไองครงสรຌาง นวตักรรม กฎหมายทีไปนอปุสรรค กฎระบียบทีไซๅำซຌอน 
เมทันสมัย รวมเปถึงนยบายทางการมือง ละกระสรียกรຌองของกลุมตาง โ ตຌองการปรับปรุงระบบราชการ
฿หຌมีความทันสมยัสอดคลຌองกบัสถานการณปจจบุนัทีไปลีไยนปลงเปอยางรวดรใวละตอบสนองตอความตຌองการ
ของประชาชนทีไมีความคาดหวังสูงขึๅน  
  การปฏิรปูระบบราชการมืไอป พ.ศ. โ5ไ5 ทีไผานมาเดຌมกีารปรบัปลีไยน฿นหลายรืไอง ประกอบดຌวย
การทบทวนปรับปรงุครงสรຌาง บทบาท ละภารกจิของหนวยงานภาครฐั฿หຌหมาะสมกบัสถานการณทีไปลีไยนปลงเป 
มีการนำหลักการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี หรือ Good Goernance ขຌามาประยุกต฿ชຌ฿นระบบราชการเทย 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

฿นขณะดียวกันนวนຌมความกຌาวหนຌาทางวิทยาศาสตรละทคนลยีคาดวาจะทํา฿หຌขีดความสามารถ฿นการ
ปฏิบัติการของกลุมกอการรຌายพิไมขึๅน กอ฿หຌกิดความสียหายอยางรุนรงละปนวงกวຌางมากกวาดิม

  ฿นดຌานการปองกันการทุจริตละประพฤติมิชอบของจຌาหนຌาทีไของรัฐ มຌวาประทศ
เทยดยหลายหนวยงานเดຌมุง นຌนการรณรงค การปองกัน ละการทุจริตคอรรัปชันอยางตอนืไอง
ตภาพลักษณการคอรรัปชันดยรวมของประทศเทยทรงตัวอยู฿นระดับดิม ดยมีผลการจัดอันดับดัชนี
ภาพลักษณคอรรัปชัไน – ฿นป พ ศ ขององคกรความปรง฿ส
สากล ประทศเทยเดຌ คะนนจากคะนนตใม แเเ คะนน อยูอันดับทีไ

ของลกจากการจัดอันดับทัๅงหมด ประทศ ซึไงผลการจัดอันดับดยรวมแ พบวารຌอยละ ของ
จํานวนประทศทีไนํามาจัดอันดับสอบตกหรือมีคะนนตไํากวาครึไงหนึไง มีพียง ไ ประทศทานัๅนทีไสอบผาน 
หรือเดຌคะนนกิน  คะนนจากคะนนตใม คะนน ดยประทศดนมารก ละนิวซีลนดสามารถ
ครองชมปຊอันดับหนึไง เดຌ คะนนสวนอันดับสุดทຌายทีไเดຌคะนนตไําทีไสุด เดຌก อัฟกานิสถาน กาหลีหนือ 
ละซมาลีย ซึไงเดຌพียง คะนน สําหรับกลุมประทศอาซียนมีพียงสิงคปร ๆ คะนนี บรูเน  

คะนนี ละมาลซีย คะนน ทานัๅนทีไเดຌคะนนกินครึไง สวนประทศอืไนโรวมทัๅงประทศเทย
ยังคงมีคะนนตไํากวาครึไง ละปนทีไนาสังกตวา ประทศลาว ละประทศพมา มຌจะมีคะนนคอนขຌางตไําต
กใดีขึๅนกวาปทีไลຌวอยางหในเดຌชัด

ต ร งท่ 1-5  ผลการประมินตามดัชนีวัดภาพลักษณดຌานการคอรรัปชันของประทศเทย ระหวางป พ .ศ. 
2549ู 2556 

พ.ศ.  ค ดชนวดภ พลกษณ
ด นก รคอรรปชน 

อนดบ จํ นวนปร เทศท่
เข รบก รปร เมน 

เปอรเซนไทล 

2549 3.60 63 163 38.7 

2550 3.30 84 179 46.9 

2551 3.50 80 180 44.4 

2552 3.40 84 180 46.7 

2553 3.50 78 178 43.8 

2554 3.70 88 180 48.9 

2555 37* 88 174 50.6 

2556 35** 102 175 58.3 

ทีไมา : www.transparency.org 

*ุ ึึ ตัๅงต พ.ศ. โ555 องคกรความปรง฿สนานาชาติเดຌปรับคะนนตใมของคาดัชนีวัดภาพลักษณดຌานการคอรรัปชัน จาก แเ ปน 100 

องคก์รเพื�อความโปร่งใสในประเทศไทย  
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ริริไมการนำหลักการบริหารผลงาน ิPerformance Managementี มาประกอบการพจิารณาผลการปฏิบัติงาน
อยางปนรูปธรรม จนปนทีไยอมรบักนัวาระบบราชการเทย฿นชวงทศวรรษทีไผานมามีความกຌาวหนຌาอยางตอนืไอง
ดยฉพาะการลดขัๅนตอนละระยะวลาการปฏิบัติราชการ สงผล฿หຌประชาชนผูຌรับบริการมีความพึงพอ฿จ฿น
คุณภาพการ฿หຌบริการของหนวยงานราชการมากขึๅน  
  การพัฒนาระบบราชการเทย฿นระยะตอเป จะนຌนการดำนินงานทีไสอดรับกับยุทธศาสตร
ประทศ ิCountr Strategี พ.ศ. โ55ๆ – พ.ศ. โ5ๆแ ซึไงเดຌกำหนดปງาหมายรวมกันกับทุกภาคสวน฿นการ
พิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศ การลดความหลืไอมลๅำทีไนຌนการพัฒนาอยางทัไวถึงปนธรรม 
การติบตทีไปนมิตรกับสิไงวดลຌอม ตลอดจนการสรຌางความสามัคคีปรองดองกัน฿นชาติ ระบบราชการเทย 
จึงตຌอง฿หຌความสำคัญตอปจจัยดังตอเปนีๅ 
  ิแี การสรຌางความปนลิศ฿นการ฿หຌบริการประชาชน ดยการพัฒนางานบริการของ
สวนราชการละหนวยงานของรัฐสูความปนลิศ พืไอ฿หຌประชาชนมีความพึงพอ฿จตอคุณภาพการ฿หຌบริการ
ดยออกบบการบริการทีไยึดประชาชนปนศูนยกลาง มีการนำทคนลยีสารสนทศทีไหมาะสมมา฿ชຌพืไอ฿หຌ
ประชาชนสามารถ฿ชຌบริการเดຌงายละหลากหลายรูปบบ นຌนการบริการชิงรุกทีไมีปฏิสัมพันธดยตรงระหวาง
ภาครฐัละประชาชน การ฿หຌบรกิารบบบใดสรใจอยางทຌจรงิ พฒันาระบบการจดัการขຌอรຌองรยีน฿หຌมปีระสทิธภิาพ  
  ิโี การพัฒนาองคการ฿หຌมีขีดสมรรถนะสูงละทันสมัย บุคลากรมีความปนมืออาชีพ 

ดยการพัฒนาสวนราชการละหนวยงานของรัฐสูองคการหงความปนลิศ นຌนการจัดครงสรຌางองคกรทีไมี
ความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปบบรียบงาย ิSimplicitี มีระบบการทำงานทีไคลองตัว รวดรใว ปรับปลีไยน
กระบวนทัศน฿นการทำงาน นຌนการคิดริริไมสรຌางสรรค ิCreatiitี พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร฿น
องคการ นຌนการทำงานทีไมีประสิทธิภาพ สรຌางคุณคา฿นการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัดคา฿ชຌจาย฿นการ
ดำนินงานตาง โ ละสรຌางความรับผิดชอบตอสังคม อนุรักษสิไงวดลຌอมทีไยัไงยืน 
  ิใี การพิไมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยของภาครัฐ฿หຌกิดประยชนสูงสุด ดยการ
วางระบบการบริหารจัดการสินทรัพยของราชการอยางครบวงจร คำนึงถึงคา฿ชຌจายทีไผูกมัด/ผูกพันติดตามมา 
ิOnership Costี พืไอ฿หຌกิดประยชนสูงสุดหรือสรຌางมูลคาพิไม สรຌางอกาส ละสรຌางความมัไนคง
ตามฐานะศรษฐกิจของประทศ ลดความสูญสียสิๅนปลืองละปลาประยชน รวมทัๅงวางระบบละมาตรการ
ทีไจะมุงนຌนการบริหารสินทรัพยพืไอ฿หຌกิดผลตอบทนคุຌมคา สามารถลดตຌนทุนคา฿ชຌจายดยรวม มีตຌนทุนทีไตไำ
ลงละลดความตຌองการของสินทรัพย฿หมทีไเมจำปน 
  ิไี การวางระบบการบริหารงานราชการบบบรูณาการ สงสริมการทำงานรวมกันภาย฿น
ระบบราชการดຌวยกันองพืไอกຌปญหาการยกสวน฿นการปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน รวมถึงการวางระบบ
ความสัมพันธละประสานความรวมมอืระหวางราชการบรหิารสวนกลาง สวนภมูภิาค ละสวนทຌองถิไน฿นรูปบบ
ของการประสานความรวมมือทีไหลากหลาย ภาย฿ตຌวัตถุประสงคดียวกัน คือ นำศักยภาพฉพาะของตละ
หนวยงานมาสรຌางคุณคา฿หຌกับงานตามปງาหมายทีไกำหนด พืไอขับคลืไอนนยบาย/ยุทธศาสตรของประทศ
ละการ฿ชຌประยชนทรัพยากรอยางคุຌมคา 
  ิ5ี การสงสริมระบบการบริหารกิจการบຌานมืองบบรวมมือกันระหวางภาครัฐ 
ภาคอกชนละภาคประชาชน ดยการสงสริม฿หຌหนวยงานราชการทบทวนบทบาทละภารกิจของตน฿หຌมี
ความหมาะสม ดย฿หຌความสำคัญตอการมีสวนรวมของประชาชน มุงนຌนการพัฒนารูปบบความสัมพันธ
ระหวางภาครัฐกับภาคสวนอืไน การถายอนภารกจิบางอยางทีไภาครฐัเมจำปนตຌองดำนนิงานอง฿หຌภาคสวนอืไน 
รวมทัๅงการสรຌางความรวมมือหรือความปนภาคีหุຌนสวน ิPartnershipี ระหวางภาครัฐละภาคสวนอืไน 
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  ิๆี การยกระดับความปรง฿สละสรຌางความชืไอมัไนศรัทธา฿นการบริหารราชการผนดิน 

ดยการสงสริมละวางกลเก฿หຌสวนราชการละหนวยงานของรัฐปຂดผยขຌอมูลขาวสารละสรຌางความปรง฿ส
฿นการปฏิบัติราชการ รวมทัๅงสงสริม฿หຌภาคประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นการตรวจสอบการทำงานของทาง
ราชการ ตลอดจนการขบัคลืไอนยทุธศาสตรละมาตรการ฿นการตอตຌานการทจุรติคอรรปัชัไน฿หຌบรรลผุลสัมฤทธิ์
อยางปนรูปธรรม 
  ิ็ี การสรຌางความพรຌอมของระบบราชการเทยพืไอขຌาสูการปนประชาคมอาซียน 

ดยตรียมความพรຌอม฿หຌกระบบราชการเทยพืไอรองรบัการกຌาวขຌาสูประชาคมอาซยีน รวมทัๅงประสาน พัฒนา
ครือขายความรวมมือกัน฿นการสงสริมละยกระดับธรรมาภิบาล฿นภาครัฐของประทศสมาชิกอาซียน 
อันจะนำเปสูความมัไงคัไงทางศรษฐกิจ ความมัไนคงทางการมือง ละความจริญผาสุกของสังคมรวมกัน 
 

 แ.ใ  ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
  ดຌวยสถานการณของสงัคมลกละการปลีไยนปลงภาย฿นประทศ สงผล฿หຌสงัคมมกีารตรวจสอบ
ละสรຌางการมสีวนรวม฿นการพฒันาประทศมากขึๅนปนลำดบั ดงัจะหในเดຌจากการคลืไอนเหวอยางขຌมขใงจริงจัง
ของภาคอกชน ประชาชน ละภาคประชาสงัคม ละจากปรากฏการณ฿นชวง แูโ ปทีไผานมาพบวาขຌอรียกรຌอง
จากสังคมลกละภาคสวนตาง โ ภาย฿นประทศเดຌกดดนั฿หຌประทศเทย จำปนตຌองปลีไยนปลงพืไอตอบสนอง
ปญหาทีไกิดขึๅนอยางรวดรใวฉับพลันพืไอรับมือกับความคาดหวังทีไอยูบนมาตรฐานลกละคานิยมของสังคม 
นอกจากนีๅ การปลีไยนปลงครงสรຌางทางดຌานประชากร฿นประทศทีไจะขຌาสูการปนสังคมผูຌสูงอายุซึไงจะทำ฿หຌ
มีสัดสวนของอัตราการพึไงพิงของประชากรสูงอายุตอวัยรงงานพิไมมากขึๅน สำหรับ฿นภาคราชการ ฐานขຌอมูล
ขຌาราชการพลรือนป พ.ศ. โ55ๆ ทำ฿หຌคาดการณเดຌวา฿นระยะวลา แเ ปหลังจากนีๅจะมีขຌาราชการกษียณ
อายุละออกจากระบบราชการราชการปนสัดสวนประมาณรຌอยละ โ5 ของขຌาราชการพลรือนสามัญทัๅงหมด
฿นปจจุบัน 
  ดังนัๅน ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ฿นยุคตอจากนีๅจึงจำปนทีไจะตຌองนຌน
การบริหารจัดการชงิกลยทุธทีไจะสนบัสนนุ฿หຌการบรหิารทรพัยากรภาครฐัมปีระสทิธภิาพ ดยการนีๅ สำนกังาน ก.พ. 
เดຌสนอคณะรัฐมนตรีมืไอวันทีไ แ5 ตุลาคม โ55ๆ ละคณะรัฐมนตรีเดຌมีมติหในชอบมาตรการบริหารละ
พัฒนากำลังคนภาครัฐ ิพ.ศ. โ55็ – โ5ๆแี ซึไงประกอบดຌวยมาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังปกติซึไงนຌน
การ฿ชຌกำลังคนทีไมีอยูอยางมีประสิทธิภาพละคุຌมคา ละมาตรการบริการจัดการชิงยุทธศาสตรทีไมุงนຌน
การพัฒนาประสทิธภิาพการบรหิารละพฒันากำลงัคนภาครฐัอยางปนระบบบบองครวม ละมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนบุคลากรภาครัฐมีขีดสมรรถนะละคุณภาพชีวิตทีไดี฿นการปฏิบัติราชการ ปนพลัง฿นการขับคลืไอน
ภารกิจของสวนราชการเปสูปງาหมาย ละเดຌกำหนดมาตรการบริหารจัดการชิงยุทธศาสตร ซึไงประกอบดຌวย 
ยุทธศาสตรสำคัญ ใ ประการ ประกอบดຌวย 
  แ. ยุทธศาสตรการวางผนบริหารกำลังคน฿หຌกิดประยชนสูงสุด ิStrategic Workforce 
Planning and Managementี การวางผนบริหารกำลังคน฿หຌสอดคลຌองกับความจำปน฿นการปฏิบัติภารกิจ 
จะชวย฿หຌสวนราชการบรรลุปງาหมายละวสิยัทศัน มขีดีความสามารถ฿นการ฿หຌบรกิารสาธารณะละตอบสนอง
ความตຌองการของประชาชน ตลอดจนพรຌอมรับการปลีไยนปลง฿นอนาคตเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  
  โ. ยุทธศาสตรการพัฒนากำลังคนละสรຌางความพรຌอมชิงกลยุทธ ิDeelop Workforce 
Strategic Readinessี ปนการตรียมความพรຌอม฿หຌกกำลังคน฿หຌมีความรูຌ ความสามารถ ทักษะละ
สมรรถนะทีไสอดคลຌองกับปງาหมายละยุทธศาสตร ถือปนสินทรัพยทีไจะชวย฿หຌสวนราชการตอบสนอง
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ความตຌองการของประชาชน ละมีความพรຌอมรองรับการปลีไยนปลงสภาพวดลຌอมของการบริหารราชการ 
รวมทัๅงการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
  ใ. ยุทธศาสตรการดึงดูดละรักษากำลังคนทีไมีคุณภาพ฿นภาครัฐ ิAttract า Retain 
Competent Workforceี พืไอสรຌางรงจูง฿จ฿หຌกกำลังคน ฿หຌมีความสุขละความพึงพอ฿จ฿นงานตลอดจน
มีความจงรักภักดีตอองคกร ปนปจจัยขับคลืไอน฿หຌระบบราชการปนองคกรซึไงมีผลสัมฤทธิ์สูงละสามารถ
ตอบสนองความตຌองการของประชาชนผูຌรับบริการเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
 

โ. สภาพกำลังคน฿นภาคราชการ 
 พืไอผลักดนัภารกจิของภาครฐั฿หຌตอบสนองตอความตຌองการของประชาชน ละพืไอขบัคลืไอนประทศ
฿หຌจริญกຌาวหนຌาปนทีไยอมรับของนานาประทศ  ภาคราชการเทยมีขนาดกำลังคนดังนีๅ   
 โ.แ จำนวนละขนาดกำลังคนภาครัฐ฿นฝຆายพลรือน 
  ปจจุบันภาคราชการมีกำลังคน฿นฝຆายพลรือนรวมทัๅงสิๅน โุแุ่่็ๆโ คน คิดปนรຌอยละ ใ.ใ่ 
ของจำนวนประชากรของประทศเทยซึไงมีจำนวน ๆไ.็้ ลຌานคนโ จำนกปนขຌาราชการ แุโ็แุใ้5 คน หรือ
รຌอยละ 5่.เ้ ลกูจຌางชัไวคราว ไเุ่5ใ็ คน หรอืรຌอยละ แ่.ๆ็ ลกูจຌางประจำ แ้ใุใแ5 คน หรอืรຌอยละ ่.่ใ 
พนักงานจຌาง แ่ใุไ่็ คน หรือรຌอยละ ่.ใ่ ละพนักงานราชการ แใโุเโ่ คน หรือรຌอยละ ๆ.เใ ตามลำดับ 
รายละอียดปรากฏตามตารางทีไ แูๆ 

โ  ประกาศสำนักทะบียนกลาง รืไองจำนวนราษฎรทัไวราชอาณาจักรฯ ณ วันทีไ ใแ ธันวาคม โ55ๆ 

  ฿นสวนของขຌาราชการจำนวน แุโ็แุใ้5 คน นัๅน ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษามี
จำนวนมากทีไสุด คือ ไใๆุ่แโ คน หรือรຌอยละ ใไ.ใๆ ของจำนวนขຌาราชการทัๅงหมด รองลงมา เดຌก 
ขຌาราชการพลรือน จำนวน ใๆๆุ้55 คน หรอืรຌอยละ โ่.่ๆ ละขຌาราชการตำรวจ  โแเุๆ่้ คน หรอืรຌอยละ 
แๆ.5็ สวนขຌาราชการทีไมีจำนวนกำลังคนนຌอยทีไสุด ใ ลำดับ เดຌก ขຌาราชการตุลาการ จำนวน ไุ5่โ คน 
หรือรຌอยละ เ.ใๆ ขຌาราชการอัยการ จำนวน ใุโ่ใ คน หรือรຌอยละ เ.โๆ ละขຌาราชการรัฐสภาสามัญ 
จำนวน ใุเใแ คน หรือรຌอยละ เ.โไ  รายละอียดปรากกฎตามภาพทีไ แูแ ละ ตารางทีไ แู็ 
 

1-6

1 58.09

408 18.67

193 8.83

183 8.38

132 6.03

2 100.00

2556 .
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รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพที่ 1ู1 จํานวนขຌาราชการในฝายพลรือนในปงบประมาณ 2556 จํานกตามประภทขຌาราชการ 

 
ทีไมา : สํานกังาน ก.พ. , อຌางลຌว 

ตารางท่ี ู  จํานวนขຌาราชการในฝายพลรือนในปงบประมาณ 2556 จํานกตามประภทขຌาราชการ 

ประภทขຌาราชการ จํานวนคน รຌอยละ
. ขຌาราชการพลรือน
. ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา 
. ขຌาราชการพลรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
. ขຌาราชการรัฐสภาสามัญ 
. ขຌาราชการตํารวจ 
. ขຌาราชการอัยการ  
. ขຌาราชการตุลาการ  
. ขຌาราชการ จຌาหนຌาทีไองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
. ขຌาราชการกรุงทพมหานคร  

ขຌาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด   
พนักงานสวนตําบล   
พนักงานทศบาล    

รวมทัๅงสิๅน 
ทีไมา สํานกังาน ก พ  อຌางลຌว
 

28.86ั 

34.36ั 

2.5เั 
เ.24ั 

แ6.57ั 

เ.26ั 
เ.36ั 

แ.35ั 

2.84ั 
เ.73ั 

5.25ั 

6.68ั 

ขรก.พลรือน 

ขรก.ครูละบุคลากรทางการศึกษา 

ขรก.อุดมศึกษา 

ขรก.รัฐสภา 

ขรก.ตํารวจ 

ขรก.อัยการ 

ขรก.ตุลาการ 

ขรก/จนท.องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

ขรก.กทม. 

ขรก.อบจ. 

พนง.สวนตําบล 

พนง.ทศบาล 
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1 366 955 28.86

2 436 812 34.36

3 31 789 2.50

4 3 31 0.24

5 210 689 16.57

6 3 283 0.26

7 4 582 0.36

8 / 17 206 1.35

9 36 072 2.84

10. 9 295 0.73

11. 66 736 5.25

12. 84 945 6.68

1 271 395 100.00

.
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รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

 จํ นวน ล ขน ดกํ ลงคนในร ชก รพล รือน

สําหรับกําลังคน฿นราชการพลรือนปจจุบันมีจํานวนทัๅงสิๅน 6่้ คน ประกอบดຌวย
ขຌาราชการซึไงปนกําลังคนกลุมหลัก จํานวน  คน หรือรຌอยละ 55 ของกําลังคน฿นราชการพลรือน
ทัๅงหมด รองลงมาปนลูกจຌางชัไวคราว จํานวน  คน หรือรຌอยละ ่5 ลูกจຌางประจํา  คน หรือ
รຌอยละ เ้ ละพนักงานราชการ จํานวน คน หรือรຌอยละ 5แ ตามลําดับ รายละอียดปรากฏ
ตามตามภาพทีไ 1-2 
ภ พที่ 1-2 จํานวนกําลังคน฿นราชการพลรือน฿นปงบประมาณ 2556 จํานกตามประภทกําลังคน 

 
ทีไมา: สํานักงาน ก.พ., อຌางลຌว  
 

  กระทรวงทีไมีกําลังคนมากทีไสุด เดຌก กระทรวงสาธารณสุข คือ มีจํานวน คน หรือ
รຌอยละ โ7 ของกําลังคนทัๅงหมด฿นราชการพลรือน  รองลงมา เดຌก กระทรวงกษตรละสหกรณ จํานวน 

คน หรือรຌอยละ ่้  ละกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม จํานวน คน หรือ
รຌอยละ แไ  สําหรับกระทรวงทีไมีกําลังคนนຌอยทีไสุด ใ ลําดับ คือ กระทรวงการตางประทศ จํานวน คน 
หรือรຌอยละ โไ กระทรวงวิทยาศาสตรละทคนลยี จํานวน คน  หรือรຌอยละ  ละกระทรวง 
การทองทีไยวละกีฬา  จํานวน ้6ไ คน หรือรຌอยละ แโ ตามลําดับ  รายละอียดปรากฏตามตารางทีไ -

366,955, 44.55ั 

9แ,346, แแ.เ9ั 

278,83แ, 33.85ั 

86,557, แเ.5แั 

ข ร ชก ร 

ลูกจ งปร จํ  

ลูกจ งช่วคร ว 

พนกง นร ชก ร 

 โ.โ จำนวนละขนาดกำลังคน฿นราชการพลรือน 
  สำหรับกำลังคน฿นราชการพลรือนปจจุบันมีจำนวนทัๅงสิๅน ่โใุๆ่้ คน ประกอบดຌวย
ขຌาราชการซึไงปนกำลังคนกลุมหลัก จำนวน ใๆๆุ้55 คน หรือรຌอยละ ไไ.55 ของกำลังคน฿นราชการพลรือน
ทัๅงหมด รองลงมาปนลูกจຌางชัไวคราว จำนวน โ็ุ่่ใแ  คน หรือรຌอยละ ใใ.่5 ลูกจຌางประจำ  ้แุใไๆ คน 
หรือรຌอยละ แแ.เ้ ละพนักงานราชการ จำนวน ่ๆุ55็ คน หรือรຌอยละ แเ.5แ ตามลำดับ รายละอียด
ปรากฏตามตามภาพทีไ แูโ 
 

 

 

  กระทรวงทีไมีกำลังคนมากทีไสุด เดຌก กระทรวงสาธารณสุข คือ มีจำนวน ใ่แุแไใ คน หรือ
รຌอยละ ไๆ.โ็ ของกำลังคนทัๅงหมด฿นราชการพลรือน  รองลงมา เดຌก กระทรวงกษตรละสหกรณ จำนวน 
แใุ้แใเ คน หรือรຌอยละ แๆ.่้  ละกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม จำนวน 5ุ่่5โ คน หรือ
รຌอยละ ็.แไ  สำหรบักระทรวงทีไมกีำลงัคนนຌอยทีไสดุ ใ ลำดบั คอื กระทรวงการตางประทศ จำนวน แุ้ๆ่ คน 
หรือรຌอยละ เ.โไ กระทรวงวิทยาศาสตรละทคนลยี จำนวน แุแแไ คน  หรือรຌอยละ เ.แไ ละกระทรวง
การทองทีไยวละกีฬา  จำนวน ้ๆไ คน หรือรຌอยละ เ.แโ ตามลำดับ  รายละอียดปรากฏตามตารางทีไ แู่ 
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ต ร งท่ แ-8  จํานวนกําลังคน฿นราชการพลรือน฿นปงบประมาณ 2556  
                จํานกตามกระทรวงละประภทกําลังคน 

กระทรวง 
ประภทกําลังคน รวม 

ขຌาราชการ ลูกจຌางประจํา 
ลูกจຌาง
ช่ัวคราว 

พนักงาน
ราชการ 

จํานวน รຌอยละ 

สํานักนายกรัฐมนตร ี 6,279 839 544 1,142 8,804 1.07 

กระทรวงการคลัง 29,391 2,826 7,419 2,207 41,843 5.08 

กระทรวงการตางประทศ 1,535 123 280 30 1,968 0.24 

กระทรวงการทองทียวละกีฬา 646 158 17 143 964 0.12 

กระทรวงการพัฒนาสังคมละ
ความมั่นคงของมนุษย 

3,194 2,059 379 3,953 9,585 1.16 

กระทรวงกษตรละสหกรณ 34,442 25,687 53,071 25,930 139,130 16.89 

กระทรวงคมนาคม 13,896 8,310 25,673 6,758 54,637 6.63 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิ่งวดลຌอม 

10,225 7,369 19,109 22,149 58,852 7.14 

กระทรวงทคนลยสีารสนทศ
ละการสื่อสาร 

1,994 127 510 1,303 3,934 0.48 

กระทรวงพลังงาน 1,269 288 81 776 2,414 0.29 

กระทรวงพาณิชย 3,460 596 258 589 4,903 0.60 

กระทรวงมหาดเทย 39,808 4,615 4,819 3,624 52,866 6.42 

กระทรวงยุติธรรม 17,414 1,710 1,705 6,978 27,807 3.38 

กระทรวงรงงาน 6,198 1,552 1,103 1,831 10,684 1.30 

กระทรวงวัฒนธรรม 3,425 41 32 74 3,572 0.43 

กระทรวงวิทยาศาสตรละ
ทคนลย ี

741 170 22 211 1,144 0.14 

กระทรวงศึกษาธิการ 3,353 N/A N/A N/A 3,353 0.41 

กระทรวงสาธารณสุข 181,963 30,813 160,340 8,027 381,143 46.27 

กระทรวงอุตสาหกรรม 3,286 1,018 418 468 5,190 0.63 

สวนราชการเมสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวง 

4,436 3,045 3,051 364 10,896 1.32 

รวม 366,955 91,346 278,831 86,557 823,689 100.00 

รຌอยละ 44.55 11.09 33.85 10.51 100.00  

ที่มา : สํานกังาน ก.พ. , อຌางลຌว 
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 โ.ใ จำนวนตำหนงขຌาราชการพลรือน 
  ตำหนงขຌาราชการพลรือน฿นปงบประมาณ โ55ๆ มีอยูจำนวนทัๅงสิๅน ใ้ใุ5เโ ตำหนง 
ดยปนตำหนงประภททัไวเป รຌอยละ ใเ.แ่ ตำหนงประภทวิชาการ รຌอยละ ๆ็.่้ ละอีกจำนวน 
รຌอยละ แ.้โ ปนตำหนงประภทอำนวยการละประภทบริหาร  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ แูใ 
 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

จํ นวนตํ หนงข ร ชก รพล รือน 

  ตําหนงขຌาราชการพลรือน฿นปงบประมาณ โ556 มีอยูจํานวนทัๅงสิๅน ตําหนง 
ดยปนตําหนงประภททัไวเป รຌอยละ แ่  ตําหนงประภทวิชาการ รຌอยละ ่้ ละอีกจํานวน 
รຌอยละ ้โ ปนตําหนงประภทอํานวยการละประภทบริหาร  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู

 

ภ พท่ 1-3  จํานวนตําหนงขຌาราชการพลรือน฿นปงบประมาณ โ556 จํานกตามประภทตําหนง 
 

 
ทีไมา: ระบบขຌอมูลพืไอการวางผนกําลังคนภาครัฐ (ระบบ GPIS) , สํานักงาน ก.พ. ขຌอมูล ณ วันทีไ แ มษายน 2556  
 

  จํ นวนข ร ชก รพล รือน

  ขຌาราชการพลรือน฿นปงบประมาณ โ556 มีจํานวน คน ปนผูຌดํารงตําหนง
ประภทวิชาการมากทีไสุด  จํานวน คน  หรือรຌอยละ 55  รองลงมาดํารงตําหนงประภททัไวเป 
คือจํานวน โโไ คน หรือรຌอยละ ไ้ สําหรับตําหนงประภทอํานวยการละประภทบริหาร ซึไงปน
ตําหนงทีไมีความสําคัญทางยุทธศาสตร มีผูຌดํารงตําหนงจํานวนทัๅงสิๅน แ7เ คน หรือรຌอยละ ้5 ของ
จํานวนขຌาราชการพลรือนทัๅงหมด  รายละอียดปรากฏตามตารางทีไ ู  

118,766 

267,168 

6,351 1,217 

ปร ภทท่วไป 

ปร ภทวช ก ร 

ปร ภทอํ นวยก ร 

ปร ภทบรห ร 

(0.31 %) 

(67.89 %) 

(30.18  %) 

         (1.61 %) 

 โ.ไ  จำนวนขຌาราชการพลรือน 
  ขຌาราชการพลรือน฿นปงบประมาณ โ55ๆ มีจำนวน ใๆๆุ้55 คน ปนผูຌดำรงตำหนง
ประภทวิชาการมากทีไสุด จำนวน โ5แุ5ๆแ คน หรือรຌอยละ ๆ่.55 รองลงมาดำรงตำหนงประภททัไวเป 
คือจำนวน แเุ่โโไ คน หรือรຌอยละ โ้.ไ้ สำหรับตำหนงประภทอำนวยการละประภทบริหาร ซึไงปน
ตำหนงทีไมีความสำคัญทางยุทธศาสตร มีผูຌดำรงตำหนงจำนวนทัๅงสิๅน ็ุแ็เ คน หรือรຌอยละ แ.้5 ของ
จำนวนขຌาราชการพลรือนทัๅงหมด  รายละอียดปรากฏตามตารางทีไ แู้ 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ตารางท่ี 1-9  จํานวนขຌาราชการพลรือน฿นปงบประมาณ โ556 จํานกตามประภทตําหนง 

ประภทตําหนง จํานวน รຌอยละ 

ประภททั่วเป 108,224 29.49 

ประภทวิชาการ 251,561 68.55 

ประภทอํานวยการ 6,015 1.64 

ประภทบริหาร 1,155 0.31 

รวม 366,955 100.00 

ที่มา : ระบบ GPIS  สํานักงาน ก.พ. , อຌางลຌว 

  มื่อพิจารณาจํานวนขຌาราชการจํานกตามระดับตําหนง พบวา ขຌาราชการกือบครึ่งหนึ่ง
ดํารงตําหนงประภทวิชาการ ระดับชํานาญการ คือ มีจํานวน แ69 คน หรือรຌอยละ โ8 รองลงมา
ดํารงตําหนงประภททั่วเป ระดับชํานาญงาน คือ มีจํานวน คน หรือรຌอยละ โแ 89 สําหรับตําหนง
ประภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ละตําหนงประภททั่วเป ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งปนตําหนงรกบรรจุ 
มีจํานวน คน หรือรຌอยละ แไ 69 ละ คน หรือรຌอยละ 66 ตามลําดับ รายละอียดปรากฏ
ตารางที่ แูแเ 

ตารางท่ี 1-10  จํานวนขຌาราชการพลรือน฿นปงบประมาณ โ556 จํานกตามประภท ละระดับตําหนง 

ระดับตําหนง จํานวน รຌอยละ
ประภททั่วเป ระดับปฏิบัติงาน
ประภททั่วเป ระดับชํานาญงาน
ประภททั่วเป ระดับอาวุส
ประภททั่วเป ระดับทักษะพิศษ
ประภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ประภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
ประภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิศษ 
ประภทวิชาการ ระดับชี่ยวชาญ
ประภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
ประภทอํานวยการ ระดับตຌน
ประภทอํานวยการ ระดับสูง
ประภทบริหาร ระดับตຌน
ประภทบริหาร ระดับสูง

รวม
ที่มา  ระบบ  สํานักงาน ก พ. อຌางลຌว
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  มืไอพิจารณาถึงนวนຌมของจำนวนขຌาราชการพลรือนนับตัๅงตปงบประมาณ โ55แ จนถึง
ปงบประมาณ โ55ๆ พบวาจำนวนขຌาราชการพิไมขึๅนจาก ใ5ๆุ็้่ คน ฿นปงบประมาณ โ55แ ปน ใๆๆุ้55 คน 
฿นปงบประมาณ โ55ๆ หรือพิไมขึๅนจำนวน แเุแ5็ คน หรือคิดปนรຌอยละ โ.่5 ดยตำหนงทีไมีจำนวน
ขຌาราชการพิไมสูงทีไสดุ เดຌก ตำหนงประภทวชิาการ ระดบัปฏบิตักิาร คอื พิไมขึๅนจำนวน ุ้ๆไ็ คน รองลงมา 
เดຌก ตำหนงประภทวิชาการ ระดับชำนาญการ คือ พิไมขึๅนจำนวน ไุไแๆ คน ซึไง฿กลຌคียงกับตำหนง
ประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงาน ซึไงพิไมขึๅนจำนวน ไุโเเ คน ทัๅงนีๅ หากพิจารณาถึงการปลีไยนปลงสัดสวน
ขຌาราชการพลรือน พบวา ตำหนงประภทวิชาการ ระดับชีไยวชาญ มีสัดสวนการพิไมจำนวนขຌาราชการสูงสุด 
คือรຌอยละ แโ5.โ็ รองลงมา เดຌก ละตำหนงประภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ละตำหนงประภท
อำนวยการ ระดับสูง มีสัดสวนการพิไมจำนวนขຌาราชการ รຌอยละ ไ5.เ็ ละ รຌอยละ ไ5.็5 ตามลำดับ  

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ตารางท่ี 1-  จํานวนขຌาราชการพลรือน฿นปงบประมาณ โ556 จํานกตามประภทตําหนง

ประภทตําหนง จํานวน รຌอยละ
ประภททั่วเป
ประภทวิชาการ
ประภทอํานวยการ 
ประภทบริหาร 

รวม
ที่มา ระบบ  สํานักงาน ก พ  อຌางลຌว 

  มื่อพิจารณาจํานวนขຌาราชการจํานกตามระดับตําหนง พบวา ขຌาราชการกือบครึ่งหนึ่ง
ดํารงตําหนงประภทวิชาการ ระดับชํานาญการ คือ มีจํานวน แ69 คน หรือรຌอยละ โ8 รองลงมา
ดํารงตําหนงประภททั่วเป ระดับชํานาญงาน คือ มีจํานวน คน หรือรຌอยละ โแ 89 สําหรับตําหนง
ประภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ละตําหนงประภททั่วเป ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งปนตําหนงรกบรรจุ 
มีจํานวน คน หรือรຌอยละ แไ 69 ละ คน หรือรຌอยละ 66 ตามลําดับ รายละอียดปรากฏ
ตารางที่ แ-แเ  

ตารางท่ี 1-10  จํานวนขຌาราชการพลรือน฿นปงบประมาณ โ556 จํานกตามประภท ละระดับตําหนง  

ระดับตําหนง จํานวน รຌอยละ 

ประภททั่วเป ระดับปฏิบัติงาน 20,772 5.66 

ประภททั่วเป ระดับชํานาญงาน 80,325 21.89 

ประภททั่วเป ระดับอาวุส 7,127 1.94 

ประภททั่วเป ระดับทักษะพิศษ - 0.00 

ประภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 53,889 14.69 

ประภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 169,816 46.28 

ประภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิศษ 24,370 6.64 

ประภทวิชาการ ระดับชี่ยวชาญ 3,280 0.89 

ประภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 206 0.06 

ประภทอํานวยการ ระดับตຌน 2,845 0.78 

ประภทอํานวยการ ระดับสูง 3,170 0.86 

ประภทบริหาร ระดับตຌน 562 0.15 

ประภทบริหาร ระดับสูง 593 0.16 

รวม 366,955 100.00 

ที่มา: ระบบ GPIS  สํานักงาน ก.พ. , อຌางลຌว 

  มืไอพิจารณาจำนวนขຌาราชการจำนกตามระดับตำหนง พบวา ขຌาราชการกือบครึไงหนึไง
ดำรงตำหนงประภทวิชาการ ระดับชำนาญการ คือ มีจำนวน แๆุ้่แๆ คน หรือรຌอยละ ไๆ.โ่ รองลงมา
ดำรงตำหนงประภททัไวเป ระดับชำนาญงาน คือ มีจำนวน ่เุใโ5 คน หรือรຌอยละ โแ.่้ สำหรับตำหนง
ประภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ละตำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงาน ซึไงปนตำหนงรกบรรจุ 
มีจำนวน 5ใุ่่้ คน หรือรຌอยละ แไ.ๆ้ ละ โเุ็็โ คน หรือรຌอยละ 5.ๆๆ ตามลำดับ รายละอียดปรากฏ
ตารางทีไ แูแเ 
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 โ.5  จำนวนตำหนงวาง 
  จำนวนตำหนงขຌาราชการพลรือน฿นปงบประมาณ โ55ๆ มีจำนวน ใ้ใุ5เโ ตำหนง 
ปนตำหนงทีไมีคนครอง จำนวน ใๆๆุ้55 คน หรอืรຌอยละ ้ใ.โ5 ละปนตำหนงวางจำนวน โๆุ5ไ็ ตำหนง 
หรือรຌอยละ ๆ.็5 ดยกระทรวงทีไมีสัดสวนจำนวนตำหนงวางมากทีไสุด เดຌก กระทรวงการตางประทศ คือ 
จำนวน รຌอยละ โแ.ไไ รองลงมา เดຌก กระทรวงพลังงาน รຌอยละ แไ.่้ ละกระทรวงวิทยาศาสตรละ
ทคนลยี รຌอยละ แโ.ไแ สำหรับกระทรวงทีไมีสัดสวนจำนวนตำหนงวางนຌอยทีไสุด เดຌก กระทรวงทคนลยี
สารสนทศสืไอสาร รຌอยละ ็.เเ กระทรวงมหาดเทย รຌอยละ ๆ.ๆใ กระทรวงสาธารณสุข รຌอยละ ไ.็ไ 
รายละอียดปรากฏตามตารางทีไ แูแโ 
 

สำหรับตำหนงทีไมีสัดสวนจำนวนขຌาราชการลดลง เดຌก ตำหนงประภททัไวเป ระดับทักษะพิศษ ลดลง
รຌอยละ แเเ ตำหนงประภทอำนวยการ ระดบัตຌน  รຌอยละ โไ.ใ่ ละตำหนงประภททัไวเป ระดับชำนาญงาน 
รຌอยละ แใ.ไๆ รายละอียดปรากฏตามตารางทีไ แูแแ 
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4 200 25.34

-12 492 -13.46

562 8.56
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9 647 21.81

4 416 2.67

1 643 7.23

1 824 125.27

142 206 64 45.07

-917 -24.38

995 45.75

458 562 104 22.71

479 593 114 23.80

10 157 2.85
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1-12
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 โ.ๆ  ความหลากหลายของขຌาราชการพลรือน ิDiversityี 
  โ.ๆ.แ จำนวนขຌาราชการจำนกตามคุณวุฒิการศึกษา 
   ฿นภาพรวมขຌาราชการพลรอืนสำรใจการศึกษา฿นระดับปริญญาตร ี มจีำนวนมากทีไสุด 
คือ รຌอยละ ๆๆ.้ๆ สวนขຌาราชการทีไสำรใจการศึกษา฿นระดับปริญญาท มีรຌอยละ แโ.่่ ละปริญญาอก 
รຌอยละ แ.่5 สวนขຌาราชการทีไสำรใจการศึกษาระดับตไำกวาปริญญาตรี มีจำนวนรຌอยละ แ่.ใแ ของขຌาราชการ
พลรือนทัๅงหมด จากขຌอมูลดังกลาวสดง฿หຌหในวาขຌาราชการพลรอืนสวน฿หญมคีณุวฒุกิารศกึษาระดบัปริญญา 
รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ แูไ 
 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

กระทรวง จํานวนตําหนง จํานวนคน ตําหนงวาง ตําหนงวาง

สวนราชการเมสังกัดสํานักนายกรฐัมนตรี
กระทรวง หรือทบวง

รวม
ทีไมา  ระบบ สํานักงาน ก พ. อຌางลຌว

 ความหลากหลายของขาราชการพล รอน 

  จํานวนขาราชการจํา นกตามคณวฒการศกษา
   ฿นภาพรวมขຌาราชการพลรือนสํารใจการศึกษา฿นระดับปริญญาตรี  มีจํานวน 
มากทีไสุด คือ รຌอยละ ้6  สวนขຌาราชการทีไสํารใจการศึกษา฿นระดับปริญญาท มีรຌอยละ ่่ ละ
ปริญญาอก รຌอยละ ่5  สวนขຌาราชการทีไสํารใจการศึกษาระดับตไํากวาปริญญาตรี มีจํานวนรຌอยละ ใแ 
ของขຌาราชการพลรือนทัๅงหมด จากขຌอมูลดังกลาวสดง฿หຌหในวาขຌาราชการพลรือนสวน฿หญมีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญา รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู  

ภาพท่ 1-4  สัดสวนของขຌาราชการพลรือน฿นปงบประมาณ โ556 จํานกตามคุณวุฒิการศึกษา  

 
ทีไมา: ระบบ GPIS สํานักงาน ก.พ. , อຌางลຌว 

หมาย หต   
 ขຌอมูลคุณวุฒิการศึกษาทีไนําสนอปนขຌอมูลบุคคล เม฿ชขຌอมูลคุณวุฒิทีไขຌาราชการ฿ชຌสําหรับการบรรจุละตงตัๅง฿หຌ
ดํารงตําหนงขຌาราชการพลรือนตามทีไกําหนด฿นมาตรฐานกําหนดตําหนง 
 

67,210 
(18.31%) 

245,719 (66.96 %) 

47,250 
(12.88 %) 

6,776 (1.85 %) 

ตํ่ากวาปรญญาตร 

ปรญญาตร 

ปรญญา ท 

ปรญญา อก 

 

 

   มืไอพิจารณาปรียบทียบสัดสวนขຌาราชการตามคุณวุฒิ฿นกระทรวงตางโ พบวา
กระทรวงการตางประทศมีสัดสวนขຌาราชการทีไมีคุณวุฒิปริญญาอก มากทีไสุด คือ รຌอยละ ็.แ็ รองลงมา 
เดຌก กระทรวงวิทยาศาสตรละทคนลยี รຌอยละ ไ.่ๆ  ละกระทรวงสาธารณสุข รຌอยละ ใ.แใ ฿นขณะทีไ
กระทรวงคมนาคมมีสัดสวนขຌาราชการทีไมีคุณวุฒิตไำกวาระดับปริญญามากทีไสุด คือ รຌอยละ 5โ.เ็ รองลงมา
คือกระทรวงทคนลยสีารสนทศละการสืไอสาร รຌอยละ ใแ.ไไ ละสวนราชการเมสงักดัสำนกันายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง รຌอยละ โ5.ใไ รายละอียดปรากฏตามตารางทีไ แูแใ  
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14.13 47.95 36.73 1.19

12.60 66.73 20.46 0.21

158 10.29 447 29.12 820 53.42 110 7.17

38 5.88 297 45.98 306 47.37 5 0.77 646

324 10.14 55.82 33.78 8 0.25

16.53 62.62 20.07 271 0.79

52.07 39.92 7.92 0.10

17.81 54.66 26.55 0.98

627 31.44 970 48.65 382 19.16 15 0.75

149 11.74 651 51.30 444 34.99 25 1.97

8.44 56.27 34.54 0.75

18.02 56.14 25.68 0.16

22.80 58.33 18.54 0.33

5.00 67.41 27.25 0.34

7.77 71.59 20.35 0.29

81 10.93 375 50.61 249 33.60 36 4.86 741

6.68 48.88 41.69 2.74

18.01 76.30 2.57 3.13

370 11.26 58.31 958 29.15 42 1.28

25.34 54.10 864 19.48 48 1.08

18.32 66.96 12.88 1.85

.
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  โ.ๆ.โ   จำนวนขຌาราชการจำนกตามชวงวัยตางโ ิGenerationี 
   ปจจุบันขຌาราชการพลรือนมีความตกตาง฿นหลากหลายมิติ มิติรืไองชวงวัย 
ิGenerationี ปนมิติหนึไงทีไสะทຌอน฿หຌหในถึงความตกตาง฿นคุณลักษณะฉพาะของบุคคล ซึไง “nited 
Nations Staff Pension Fund : “NJSPF เดຌจำนกชวงอายุของกำลังคนเวຌดังนีๅ  รุน Bab Boomer หรือ
บุคคลทีไกิดระหวางป โไู่้โ5เ็ ิอายุ 5เ ป ขึๅนเปี ปนกลุมทีไมีชีวิตพืไอการทำงาน อดทน อดกลัๅน ยึดมัไน
฿นกฎระบียบ กติกา ละขนบธรรมนียมประพณี ทำงานหนักพืไอสรຌางอนาคต ทุมทละจงรักภักดีตอ
องคกร  รุน Generation X หรือบุคคลทีไกิดระหวางป โ5เู่โ5โใ ิอายุระหวาง ใ5–ไ้ ปี ปนกลุมทีไมีวินัย 
สามารถกำกับดูลตนองเดຌ ละทำงาน฿หຌสำรใจเดຌดยลำพัง เมตຌองการดูล฿กลຌชิด ชอบความเมปนทางการ
฿หຌความสำคัญกับความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวกับชีวิตการทำงาน รุน Generation Y หรือบุคคลทีไกิด
ระหวางป โ5โไูโ5ไใ ิอายุระหวาง แไูใใ ปี ปนกลุมทีไมีความปนตัวองสูง กง฿นการ฿ชຌทคนลยี 
ตຌองการเดຌรับการอา฿จ฿สอยางมาก ชอบการทำงานบบยืดหยุนเมมีขຌอจำกัด฿นรืไองวลาละสถานทีไ    
   จากจำนวนขຌาราชการพลรือนซึไงมีอยูทัๅงหมด ใๆๆุ้55 คน ขຌาราชการสวน฿หญ
รຌอยละ 5เ.5็ อยู฿นกลุม Generation X รองลงมาอยู฿นกลุม Bab boomer ซึไงมีจำนวนรຌอยละ โ็.่็ 
ละขຌาราชการทีไอยู฿นกลุม Generation Y มีจำนวนรຌอยละ โแ.5ๆ   
   นอกจากนัๅน กระทรวงทีไมีขຌาราชการ฿นกลุม Bab Boomer มากทีไสุด เดຌก
กระทรวงกษตรละสหกรณ ิรຌอยละ ไไ.็็ี กระทรวงศึกษาธิการ ิรຌอยละ ไใ.ไโี กระทรวงการพัฒนา
สังคมละความมัไนคงของมนุษย ิรຌอยละ ไแ.ไโี ละกระทรวงอุตสาหกรรม ิรຌอยละ ไแ.แแี ตาลำดับ 
   กระทรวงทีไมีขຌาราชการ฿นกลุม Generation X มากทีไสดุ เดຌก กระทรวงรงงาน 
ิรຌอยละ 5ไ.้เี กระทรวงสาธารณสุข ิรຌอยละ 5ใ.่แี กระทรวงการคลัง ิรຌอยละ 5โ.็5ี ละกระทรวง
ยุติธรรม ิรຌอยละ 5โ.5่ี ตามลำดับ สวนกระทรวงทีไมีจำนวนขຌาราชการ฿นกลุม Generation Y มากทีไสุด
เดຌก กระทรวงวิทยาศาสตรละทคนลยี ิรຌอยละ โๆ.5้ี กระทรวงสาธารณสุข ิรຌอยละ โๆ.ไ่ี กระทรวง
พลังงาน ิรຌอยละ โไ.่โี กระทรวงการตางประทศ ิรຌอยละ โไ.็ๆี ตามลำดับ รายละอียดปรากฏ
ตามตารางทีไ แูแไ  ละภาพทีไ แู5 
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สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. ไแ

1-14

35-49

260 20.07 024 48.16 95 31.77 279

4 360 14.83 504 52.75 527 32.42 391

380 24.76 618 40.26 537 34.98 535

120 18.58 275 42.57 251 38.85 646

572 17.91 299 40.67 1 323 41.42 3 194

978 17.35 045 37.88 419 44.77 442

113 15.21 6 998 50.36 785 34.43 13 896

7 14.15 101 49.89 677 35.96 225

458 22.97 941 47.19 595 29.84 94

315 24.82 540 42.55 414 32.62 69

790 22.83 523 44.02 147 33.15 0

6 382 16.03 19 592 49.22 834 34.75 808

368 19.34 9 157 52.58 889 28.08 414

873 14.09 03 54.90 922 31.01 198

565 16.50 45 45.11 315 38.39 25

197 26.59 350 47.23 194 26.18 741

573 17.09 24 39.49 6 43.42 353

48 180 26.48 97 919 53.81 35 864 19.71 181 963

531 16.16 04 42.73 51 41.11 286

655 14.76 2 012 45.36 1 769 39.88 4 436

79 117 21.56 185 574 50.57 102 264 27.87 366 955
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  โ.ๆ.ใ  ครงสรຌางอายุขຌาราชการพลรือน 
   ฿นปงบประมาณ โ55ๆ ระบบราชการพลรือนของเทยยังคงประสบกับภาวะสังคม
สูงอายู ิAging Societี คือ มีขຌาราชการทีไมีอายุกินกวา 5เ ป ทีไกำลังจะกษียณอายุราชการ฿นอีกแเ ป 
ขຌางหนຌา ิปงบประมาณ โ55ๆูโ5ๆ5ี ถึง ุ่่เ็โ คน หรือรຌอยละ โไ.เเ ของจำนวนขຌาราชการพลรือน 
฿นปจจุบัน ดย฿นชวง 5 ปรก คือ ปงบประมาณ โ55ๆูโ5ๆเ จะมีขຌาราชการกษียณอายุราชการทัๅงสิๅน 
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รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

โครงสรางอายุขาราชการพลเรือน

   ฿นปงบประมาณ โ55ๆ ระบบราชการพลรือนของเทยยังคงประสบกับภาวะสังคม
สูงอายู คือ มีขຌาราชการทีไมีอายุกินกวา 5เ ป ทีไกําลังจะกษียณอายุราชการ฿นอีกแเ ป 
ขຌางหนຌา ปงบประมาณ ู ถึง เ็โ คน หรือรຌอยละ เเ ของจํานวนขຌาราชการพลรือน 
฿นปจจุบัน ดย฿นชวง 5 ปรก คือ ปงบประมาณ ูโ5ๆเ จะมีขຌาราชการกษียณอายุราชการทัๅงสิๅน 

็โโ คน หรือรຌอยละ ใ็ ซึไงปทีไจะมีขຌาราชการกษียณอายุมากทีไสุด คือปงบประมาณ  ดยจะมี
ขຌาราชการกษียณอายุราชการ จํานวน คน ละตัๅงตปงบประมาณ โ5ๆโ ถึงปงบประมาณ  
จะมีขຌาราชการกษียณอายุราชการกินกวา เเเ คน ติดตอกันทุกป รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู
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   มืไอพิจารณาอัตราการกษียณอายุราชการของขຌาราชการ฿นกระทรวงตาง โ ฿นชวง 
5 ปรก ิปงบประมาณ โ55ๆูโ5ๆเี ปรากฏวากระทรวงทีไมีอัตราการกษียณอายุราชการสูงทีไสุด เดຌก 
กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา คือ รຌอยละ แ้.้็ รองลงมาเดຌกกระทรวงศึกษาธิการ คือ รຌอยละ แ็.โแ 
อันดับสาม เดຌก กระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย คือ รຌอยละ แ็.เเ สวนกระทรวงทีไมี
อัตราการกษียณอายุราชการ฿นชวงวลาดังกลาวนຌอยทีไสุด เดຌก กระทรวงสาธารณสุข คือ รຌอยละ ไ.่ใ 
รองลงมา เดຌก กระทรวงยุติธรรม คือ รຌอยละ ้.เ้ อันดับสาม เดຌก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม คือ รຌอยละ ้.ๆๆ ตมืไอพิจารณาอัตราการกษียณ฿นชวง แเ ป ิปงบประมาณ โ55ๆูโ5ๆ5ี 
ปรากฏวากระทรวงทีไขຌาราชการมีอัตราการกษียณอายุราชการสูงทีไสุด เดຌก กระทรวงกษตรละสหกรณ 
ดย฿นชวง แเ ปขຌางหนຌาจะมีขຌาราชการกษียณรຌอยละ ไเ.้โ ของจำนวนขຌาราชการ฿นปจจุบัน รองลงมา 
เดຌก กระทรวงศึกษาธิการ คือ รຌอยละ ใ่.โๆ อันดับสาม เดຌก กระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคง
ของมนุษยรຌอยละ ใ็.5ไ สำหรับกระทรวงทีไมีอัตราการกษียณอายุของขຌาราชการ฿นชวง แเ ดังกลาว
นຌอยทีไสุด เดຌก กระทรวงสาธารณสุข คือ รຌอยละ แๆ.โ่ รองลงมา เดຌก กระทรวงวิทยาศาสตรละ
ทคนลยี รຌอยละ โใ.ๆโ อันดับสาม เดຌก กระทรวงยุติธรรม คือ รຌอยละ โไ.็แ รายละอียดปรากฏ
ตามตารางทีไ แูแ5 ละภาพทีไ แู็ 

ใเุ็โโ คน หรือรຌอยละ ่.ใ็ ซึไงปทีไจะมีขຌาราชการกษียณอายุมากทีไสุด คือปงบประมาณ โ5ๆ5 ดยจะมี
ขຌาราชการกษียณอายุราชการ จำนวน แโุ่ใ5 คน ละตัๅงตปงบประมาณ โ5ๆโ ถึงปงบประมาณ โ5ๆ5 
จะมีขຌาราชการกษียณอายุราชการกินกวา แเุเเเ คน ติดตอกันทุกป รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ แูๆ 

แโุ่ใ5 
12,ไโ็ 

11,790 
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สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.ไไ
รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ตารางท่ี 1-15  อัตราการกษียณอายุราชการของขຌาราชการ฿นกระทรวงตาง โ ฿นชวง แเ ป ขຌางหนຌา 

                  ิปงบประมาณ 2556-2565) 

กระทรวง จํานวนคน 

จํานวนคน
กษียณ

฿นชวง 5 ป 
รก 

ิ2556-
โ5ๆเ) 

อัตราการกษียณ
฿นชวง 5 ป รก 

 

จํานวนคน
กษียณ฿นชวง 

10 ป 
ิ2556-2565) 

อัตราการ
กษียณ฿นชวง 

10 ป 

สํานักนายกรัฐมนตร ี 6,279 679 10.81 1,715 27.31 

กระทรวงการคลัง 29,391 3,109 10.58 8,384 28.53 

กระทรวงการตางประทศ 1,535 236 15.37 477 31.07 

กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา 646 129 19.97 228 35.29 

กระทรวงการพัฒนาสังคมละ
ความมัไนคงของมนุษย 

3,194 543 17.00 1,199 37.54 

กระทรวงกษตรละสหกรณ 34,442 5,373 15.60 14,093 40.92 

กระทรวงคมนาคม 13,896 1,508 10.85 4,097 29.48 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 

10,225 988 9.66 3,139 30.70 

กระทรวงทคนลยสีารสนทศ
ละการสืไอสาร 

1,994 205 10.28 536 26.88 

กระทรวงพลังงาน 1,269 159 12.53 372 29.31 

กระทรวงพาณิชย 3,460 479 13.84 1,033 29.86 

กระทรวงมหาดเทย 39,808 4,191 10.53 11,975 30.08 

กระทรวงยุติธรรม 17,414 1,583 9.09 4,303 24.71 

กระทรวงรงงาน 6,198 618 9.97 1,646 26.56 

กระทรวงวัฒนธรรม 3,425 410 11.97 1,190 34.74 

กระทรวงวิทยาศาสตรละ
ทคนลย ี

741 74 9.99 175 23.62 

กระทรวงศึกษาธิการ 3,353 577 17.21 1,283 38.26 

กระทรวงสาธารณสุข 181,963 8,797 4.83 29,630 16.28 

กระทรวงอุตสาหกรรม 3,286 546 16.62 1,179 35.88 

สวนราชการเมสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวง 

4,436 518 11.68 1,418 31.97 

รวม 366,955 30,722 8.37 88,072 24.00 
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ภาพทีไ แู็   อัตราการกษียณอายุของขຌาราชการพลรือน฿นชวง 5 ป ิปงบประมาณ โ55ๆูโ5ๆเี ละ   
       ฿นชวง แเ ป ิปงบประมาณ โ55ๆูโ5ๆ5ี จำนกตามกระทรวง 

( 2556-2565
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   มืไอพิจารณาอัตราการกษียณอายุราชการของขຌาราชการ฿นระดับตำหนงตาง โ ทีไ
สำคัญ พบวา ขຌาราชการตำหนงประภทอำนวยการ ระดับสูง มีอัตราการกษียณอายุ฿นชวง แเ ป ขຌางหนຌา
มากทีไสุด คือ รຌอยละ ่่.่ใ รองลงมาเดຌกขຌาราชการทีไดำรงตำหนงประภทบริหาร ระดับตຌน คือ  รຌอยละ 
่ๆ.ๆ5 อันดับสาม เดຌก ขຌาราชการทีไดำรงตำหนงประภทบริหาร ระดับสูง รຌอยละ ่ไ.่โ สำหรับผูຌดำรง
ตำหนงประภทวิชาการ ระดับชีไยวชาญ มีอัตราการกษียณ฿นชวงวลาดังกลาว รຌอยละ 5้.5แ ทัๅงนีๅ 
ขຌาราชการทีไดำรงตำหนงประภททัไวเป ระดับอาวุส มีอัตราการกษียณอายุ฿นชวง แเ ป ขຌางหนຌา รຌอยละ 
ๆ้.็่  รายละอียดปรากฏตามตารางทีไ แูแๆ 

 

  โ.ๆ.ไ   ครงสรຌางอายุราชการของขຌาราชการพลรือน  
   อายุราชการมัธยฐานของขຌาราชการพลรือน ณ ดือนมษายน โ55ๆ ทากับ โเ ป 
หมายความวาครึไงหนึไงของจำนวนขຌาราชการพลรือนมีอายุราชการตัๅงต โเ ปขึๅนเป ซึไงนับเดຌวามี
ประสบการณการทำงานทีไยาวนานพอสมควร 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

   มืไอพิจารณาอัตราการกษียณอายุราชการของขຌาราชการ฿นระดับตําหนงตาง ๆ ทีไ
สําคัญ พบวา ขຌาราชการตําหนงประภทอํานวยการ ระดับสูง มีอัตราการกษียณอายุ฿นชวง แเ ป ขຌางหนຌา
มากทีไสุด คือ รຌอยละ ่ใ รองลงมาเดຌกขຌาราชการทีไดํารงตําหนงประภทบริหาร ระดับตຌน คือ  รຌอยละ 

65 อันดับสาม เดຌก ขຌาราชการทีไดํารงตําหนงประภทบริหาร ระดับสูง รຌอยละ ่โ สําหรับผูຌดํารง
ตําหนงประภทวิชาการ  ระดับชีไยวชาญ มีอัตราการกษียณ฿นชวงวลาดังกลาว รຌอยละ 5แ  
ทัๅงนีๅ ขຌาราชการทีไดํารงตําหนงประภททัไวเป ระดับอาวุส มีอัตราการกษียณอายุ฿นชวง แเ ป ขຌางหนຌา 
รຌอยละ รายละอียดปรากฏตามตารางทีไ ู  

ตารางท่ี 1-16  ปรียบทียบอัตราการกษียณอายุของขຌาราชการ฿นชวง แเ ป ขຌางหนຌา  
                   ิปงบประมาณ 2556ู2565ี  ฿นระดับตําหนงทีไสําคัญ 

 

ประภทละระดบั
ตําหนง 

จํานวนคน
ทัๅงหมด 

จํานวนคน
กษียณฯ฿น 5 ป 

ขຌางหนຌา 
(ปงบประมาณ 

2556-2560) 

อัตราการ
กษียณ ฿นชวง 

 5 ป 

จํานวนคน
กษียณ฿น 10 ป 

ขຌางหนຌา 
(ปงบประมาณ 

2556-2565) 

อัตรา 
การกษียณ

฿นชวง 
แเ ป 

ประภททัไวเป         
ระดับอาวุส 

7,127 2,220 31.15 4,973 69.78 

ประภทวิชาการ          
ระดับชํานาญการพิศษ 

24,370 5,765 23.66 12,986 53.29 

ประภทวิชาการ          
ระดับชีไยวชาญ 

3,280 1,034 31.52 1,952 59.51 

ประภทวิชาการ           
ระดับทรงคณุวุฒิ 

206 120 58.25 163 79.13 

ประภทอํานวยการ    
ระดับตຌน 

2,845 1,205 42.36 2,218 77.96 

ประภทอํานวยการ 
ระดับสูง 

3,170 1,766 55.71 2,816 88.83 

ประภทบริหาร ระดับตຌน 562 329 58.54 487 86.65 

ประภทบริหาร ระดับสูง 593 401 79.72 503 84.82 

ทีไมา: ระบบ GPIS  สํานักงาน ก.พ. , อຌางลຌว 
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   ชวงอายุราชการทีไมีจำนวนคนมากทีไสุดคือ โเูโไ ป คือ มีจำนวนรຌอยละ แ็.แเ 
รองลงมาอยู฿นชวงอายุราชการ แ5ูแ้ ป คือ มีจำนวนรຌอยละ แ5.่ไ ดยมีขຌาราชการทีไมีอายุราชการตัๅงต 
ใ5 ป ขึๅนเป รຌอยละ ็.ใ5 ละมีขຌาราชการทีไมีอายุราชการตัๅงต ไ ปลงเป รຌอยละ แแ.่เ รายละอียดปรากฏ
ตามตามตารางทีไ แูแ็ 

 มืไอพิจารณาอายุราชการมัธฐานของขຌาราชการพลรือนตามประภทละระดับตำหนง พบวา 
ขຌาราชการตำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงาน ละประภทตำหนงวิชาการระดับปฏิบัติการ ซึไงปน
ตำหนงริไมรก฿นการขຌารบัราชการ  ขຌาราชการมอีายมุธัยฐานทากนั คอื ไ ป ดยตำหนงประภทอำนวยการ 
ละประภทบริหาร ขຌาราชการมีอายุราชการมัธยฐานมากกวา ใเ ป คือ ขຌาราชการทีไดำรงตำหนงประภท
อำนวยการ ระดับตຌน ละระดับสูง มีอายุราชการมัธยฐานทากับ ใโ ละ ใใ ป ตามลำดับ  ขຌาราชการทีไดำรง
ตำหนงประภทบริหาร ระดับตຌนละระดับสูง มีอายุราชการมัธยฐานทากัน คือ ใ5 ป สำหรับขຌาราชการ
ทีไดำรงตำหนงประภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ มีอายุราชการมัธยฐานทากับ ใไ ป สวนขຌาราชการทีไดำรง
ตำหนงประภทวิชาการ ระดับชีไยวชาญ มีอายุราชการมัธยฐานทากับ โ้ ป รายละอียดปรากฏตาม
ตารางทีไ แูแ่  
 

1-17

<=4 11.80

5-9 9.23

10-14 11.49
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 โ.็  การขຌาละการออกจากราชการของขຌาราชการพลรือน฿นปประมาณ โ55ๆ 
  จากการศึกษาขຌอมูลการขຌารับราชการ ละการออกจากราชการของขຌาราชการพลรือน
฿นปงบประมาณ โ55ๆ  ปรากฏดังนีๅ 
  โ.็.แ การขຌารับราชการ 
   ฿นรอบปงบประมาณ โ55ๆ มีผูຌขຌารับราชการ ิบรรจุ฿หม ละบรรจุกลับี จำนวน
ทัๅงสิๅน แแุแ้ไ คน หรือรຌอยละ ใ.เ5 ของจำนวนขຌาราชการทัๅงหมด ดยปนการบรรจุ฿หมมากทีไสุด คือ 

จำนวน แเุ้ๆ็ คน หรือรຌอยละ ้็.้็ บรรจุกลับจำนวน โโ็ คน หรือรຌอยละ โ.เใ  ดยกระทรวงทีไมีอัตรา
การขຌา฿หมของขຌาราชการสูงทีไสุด เดຌก กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร คือ รຌอยละ ๆ.ๆ็ 
รองลงมา เดຌก กระทรวงพลังงาน คือ รຌอยละ ๆ.ๆโ  อันดับสาม เดຌก กระทรวงพาณิชย คือ รຌอยละ ๆ.โแ  
สำหรับกระทรวงทีไมีอัตราการขຌา฿หมของขຌาราชการตไำสุด เดຌก สวนราชการเมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง คือ รຌอยละ แ.็่  รองลงมา เดຌก กระทรวงศึกษาธิการ รຌอยละ แ.้็ อันดับสาม เดຌก
กระทรวงคมนาคม คือ รຌอยละ โ.ไ5 
 

 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ต ร งท่ี 1-18   อายุราชการมัธยฐานของขຌาราชการพลรือน จํานกตามประภทละระดับตําหนง 

ระดับตําหนง จํานวนคน อายุราชการมัธยฐาน 

ประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงาน 20,772 4 

ประภททัไวเป ระดับชํานาญงาน 80,325 23 

ประภททัไวเป ระดับอาวุส 7,127 33 

ประภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 53,889 4 

ประภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 169,816 21 

ประภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิศษ 24,370 28 

ประภทวิชาการ ระดับชีไยวชาญ 3,280 29 

ประภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 206 34 

ประภทอํานวยการ ระดับตຌน 2,845 32 

ประภทอํานวยการ ระดับสูง 3,170 33 

ประภทบริหาร ระดับตຌน 562 35 

ประภทบริหาร ระดับสูง 593 35 

รวม 366,955 20 

ทีไมา: ระบบ GPIS  สํานักงาน ก.พ. , อຌางลຌว 

 

   ก ร ข ล ก รออกจ กร ชก รของข ร ชก รพล รือนในปปร ม ณ 2556
  จากการศึกษาขຌอมูลการขຌารับราชการ ละการออกจากราชการของขຌาราชการพลรือน฿น
ปงบประมาณ โ556  ปรากฏดังนีๅ 
  แ ก ร ข รบร ชก ร
   ฿นรอบปงบประมาณ โ556 มีผูຌขຌารับราชการ ิบรรจุ฿หม ละบรรจุกลับี จํานวน
ทัๅงสิๅน แ้ไ คน หรือรຌอยละ เ5 ของจํานวนขຌาราชการทัๅงหมด ดยปนการบรรจุ฿หมมากทีไสุด คือ 
จํานวน ้67 คน หรือรຌอยละ ้7  บรรจุกลับจํานวน โโ7 คน หรือรຌอยละ เใ  ดยกระทรวงทีไมีอัตรา
การขຌา฿หมของขຌาราชการสูงทีไสุด เดຌก กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร คือ รຌอยละ 67 
รองลงมา เดຌก กระทรวงพลังงาน คือ รຌอยละ 6โ  อันดับสาม เดຌก กระทรวงพาณิชย คือ รຌอยละ โแ  
สําหรับกระทรวงทีไมีอัตราการขຌา฿หมของขຌาราชการตไําสุด เดຌก สวนราชการเมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง คือ รຌอยละ 7่  รองลงมา เดຌก กระทรวงศึกษาธิการ รຌอยละ ้7 อันดับสาม เดຌก
กระทรวงคมนาคม คือ รຌอยละ 
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  โ.็.โ การออกจากราชการ 
   ฿นรอบปงบประมาณ โ55ๆ มีผูຌทีไออกจากราชการ ิลาออก กษียณอายุราชการ 
ละออกดยหตุอืไน โ ชน หตุวินัย ละสียชีวิตี จำนวนทัๅงสิๅน ็ุ่แแ คน หรือ รຌอยละ โ.แใ ของจำนวน
ขຌาราชการทัๅงหมด ดยปนออกจากราชการนืไองจากการกษียณอายุราชการมากทีไสุด คือ ใุ้ไๆ คน หรือ
รຌอยละ 5เ.5โ รองลงมาปนการลาออก จำนวน ใุโแ็ คน หรือรຌอยละ ไแ.แ่ ละปนการออกจากราชการ
ดยหตุอืไน โ อีก จำนวน ๆไ่ คน หรือรຌอยละ ่.ใเ สำหรับกระทรวงทีไมีอัตราการออกจากราชการ หรือ
อัตราการสูญสียมากทีไสุด เดຌก กระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย คือ รຌอยละ ไ.เไ 
รองลงมา เดຌก กระทรวงกษตรละสหกรณ คือ รຌอยละ ใ.้ๆ อันดับสาม เดຌก กระทรวงอุตสาหกรรม 
รຌอยละ ใ.ใโ สวนกระทรวงทีไมีอัตราการสูญสียตไำสุด เดຌก กระทรวงวิทยาศาสตรละทคนลยี คือ 
รຌอยละ แ.ๆโ อันดับสอง เดຌก กระทรวงสาธารณสุข คือ รຌอยละ แ.ๆ้ ละอันดับสาม เดຌก กระทรวง
ศึกษาธิการ คือ รຌอยละ แ.็ใ 
   ถຌาพิจารณาอัตราการสูญสียขຌาราชการฉพาะการลาออกจากราชการ ปรากฏวา
฿นภาพรวมของขຌาราชการพลรือน มีอัตราการลาออก รຌอยละ เ.่่ ดยกระทรวงทคนลยีสารสนทศละ
การสืไอสารมีอัตราการลาออกมากทีไสุด คือ รຌอยละ แ.ใเ รองลงมา เดຌก กระทรวงการพัฒนาสังคมละ
ความมัไนคงของมนุษย รຌอยละ แ.แใ ละอันดับสาม เดຌก กระทรวงสาธารณสุข คือ รຌอยละ แ.เใ  สำหรับ
กระทรวงทีไมีอัตราการลาออกตไำทีไสุด เดຌก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ละกระทรวง
วิทยาศาสตรละทคนลยี คือรຌอยละ เ.ไเ อันดับสอง เดຌก กระทรวงคมนาคม คือรຌอยละ เ.5ๆ ละ
อันดับสาม เดຌก กระทรวงการคลัง คือ รຌอยละ เ.5่ รายละอียดอัตราการขຌา฿หม ละอัตราการสูญสีย
ขຌาราชการ ปรากฏตามตารางทีไ แูแ้  
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1-19

2556

199 3.17 182 2.90 64 1.02

811 2.76 565 1.92 171 0.58

71 4.63 48 3.13 16 1.04

*

646 - - - - -

116 3.63 129 4.04 36 1.13

1661 4.82 1 363 3.96 248 0.72

340 2.45 325 2.34 78 0.56

262 2.56 205 2.00 41 0.40

133 6.67 52 2.61 26 1.30

84 6.62 37 2.92 9 0.71

215 6.21 107 3.09 32 0.92

1264 3.18 913 2.29 374 0.94

496 2.85 354 2.03 108 0.62

335 5.40 157 2.53 60 0.97

107 3.12 100 2.92 23 0.67

741 25 3.37 12 1.62 3 0.40

66 1.97 58 1.73 20 0.60

4 788 2.63 3 075 1.69 1 876 1.03

142 4.32 109 3.32 25 0.76

79 1.78 20 0.45 7 0.16

11 194 3.05 7 811** 2.13 3 217 0.88

*

3 3
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บทที่ 2 
การดำเนินการ 

 

 ฿นยุคทีไขงขันกันดຌวยทุนมนุษย ิHuman Capitalี มีความทຌาทายทีไสำคัญคือ การทีไจะบอกวา
หนวยงานของรามีทุนมนษุยทีไทำ฿หຌมคีวามเดຌปรียบ฿นการขงขนัมากกวาหนวยงานอืไนหรือเม มຌนวาวิธีการ
วัดละการประมินผลการบริหารทรัพยากรบคุคล หรอืการบรหิารทนุมนษุยจะยากกวาการวัดผลทางดຌานอืไน โ 
ชน ดຌานการงิน ตนักวิชาการหลายทานเดຌ฿หຌความสำคัญ฿นการวัดละประมินผลดຌานการบริหารทรัพยากร
บุคคล ถึงกลับมีคำกลาวทีไวา หากเมสามารถวัดประมินการบริหารทรัพยากรบุคคลเดຌกใจะเมสามารถบริหาร
ทรัพยากรบุคคล฿หຌกิดประยชนสูงสุดตอองคกรเดຌใ 

 การประมินระบบบริหารทรพัยากรบคุคลมวีตัถปุระสงคหลกัพืไอจะชวย฿หຌองคกรทราบวาจะ฿ชຌกำลังคน
อยางเร฿หຌมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล มีความคุຌมคาละชวย฿หຌองคกรบรรลุพันธกิจละปງาหมายทีไตัๅงเวຌ 
นวทางหนึไง฿นการประมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล คือประมินการบริหารทรัพยากรบุคคลบบสมดุล
ตามหลักการของ Human Capital Scorecard ซึไงปนการประมินระบบครงสรຌางการบริหารทรัพยากร
บุคคลทัๅงหมด ิHuman Resource Architectureี ซึไงนຌนความชืไอมยงของผูຌปฏิบัติงาน ิPeopleี 
ยุทธศาสตรการบริหาร ิStrategี ละผลการปฏิบัติงาน ิPerformanceี ขององคกร ิซึไงมิ฿ชการประมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรตละคนี กลุมนักวิชาการอันประกอบดຌวย Brain E. Beckerุ Mark A. Huselid 
ละ Dae “lrich เดຌสนอนวคิดรืไอง HR Scorecard เวຌปนครัๅงรก฿นหนังสือ The HR Scorecard: 
Linking Peopleุ Strateg and Performance ดยเดຌพัฒนานวคิดมาจากตัวบบการประมินบบสมดุล
ของ Robert Kaplan ละ Daid Norton ซึไงปนผูຌบุกบิกรืไอง Balance Scorecard ปนครัๅงรก฿นป ค.ศ. 
แ้้โไ ดังนัๅน จึงอาจสรุปเดຌวา HR Scorecard สามารถ฿ชຌปนครืไองมือหนึไงสำหรับ฿ชຌประมินผลสำรใจดຌาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร พืไอนำเปสูการพัฒนาละพิไมขีดสมรรถนะกำลังคนขององคกร฿หຌมี
ความขຌมขใงละสอดรับกับภารกิจขององคกร 
 

แ. การพฒันาสมรรถนะการบรหิารทรพัยากรบคุคลของสวนราชการละจงัหวดั ิHR Scorecardี 
 สำนักงาน ก.พ. ดยสำนักวิจัยละพัฒนาระบบงานบุคคลเดຌทำการศึกษาละพัฒนาครืไองมือสำหรับ 
พัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือทีไรียกวา HR Scorecard ดยศึกษาจากนวทางของ
ตางประทศลຌวนำมาออกบบ฿หຌหมาะสมกับระบบราชการเทย ดยมีวัตถุประสงค ดังนีๅ 
 แ. พืไอพัฒนาระบบละสรຌางกลเกการประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผล ตลอดจนความคุຌมคา
ละความพรຌอมรับผิด฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับสวนราชการละจังหวัด อันจะปนชองทาง฿นการ
฿หຌขຌอมูลยຌอนกลับกีไยวกับสภาพปญหาละนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงจะชวย฿หຌ
สวนราชการละจังหวัดสามารถบริหารกำลังคน฿หຌกิดประยชนสูงสุด พืไอการขับคลืไอนยุทธศาสตร฿หຌบรรลุ
ปງาหมายทีไตัๅงเวຌ 

ใ  Daid Norton กลาวเวຌ฿นบทนำของหนังสือ The HR Scorecard: Linking People ุStrateg and Performance ของ 
Brian E. Becker. Mark A. Huselid  ละ Dae “lrich  สำนักพิมพ Harard Business School Pressุ Bostonุ 
Massachusetts ิค.ศ. โเเแี  
ไ  สุรพงษ มาลี. ทุนมนุษยกับการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล. ิกรุงทพฯ: สำนักงาน ก.พ. ุ โ5ไ็ี หนຌา ใโ 
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 โ. พืไอสรຌางความขຌมขใงดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌกับสวนราชการละจังหวัด อันจะนำเปสู
การพัฒนาสมรรถนะของหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด฿หຌสามารถปฏิบัติงาน
฿นฐานะทีไปนหุຌนสวนชิงยุทธศาสตร฿นการบริหารราชการของสวนราชการละจังหวัดเดຌ 
 ใ. พืไอสรຌางกลเกความสัมพันธระหวางองคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงทำหนຌาทีไชิงนยบาย
ดຌานการบริหารกำลังคน฿นภาพรวม ิHuman Resource Policี ละสวนราชการละจังหวัดซึไงรับผิดชอบ
ตอยุทธศาสตรละวธิปีฏบิตัดิຌานการบรหิารทรพัยากรบคุคล ิHuman Resource Strateg and Operationี 
 

 HR Scorecard ฿นภาครัฐมีองคประกอบทัๅงหมด ไ สวน เดຌก 
 แ. มาตรฐานความสำรใจ ิStandard for Successี หมายถึง ปງาหมายสุดทຌายดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทีไสวนราชการละจังหวัดตຌองบรรลุ 
 โ. ปจจัยทีไจะนำเปสูความสำรใจ ิCritical Success Factorsี หมายถึง นยบาย ผนงาน ครงการ 
มาตรการ ละการดำนินการตาง โ ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัดทีไจะทำ฿หຌ
บรรลุมาตรฐานความสำรใจ 
 ใ. มาตรวัดหรือตัวชีๅวัดความสำรใจ ิMeasures and Indicatorsี ฿นการดำนินการตามนยบาย 
ผนงาน ครงการ ละมาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ไ. ผลการดำนินงานทีไสวนราชการละจังหวัด฿ชຌปนหลักฐาน฿นการประมินวา เดຌดำนินการตาม
นยบาย ผนงาน ครงการ ละมาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลบรรลุตามมาตรฐานความสำรใจ 
 มาตรฐานความสำรใจ ิStandard for Successี ของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล฿นสวนราชการ
ละจังหวัดทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ประกอบดຌวย 5 มิติ ดยมีปจจัยความสำรใจรวม แ็ ปจจัย ดังนีๅ 
 มิติทีไ แ ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร ิStrategic Alignmentี ประกอบดຌวยปจจัยความสำรใจ 
ไ ปจจัย 
 มิติทีไ โ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Operational Efficiencี 
ประกอบดຌวยปจจัยความสำรใจ ไ ปจจัย 
 มิติทีไ ใ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHRM Program Effectienessี ประกอบดຌวย
ปจจัยความสำรใจ ไ ปจจัย 
 มิติทีไ ไ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Accountabilitี ประกอบดຌวย
ปจจัยความสำรใจ โ ปจจัย 
 มิติทีไ 5 คุณภาพชีวิตการทำงานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน ิQualit of orkูlife 
and Workูlife balanceี ประกอบดຌวยปจจัยความสำรใจ ใ ปจจัย 
 



HR Scorecard Annual Report 2013

     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.5ไ

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

มาตรฐานความสํารใจ   ของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล฿นสวนราชการ
ละจังหวัดทีไสํานักงาน ก พ. กําหนด ประกอบดຌวย 5 มิติ ดยมีปจจัยความสํารใจรวม แ็ ปจจัย ดังนีๅ

มตท่  ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร ประกอบดຌวย
ปจจัยความสํารใจ ปจจัย 

มตท่  ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประกอบดຌวยปจจัยความสํารใจ ปจจัย

มตท่  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประกอบดຌวยปจจัยความสํารใจ ปจจัย

มตท่  ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประกอบดຌวยปจจัยความสํารใจ ปจจัย

มตท่  คุณภาพชีวิตการทํางานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
ประกอบดຌวยปจจัยความสํารใจ ปจจัย

 
 

มติทิี� 1         ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 

ปัจจัยที� 1      นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกบั 

                     เป้าหมาย พนัธกจิของส่วนราชการและจังหวดั 

ปัจจัยที� 2       มีการวางแผนและบริหารกาํลงัคน (Workforce Planning and Management) 
ปัจจัยที� 3       มีการบริหารกาํลงัคนกลุ่มที�มีทักษะและสมรรถนะสูง (Talent Management) 

ปัจจัยที� 4       มกีารสร้าง พฒันา และสืบทอดของตําแหน่งบริหาร (Continuity and 

                       Replacement Plan) 

มติทิี� 4         ความพร้อมรับผดิ 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HR Accountability) 

ปัจจัยที� 13     การรับผดิชอบต่อการตัดสินใจและผลของ 

                       การตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและ 

                       การดาํเนินการทางวนิัย บนหลกัของความสามารถ 

                       หลกัคุณธรรม หลกันิติธรรม และหลกัสิทธิมนุษยชน 

ปัจจัยที� 14      ความโปร่งใสของกระบวนการ 

                       บริหารทรัพยากรบุคคลและ 

                       ความพร้อมให้มีการตรวจสอบ 

 

มติทิี� 2         ประสิทธิภาพของ 

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HR Operational Efficiency) 

ปัจจัยที� 5     กจิกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมี 
                    ความถูกต้องและทันเวลา 
ปัจจัยที� 6     ระบบฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลม ี

                    ความถูกต้อง เที�ยงตรง และทันสมัย 
ปัจจัยที� 7     สัดส่วนค่าใช้จ่ายของกจิกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
                    ต่องบประมาณรายจ่ายมีความเหมาะสม สะท้อนผลติภาพ 
                    และความคุ้มค่า 
ปัจจัยที� 8     มีการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการบริหาร 

                    ทรัพยากรบุคคล (HR Automation) 

มติทิี� 5         คุณภาพชีวติการทาํงานและความสมดุลระหว่างชีวติกบัการทาํงาน 

                   (Quality of work-life and Work-life balance) 

ปัจจัยที� 15     ความพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานและระบบงาน  

ปัจจัยที� 16     การจัดสวสัดกิารและสิ�งอาํนวยความสะดวกเพิ�มเติมจากสวสัดกิารที� 
                      กฎหมายกาํหนด 
ปัจจัยที� 17     การส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดรีะหว่างฝ่ายบริหารกบัข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน และ 

                       ระหว่างข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้วยกนั 

มติทิี� 3         ประสิทธิผล 

ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HRM Program Effectiveness) 

ปัจจัยที� 9         การรักษาไว้ซึ�งข้าราชการที�จําเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายและ 
                        พนัธกจิของส่วนราชการ 

ปัจจัยที� 10      ความพงึพอใจของข้าราชการต่อนโยบายและมาตรการด้านการบริหาร 

                       ทรัพยากรบุคคล 

ปัจจัยที� 11      การสนับสนุนให้เกดิการเรียนรู้และพฒันา 

ปัจจัยที� 12      การมีระบบการบริหารผลงาน และมีวธิีการประเมินผลการปฏิบัติงานที�มี 
                      ประสิทธิผล ซึ�งเชื�อมโยงกบัผลตอบแทน 

กรอบมาตรฐานความสําเร็จ 

ด้าน 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ดยรายละอียด฿นตละมิติมีดังนีๅ ดยรายละอียด฿นตละมิติมีดังนีๅ 
 แ. ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร หมายถึง การทีไสวนราชการละจังหวัดมีนวทางละวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ดังตอเปนีๅ 
  ิกี สวนราชการละจังหวัดมีนยบาย ผนงาน ละมาตรการดຌานการบริหารทรัพยากร
บุคคล ซึไงมีความสอดคลຌองละสนับสนุน฿หຌสวนราชการละจังหวัดบรรลุพันธกิจ ปງาหมาย ละวัตถุประสงค
ทีไตัๅงเวຌ 
  ิขี สวนราชการมีการวางผนละบริหารกำลังคนทัๅง฿นชิงปริมาณละคุณภาพ กลาวคือ 
กำลังคนมีขนาดละสมรรถนะ ทีไหมาะสม สอดคลຌองกับการบรรลุภารกิจละความจำปนของสวนราชการ
ละจังหวัดทัๅง฿นปจจุบันละ฿นอนาคต มีการวิคราะหสภาพกำลังคน ิWorkforce Analsisี สามารถระบุ
ชองวางดຌานความตຌองการกำลังคนละมีผนพืไอลดชองวางดังกลาว 
  ิคี สวนราชการละจังหวัดมีนยบาย ผนงาน ครงการละมาตรการดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลพืไอดึงดูด฿หຌเดຌมา พัฒนา ละรักษาเวຌซึไงกลุมขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานทีไมีทักษะหรือ
สมรรถนะสูง ซึไงจำปนตอความคงอยูละขีดความสามารถ฿นการขงขันของสวนราชการละจังหวัด ิTalent 
Managementี 
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  ิงี  สวนราชการละจังหวัด มีผนการสรຌางละผนการพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ รวมทัๅง
มีผนสรຌางความตอนืไอง฿นการบริหารราชการ นอกจากนีๅยังรวมถึงการทีไผูຌนำปฏิบัติตนปนบบอยางทีไดีละ
สรຌางรงบันดาล฿จ฿หຌกับขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงาน ทัๅง฿นรืไองของผลการปฏิบัติงานละพฤติกรรม฿นการ
ทำงาน 
 

 โ. ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กิจกรรมละกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด ิHR Transactional Actiitiesี มีลักษณะดังตอเปนีๅ 
  ิกี กิจกรรมละกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด ชน 
การสรรหาคัดลือก การบรรจุตงตัๅง การพัฒนา การลืไอนขัๅนลืไอนตำหนง การยຌาย ละกิจกรรมดຌาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลอืไนโ มีความถูกตຌองละทันวลา 
  ิขี สวนราชการละจงัหวดัมรีะบบฐานขຌอมลูดຌานการบรหิารทรพัยากรบคุคลทีไมีความถูกตຌอง 
ทีไยงตรง ทันสมัย ละนำมา฿ชຌประกอบการตัดสิน฿จละการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละ
จังหวัดเดຌจริง 
  ิคี สัดสวนคา฿ชຌจายสำหรับกิจกรรมละกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลตองบประมาณ
รายจายของสวนราชการละจังหวัด มีความหมาะสม ละสะทຌอนผลิตภาพของบุคลากร ิHR Productiitี 
ตลอดจนความคุຌมคา ิ”alue for Moneี 
  ิงี มีการนำทคนลยีละทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌ฿นกิจกรรมละกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด พืไอปรับปรุงการบริหารละการบริการ ิHR Automationี 
 

 ใ. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง นยบาย ผนงาน ครงการ ละมาตรการ
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด กอ฿หຌกิดผลดังตอเปนีๅ 
  ิกี การรักษาเวຌซึไงขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานซึไงจำปนตอการบรรลุปງาหมาย พันธกิจของ
สวนราชการละจังหวัด ิRetentionี 
  ิขี ความพึงพอ฿จของขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงาน ตอนยบาย ผนงาน ครงการ ละ
มาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด 
  ิคี การสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละการพัฒนาอยางตอนืไอง รวมทัๅงสงสริม฿หຌมีการบง
ปนลกปลีไยนขຌอมูลขาวสารละความรูຌ ิDeelopment and Knoledge Managementี พืไอพัฒนา
ขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงาน฿หຌมีทักษะละสมรรถนะทีไจำปนสำหรับการบรรลุภารกิจละปງาหมายของสวน
ราชการละจังหวัด 
  ิงี การมีระบบการบริหารผลงาน ิPerformance Managementี ทีไนຌนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลละความคุຌมคา มีระบบหรือวิธีการประมินผลการปฏิบัติงานทีไสามารถจำนกความตกตางละ
จัดลำดับผลการปฏิบัติงานของขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานซึไงรียกชืไออืไนเดຌอยางมีประสิทธิผล นอกจากนีๅ 
ขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานมีความขຌา฿จถึงความชืไอมยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลละผลงาน
ของทีมงาน กับความสำรใจหรือผลงานของสวนราชการละจังหวัด 
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 ไ. ความพรຌอมรบัผดิดຌานการบรหิารทรพัยากรบคุคล หมายถงึ การทีไสวนราชการละจงัหวัดจะตຌอง 
  ิกี รับผิดชอบตอการตัดสิน฿จละผลของการตัดสิน฿จดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการดำนินการดຌานวินัย ดยคำนึงถึงหลักความสามารถละผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม ละ
หลักสิทธิมนุษยชน 
  ิขี  มีความปรง฿ส฿นทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ทัๅงนีๅ จะตຌองกำหนด฿หຌความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลทรกอยู฿นทุกกิจกรรมดຌาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด 
 

 5. คุณภาพชีวิตการทำงานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน หมายถึง การทีไสวนราชการ
หรือจังหวัดมีนยบาย ผนงาน ครงการ ละมาตรการ ซึไงจะนำเปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของ
ขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ ดังนีๅ 
  ิกี ขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานมีความพึงพอ฿จตอสภาพวดลຌอม฿นการทำงาน ระบบงาน
ละบรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำทคนลยีการสืไอสารขຌามา฿ชຌ฿นการบริหารราชการละการ
฿หຌบริการกประชาชน ซึไงจะสงสริม฿หຌขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานเดຌ฿ชຌศักยภาพอยางตใมทีไ ดยเมสูญสีย
รูปบบการ฿ชຌชีวิตสวนตัว 
  ิขี มีการจัดสวสัดกิารละสิไงอำนวยความสะดวกพิไมตมิทีไเม฿ชสวสัดกิารภาคบงัคบัตามกฎหมาย 
ซึไงมีความหมาะสม สอดคลຌองกับความตຌองการละสภาพของสวนราชการละจังหวัด 
  ิคี มีการสงสรมิความสมัพนัธอนัดรีะหวางฝຆายบริหารของสวนราชการละจงัหวดักบัขຌาราชการ
ละผูຌปฏิบัติงาน ละ฿นระหวางขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานดຌวยกันอง 
 มาตรฐานความสำรใจทัๅง 5 มิตินีๅ มีความครอบคลุม฿นภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงจะปน
นวทาง฿หຌสวนราชการละจังหวัดบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล฿หຌบรรลุความสำรใจ ละสามารถประมิน
ความสำรใจดยสะทຌอนมาตรฐานดังกลาวเดຌ 
 วิธีดำนินการ 
 ฿นการดำนินการ สวนราชการละจังหวัดจะตຌองกำหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌชัดจน
วาจะบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอยางเรจึงจะตอบสนองปງาหมายยุทธศาสตร ดยจัดทำปนผนกลยุทธ
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลนีๅตຌองสอดคลຌองกับมาตรฐาน
ความสำรใจ 5 มิติทีไกำหนด มืไอสวนราชการละจังหวัดนำผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลเปปฏิบัติ
ตามขัๅนตอนละระยะวลาทีไกำหนดเวຌลຌว กใจะตຌองมีการติดตามความคืบหนຌาละประมินผลสำรใจของการ
ดำนินงาน ดย฿ชຌตัวชีๅวัดความสำรใจทีไระบุเวຌ฿นผนกลยุทธปนตัวบงชีๅวาสามารถดำนินการเดຌสอดคลຌองกับ
มาตรฐานความสำรใจจนบรรลุปງาหมายทีไตัๅงเวຌมากนຌอยพียง฿ด 
 หลักฐาน฿นการดำนินงานตามผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลจะปนสารสนทศทีไปน
ประยชน฿นการรียนรูຌวา สวนราชการหรือจังหวัดดำนินการสำรใจ฿นสิไง฿ดบຌางละทำเดຌอยางเร ละ฿นทาง
กลับกัน สิไงทีไเมประสบความสำรใจมีอะเรบຌาง กิดจากหตุ฿ด พืไอหาทางปງองกันละขจัดอุปสรรคออกเป 
สวนราชการละจังหวัดกใจะสามารถปรับปรุงละพัฒนาขีดความสามารถ฿นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
฿หຌดีขึๅนเดຌ 
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 นอกจากนีๅ สวนราชการละจังหวัดจะสามารถรายงานความสำรใจของการบริหารทรัพยากรบุคคลตอ 
ก.พ. เดຌอยางปนระบบ ซึไงจะทำ฿หຌ ก.พ. ิแี รับทราบผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการพลรือน
อยางตอนืไอง ทัๅง฿นชิงของความคุຌมคาของการ฿ชຌจายงบประมาณดຌานบุคลากร ความพรຌอมของกำลังคน฿น
ราชการพลรือน ละความมีคุณภาพของการดำนินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามระบบคุณธรรม 
ทีไยึดหลักผลงาน หลักความสามารถ ละหลักคุณภาพชีวิต ละ ิโี ฿ชຌปนขຌอมูลประกอบการสนอนะ
นยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไหมาะสมตอเป 
 ประยชนของ HR Scorecard ประยชนทีไสวนราชการละจงัหวดัจะเดຌรบัจากการ฿ชຌครืไองมือนีๅ คือ 
 แ. สวนราชการละจังหวัดสามารถ฿ชຌมาตรฐานความสำรใจทัๅง 5 มิติ ปนนวทาง฿นการจัดทำกลยุทธ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของตนพืไอ฿หຌกิดผลสำรใจทีไสะทຌอนความสมดุลทัๅง 5 มิติ ละ฿ชຌปนกณฑ฿นการ
ประมินตนอง ิSelf Assessmentี 
 โ. การประมินผลสำรใจของการบริหารทรัพยากรบุคคลจะนำเปสูการยกระดับขีดความสามารถของ
สวนราชการละจงัหวดั มกีารรยีนรูຌละพฒันา นำเปสูการบรหิารทรพัยากรบคุคลทีไมคีณุภาพ ละมนีวตักรรม
฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

โ. วิวัฒนาการของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละ
จังหวัดตามนวทาง HR Scorecard 
 

 ตຌนปงบประมาณ โ5ไ็ ก.พ. มีมติรับทราบขຌอสนอการประมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการละจังหวัดบบสมดุล ิHR Scorecardี ดย฿ชຌกรอบมาตรฐานความสำรใจ 5 มิติ ปนครืไองมือ
฿นการประมิน เดຌก มาตรฐานดຌานความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร มาตรฐานดຌานความมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล มาตรฐานดຌานความมปีระสทิธผิลของการบรหิารทรพัยากรบคุคล มาตรฐาน
ดຌานความพรຌอมรบัผดิ฿นการบรหิารทรพัยากรบคุคล ละมาตรฐานดຌานคุณภาพชีวิตการทำงานละความสมดุล
ระหวางชีวิตกับการทำงาน ดยกรอบมาตรฐานความสำรใจดงักลาวประกอบดຌวยปจจยัความสำรใจรวม แ็ ปจจัย 
ซึไงเดຌกลาวถึง฿นรายละอียดลຌว฿นตอนตຌน 
 

 ตอจากนัๅน อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการบริหารกำลังคนภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ เดຌพิจารณาละมี
มติหในชอบรายละอียดของการดำนินการประมินสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลตามนวทาง 
HR Scorecard ละเดຌมอบหมาย฿หຌสำนักงาน ก.พ. ดำนินการวางครงสรຌางพืๅนฐานสำหรับการประมินฯ 
ดຌวยการสรຌางความรูຌ ความขຌา฿จ ตลอดจน฿หຌการสนับสนุนสวนราชการละจังหวัด฿นการจัดทำผนกลยุทธ
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล กอนทีไจะมกีารประมนิการบรหิารทรพัยากรบคุคลของสวนราชการละจังหวัด
อยางตใมรูปบบตอเป 
 

 สำนักงาน ก.พ. จึงริไมดำนินการสงสริม฿หຌสวนราชการละจังหวัดขຌา฿จ฿นหลักการของการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล ขัๅนตอน วิธีการ฿นการจัดทำผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลดย
฿ชຌหลักการ HR Scorecard  ดย฿นปงบประมาณ โ5ไ็ เดຌมีการนำรองการจัดทำผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล฿น ไ สวนราชการ คือ กรมราชทัณฑ กรมศุลกากร สำนักงานปลัดกระทรวงทคนลยีสาร
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สนทศละการสืไอสาร ละสำนักงาน ก.พ. ตอนืไองเป฿นปงบประมาณ โ5ไ่ เดຌขยายผลการจัดทำผน
กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล฿นสวนราชการอีก ไ หง เดຌก กรมชลประทาน กรมการพัฒนาชุมชน 
กรมการปกครอง ละสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สวน฿นปงบประมาณ โ55เ สำนักงาน ก.พ. เดຌ
สนอ฿หຌ ก.พ.ร. กำหนด฿หຌสวนราชการทุกหงตຌองดำนินการจัดทำผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
พืไอ฿หຌมีการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไปนระบบตามกรอบมาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากร
บุคคล 5 มิติ ตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ดยปนหนึไง฿นตัวชีๅวัด฿นคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำป 
โ55เ ละ฿หຌสวนราชการริไมนำผนกลยุทธดังกลาวเปปฏิบัติตัๅงตปงบประมาณ โ55แ ปนตຌนเป 
 

 ฿นการนีๅ พืไอ฿หຌมีการจูง฿จละกระตุຌนสงสริม฿หຌสวนราชการละจังหวัดพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามนวทาง HR Scorecard อยางตอนืไอง ละพืไอ฿หຌมีบบอยางความสำรใจสำหรับผยพร
พืไอการรียนรูຌละพัฒนาตอเป สำนักงาน ก.พ. จึง฿หຌมีการดำนินการคัดลือกสวนราชการดีดนละจังหวัด
ดีดนพืไอสงสริมความขຌมขใงดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลปนประจำทุกป ดย฿ชຌวิธีประมินจากอกสาร 
ตรวจยีไยมสวนราชการละจังหวัด ละสัมภาษณหัวหนຌาสวนราชการละขຌาราชการ ดยประมินความขຌา฿จ
ละความสามารถ฿นการวางผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลละผนปฏิบัติการตามหลักการ 
HR Scorecard ซึไงมีกรอบมาตรฐานความสำรใจทีไสวนราชการละจังหวัดตຌองบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌบรรลุ 
5 มิติ รวมทัๅงประมินความดดดนละผลสัมฤทธิ์ของผลงานจากการนำผนเปปฏิบัติดຌวย ซึไงสำนักงาน ก.พ. 
เดຌจัด฿หຌมีพิธีมอบรางวัลประจำปพืไอกระตุຌนละจูง฿จ฿หຌสวนราชการละจังหวัดพัฒนาการบริหารทรัพยากร
บุคคล฿หຌดียิไงขึๅนตอเป฿นปงบประมาณ โ55เ ถึง ปงบประมาณ โ55ใ  
 

 ละ฿นป โ55ใ ก.พ. เดຌออกระบียบ ก.พ. วาดຌวยการรายงานกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของขຌาราชการพลรือนพืไอประยชน฿นการปรับปรุงประสิทธิภาพละประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
พ.ศ. โ55ใ กำหนด฿หຌกระทรวง กรม ละจังหวัดจัดทำรายงานสดงผลการดำนินงานกีไยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือนทีไอยู฿นอำนาจหนຌาทีไเปยัง ก.พ. ปนประจำทุกป ดยรายงานดังกลาว
ประกอบดຌวยขຌอมูล ใ สวน เดຌก ิกี การดำนินงานละผลการดำนินงานดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไ
สอดคลຌองกับมาตรฐานการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือนทีไ ก.พ. กำหนดตาม
มาตรา ่ ิใี ิขี สถิติกีไยวกับตำหนงละกำลังคน฿นสังกัด ณ วันสิๅนปงบประมาณ ละ ิคี ผลการสำรวจ
ความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคล฿นประดในทีไสอดคลຌองกับ
มาตรฐานการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือนทีไ ก.พ. กำหนดตามมาตรา ่ ิใี ละ
มืไอกรมเดຌดำนินการจัดทำรายงานสรใจรียบรຌอยลຌว฿หຌจัดสง฿หຌกระทรวงตຌนสังกัดดຌวยพืไอตรวจสอบประมิน
ผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม฿นสังกัดละจัดทำรายงาน฿นภาพรวมสง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ละมืไอ
สำนักงาน ก.พ. เดຌรับขຌอมูลดังกลาวลຌว จะดำนินการวิคราะหละจัดทำความหในสนอตอ ก.พ. พืไอ
พิจารณา ซึไงหาก ก.พ. มีมติประการ฿ด กใจะจຌง฿หຌสวนราชการทีไกีไยวขຌองทราบ พืไอประยชน฿นการปรับปรุง
ประสิทธิภาพละประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตอเป 
 

 ฿นการนีๅ อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เดຌหในชอบ฿หຌ฿ชຌกรอบ
มาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากร
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บุคคล ิHR Scorecardี 5 มิติ ซึไงประกอบดຌวยปจจัยความสำรใจรวม แ็ ปจจัย ปนมาตรฐานการบริหารละ
พัฒนาทรัพยากรบคุคลของขຌาราชการพลรอืนตามความ฿นมาตรา ่ ิใี หงพระราชบญัญตัริะบยีบขຌาราชการ
พลรือน พ.ศ. โ55แ พืไอ฿หຌสวนราชการละจังหวัด฿ชຌปนนวทาง฿นการจัดทำรายงานกีไยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามระบียบฯ ขຌางตຌน ซึไง ก.พ. มีมติรับทราบมติ อ.ก.พ. วิสามัญฯ ดังกลาวลຌว 
 

 พืไอดำนินการ฿หຌปนเปตามระบียบละนวทางดังกลาวขຌางตຌน สำนักงาน ก.พ. เดຌกำหนดบบ
รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปของสวนราชการ ิAgenc Sureี ละบบสำรวจความคิดหใน
ละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการ ิEmploee Sureี ฿หຌสอดคลຌองกับ
มาตรฐานการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน 5 มิติดังกลาว พืไอ฿หຌการจัดทำ
รายงานตามระบียบฯ ปนเปอยางมีคุณภาพละมีประสิทธิภาพ ดยบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปของสวนราชการ ิAgenc Sureี บงปน ใ ประภท เดຌก ิแี บบรายงานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจำปของสวนราชการระดับกรม ิโี บบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปของ
กระทรวง ละ ิใี บบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปของจังหวัด ฿นการนีๅ เดຌมีการปรับปรุง
รายละอียด฿น Agenc Sure ละ Emploee Sure ปนระยะพืไอความหมาะสม 
 

ใ. การพัฒนาครืไองมือ฿นการติดตามประมินผล 
 สำนักงาน ก.พ. เดຌพฒันาครืไองมอื฿นการตดิตามละประมนิผลการพฒันาการบรหิารทรพัยากรบุคคล
ของสวนราชการละจังหวัด ดังนีๅ 
 ใ.แ บบรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปของสวนราชการละจังหวัด 
ิAgenc Sure : ASี หรือบบรายงานผลการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละ
จังหวัด ตามกรอบมาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ฿น 5 มิติ  แ็ ปจจัย ดยเดຌพัฒนา
รืไองนีๅมาตัๅงตปงบประมาณ โ55แ จนถึงปงบประมาณ โ55ๆ  ดังนีๅ 
    ใ.แ.แ บบรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด
ปงบประมาณ โ55แ ประกอบดຌวยขຌอคำถามจำนวน ้ไ ขຌอ ซึไงปนคำถามตามมิติละปจจัยตามกรอบ
มาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดยมีระดับการประมิน ใ ระดับ คือ เมดำนินการ 
ิเ คะนนี กำลังดำนินการ ิแ คะนนี ดำนินการลຌวสรใจ ิโ คะนนี  
  ใ.แ.โ บบรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด
ปงบประมาณ โ55โ ประกอบดຌวยขຌอคำถามจำนวนจำนวน ไเ ขຌอ ซึไงปนคำถามตามมิติละปจจัยตามกรอบ
มาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดยมีระดับการประมิน 5 ระดับ คือ ยังเมดำนินการ 
ิเ คะนนี กำลังวางผนทีไจะดำนินการ ิแ คะนนี กำลังดำนินการ ิแ คะนนี กำลังติดตาม ประมินผล 
ิแ คะนนี กำลังทบทวนละกำหนดผนการดำนินงานระยะตอเป ิแ คะนนี 
  ใ.แ.ใ บบรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด
ปงบประมาณ โ55ใูโ555 ิ฿นชวง ใ ป ดังกลาว฿ชຌบบดียวกันี ประกอบดຌวยขຌอคำถามสำหรับสวนราชการ
จำนวน 5ไ ขຌอ ละขຌอคำถามสำหรับจังหวัดจำนวน ไ5 ขຌอ ซึไงปนคำถามตามมิติละปจจัยตามกรอบ
มาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล มีระดับการประมิน ใ ระดับ คือ ยังเมดำนินการ 
ิเ คะนนี กำลังดำนินการ ิแ คะนนี  ดำนินการครบถຌวน ิ โ คะนนี 
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  ใ.แ.ไ บบรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด
ปงบประมาณ โ55ๆ ซึไงปนบบทีไ฿ชຌ฿นการกใบขຌอมูล฿นปจจุบัน ดยมีการปรับขຌอคำถามจากบบรายงาน
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลปงบประมาณ โ55ใูโ555 ฿หຌมีจำนวนนຌอยลง ละถามฉพาะ
สวนราชการเมถามจังหวัด บบรายงานนีๅประกอบดຌวยขຌอคำถามจำนวน แไ ขຌอ ตามมิติของกรอบมาตรฐาน
ความสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล มีระดับการประมิน ใ ระดับ คือมีการดำนินการตามหลักกณฑ 
วิธีการตามมาตรฐานขัๅนตไำทีไควรตຌองดำนินการ฿นรืไองนัๅน ิแ คะนนี มีการพัฒนาวิธีการ นวทาง฿นการ
ดำนินการ฿นตละรืไองเดຌดีกวามาตรฐานขัๅนตไำทีไควรตຌองดำนินการ ิโ คะนนี มีการติดตาม ประมินผล 
พืไอปรับปรุง พัฒนาวิธีการ นวทาง฿นการดำนินการ฿นตละรืไอง฿หຌดียิไงขึๅน ิใ คะนนี  
 ใ.โ บบสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการละจังหวัด ิEmploee Sure: ESี ปนบบทีไจะ฿ชຌ฿นการสำรวจความคิดหในละความ
พึงพอ฿จของขຌาราชการดຌวยการวัดหรือประมินผลลัพธของการดำนินการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการละจังหวัดทีไสงผลถึงตัวขຌาราชการดยตรง การพัฒนาการ฿นรืไองนีๅตัๅงตปงบประมาณ โ55แ 
จนถึงปงบประมาณ โ55ๆ มีดังนีๅ 
  ใ.โ.แ บบสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการละจังหวัดประจำป โ55แ จำนกปนบบสำรวจความคิดหในฯ สำหรับสวนราชการ 
มีขຌอคำถาม ็ไ ขຌอ ละบบสำรวจความคิดหในฯ สำหรับจังหวัด มีขຌอคำถาม ็ไ ขຌอ ตามประดในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล แใ ประดใน เดຌก ิแี การถายทอดยุทธศาสตรองคกรสูการปฏิบัติ ิโี การขับคลืไอน
ปลีไยนปลงผานภาวะผูຌนำของผูຌบริหาร ิใี การบริหารทรัพยากรบุคลชิงกลยุทธ ิไี การดำนินการตามผน
กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  ิ5ี บทบาทละการดำนินงานของหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ิๆี 
การสรรหา การพัฒนาละการรักษาบุคลากร ิ็ี การบริหารผลการปฏิบัติงาน ิ่ี ความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ 
การลืไอนตำหนง ิ้ี การจูง฿จ การตอบทน ละสวัสดิการ ิแเี การบริหารความขัดยຌง การรຌองทุกข 
การปฏิบัติตามกฎ ระบียบ ิแแี การสงสริมวัฒนธรรมการมุงนຌนผลงาน ิแโี การสงสริมบรรยากาศการ
รียนรูຌ฿นองคกร ละ ิแใี คุณภาพชีวิตละการทำงาน มีระดับการ฿หຌคะนนความคิดหใน ิScaleี 5 ระดับ 
คือ  เมหในดຌวยอยางยิไง  เมหในดຌวย  เมน฿จ  หในดຌวย  หในดຌวยอยางยิไง  ดยมชีอง฿หຌกรอกเมทราบ/เมมีขຌอมูล 
กรณีทีไผูຌตอบเมทราบหรือเมมีขຌอมูล฿นรืไองนัๅน โ     
  ใ.โ.โ บบสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการละจังหวัดประจำป โ55โ จำนกปนบบสำรวจความคิดหในสำหรับสวนราชการ มี
ขຌอคำถาม ไโ ขຌอ ละบบสำรวจความคิดหในสำหรับจังหวัด มีขຌอคำถาม ไโ ตามประดในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล แเ ประดใน เดຌก ิแี ความคิดหในกีไยวกับวัฒนธรรมมุงนຌนผลงาน ิโี วัฒนธรรมองคกร 
ิใี ความคิดหในตอผูຌบริหารระดบัสงู ิไี ความคดิหในกีไยวกบัผูຌบงัคบับญัชา ิ5ี การดำนนิการตามระบบคุณธรรม 
ิๆี ความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ ิ็ี การรียนรูຌละพัฒนา ิ่ี ความคิดหในกีไยวกับงาน ิ้ี บรรยากาศละ
สภาพวดลຌอมการทำงาน ละ ิแเี ความคิดหในกีไยวกับหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีระดับการ฿หຌ
คะนนความคิดหใน ิScaleี 5 ระดับ คือ  เมหในดຌวยอยางยิไง  เมหในดຌวย  เมน฿จ  หในดຌวย  ละหในดຌวย
อยางยิไง    
  ใ.โ.ใ บบสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการละจังหวัดประจำป โ55ใ จำนกปนบบสำรวจความคิดหในฯ สำหรับสวนราชการ 
มีขຌอคำถาม ไ5 ขຌอ ละบบสำรวจความคิดหในฯ สำหรับจังหวัด มีขຌอคำถาม ไไ ขຌอ ซึไงปนขຌอคำถามทีไ
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สอดคลຌองตามมิติละปจจัยตามกรอบมาตรฐานดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ แ็ ปจจัย ดยมีระดับ
คะนนความคิดหใน ิScaleี 5 ระดบั คอื หในดຌวยหรอืพงึพอ฿จนຌอยทีไสดุ   หในดຌวยหรอืพงึพอ฿จนຌอย  หในดຌวย
หรือพึงพอ฿จปานกลาง  หในดຌวยหรือพึงพอ฿จมาก  ละ หในดຌวยหรือพึงพอ฿จมากทีไสุด    
  ใ.โ.ไ บบสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการละจังหวัดประจำป โ55ไ จำนกปนบบสำรวจความคิดหในฯ สำหรับสวนราชการ 
มีขຌอคำถาม 5ใ ขຌอ ละบบสำรวจความคิดหในสำหรับจังหวัด มีขຌอคำถาม ไโ ขຌอ ซึไงปนขຌอคำถามทีไ
สอดคลຌองตามมิติละปจจัยตามกรอบมาตรฐานดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ แ็ ปจจัย ดยมีระดับ
คะนนความคิดหใน ิScaleี 5 ระดับ คือ หในดຌวยหรือพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด หในดຌวยหรือพึงพอ฿จนຌอย 
หในดຌวยหรือพึงพอ฿จปานกลาง หในดຌวยหรอืพงึพอ฿จมาก ละ หในดຌวยหรอืพงึพอ฿จมากทีไสดุ ละมีชองสำหรับ
การกรอกเมทราบขຌอมูล กรณีผูຌตอบเมทราบขຌอมูลหรือเมมีความคิดหใน฿นรืไองนัๅน โ  
  ใ.โ.5 บบสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการละจังหวัดประจำป โ555 จำนกปนบบสำรวจความคิดหในสำหรับสวนราชการ 
มีขຌอคำถาม 5แ ขຌอ ละบบสำรวจความคิดหในสำหรับจังหวัด มีขຌอคำถาม ไ่ ขຌอ ซึไงปนขຌอคำถามทีไ
สอดคลຌองตามมิติละปจจัยตามกรอบมาตรฐานดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ แ็ ปจจัย ดยมีระดับ
คะนนความคิดหใน ิScaleี ไ ระดับ คือ หในดຌวยหรือพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด หในดຌวยหรือพึงพอ฿จนຌอย หในดຌวย
หรือพึงพอ฿จมาก  หในดຌวยหรือพึงพอ฿จมากทีไสุด 
  ใ.โ.ๆ บบสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ขຌาราชการประจำป โ55ๆ จำนกปนบบสำรวจความคิดหในสำหรับขຌาราชการสังกัดสวนกลาง มีขຌอคำถาม
จำนวน ใไ ขຌอ ละบบสำรวจความคิดหในสำหรับขຌาราชการสังกัดสวนภูมิภาค มีขຌอคำถามจำนวน ไเ ขຌอ 
ซึไงปนขຌอคำถามทีไสอดคลຌองตามมิติละปจจัยตามกรอบมาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5 มิติ แ็ ปจจัย ดยมีระดับคะนนความคดิหใน ิScaleี ไ ระดบั คอื เมหในดຌวยอยางยิไง เมหในดຌวย  หในดຌวย  
ละหในดຌวยอยางยิไง  ละมีชองสำหรับการกรอกเมทราบขຌอมูล กรณีผูຌตอบเมทราบขຌอมูลของรืไองนัๅน โ  
 

  บบสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการฯ ตัๅงตป โ55แูโ555 มีการ
จัดพิมพบนกระดาษละจัดสงเปยังสวนราชการตาง โ ละจงัหวดั ดย฿ชຌผนการสุมตวัอยางบบบงชัๅนภูมิ 
ิStratified random samplingี ละทำการสุมตัวอยาง฿นตละชัๅนภูมินัๅน โ  ดຌวยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย 
ิSimple random samplingี ดยกลุมตัวอยาง฿ชຌประมาณรຌอยละ แเ ของจำนวนประชากรขຌาราชการ
พลรือนของปนัๅน โ  สำหรับ฿นป โ55ๆ สำนักงาน ก.พ. เดຌปรับปลีไยนการสำรวจฯ ดย฿ชຌการสำรวจบบ
ออนเลนละจำนวนกลุมตวัอยาง฿ชຌจำนวนตามตารางสำรใจรปูของยามาน  ทัๅงนีๅ ฿นการสำรวจ ป โ55แูโ555 
เดຌจัดจຌางสถาบันทคนลยีจຌาคุณทหารลาดกระบัง ปนผูຌจัดพิมพ จัดสงบบสำรวจ ละประมวลผลขຌอมูล 
ละ฿นการสำรวจป โ55ๆ เดຌจดัจຌางสถาบนัพิไมผลผลติหงชาติปนผูຌประมวลผลละวิคราะหขຌอมูลการสำรวจ
฿นบืๅองตຌน 
 

  สำนักงาน ก.พ. เดຌนำขຌอมูลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ขຌอมูลผลการสำรวจ
ความคิดหในละความพงึพอ฿จของขຌาราชการ ละขຌอมลูสภาพกำลงัคน฿นราชการพลรอืน มาประมวล วิคราะห
ละจัดทำปนรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือนประจำป ดยดำนินการ
มาอยางตอนืไองตัๅงตปงบประมาณ โ55แ ปนตຌนมา 
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ไ.  การจัดทำรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน 
    ประจำปงบประมาณ โ55ๆ 
  ไ.แ วัตถุประสงค 
  ไ.แ.แ พืไอติดตามตรวจสอบละประมนิผลการบรหิารทรพัยากรบุคคลของราชการพลรือน 
  ไ.แ.โ พืไอสนอนะนวทางละมาตรการ฿นการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของราชการพลรือน 
  ไ.แ.ใ พืไอจัดทำรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน 
ประจำปงบประมาณ โ55ๆ  
 ไ.โ  ขอบขตของรายงาน 
  สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการพลรือน฿นรายงานฉบับนีๅ ปนการติดตาม
ละประมินผลการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  ิHR Scorecardี ของสวนราชการ฿นราชการพลรือน ละปนการนำสนอ฿นภาพรวมเมเดຌ
นำสนอรายละอียดปนรายสวนราชการ ิกรมี 
 ไ.ใ   วิธีดำนินการ 
  ไ.ใ.แ การรวบรวมขຌอมูล  
   ขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการจัดทำรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการ
พลรือนประจำปงบประมาณ โ55ๆ ประกอบดຌวยขຌอมูลหลัก ใ สวน เดຌก แี ขຌอมูลสภาพกำลังคน฿นราชการ
พลรือน โี ขຌอมูลผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ละ ใี ขຌอมูลผลการ
สำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคล ดยมีวิธีการรวบรวม
ขຌอมูล ดังนีๅ 
   แี  ขຌอมูลสภาพกำลังคน฿นราชการพลรือน  กใบรวบรวมขຌอมูลจาก 
        ิแี รายงานกำลังคนภาครัฐ฿นฝຆายพลรือน ละรายงานกำลังคนภาครัฐ : 
ขຌาราชการพลรือนสามัญ ประจำป โ55ๆ ละรายงานดังกลาวยຌอนหลัง฿นปตาง โ พืไอหานวนຌมของการ
ปลีไยนปลง ิTrendี  
        ิโี  ระบบขຌอมลูพืไอการวางผนกำลงัคนภาครฐั หรอืระบบ GPIS ิGoernment 
Personnel Information Sstemี ซึไงปนระบบทีไสำนักงาน ก.พ. พัฒนาขึๅนพืไอ฿ชຌ฿นการรวบรวมขຌอมูล
ขຌาราชการพลรือนจากสวนราชการตาง โ ลຌวนำมาจัดทำสารสนทศกำลังคนภาครัฐ฿นภาพรวม ดย
สำนักงาน ก.พ. จะรวบรวมขຌอมูลจากสวนราชการตาง โ ปละ โ ครัๅง คือ ขຌอมูล ณ วันทีไ แ ตุลาคม ละ วันทีไ 
แ มษายน ของทุกป ซึไงขຌอมูลขຌาราชการพลรือน฿นรายงานฉบับนีๅ ปนขຌอมูล ณ วันทีไ แ มษายน โ55ๆ     
   โี การประมินสถานภาพสวนราชการตามกรอบมาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ิHR Scorecardี ประจำปงบประมาณ โ55ๆ ิASี ดยปนการดำนินการรวบรวมละ
ประมวลผลบบรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปของสวนราชการระดับกรมทีไเดຌ
ประมินตนองตามกรอบมาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Scorecardี ฿น 5 มิติ คือ   
มิติความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร มิติประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติประสิทธิผล
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ละมิติคุณภาพชีวิต
การทำงานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน ดย฿นปงบประมาณ โ55ๆ มีสวนราชการจำนวน แโโ 
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สวนราชการ หรอืรຌอยละ ่่.ไแ ของสวนราชการทัๅงหมด เดຌสงรายงานการประมนิตนองมายงัสำนักงาน ก.พ.  
   ใี การสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบรหิารทรัพยากร
บุคคลประจำปงบประมาณ โ55ๆ ิESี ปนขຌอมูลตามผลการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของ
ขຌาราชการสวนกลางละภูมิภาคตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด ดยมีขอบขตของ
การสำรวจทีไสอดคลຌองกับการประมินสถานภาพสวนราชการละจังหวัดตามกรอบมาตรฐานความสำรใจ
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Scorecardี  ภาย฿ตຌนวคิดวา หากสวนราชการละจังหวัดเดຌวางผน
ละดำนินการบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน฿หຌการบริหารราชการปนเปอยางมีประสิทธิภาพลຌวจะกอ฿หຌ
กิดผลสำรใจละบรรลุปງาหมาย฿นการบริหารราชการละกิดผลกระทบตอตัวขຌาราชการทีไปรเปสูความรูຌสึก
ตอหนวยงาน฿นมิติตาง โ ซึไงจะปนขຌอมูลยຌอนกลับทำ฿หຌทราบถึงผลลัพธของการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ตละสวนราชการละราชการพลรอืน฿นภาพรวม ละ฿นขณะดยีวกนักใสามารถนำผลการสำรวจความพึงพอ฿จ
ดังกลาวปนขຌอมูลสารสนทศประกอบการกำหนดนยบาย ยุทธศาสตร ละนวทางการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการละจังหวัด฿หຌมีประสิทธิภาพ ละสนองตอบตอขຌาราชการผูຌปฏิบัติงานเดຌตอเป ดย฿น
ปงบประมาณ โ55ๆ สำนักงาน ก.พ. เดຌดำนินการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบคุคลของขຌาราชการผานระบบออนเลน ซึไงตวัอยาง฿นการสำรวจคอืขຌาราชการพลรอืนจากทกุสวนราชการ 
ทัๅงสังกัดราชการบริหารสวนกลาง ละราชการบริหารสวนภูมิภาค  ดย฿ชຌบบสำรวจ โ ชุด คือ บบสำรวจ
สำหรับขຌาราชการสังกัดสวนกลาง จำนวน ใไ ขຌอ ละบบสำรวจขຌาราชการสังกัดสวนภูมิภาค จำนวน ไเ ขຌอ 
จำนวนประชากร ใๆโุ5ใไ คน ิขຌอมูล ณ มษายน โ555ี มีผูຌตอบบบสำรวจจำนวนทัๅงสิๅน ใโุๆ็่ คน 
จำนกปนขຌาราชการสวนกลาง จำนวน แ5ุ5็้ คน ขຌาราชการสวนกลาง ทีไปฏิบัติงาน฿นสวนภูมิภาค จำนวน 
ุ้เ้ใ คน ละขຌาราชการสวนภูมิภาค จำนวน ุ่เเๆ คน ดยจำนวนผูຌตอบบบสอบถาม คิดปนรຌอยละ 
้.เแ ของขຌาราชการพลรอืนทัๅงหมด ทัๅงนีๅ เดຌ฿ชຌผนการสุมตวัอยางบบชัๅนภมู ิ ิStratified random samplingี 
พืไอ฿หຌการวิคราะหผลปนประยชนทัๅงภาพรวมการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน
฿นระดับประทศ ระดับกระทรวง ละระดับสวนราชการหรือกรมหรือทียบทา จึงกำหนดกลุมตัวอยางสำหรับ
การวิคราะหจนถึงหนวยยอยคือระดับสวนราชการหรือกรมหรือทียบทา จำนวนบบสอบถามมีปริมาณทีไ
หมาะสม ซึไงการพิจารณากำหนดจำนวนขຌาราชการทีไตอบบบสอบถามทียบกับจำนวนขຌาราชการตละ
สวนราชการ฿ชຌตารางทีไประยุกตมาจากตารางของยามาน การวดัความคดิหในละความพงึพอ฿จของขຌาราชการ
ตอการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไ฿ชຌมาตรวัดบบชวง ิInteral Scaleี ทีไ฿ชຌมาตราสวนประมาณคากณฑ 
ไ ระดับ ของ Likert Scale คือ แ ิเมหในดຌวยอยางยิไงี โ ิเมหในดຌวยี ใ ิหในดຌวยี ไ ิหในดຌวยอยางยิไงี ละ
มีชอง฿หຌกรอกกรณีเมทราบขຌอมูล หมายถึง เมทราบขຌอมูล฿นรืไองดังกลาวหรือเมกีไยวขຌอง฿นรืไองนีๅ ซึไง
เมกำหนดคาคะนน ตจะนำจำนวนผูຌตอบ฿นขຌอนีๅเปวิคราะหดຌานการสืไอสารของสวนราชการ฿นรืไองทีไ
กีไยวขຌอง ดยมกีารการปลความคาฉลีไยความคดิหในละความพึงพอ฿จ บงปน ไ ระดับ ดังนีๅ 
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  ไ.ใ.โ การประมวลผลละวิคราะหขຌอมูล 
   แี การประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ิASี มีการ
ประมิน฿น 5 มิติตามกรอบมาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ละมีหัวขຌอ฿นการประมิน 
แไ หัวขຌอ ดยการประมวลผล฿ชຌปรกรม Ecel   ทัๅงนีๅ วิธีการคิดคะนนผลการประมิน ปนดังนีๅ 
       ิแี คะนนผลการประมินรวม แเเ คะนน เดຌจากผลการประมิน฿นระดับ
มิติ รวม 5 มิติ ดยตละมิติกำหนดคาคะนนทากัน คือ มิติละ โเ คะนน 
       ิโี คะนนนๅำหนักผลการประมินรายหัวขຌอเดຌจากการนำจำนวนหัวขຌอของ
ตละมิติเปหารคะนนตใมของมิติ คือ โเ คะนน ชน มิติทีไ โ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มีหัวขຌอการประมิน ใ หัวขຌอ ดังนัๅนคะนนนๅำหนักของตละหัวขຌอคือ โเ หารดຌวย ใ ซึไงทากับ ๆ.ๆ็  มิติทีไ ใ  
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลมีหัวขຌอการประมิน โ หัวขຌอ ดังนัๅนคะนนตใมของตละหัวขຌอคือ 
โเ หาร โ ซึไงทากับ แเ ปนตຌน ทัๅงนีๅยกวຌนหัวขຌอการประมิน แ.แ ผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ละหัวขຌอการประมินทีไ แใ รืไองระบบการทำงานทีไอืๅอประยชนรวมกันระหวางปจจกบุคคลกับองคกร ซึไง
กำหนดคะนนเวຌลຌว คือ หัวขຌอละ 5 คะนน 
       ิใี  คะนนผลการประมินรายหัวขຌอ ิคะนนถวงนๅำหนักี  ปนคะนนผลการ
ดำนินงานจริงรายขຌอของสวนราชการตาง โ ดยนำคาคะนนทีไประมินคูณดຌวยคะนนนๅำหนักลຌวหารดຌวย 
ใ ินืไองจากกณฑการ฿หຌคะนนมี ใ ระดับี  ชน รืไองผนอัตรากำลังของสวนราชการ คะนนทีไสวนราชการ
ประมินคือ โ ดังนัๅน คะนนถวงนๅำหนักจะทากับ โ คูณ ใ.็5 ลຌวหารดຌวย ใ  ทากับ โ.5เ ปนตຌน  
   โี การสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบรหิารทรัพยากร
บุคคล ิESี  ซึไง฿ชຌการสำรวจบบออนเลน   ประมวลผลดยปรกรม Ecel ซึไงเดຌจัดจຌางสถาบันพิไมผลผลิต
หงชาติ ปนผูຌประมวลผลละปรผลขຌอมูลผลการสำรวจ 
 

 ไ.ไ ขຌอจำกัด฿นการดำนินการ 
  การจดัทำรายงานสภานภาพการบรหิารทรพัยากรบคุคลของสวนราชการประจำปงบประมาณ 
โ55ๆ  ยังมีขຌอจำกัด฿นการดำนินการหลายประการซึไงพอสรุปเดຌ  ดังตอเปนีๅ 
  ไ.ไ.แ ผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ิASี ยังมีขຌอ
จำกัด฿นดຌานความนาชืไอถือ นืไองจากปนการประมินตนอง ิSelf Assessmentี ของสวนราชการพียงฝຆาย
ดียว 
  ไ.ไ.โ  นืไองจากมีการพัฒนาละปรับปรุงบบรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ละบบสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นตละปอยางตอนืไอง พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับ
สภาพการณ฿นขณะนัๅน จงึอาจจะทำ฿หຌการปรยีบทยีบผลการประมนิยຌอนหลงัพืไอดูนวนຌมของการพัฒนาการ 
ิTrendี ของรืไองตาง โ ยังมีขຌอจำกัดนืไองจากขຌอคำถามทีไ฿ชຌ฿นการประมิน฿นปตาง โ อาจจะเมหมือนกัน  
  ไ.ไ.ใ การปรยีบทยีบผลการประมนิสถานภาพการบรหิารทรพัยากรบคุคลของสวนราชการ 
ิASี กับผลการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการ ิESี ยังมีขຌอจำกัดกีไยวกับ ขຌอคำถาม฿น
ตละประดในทีไวัดยังเมสอดคลຌองตรงกันทีไจะนำผลมาปรียบทียบกันเดຌอยางชัดจน  
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บทที่ 3 
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน 

 ประจำปงบประมาณ 2556 

 

 การประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการประจำปงบประมาณ โ55ๆ นีๅ 
ปนการประมินตามกรอบมาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Scorecardี ซึไง
ประกอบดຌวย 5 มิติ เดຌก มิติทีไ แ ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร มิติทีไ โ ประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มิติทีไ ใ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  มิติทีไ  ไ  ความพรຌอมรับผิดดຌาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ละมติทิีไ 5 คณุภาพชวีติละความสมดลุระหวางชวีติกบัการทำงาน ดยการประมิน
ยึดหลักการ฿หຌสวนราชการประมินตนอง ิSelf Assessmentี ตามบบรายงานทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
 ผลคะนนรวมของการพฒันาสมรรถนะการบรหิารทรพัยากรบคุคลของสวนราชการประจำปงบประมาณ 
โ55ๆ รวมทุกดຌาน คือ รຌอยละ ่5.ไ5 ดยดຌานทีไมีคะนนสูงสุด คือ ดຌานความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเดຌคะนนรຌอยละ ้เ.ไใ รองลงมา เดຌก ดຌานคุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิต
กับการทำงานเดຌคะนนรຌอยละ ้เ.เเ สวนดຌานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลเดຌคะนน
รຌอยละ ่5.ไ้ ดຌานประสทิธภิาพของการบรหิารทรพัยากรบคุคลเดຌคะนนรຌอยละ ่เ.็5 ละดຌานทีไเดຌคะนน
นຌอยทีไสุด คือ ดຌานความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร เดຌคะนนรຌอยละ ็่.เเ รายละอียดตามภาพทีไ ใูแ  

 มืไอพิจารณาถึงนวนຌมการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตัๅงตปงบประมาณ  
โ55โ ปนตຌนมา พบวาทุกมิติมีการพัฒนาดีขึๅน ดยมิติทีไ 5 คุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการ
ทำงาน เดຌคะนนผลการประมินสูงสุดมาดยตลอด ยกวຌนปงบประมาณ โ55ๆ ฿นขณะทีไ มิติทีไ แ 
ความสอดคลຌองชงิยทุธศาสตรปนมติทิีไมคีะนนการประมนิตไำทีไสดุ฿นทกุป ตมีนวนຌมดขีึๅน฿นทกุป สวนมิติทีไมี
พัฒนาการดีทีไสุด เดຌก มิติทีไ ไ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ละมิติทีไมีระดับการ
พัฒนาการนຌอยทีไสุด เดຌก มิติทีไ โ ประสิทธิภาพ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละอียดผลการประมิน
ของตละมิติตัๅงตปงบประมาณ โ55โูโ55ๆ ปรากฏตามตารางทีไ ใูแ ละภาพทีไ ใูโ 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

บทท่ี 
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน

 ประจําปงบประมาณ 

การประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการประจําปงบประมาณ โ556 นีๅ 
ปนการประมินตามกรอบมาตรฐานความสํารใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ซึไง
ประกอบดຌวย 5 มิติ เดຌก มิติทีไ แ ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร มิติทีไ โ ประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มิติทีไ ใ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  มิติทีไ ไ  ความพรຌอมรับผิดดຌานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ละมิติทีไ 5 คุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  ดยการประมิน
ยึดหลักการ฿หຌสวนราชการประมินตนอง ตามบบรายงานทีไสํานักงาน ก พ. กําหนด

ผลคะนนรวมของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการประจําป
งบประมาณ โ556 รวมทุกดຌาน คือ รຌอยละ ไ5  ดยดຌานทีไมีคะนนสูงสุด คือ ดຌานความพรຌอมรับผิดดຌาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลเดຌคะนนรຌอยละ ไใ  รองลงมา เดຌก ดຌานคุณภาพชีวิตละความสมดุล
ระหวางชีวิตกับการทํางานเดຌคะนนรຌอยละ เเ  สวนดຌานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลเดຌ
คะนนรຌอยละ ไ้  ดຌานประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคลเดຌคะนนรຌอยละ ็5 ละดຌานทีไ
เดຌคะนนนຌอยทีไสุด คือ ดຌานความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร เดຌคะนนรຌอยละ เเ รายละอียด 
ตามภาพทีไ ู

ภาพที่ 3-1 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ556 ฿นภาพรวม 
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งบประมาณ โ556 รวมทุกดຌาน คือ รຌอยละ ไ5  ดยดຌานทีไมีคะนนสูงสุด คือ ดຌานความพรຌอมรับผิดดຌาน
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รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

 มืไอพิจารณาถึงนวนຌมการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตัๅ งต
ปงบประมาณ  โ55โ ปนตຌนมา พบวาทุกมิติมีการพัฒนาดีขึๅน  ดยมิติทีไ 5 คุณภาพชีวิตละความสมดุล
ระหวางชีวิตกับการทํางาน เดຌคะนนผลการประมินสูงสุดมาดยตลอด ยกวຌนปงบประมาณ โ556 ฿นขณะทีไ  
มิติทีไ แ ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตรปนมิติทีไมีคะนนการประมินตไําทีไสุด฿นทุกป ตมีนวนຌมดีขึๅน฿นทุกป 
สวนมิติทีไมีพัฒนาการดีทีไสุด เดຌก มิติทีไ ไ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ละมิติทีไมีระดับ
การพัฒนาการนຌอยทีไสุด เดຌก มิติทีไ โ ประสิทธิภาพ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละอียดผลการประมิน
ของตละมิติตัๅงตปงบประมาณ ูโ556 ปรากฏตามตารางทีไ ูแ ละภาพทีไ ู
ตารางท่ -  สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตัๅงตปงบประมาณ ูโ556         
        จํานกตามมิติ

มต ปงบประมาณ  ปงบประมาณ  
 

ปงบประมาณ  ปงบประมาณ  ปงบประมาณ  
 

. ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร
ประสิทธิภาพของการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ประสิทธิผลของการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล 
. ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
. คุณภาพชีวิตละความสมดุล

ระหวางชีวิตกับการทํางาน
รวม

ภาพท่ 3-2   นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตัๅงตปงบประมาณ 2552ูโ556 
   จํานกตามมิติ 
  รอยละ
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 ทัๅงนีๅ การประมินสถานภาพดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นตละมิติมีผลการ
ดำนินการ ดังตอเปนีๅ 
 

แ. ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร 
 ฿นการประมินดຌานความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร ปนการประมินพืไอ฿หຌทราบวาสวนราชการมีการ
วางผนละดำนินการตามผนหลักดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿น 5 ผน เดຌก แี ผนกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรบุคคล โี ผนอัตรากำลังของสวนราชการ ใี ผนการสรรหา บรรจุ ละตงตัๅง ไี ผนการ

 
2552 2553 2554 2555 2556 

1 45.85 52.00 59.0 62.90 78.00

2. 56.97 68.00 79.31 76.30 80.75

3 55.57 68.00 77.84 74.20 85.49

4 49.96 66.50 77.36 77.20 92.43

5 60.76 80.00 89.00 86.00 90.00

53.82 67.00 76.50 76.20 85.45
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รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ทัๅงนีๅ การประมินสถานภาพดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นตละมิติมีผลการดํานินการ 
ดังตอเปนีๅ

ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร
 ฿นการประมินดຌานความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร ปนการประมินพืไอ฿หຌทราบวาสวนราชการมี
การวางผนละดํานินการตามผนหลักดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿น 5 ผน เดຌก  ผนกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรบุคคล   ผนอัตรากําลังของสวนราชการ   ผนการสรรหา บรรจุ ละตงตัๅง  

 ผนการบริหารจัดการกลุมบุคลากรทีไมีทักษะหรือสมรรถนะสูงพืไอตรียมละพัฒนาอยางปนระบบ  
ละ  ผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับพืไอสรຌางความตอนืไอง฿นการบริหารราชการ มากนຌอย
พียง฿ด
 จากการติดตามละประมินผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตาง ๆ 
ประจําปงบประมาณ โ556  ดຌานความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร ฿นภาพรวม พบวา สวนราชการดํานินการ฿น
รืไองการจัดทําผนกลยุทธดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลเดຌดีทีไสุด คือ ทุกสวนราชการมีผนกลยุทธ หรือ 
มีนยบายละมาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกสวนราชการดยมีคะนนการประมินรຌอยละ แเเ  
รองลงมาคือการจัดทํารืไองผนการสรรหา บรรจุ ละตงตัๅง คือ เดຌคะนนรຌอยละ 67  อันดับสาม เดຌก
การดํานินการรืไองผนบริหารจัดการกลุมบุคคลทีไมีทักษะ หรือสมรรถนะสูง คือ รຌอยละ 6เ  สวนการ
ดํานินการ฿นรืไองผนอัตรากําลังของสวนราชการ ดํานินการเดຌคะนนรຌอยละ 67 สําหรับรืไองทีไ 
สวนราชการดํานินการเดຌนຌอยทีไสุด คือ การจัดทําผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับฯ คือ ดํานินการ
เดຌคะนนรຌอยละ 5ใ รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู  

ภาพทีไ 3ู3  สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ 2556 
               ดຌานความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร
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ผนบริหารจัดการกลุมบุคคลทีไมทีักษะ หรือสมรรถนะสูง 

ผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับฯ 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ทัๅงนีๅ การประมินสถานภาพดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นตละมิติมีผลการดํานินการ 
ดังตอเปนีๅ

ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร
 ฿นการประมินดຌานความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร ปนการประมินพืไอ฿หຌทราบวาสวนราชการมี
การวางผนละดํานินการตามผนหลักดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿น 5 ผน เดຌก  ผนกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรบุคคล   ผนอัตรากําลังของสวนราชการ   ผนการสรรหา บรรจุ ละตงตัๅง  

 ผนการบริหารจัดการกลุมบุคลากรทีไมีทักษะหรือสมรรถนะสูงพืไอตรียมละพัฒนาอยางปนระบบ  
ละ  ผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับพืไอสรຌางความตอนืไอง฿นการบริหารราชการ มากนຌอย
พียง฿ด
 จากการติดตามละประมินผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตาง ๆ 
ประจําปงบประมาณ โ556  ดຌานความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร ฿นภาพรวม พบวา สวนราชการดํานินการ฿น
รืไองการจัดทําผนกลยุทธดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลเดຌดีทีไสุด คือ ทุกสวนราชการมีผนกลยุทธ หรือ 
มีนยบายละมาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกสวนราชการดยมีคะนนการประมินรຌอยละ แเเ  
รองลงมาคือการจัดทํารืไองผนการสรรหา บรรจุ ละตงตัๅง คือ เดຌคะนนรຌอยละ 67  อันดับสาม เดຌก
การดํานินการรืไองผนบริหารจัดการกลุมบุคคลทีไมีทักษะ หรือสมรรถนะสูง คือ รຌอยละ 6เ  สวนการ
ดํานินการ฿นรืไองผนอัตรากําลังของสวนราชการ ดํานินการเดຌคะนนรຌอยละ 67 สําหรับรืไองทีไ 
สวนราชการดํานินการเดຌนຌอยทีไสุด คือ การจัดทําผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับฯ คือ ดํานินการ
เดຌคะนนรຌอยละ 5ใ รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู  

ภาพทีไ -   สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ 
               ดຌานความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร
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ผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับฯ 

 ทัๅงนีๅ มืไอพิจารณา฿นรายละอียดของตละรืไองลຌว พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ 
 แ.แ ผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  การประมิน฿นรืไองผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ปนการประมินวาสวนราชการ
เดຌมีการจัดทำผนกลยุทธดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือมีนยบายละทิศทางดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตรของสวนราชการ มากนຌอยพียง฿ด ซึไงจากการติดตามละประมิน
ผล฿นปงบประมาณ โ55ๆ  พบวา ทุกสวนราชการ฿หຌความสำคัญดยมีการดำนินการ฿นรืไองดังกลาวลຌว  
  อยางเรกใตาม สวนราชการเดຌระบปุญหาอปุสรรคของการจดัทำผนกลยทุธละการขับคลืไอน
ผนกลยุทธเปสูการปฏิบัติวายังขาดการสนับสนุนจากฝຆายบริหาร ละขาดความรูຌความขຌา฿จ ฿นการจัดทำ
ละการขับคลืไอนผนฯ ตลอดจนขาดอัตรากำลังทีไจะดำนินการ฿นรืไองนีๅ฿หຌกิดผลอยางปนรูปธรรม 

บริหารจัดการกลุมบุคลากรทีไมีทักษะหรือสมรรถนะสูงพืไอตรียมละพัฒนาอยางปนระบบ ละ 5ี ผนการ
สรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับพืไอสรຌางความตอนืไอง฿นการบริหารราชการ มากนຌอยพียง฿ด 
 จากการติดตามละประมินผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตาง โ ประจำ
ปงบประมาณ โ55ๆ ดຌานความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร ฿นภาพรวม พบวา สวนราชการดำนินการ฿นรืไอง
การจัดทำผนกลยุทธดຌานการบรหิารทรพัยากรบคุคลเดຌดทีีไสดุ คอื ทกุสวนราชการมีผนกลยทุธ หรือ มีนยบาย
ละมาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกสวนราชการดยมีคะนนการประมินรຌอยละ แเเ รองลงมา
คือการจัดทำรืไองผนการสรรหา บรรจุ ละตงตัๅง คือ เดຌคะนนรຌอยละ ็่.ๆ็ อันดับสาม เดຌกการดำนิน
การรืไองผนบริหารจัดการกลุมบุคคลทีไมีทักษะ หรือสมรรถนะสูง คือ รຌอยละ ็็.ๆเ สวนการดำนินการ฿น
รืไองผนอัตรากำลังของสวนราชการ ดำนนิการเดຌคะนนรຌอยละ ็ไ.ๆ็ สำหรบัรืไองทีไสวนราชการดำนินการ
เดຌนຌอยทีไสุด คือ การจดัทำผนการสรຌางละพฒันาผูຌบรหิารทกุระดบัฯ คอื ดำนนิการเดຌคะนนรຌอยละ ๆเ.5ใ  
รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ใูใ 
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 แ.โ ผนอัตรากำลังของสวนราชการ 
  การประมิน฿นรืไองการจัดทำผนอัตรากำลัง  ปนการประมินวาสวนราชการเดຌมีการจัดทำ
ผนอัตรากำลัง ดยมีการวิคราะหขຌอมลูทีไกีไยวขຌองละนำเปสูการกำหนดจำนวน ประภท ละระดบัตำหนง 
สนอ อ.ก.พ. กระทรวงพจิารณา ตลอดจนมกีารตดิตาม ประมนิผลละปรบัปรงุผนอตัรากำลงัอยางตอนืไอง 
มากนຌอยพียง฿ด  
  จากการติดตามละประมินผลการดำนินงาน฿นปงบประมาณ โ55ๆ พบวา สวน฿หญหรือ
รຌอยละ ไโ.ๆใ ของสวนราชการสามารถดำนนิการเดຌตามกณฑการประมนิทีไกำหนดขຌางตຌน ดยมีสวนราชการ
อีกจำนวนรຌอยละ แ่.่5 ทีไยัง฿ชຌผนอัตรากำลังของอดีตทีไผานมาดยเมมีขຌอมูลการวิคราะหอัตรากำลัง
ทีไสวนราชการตຌองการตอยาง฿ด ิผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
฿นปงบประมาณ โ55ๆ รืไองผนอัตรากำลังของสวนราชการ ปรากฏตามตารางทีไ แ ฿นภาคผนวก แี  
  มืไอพิจารณานวนຌมผลการประมินการดำนินการ฿นรืไองดังกลาว ตัๅงตปงบประมาณ 
โ55โูโ55ๆ พบวา มีพัฒนาการทีไดีขึๅน฿นทุกปยกวຌนป โ55ใ คือ คะนนผลการประมินลดลงจากรຌอยละ 
ไไ.้โ ฿นป โ55โ ปนรຌอยละ ไโ.เ่ ฿นป โ55ใ หลังจากนัๅนผลการประมินพิไมขึๅนดยตลอด คือ พิไมปน
รຌอยละ 5เ.แ็ ฿นป โ55ไ ละพิไมขึๅนอีกปนรຌอยละ ๆเ.่เ ฿นป โ555 ละ฿นป โ55ๆ พิไมปนรຌอยละ 
็ไ.ๆไ รายละอียดปรากฏ฿นภาพทีไ ใูไ  
 

หมายหตุ การประมินตัๅงตป โ55โูโ555 ปนการประมิน฿นรืไองการวางผนกำลังคน ิWorkforce 
Planningี ทัๅงระบบ ต฿นป โ55ๆ ประมินฉพาะรืไองการวางผนอัตรากำลัง ซึไงปนสวนหนึไงของการ
วางผนกำลังคนทานัๅน  

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพทีไ 3-4   นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลรืไองการวางผนอัตรากําลังของสวนราชการ 

               ตัๅงตปงบประมาณ 2552ู2556 
รຌอยละ 

 
      ปงบประมาณ 

  อยางเรกใตาม สวนราชการระบุปญหาอุปสรรค฿นการวิคราะหอัตรากําลังของสวนราชการวา 
การวิคราะหกีไยวกับอุปสงคละอุปทานกําลังคน ตลอดจนปริมาณงาน ละประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
จําปนตຌอง฿ชຌขຌอมูลทีไมีความสมบูรณ ครบถຌวน ละทันสมัย พืไอการวางผนละบริหารทรัพยากรบุคคลเดຌอยาง
สมบูรณละถูกตຌอง สอดคลຌองกับวิสัยทัศนละภารกิจของสวนราชการ  ดยสวนราชการหลายหงมีความหในวา 
สํานักงาน ก พ. ควร฿หຌการสนับสนุน฿นดຌานองคความรูຌ ทคนิควิธีการ รวมทัๅงขຌอมูลทีไจําปนสําหรับการวิคราะห 
ละ ก พ. ตຌองกระจายอํานาจ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌสวนราชการมีอํานาจ฿นการบริหารตําหนงอยาง
ทຌจริง อีกทัๅงควรมีการปรับปรุงหลักกณฑละงืไอนเขการกําหนดตําหนง฿หຌมีความยืดหยุนละสอดคลຌองกับ
บริบทของสวนราชการ นอกจากนัๅนยังหในวาระบบการตรวจสอบการ฿ชຌกําลังคนยังเมมีประสิทธิภาพทํา฿หຌ 
เมสามารถตรวจสอบการ฿ชຌกําลังคนตามงืไอนเขของตําหนงละเมทราบวามีกําลังคนขาดหรือกิน฿นสวน฿ดบຌาง

 3 แผนการสรรหา บรรจุและแตงตัๅง

การประมิน฿นรืไองผนการสรรหา บรรจุ ละตงตัๅง ปนการประมินวาสวนราชการมี
ผนการสรรหา ละสามารถสรรหา บรรจุ ละตงตัๅงขຌาราชการเดຌตามกรอบอัตรากําลัง ดยมีอัตราวางเม
มากกินเปดยกําหนดเวຌทีไรຌอยละ 6 ของกรอบอัตรากําลัง

  จากการติดตามละประมินผลการดํานินงาน฿นปงบประมาณ โ556  พบวา รຌอยละ ไไ 
ของสวนราชการมีผนละสามารถสรรหา บรรจุละตงตัๅงเดຌตามกรอบอัตรากําลังดยมีอัตราวางเมกินกวา
รຌอยละ 6  ละอีกรຌอยละ แ่ ของสวนราชการ มีผนละสามารถสรรหา บรรจุละตงตัๅงเดຌตามกรอบ
อัตรากําลังดยมีอัตราวางกินกวารຌอยละ 6 ของกรอบอัตรากําลัง  นอกจากนัๅนมีสวนราชการจํานวนอีก 
รຌอยละ ใ่ ระบุวามีพียงนวทางละกรอบระยะวลา฿นการสรรหา บรรจุ ละตงตัๅงอยางเมปนทางการ
ทานัๅน 

44.้2 42.0่ 
50.17 

60.่0 
74.64 

0 

20 

40 

60 

่0 

100 

2552 2553 2554 2555 2556 



HR Scorecard Annual Report 2013

     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.70

 อยางเรกใตาม สวนราชการระบุปญหาอุปสรรค฿นการวิคราะหอัตรากำลังของสวนราชการวา 
การวิคราะหกีไยวกบัอปุสงคละอปุทานกำลงัคน ตลอดจนปรมิาณงาน ละประสทิธภิาพการปฏบิัติงาน จำปน
ตຌอง฿ชຌขຌอมูลทีไมีความสมบูรณ ครบถຌวน ละทนัสมยั พืไอการวางผนละบรหิารทรพัยากรบคุคลเดຌอยางสมบูรณ
ละถูกตຌอง สอดคลຌองกับวิสัยทัศนละภารกิจของสวนราชการ ดยสวนราชการหลายหงมีความหในวา 
สำนักงาน ก.พ. ควร฿หຌการสนับสนุน฿นดຌานองคความรูຌ ทคนิควิธีการ รวมทัๅงขຌอมูลทีไจำปนสำหรับ
การวิคราะห ละ ก.พ. ตຌองกระจายอำนาจ฿นการบรหิารทรพัยากรบคุคล฿หຌสวนราชการมอีำนาจ฿นการบริหาร
ตำหนงอยางทຌจริง อีกทัๅงควรมีการปรับปรุงหลักกณฑละงืไอนเขการกำหนดตำหนง฿หຌมีความยืดหยุน
ละสอดคลຌองกับบริบทของสวนราชการ นอกจากนัๅนยังหในวาระบบการตรวจสอบการ฿ชຌกำลังคนยังเมมี
ประสิทธิภาพทำ฿หຌเมสามารถตรวจสอบการ฿ชຌกำลังคนตามงืไอนเขของตำหนงละเมทราบวามีกำลังคนขาด
หรือกิน฿นสวน฿ดบຌาง 
 

 แ.ใ  ผนการสรรหา บรรจุละตงตัๅง 
  การประมนิ฿นรืไองผนการสรรหา บรรจ ุละตงตัๅง ปนการประมนิวาสวนราชการมีผนการ
สรรหา ละสามารถสรรหา บรรจุ ละตงตัๅงขຌาราชการเดຌตามกรอบอัตรากำลัง ดยมีอัตราวางเมมากกินเป
ดยกำหนดเวຌทีไรຌอยละ ๆ ของกรอบอัตรากำลัง 
  จากการติดตามละประมินผลการดำนินงาน฿นปงบประมาณ โ55ๆ  พบวา รຌอยละ ไใ.ไไ 
ของสวนราชการมีผนละสามารถสรรหา บรรจุละตงตัๅงเดຌตามกรอบอัตรากำลังดยมีอัตราวางเมกินกวา
รຌอยละ ๆ  ละอีกรຌอยละ ไ้.แ่ ของสวนราชการ มีผนละสามารถสรรหา บรรจุละตงตัๅงเดຌตามกรอบ
อัตรากำลังดยมีอัตราวางกินกวารຌอยละ ๆ ของกรอบอัตรากำลัง  นอกจากนัๅนมีสวนราชการจำนวนอีกรຌอยละ 
็.ใ่ ระบุวามีพียงนวทางละกรอบระยะวลา฿นการสรรหา บรรจุ ละตงตัๅงอยางเมปนทางการทานัๅน 
ิผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ รืไองผนการ
สรรหา ละบรรจุตงตัๅง ปรากฏตามตารางทีไ โ ฿นภาคผนวก แี  
  ทัๅงนีๅ การประมนิ฿นรืไองผนการสรรหา บรรจุละตงตัๅงมกีารประมนิ฿นปงบประมาณ โ55ๆ 
ปนปรก ดังนัๅนจึงเมมีขຌอมูลการพัฒนาการของรืไองนีๅ฿นอดีต  อยางเรกใตามสวนราชการระบุปญหาอุปสรรค
฿นรืไองการสรรหา บรรจุละตงตัๅงขຌาราชการวา ขຌาราชการจำนวนหนึไงดยฉพาะตำหนงประภททัไวเป 
มักจะขออน ยຌาย เปยังหนวยงาน฿นสวนภูมิภาค พืไอกลับภูมิลำนาดิม ละกระบวนการสรรหาคน฿หมทีไมา
ทดทนตຌอง฿ชຌวลามาก ทำ฿หຌสวนราชการขาดคนทำงาน฿นชวงวลาดังกลาว  นอกจากนัๅนหนวยงานขนาดลใก
ทีไมีขีดจำกัด฿นการปຂดสอบขงขนั ตຌอง฿ชຌบญัชรีายชืไอผูຌสอบขงขนัเดຌจากสวนราชการอืไน ทำ฿หຌกดิความลาชຌา
฿นการเดຌขຌาราชการมาปฏิบัติงาน 
 

 แ.ไ  ผนบริหารจัดการกลุมบุคลากรทีไมีทักษะ หรือสมรรถนะสูง 
  การประมิน฿นรืไองผนบริหารจัดการกลุมบุคลากรทีไมีทักษะหรือสมรรถนะสูง ปนการ
ประมินวาสวนราชการมีการจัดทำบบบรรยายลักษณะงาน ิJob Descriptionsี ละมีผนพัฒนาทาง
กຌาวหนຌา฿นอาชีพ ิCareer Deelopment Planี สำหรับตำหนงสำคัญ โ ฿นกลุมภารกิจหลักของสวน
ราชการ ตลอดจนมีการกำหนดหลักกณฑ วิธีการ ฿นการคัดลือกบุคลากรพืไอ฿หຌเดຌมาซึไงกลุมบุคคลทีไมีทักษะ 
หรือสมรรถนะสงู พรຌอมทัๅงมกีารจดัทำผนพฒันารายบคุคลตามผนพฒันาทางกຌาวหนຌา฿นอาชีพมากนຌอยพียง฿ด   
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  จากการติดตามละประมินผลการดำนินงาน฿นปงบประมาณ โ55ๆ  พบวา การดำนินการ
ของสวนราชการตาง โ สวน฿หญ คือ รຌอยละ ไ็.5เ สามารถดำนินการเดຌตามกณฑการประมินทีไกำหนด
ดังกลาวขຌางตຌน ละรຌอยละ ใ่.ใใ ดำนินการ฿นขัๅนมีผนพัฒนาทางกຌาวหนຌา฿นอาชีพ ิCareer 
Deelopment Planี สำหรับตำหนงสำคัญ โ ฿นกลุมภารกิจหลักของสวนราชการ ละอีกรຌอยละ แไ.แ็ 
ของสวนราชการ ดำนินการพียงมีบบบรรยายลักษณะงาน ิJob Descriptionsี ของตำหนงงานสำคัญ โ 
฿นกลุมภารกิจหลักของสวนราชการทานัๅน ิผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ รืไองผนการบริหารจัดการกลุมบุคลากรทีไมีทักษะ หรือสมรรถนะสูง 
ปรากฏตามตารางทีไ ใ ฿นภาคผนวก แี  
  มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการประมินการดำนินการ฿นรืไองดังกลาวของสวนราชการ 
ตัๅงตปงบประมาณ โ55โูโ55ๆ พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅน฿นทุกป คือคะนนผลการประมินพิไมขึๅนจาก
รຌอยละ ไแ.่ไ ฿นป โ55โ ปนรຌอยละ ไโ.แโ ฿นป โ55ใ ละพิไมปนรຌอยละ ไ่.แแ ฿นป โ55ไ ละ
พิไมขึๅนอกีปนรຌอยละ 5ไ.ไเ ฿นป โ555 ละ฿นป โ55ๆ พิไมปนรຌอยละ ็็.ๆเ  รายละอยีดปรากฏตามภาพทีไ ใู5 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพที่ 3ู5  นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลรืไองผนบริหารจัดการกลุมบุคลากรทีไมีทักษะ 

      หรือสมรรถนะสูงตัๅงตปงบประมาณ 2552-2556 
รຌอยละ

      ปงบประมาณ

 5  ผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ พื่อสรຌางความตอนื่องในการบริหารราชการ

  การประมิน฿นรืไองผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ พืไอสรຌางความตอนืไอง฿นการ
บริหารราชการ  ปนการประมินวาสวนราชการเดຌมีการกําหนดตําหนงหลักทีไตຌองการสรຌางความตอนืไอง  
฿นการบริหารราชการ พรຌอมกําหนดกณฑคุณสมบัติทีไหมาะสมสําหรับตําหนงหลักดังกลาว 

ละมีการประมินสมรรถนะทีไจําปนสําหรับตําหนงหลักดังกลาวกับบุคลากรผูຌมีสิทธิทุกคน 
พรຌอมทัๅงมีผนพัฒนารายบุคคลตามผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารพืไอความตอนืไอง฿นการบริหารราชการ 
มากนຌอยพียง฿ด

  จากการติดตามละประมินผลการดํานินงาน฿นปงบประมาณ โ556  พบวา มีสวนราชการ
พียงรຌอยละ  เ5 ทานัๅนทีไสามารถดํานินการเดຌครบตามกณฑการประมินทีไกําหนดขຌางตຌน  ดย 
สวนราชการสวน฿หญ รຌอยละ ี  มีการกําหนดตําหนงหลักทีไตຌองการสรຌางความตอนืไอง฿นการบริหาร
ราชการ พรຌอมกําหนดกณฑคุณสมบัติทีไหมาะสมสําหรับตําหนงหลักดังกลาว  ทานัๅน 

ผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ556 รืไองผนการ
สรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ ปรากฏตามตารางทีไ ไ ฿นภาคผนวก ี  

  มืไ อ พิจารณานว นຌมคะนนผลก ารประ มินการดํ า นินการ ฿น รืไ อ ง ดั งกล า ว 
ของสวนราชการตัๅงตปงบประมาณ -โ556 พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅน฿นทุกป คือคะนนผลการประมิน
พิไมขึๅนจากรຌอยละ ไ่ ฿นป โ55โ ปนรຌอยละ เเ ฿นป โ55ใ ละพิไมปนรຌอยละ  ฿นป โ55ไ 
ละพิไมขึๅนอีกปนรຌอยละ ไเ ฿นป โ555 ละ฿นป โ556 พิไมปนรຌอยละ รายละอียดปรากฏ 
ตามภาพทีไ -

4แ.84 42.แ2 48.แแ 54.4เ 
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รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพที่ ู   นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลรืไองผนบริหารจัดการกลุมบุคลากรทีไมีทักษะ
      หรือสมรรถนะสูงตัๅงตปงบประมาณ 2552ู2556 
รຌอยละ 

 
      ปงบประมาณ 

 5  ผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ พื่อสรຌางความตอนื่องในการบริหารราชการ

  การประมิน฿นรืไองผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ พืไอสรຌางความตอนืไอง฿นการ
บริหารราชการ  ปนการประมินวาสวนราชการเดຌมีการกําหนดตําหนงหลักทีไตຌองการสรຌางความตอนืไอง  
฿นการบริหารราชการ พรຌอมกําหนดกณฑคุณสมบัติทีไหมาะสมสําหรับตําหนงหลักดังกลาว 

ละมีการประมินสมรรถนะทีไจําปนสําหรับตําหนงหลักดังกลาวกับบุคลากรผูຌมีสิทธิทุกคน 
พรຌอมทัๅงมีผนพัฒนารายบุคคลตามผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารพืไอความตอนืไอง฿นการบริหารราชการ 
มากนຌอยพียง฿ด

  จากการติดตามละประมินผลการดํานินงาน฿นปงบประมาณ โ556  พบวา มีสวนราชการ
พียงรຌอยละ  เ5 ทานัๅนทีไสามารถดํานินการเดຌครบตามกณฑการประมินทีไกําหนดขຌางตຌน  ดย 
สวนราชการสวน฿หญ รຌอยละ ี  มีการกําหนดตําหนงหลักทีไตຌองการสรຌางความตอนืไอง฿นการบริหาร
ราชการ พรຌอมกําหนดกณฑคุณสมบัติทีไหมาะสมสําหรับตําหนงหลักดังกลาว  ทานัๅน 

ผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ556 รืไองผนการ
สรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ ปรากฏตามตารางทีไ ไ ฿นภาคผนวก ี  

  มืไ อ พิจารณานว นຌมคะนนผลก ารประ มินการดํ า นินการ ฿น รืไ อ ง ดั งกล า ว 
ของสวนราชการตัๅงตปงบประมาณ ูโ556 พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅน฿นทุกป คือคะนนผลการประมิน
พิไมขึๅนจากรຌอยละ ไ่ ฿นป โ55โ ปนรຌอยละ เเ ฿นป โ55ใ ละพิไมปนรຌอยละ  ฿นป โ55ไ 
ละพิไมขึๅนอีกปนรຌอยละ ไเ ฿นป โ555 ละ฿นป โ556 พิไมปนรຌอยละ รายละอียดปรากฏ 
ตามภาพทีไ ู
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 แ.5  ผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ พืไอสรຌางความตอนืไอง฿นการบริหารราชการ 
  การประมิน฿นรืไองผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ พืไอสรຌางความตอนืไอง฿นการ
บริหารราชการ ปนการประมินวาสวนราชการเดຌมีการกำหนดตำหนงหลักทีไตຌองการสรຌางความตอนืไอง 
฿นการบรหิารราชการ พรຌอมกำหนดกณฑคณุสมบตัทิีไหมาะสมสำหรบัตำหนงหลักดังกลาว ิSuccess Profileี 
ละมีการประมินสมรรถนะทีไจำปนสำหรับตำหนงหลักดังกลาวกับบุคลากรผูຌมีสิทธิทุกคน พรຌอมทัๅงมีผน
พัฒนารายบุคคลตามผนการสรຌางละพฒันาผูຌบรหิารพืไอความตอนืไอง฿นการบริหารราชการ มากนຌอยพียง฿ด 
  จากการติดตามละประมินผลการดำนินงาน฿นปงบประมาณ โ55ๆ พบวา มีสวนราชการ
พียงรຌอยละ โ็.เ5 ทานัๅนทีไสามารถดำนินการเดຌครบตามกณฑการประมินทีไกำหนดขຌางตຌน ดย 
สวนราชการสวน฿หญ ิรຌอยละ ไ5.เ่ี  มีการกำหนดตำหนงหลักทีไตຌองการสรຌางความตอนืไอง฿นการบริหาร
ราชการ พรຌอมกำหนดกณฑคุณสมบัติทีไหมาะสมสำหรับตำหนงหลักดังกลาว ิSuccess Profileี ทานัๅน 
ิผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ รืไองผนการ
สรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ ปรากฏตามตารางทีไ ไ ฿นภาคผนวก แี  
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รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพที่ 3-6  นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลรืไองผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ 

      ตัๅงตปงบประมาณ 2552ู2556 
รຌอยละ  

      ปงบประมาณ 
  ฿นสวนนีๅ สวนราชการระบุปญหาอุปสรรควานืไองจากครงสรຌางอายุของขຌาราชการ 
ทีไพิไมสูงขึๅนทํา฿หຌการจัดทําผนสรຌางความตอนืไอง฿นการบริหารราชการทําเดຌยาก ปนอุปสรรคตอการสรຌาง
ความตอนืไอง฿นการตรียมผูຌบริหารระดับตຌนจนถึงระดับสูง

  ประสิทธภิาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ฿นการประมินดຌานประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล มีประดในการประมินอยู  
ใ ประดใน เดຌก  สัดสวนคา฿ชຌจายดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความหมาะสมละสะทຌอนผลิตภาพ
ของบุคลากร ฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌอง พรຌอมทีไจะนําเป฿ชຌ
ประยชนอยูสมอ ละ  การพัฒนาระบบสารสนทศพืไอสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมี
ประสิทธิภาพยิไงขึๅน ซึไงสรุปผลเดຌ ดังนีๅ
 จากการติดตามละประมินผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตาง โ 
ประจําปงบประมาณ โ55ๆ ดຌานประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล พบวา สวนราชการดํานินการ
฿นรืไองฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌอง พรຌอมทีไจะนําเป฿ชຌประยชนเดຌสมอ เดຌดี
ทีไสุดคือเดຌคะนนรຌอยละ ไ5  รองลงมาคือการพัฒนาระบบสารสนทศพืไอสนับสนุนกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  คือ คะนนรຌอยละ ่ๆ  สวนรืไองทีไสวนราชการดํานินการเดຌนຌอยทีไสุด คือ รืไองการ
บริหารจัดการสัดสวนคา฿ชຌจายดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมีความหมาะสมละสะทຌอนผลิตภาพของ
บุคลากร ซึไงเดຌคะนนรຌอยละ แแ รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู

35.48 41.00 
51.46 53.40 

60.53 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

     

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพที่ นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลรืไองผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ
      ตัๅงตปงบประมาณ ู
รอยละ  

 
      ปงบประมาณ 
  ฿นสวนนีๅ สวนราชการระบุปญหาอุปสรรควานืไองจากครงสรຌางอายุของขຌาราชการ 
ทีไพิไมสูงขึๅนทํา฿หຌการจัดทําผนสรຌางความตอนืไอง฿นการบริหารราชการทําเดຌยาก ปนอุปสรรคตอการสรຌาง
ความตอนืไอง฿นการตรียมผูຌบริหารระดับตຌนจนถึงระดับสูง

  ประสิทธภิาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ฿นการประมินดຌานประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล มีประดในการประมินอยู  
ใ ประดใน เดຌก  สัดสวนคา฿ชຌจายดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความหมาะสมละสะทຌอนผลิตภาพ
ของบุคลากร ฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌอง พรຌอมทีไจะนําเป฿ชຌ
ประยชนอยูสมอ ละ  การพัฒนาระบบสารสนทศพืไอสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมี
ประสิทธิภาพยิไงขึๅน ซึไงสรุปผลเดຌ ดังนีๅ
 จากการติดตามละประมินผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตาง โ 
ประจําปงบประมาณ โ55ๆ ดຌานประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล พบวา สวนราชการดํานินการ
฿นรืไองฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌอง พรຌอมทีไจะนําเป฿ชຌประยชนเดຌสมอ เดຌดี
ทีไสุดคือเดຌคะนนรຌอยละ ไ5  รองลงมาคือการพัฒนาระบบสารสนทศพืไอสนับสนุนกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  คือ คะนนรຌอยละ ่ๆ  สวนรืไองทีไสวนราชการดํานินการเดຌนຌอยทีไสุด คือ รืไองการ
บริหารจัดการสัดสวนคา฿ชຌจายดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมีความหมาะสมละสะทຌอนผลิตภาพของ
บุคลากร ซึไงเดຌคะนนรຌอยละ แแ รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู

35.48 41.00 
51.46 53.40 

60.53 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

2552 2553 2554 2555 2556 

 ฿นสวนนีๅ สวนราชการระบุปญหาอุปสรรควานืไองจากครงสรຌางอายุของขຌาราชการทีไพิไมสูงขึๅนทำ฿หຌ
การจัดทำผนสรຌางความตอนืไอง฿นการบรหิารราชการทำเดຌยาก ปนอุปสรรคตอการสรຌางความตอนืไอง฿นการ 
ตรียมผูຌบริหารระดับตຌนจนถึงระดับสูง 
 
โ.  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ฿นการประมนิดຌานประสทิธภิาพของการบรหิารทรพัยากรบคุคล มปีระดในการประมนิอยู ใ ประดใน 
เดຌก แี สัดสวนคา฿ชຌจายดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความหมาะสมละสะทຌอนผลิตภาพของบุคลากร 
ิProductiitี โี ฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌอง พรຌอมทีไจะนำเป฿ชຌประยชน
อยูสมอ ละ ใี การพัฒนาระบบสารสนทศพืไอสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมี
ประสิทธิภาพยิไงขึๅน ซึไงสรุปผลเดຌ ดังนีๅ 
 จากการติดตามละประมินผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตาง โ ประจำ
ปงบประมาณ โ55ๆ ดຌานประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล พบวา สวนราชการดำนินการ฿นรืไอง
ฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌอง พรຌอมทีไจะนำเป฿ชຌประยชนเดຌสมอ เดຌดีทีไสุดคือ
เดຌคะนนรຌอยละ ้แ.ไ5 รองลงมาคือการพัฒนาระบบสารสนทศพืไอสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล  คือ คะนนรຌอยละ ็่.่ๆ  สวนรืไองทีไสวนราชการดำนินการเดຌนຌอยทีไสุด คือ รืไองการบริหารจัดการ
สัดสวนคา฿ชຌจายดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมีความหมาะสมละสะทຌอนผลิตภาพของบุคลากร 
ิProductiitี ซึไงเดຌคะนนรຌอยละ ็โ.แแ รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ใู็ 

  มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการประมินการดำนินการ฿นรืไองดังกลาว ของสวนราชการ
ตัๅงตปงบประมาณ โ55โูโ55ๆ พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅน฿นทุกป คือคะนนผลการประมินพิไมขึๅนจาก
รຌอยละ ใ5.ไ่ ฿นป โ55โ ปนรຌอยละ ไแ.เเ ฿นป โ55ใ ละพิไมปนรຌอยละ 5แ.ไๆ ฿นป โ55ไ ละพิไมขึๅน
อีกปนรຌอยละ 5ใ.ไเ ฿นป โ555 ละ฿นป โ55ๆ พิไมปนรຌอยละ ๆเ.5ใ  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ใูๆ 
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สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. ็ใ
รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพที่ 3ู7  สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ556  
                ดຌานประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ทัๅงนีๅ  มืไอพิจารณา฿นรายละอียด฿นตละรืไองลຌว พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ 
   สัดสวนคาใชຌจายดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความหมาะสมละสะทຌอนผลิตภาพของ
บุคลากร 

การประมิน฿นรืไองสัดสวนคา฿ชຌจายดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความหมาะสมละ
สะทຌอนผลิตภาพของบุคลากร  ปนการประมินวาสวนราชการเดຌมีการจัดทํารายงานตຌนทุนรวม 
ละตຌนทุนกิจกรรมยอยกีไยวกับบุคลากรของสวนราชการ ประจําปงบประมาณตามหลักกณฑละวิธีการทีไ
กรมบัญชีกลางกําหนด ละมีการปรียบทียบผลการคํานวณตຌนทุนของปงบประมาณปจจุบันกับปงบประมาณ
ทีไผานมาวามีการปลีไยนปลงพิไมขึๅนหรือลดลงอยางเร รวมทัๅงวิคราะหถึงสาหตุของการปลีไยนปลง
ดังกลาว พรຌอมทัๅงมีการจัดทําผนพิไมประสิทธิภาพกําลังคน ประจําปงบประมาณ ดยกําหนดปาหมายของ
การพิไมประสิทธิภาพ฿หຌชัดจน พืไอนําเปพิไมประสิทธิภาพของกําลังคน฿นปงบประมาณถัดเป มากนຌอย
พียง฿ด
  จากการติดตามละประมินผลการดํานินงาน฿นปงบประมาณ โ556  พบวา สวนราชการ
รຌอยละ 6แ สามารถดํานินการเดຌตามกณฑการประมินทีไกําหนดขຌางตຌน  อีกรຌอยละ  แ่ ดํานินการเดຌ
ถึงขัๅนมีการปรียบทียบผลการคํานวณตຌนทุนของปงบประมาณปจจุบันกับปงบประมาณทีไผานมาวามีการ
ปลีไยนปลงพิไมขึๅนหรือลดลงอยางเร พรຌอมทัๅงวิคราะหถึงสาหตุของการปลีไยนปลงดังกลาว ดยมีสวนราชการ
อีกรຌอยละ โแ  ดํานินการพียงมีรายงานตຌนทุนรวม ละตຌนทุนกิจกรรมยอยกีไยวกับบุคลากรของ 
สวนราชการ ประจําปงบประมาณ ตามหลักกณฑละวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนดทานัๅน

72.แแ 

9แ.45 

78.86 

เ แเ 2เ 3เ 4เ 5เ 6เ 7เ 8เ 9เ แเเ 

สัดสวนคาใชຌจายดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ
หมาะสมละสะทຌอนผลิตภาพของบุคลากร 

Productivityี 

ฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌอง 

การพัฒนาระบบสารสนทศพ่ือสนับสนนุกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพที่ ู   สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ556 
                ดຌานประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 

 ทัๅงนีๅ  มืไอพิจารณา฿นรายละอียด฿นตละรืไองลຌว พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ 
   สัดสวนคาใชຌจายดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความหมาะสมละสะทຌอนผลิตภาพของ
บุคลากร 

การประมิน฿นรืไองสัดสวนคา฿ชຌจายดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความหมาะสมละ
สะทຌอนผลิตภาพของบุคลากร  ปนการประมินวาสวนราชการเดຌมีการจัดทํารายงานตຌนทุนรวม 
ละตຌนทุนกิจกรรมยอยกีไยวกับบุคลากรของสวนราชการ ประจําปงบประมาณตามหลักกณฑละวิธีการทีไ
กรมบัญชีกลางกําหนด ละมีการปรียบทียบผลการคํานวณตຌนทุนของปงบประมาณปจจุบันกับปงบประมาณ
ทีไผานมาวามีการปลีไยนปลงพิไมขึๅนหรือลดลงอยางเร รวมทัๅงวิคราะหถึงสาหตุของการปลีไยนปลง
ดังกลาว พรຌอมทัๅงมีการจัดทําผนพิไมประสิทธิภาพกําลังคน ประจําปงบประมาณ ดยกําหนดปาหมายของ
การพิไมประสิทธิภาพ฿หຌชัดจน พืไอนําเปพิไมประสิทธิภาพของกําลังคน฿นปงบประมาณถัดเป มากนຌอย
พียง฿ด
  จากการติดตามละประมินผลการดํานินงาน฿นปงบประมาณ โ556  พบวา สวนราชการ
รຌอยละ 6แ สามารถดํานินการเดຌตามกณฑการประมินทีไกําหนดขຌางตຌน  อีกรຌอยละ  แ่ ดํานินการเดຌ
ถึงขัๅนมีการปรียบทียบผลการคํานวณตຌนทุนของปงบประมาณปจจุบันกับปงบประมาณทีไผานมาวามีการ
ปลีไยนปลงพิไมขึๅนหรือลดลงอยางเร พรຌอมทัๅงวิคราะหถึงสาหตุของการปลีไยนปลงดังกลาว ดยมีสวนราชการ
อีกรຌอยละ โแ  ดํานินการพียงมีรายงานตຌนทุนรวม ละตຌนทุนกิจกรรมยอยกีไยวกับบุคลากรของ 
สวนราชการ ประจําปงบประมาณ ตามหลักกณฑละวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนดทานัๅน

72.แแ 

9แ.45 

78.86 

เ แเ 2เ 3เ 4เ 5เ 6เ 7เ 8เ 9เ แเเ 

สัดสวนคาใชຌจายดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ
หมาะสมละสะทຌอนผลิตภาพของบุคลากร 

(Productivityี 

ฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌอง 

การพัฒนาระบบสารสนทศพ่ือสนับสนนุกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

 ทัๅงนีๅ  มืไอพิจารณา฿นรายละอียด฿นตละรืไองลຌว พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ  
 โ.แ สัดสวนคา฿ชຌจายดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความหมาะสมละสะทຌอนผลิตภาพของ
บุคลากร ิProductivityี 
  การประมิน฿นรืไองสัดสวนคา฿ชຌจายดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความหมาะสมละ
สะทຌอนผลิตภาพของบุคลากร ิProductiitี ปนการประมินวาสวนราชการเดຌมีการจัดทำรายงานตຌนทุน
รวม ละตຌนทุนกิจกรรมยอยกีไยวกับบุคลากรของสวนราชการ ประจำปงบประมาณตามหลักกณฑละวิธีการ
ทีไกรมบัญชีกลางกำหนด ละมกีารปรยีบทยีบผลการคำนวณตຌนทนุของปงบประมาณปจจบุนักับปงบประมาณ
ทีไผานมาวามีการปลีไยนปลงพิไมขึๅนหรือลดลงอยางเร รวมทัๅงวิคราะหถึงสาหตุของการปลีไยนปลงดังกลาว 
พรຌอมทัๅงมีการจัดทำผนพิไมประสิทธิภาพกำลังคน ประจำปงบประมาณ ดยกำหนดปງาหมายของการพิไม
ประสิทธิภาพ฿หຌชัดจน พืไอนำเปพิไมประสิทธิภาพของกำลังคน฿นปงบประมาณถัดเป มากนຌอยพียง฿ด 
  จากการติดตามละประมินผลการดำนินงาน฿นปงบประมาณ โ55ๆ พบวา สวนราชการ
รຌอยละ ใใ.ๆแ สามารถดำนินการเดຌตามกณฑการประมินทีไกำหนดขຌางตຌน  อีกรຌอยละ  ไ้.แ่ ดำนินการเดຌ
ถึงขัๅนมีการปรียบทียบผลการคำนวณตຌนทุนของปงบประมาณปจจุบันกับปงบประมาณทีไผานมาวามีการ
ปลีไยนปลงพิไมขึๅนหรือลดลงอยางเร พรຌอมทัๅงวิคราะหถึงสาหตุของการปลีไยนปลงดังกลาว ดยมี
สวนราชการอีกรຌอยละ แ็.โแ  ดำนินการพียงมีรายงานตຌนทุนรวม ละตຌนทุนกิจกรรมยอยกีไยวกับบุคลากร
ของสวนราชการ ประจำปงบประมาณ ตามหลักกณฑละวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกำหนดทานัๅน ิผลการ
ประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ รืไองสัดสวนคา฿ชຌจาย
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความหมาะสมละสะทຌอนผลิตภาพของบุคลากร ิProductiitี ปรากฏ
ตามตารางทีไ 5 ฿นภาคผนวก แี  
 ทัๅงนีๅ การประมิน฿นรืไองความหมาะสมของคา฿ชຌจายดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ละผลกระทบ
ตอผลิตภาพของบุคลากร มีการประมิน฿นปนีๅปนปรก จึงยังเมสามารถนำสนอนวนຌมของการพัฒนาการ
รืไองดังกลาวเดຌ 
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สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.็ไ

 โ.โ  ฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌอง พรຌอมทีไจะนำเป฿ชຌประยชนสมอ 
  การประมิน฿นรืไองฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌอง พรຌอมทีไจะนำ
เป฿ชຌประยชนสมอ ปนการประมินวาสวนราชการเดຌมีการจัดทำระบบทคนลยีสารสนทศ฿นการจัดกใบ
ขຌอมูลกีไยวกับบุคลากรของสวนราชการ ละมีการปรับปรุงฐานขຌอมูลอยางสมไำสมอละทันทวงทีนอกจากนัๅน
ฐานขຌอมูลดังกลาวยังสามารถชืไอมยงกับระบบ DPIS ของสำนักงาน ก.พ. ดยมีขຌอมูล ณ วันทีไ แ มษายน 
มีความถูกตຌองตรงกัน มากนຌอยพียง฿ด 
  จากการติดตามละประมินผลการดำนินงาน฿นปงบประมาณ โ55ๆ  พบวารຌอยละ ็็.เ5 
ของสวนราชการ สามารถดำนินการเดຌครบตามกณฑการประมินทีไกำหนดขຌางตຌน ละรຌอยละ โเ.ไ้ ดำนิน
การอยู฿นขัๅนการปรับปรุงฐานขຌอมูลกีไยวกับบุคคล฿นระบบทคนลยีสารสนทศอยางสมไำสมอมืไอขຌอมูล
มีการปลีไยนปลง ละอีกรຌอยละ โ.ไๆ ของสวนราชการมีการดำนินการกีไยวกับรืไองนีๅ฿นบืๅองตຌนคือมีระบบ
ทคนลยีสารสนทศ฿นการจัดกใบขຌอมูลกีไยวกับบุคคลของสวนราชการทานัๅน ิผลการประมินสถานภาพ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ รืไองฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากร
บุคคล ปรากฏตามตารางทีไ ๆ ฿นภาคผนวก แี 
  มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการการดำนินการ฿นรืไองดังกลาวของสวนราชการ ตัๅงต
ปงบประมาณ โ55โูโ55ๆ พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนคือคะนนผลการประมินพิไมขึๅนจากรຌอยละ ๆโ.เไ ฿นป 
โ55โ ปนรຌอยละ ่ไ.็ๆ ฿นป โ55ใ ละพิไมปนรຌอยละ ้โ.เ5 ฿นป โ55ไ ละลดลงลใกนຌอยปนรຌอยละ 
่้.่เ ฿นป โ555 ละ฿นป โ55ๆ พิไมขึๅนปนรຌอยละ ้แ.ไ5 รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ใู่ 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพที่ 3-8   นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลรืไองฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล  

                 ตัๅงตปงบประมาณ 2552ู2556 

รຌอยละ 

      ปงบประมาณ  
  ทัๅงนีๅ  สวนราชการเดຌระบุปญหาอุปสรรคกีไยวกับระบบ วายังเมสามารถตอบสนอง
ความตຌองการ฿นการ฿ชຌประยชนเดຌอยางครบถຌวนนืไองจากสารสนทศบางรืไองยังเมสามารถจัดกใบละ
ประมวลจากระบบ เดຌ หลายสวนราชการตຌองพัฒนาระบบสารสนทศฉพาะสวนราชการขึๅนพิไมติมพืไอ
สริมการทํางานระบบ ซึไงทํา฿หຌกิดความซๅําซຌอนละสิๅนปลืองทรัพยากร นอกจากนัๅนควรมีการ 
บูรณาการระบบสารสนทศดຌานบุคลากรภาครัฐพืไอเม฿หຌกิดความซๅําซຌอนดຌวย 

 3  การพัฒนาระบบสารสนทศพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหຌมี
ประสิทธิภาพ

การประมิน฿นรืไองการพัฒนาระบบสารสนทศพืไอสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล฿หຌมีประสิทธิภาพ ปนการประมินวาสวนราชการเดຌมีการพัฒนาระบบสารสนทศพืไอสนับสนุน
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมีประสิทธิภาพ ดยมีการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ฿นระบบงานหรือ
ระบบการ฿หຌบริการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ละมีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการ฿หຌบริการดຌาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลทีไสามารถชืไอมยงกับระบบทคนลยีสารสนทศฐานขຌอมูลกีไยวกับบุคคลเดຌ  
อยางนຌอย ใ ระบบ นอกจากนัๅนมีการนําขຌอคิดหใน ขຌอสนอนะจากผูຌ฿ชຌระบบทีไพัฒนาขึๅนดังกลาวมาปรับปรุง
฿หຌการ฿ชຌระบบสารสนทศ฿นรอบปงบประมาณถัดเปมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน มากนຌอยพียง฿ด 

จากการติดตามละประมินผลการดํานินงาน฿นปงบประมาณ โ556  พบวา สวนราชการ
สวน฿หญ คือรຌอยละ ็ไ สามารถดํานินการเดຌตามกณฑการประมินทีไกําหนดดังกลาวขຌางตຌน  ละอีก
รຌอยละ ไแ ดํานินการเดຌถึงขัๅนมีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการ฿หຌบริการดຌานการบริหารทรัพยากร
บุคคลทีไสามารถชืไอมยงกับระบบทคนลยีสารสนทศฐานขຌอมูลกีไยวกับบุคคล เดຌอยางนຌอย ใ ระบบ ดยทีไ
มีสวนราชการอีกรຌอยละ ่5  ดํานินการเดຌพียงถึงขัๅนการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ฿นระบบงานหรือระบบ
การ฿หຌบริการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลทานัๅน 
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รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพที่ -    นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลรืไองฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล
    ตัๅงตปงบประมาณ ู

รอยละ 

 
      ปงบประมาณ   

  ทัๅงนีๅ  สวนราชการเดຌระบุปญหาอุปสรรคกีไยวกับระบบ วายังเมสามารถตอบสนอง
ความตຌองการ฿นการ฿ชຌประยชนเดຌอยางครบถຌวนนืไองจากสารสนทศบางรืไองยังเมสามารถ จัดกใบละ
ประมวลจากระบบ เดຌ หลายสวนราชการตຌองพัฒนาระบบสารสนทศฉพาะสวนราชการขึๅนพิไมติมพืไอ
สริมการทํางานระบบ ซึไงทํา฿หຌกิดความซๅําซຌอนละสิๅนปลืองทรัพยากร นอกจากนัๅนควรมีการ 
บูรณาการระบบสารสนทศดຌานบุคลากรภาครัฐพืไอเม฿หຌกิดความซๅําซຌอนดຌวย 

 3  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพ

การประมิน฿นรืไองการพัฒนาระบบสารสนทศพืไอสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล฿หຌมีประสิทธิภาพ ปนการประมินวาสวนราชการเดຌมีการพัฒนาระบบสารสนทศพืไอสนับสนุน
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมีประสิทธิภาพ ดยมีการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ฿นระบบงานหรือ
ระบบการ฿หຌบริการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ละมีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการ฿หຌบริการดຌาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลทีไสามารถชืไอมยงกับระบบทคนลยีสารสนทศฐานขຌอมูลกีไยวกับบุคคลเดຌ  
อยางนຌอย ใ ระบบ นอกจากนัๅนมีการนําขຌอคิดหใน ขຌอสนอนะจากผูຌ฿ชຌระบบทีไพัฒนาขึๅนดังกลาวมาปรับปรุง
฿หຌการ฿ชຌระบบสารสนทศ฿นรอบปงบประมาณถัดเปมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน มากนຌอยพียง฿ด 

จากการติดตามละประมินผลการดํานินงาน฿นปงบประมาณ โ556  พบวา สวนราชการ
สวน฿หญ คือรຌอยละ ็ไ สามารถดํานินการเดຌตามกณฑการประมินทีไกําหนดดังกลาวขຌางตຌน  ละอีก
รຌอยละ ไแ ดํานินการเดຌถึงขัๅนมีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการ฿หຌบริการดຌานการบริหารทรัพยากร
บุคคลทีไสามารถชืไอมยงกับระบบทคนลยีสารสนทศฐานขຌอมูลกีไยวกับบุคคล เดຌอยางนຌอย ใ ระบบ ดยทีไ
มีสวนราชการอีกรຌอยละ ่5  ดํานินการเดຌพียงถึงขัๅนการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ฿นระบบงานหรือระบบ
การ฿หຌบริการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลทานัๅน 
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 ทัๅงนีๅ สวนราชการเดຌระบุปญหาอุปสรรคกีไยวกับระบบ DPIS วายังเมสามารถตอบสนองความตຌองการ
฿นการ฿ชຌประยชนเดຌอยางครบถຌวนนืไองจากสารสนทศบางรืไองยังเมสามารถจัดกใบละประมวลจากระบบ 
DPIS เดຌ หลายสวนราชการตຌองพัฒนาระบบสารสนทศฉพาะสวนราชการขึๅนพิไมติมพืไอสริมการทำงาน
ระบบ DPIS ซึไงทำ฿หຌกิดความซๅำซຌอนละสิๅนปลอืงทรพัยากร นอกจากนัๅนควรมกีารบรูณาการระบบสารสนทศ
ดຌานบุคลากรภาครัฐพืไอเม฿หຌกิดความซๅำซຌอนดຌวย 
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     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. ็5

 

 โ.ใ การพฒันาระบบสารสนทศพืไอสนบัสนนุกระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล฿หຌมีประสิทธิภาพ 
  การประมิน฿นรืไองการพัฒนาระบบสารสนทศพืไอสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล฿หຌมีประสิทธิภาพ ปนการประมินวาสวนราชการเดຌมีการพัฒนาระบบสารสนทศพืไอสนับสนุน
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมีประสิทธิภาพ ดยมีการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ฿นระบบงานหรือ
ระบบการ฿หຌบริการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ละมีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการ฿หຌบริการ
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไสามารถชืไอมยงกับระบบทคนลยีสารสนทศฐานขຌอมูลกีไยวกับบุคคลเดຌ
อยางนຌอย ใ ระบบ นอกจากนัๅนมีการนำขຌอคิดหใน/ขຌอสนอนะจากผูຌ฿ชຌระบบทีไพัฒนาขึๅนดังกลาวมาปรับปรุง
฿หຌการ฿ชຌระบบสารสนทศ฿นรอบปงบประมาณถัดเปมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน มากนຌอยพียง฿ด 
  จากการติดตามละประมินผลการดำนินงาน฿นปงบประมาณ โ55ๆ พบวา สวนราชการ
สวน฿หญ คือรຌอยละ 55.็ไ สามารถดำนินการเดຌตามกณฑการประมินทีไกำหนดดังกลาวขຌางตຌน ละอีก
รຌอยละ โ5.ไแ ดำนินการเดຌถึงขัๅนมีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการ฿หຌบริการดຌานการบริหารทรัพยากร
บุคคลทีไสามารถชืไอมยงกับระบบทคนลยีสารสนทศฐานขຌอมูลกีไยวกับบุคคล เดຌอยางนຌอย ใ ระบบ ดยทีไ
มีสวนราชการอีกรຌอยละ แ่.่5 ดำนินการเดຌพียงถึงขัๅนการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ฿นระบบงานหรือระบบ
การ฿หຌบริการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลทานัๅน ิผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ รืไองการพัฒนาระบบสารสนทศพืไอสนับสนุนกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ปรากฏตามตารางทีไ ็ ฿นภาคผนวก แี  
  มืไอพิจารณาจากนวนຌมคะนนผลการดำนินการ฿นรืไองดังกลาวของสวนราชการ ตัๅงต
ปงบประมาณ โ55โูโ55ๆ พบวามีผลการประมินขึๅนลงสลับกัน฿นตละป คือ คะนนผลการประมินลดลง
จากรຌอยละ ๆใ.็โ ฿นป โ55โ ปนรຌอยละ 5ไ.้โ ฿นป โ55ใ ละพิไมปนรຌอยละ ๆๆ.ๆโ ฿นป โ55ไ ละลดลง
ปนรຌอยละ 5้.่เ ฿นป โ555 ละ฿นป โ55ๆ พิไมขึๅนปนรຌอยละ ็่.่ๆ  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ใู้ 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ556 รืไองการพัฒนา
ระบบสารสนทศพืไอสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปรากฏตามตารางทีไ  ฿นภาคผนวก ี 
  มืไอพิจารณาจากนวนຌมคะนนผลการดํานินการ฿นรืไองดังกลาวของสวนราชการ  ตัๅงต
ปงบประมาณ -โ556 พบวามีผลการประมินขึๅนลงสลับกัน฿นตละป คือ คะนนผลการประมินลดลง
จากรຌอยละ 7โ ฿นป โ55โ ปนรຌอยละ ้โ ฿นป โ55ใ ละพิไมปนรຌอยละ 6โ ฿นป โ554 ละ
ลดลงปนรຌอยละ ่เ ฿นป โ555 ละ฿นป โ556 พิไมขึๅนปนรຌอยละ ่6  รายละอียดปรากฏตาม 
ภาพทีไ -
 

ภาพที่ 3-9   นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลรืไองการพัฒนาระบบสารสนทศพืไอสนับสนุน
        กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัๅงตปงบประมาณ 2552-2556 
รอยละ

        ปงบประมาณ
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รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ556 รืไองการพัฒนา
ระบบสารสนทศพืไอสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปรากฏตามตารางทีไ  ฿นภาคผนวก ี 
  มืไอพิจารณาจากนวนຌมคะนนผลการดํานินการ฿นรืไองดังกลาวของสวนราชการ  ตัๅงต
ปงบประมาณ -โ556 พบวามีผลการประมินขึๅนลงสลับกัน฿นตละป คือ คะนนผลการประมินลดลง
จากรຌอยละ 7โ ฿นป โ55โ ปนรຌอยละ ้โ ฿นป โ55ใ ละพิไมปนรຌอยละ 6โ ฿นป โ554 ละ
ลดลงปนรຌอยละ ่เ ฿นป โ555 ละ฿นป โ556 พิไมขึๅนปนรຌอยละ ่6  รายละอียดปรากฏตาม 
ภาพทีไ -

ภาพที่ -    นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลรืไองการพัฒนาระบบสารสนทศพืไอสนับสนุน
        กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัๅงตปงบประมาณ 2552-2556 
รຌอยละ 
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ใ. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 ฿นการประมินดຌานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มีประดในการประมินสวนราชการ 
อยู โ ประดใน คือ แี ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ละ โี การสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนา
อยางตอนืไองพืไอพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ  ซึไงสรุปผลเดຌดังนีๅ 
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     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.็ๆ

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ฿นการประมินดຌานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มีประดในการประมินสวนราชการ  
อยู โ ประดใน คือ  ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ละ  การสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนาอยาง
ตอนืไองพืไอพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ ซึไงสรุปผลเดຌดังนีๅ

จากการติดตามละประมินผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตาง โ 
ประจําปงบประมาณ โ55ๆ ดຌานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล พบวา สวนราชการดํานินการ฿น
รืไองระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเดຌคะนนรຌอยละ ไ5 สวนรืไองการสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละ
พัฒนาอยางตอนืไองพืไอพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ เดຌคะนนรຌอยละ โ รายละอียดปรากฏตาม 
ภาพทีไ 3ู10 
ภาพที่ 3-10  สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ 2556 
                 ดຌานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ทัๅงนีๅ  มืไอพิจารณา฿นรายละอียด฿นตละรืไองลຌว พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ
 แ ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน

การประมิน฿นรืไองระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ปนการประมินวาสวนราชการเดຌมีการ
ปฏิบัติตามหลักกณฑละวิธีการประมินผลการปฏิบัติราชการตามหนังสือสํานักงาน ก พ. ทีไ นร ว 
ลงวันทีไ ใ กันยายน โ55โ  รืไอง หลักกณฑละวิธีการประมินผลการปฏิบัติราชการของขຌาราชการพลรือน
สามัญ   ดยมีการจัดทําตัวชีๅวัดระดับบุคคลทีไสอดคลຌองกับภารกิจละผลผลิตหลัก หรือมาตรฐานงาน 

ของตําหนงตามทีไกําหนด ละมีการนําผลการประมินทีไสามารถจํานกความตกตางละ
จัดลําดับผลการปฏิบัติงานของขຌาราชการเดຌอยางชัดจนละมีประสิทธิภาพ เป฿ชຌประยชน฿นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อืไน โ  ชน การลืไอนงินดือน การพัฒนาขຌาราชการ การกําหนดปนงืไอนเข฿นการคัดลือก
บุคคลทีไมีทักษะ หรือสมรรถนะสูงพืไอพัฒนาทางกຌาวหนຌา฿นอาชีพ หรือกําหนดปนงืไอนเข฿นการปรับลืไอน
ตําหนงทีไสูงขึๅน ปนตຌน มากนຌอยพียง฿ด 
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ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 

การสนับสนุนใหຌกิดการรียนรูຌละพัฒนาอยางตอนื่อง 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ฿นการประมินดຌานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มีประดในการประมินสวนราชการ  
อยู โ ประดใน คือ  ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ละ  การสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนาอยาง
ตอนืไองพืไอพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ ซึไงสรุปผลเดຌดังนีๅ

จากการติดตามละประมินผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตาง โ 
ประจําปงบประมาณ โ55ๆ ดຌานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล พบวา สวนราชการดํานินการ฿น
รืไองระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเดຌคะนนรຌอยละ ไ5 สวนรืไองการสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละ
พัฒนาอยางตอนืไองพืไอพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ เดຌคะนนรຌอยละ โ รายละอียดปรากฏตาม 
ภาพทีไ ู  
ภาพที่ -   สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ 
                 ดຌานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 

 ทัๅงนีๅ  มืไอพิจารณา฿นรายละอียด฿นตละรืไองลຌว พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ
 แ ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน

การประมิน฿นรืไองระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ปนการประมินวาสวนราชการเดຌมีการ
ปฏิบัติตามหลักกณฑละวิธีการประมินผลการปฏิบัติราชการตามหนังสือสํานักงาน ก พ. ทีไ นร ว 
ลงวันทีไ ใ กันยายน โ55โ  รืไอง หลักกณฑละวิธีการประมินผลการปฏิบัติราชการของขຌาราชการพลรือน
สามัญ   ดยมีการจัดทําตัวชีๅวัดระดับบุคคลทีไสอดคลຌองกับภารกิจละผลผลิตหลัก หรือมาตรฐานงาน 

ของตําหนงตามทีไกําหนด ละมีการนําผลการประมินทีไสามารถจํานกความตกตางละ
จัดลําดับผลการปฏิบัติงานของขຌาราชการเดຌอยางชัดจนละมีประสิทธิภาพ เป฿ชຌประยชน฿นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อืไน โ  ชน การลืไอนงินดือน การพัฒนาขຌาราชการ การกําหนดปนงืไอนเข฿นการคัดลือก
บุคคลทีไมีทักษะ หรือสมรรถนะสูงพืไอพัฒนาทางกຌาวหนຌา฿นอาชีพ หรือกําหนดปนงืไอนเข฿นการปรับลืไอน
ตําหนงทีไสูงขึๅน ปนตຌน มากนຌอยพียง฿ด 
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ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 

การสนับสนุนใหຌกิดการรียนรูຌละพัฒนาอยางตอนื่อง 

 ทัๅงนีๅ  มืไอพิจารณา฿นรายละอียด฿นตละรืไองลຌว พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ 
 ใ.แ ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
  การประมิน฿นรืไองระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ปนการประมินวาสวนราชการเดຌมีการ
ปฏิบัติตามหลักกณฑละวิธีการประมินผลการปฏิบัติราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร แเแโ/ว โเ 
ลงวันทีไ ใ กนัยายน โ55โ รืไอง หลกักณฑละวธิกีารประมนิผลการปฏบิตัริาชการของขຌาราชการพลรือนสามัญ 
ดยมีการจัดทำตัวชีๅวัดระดับบุคคลทีไสอดคลຌองกบัภารกจิละผลผลติหลกั หรอืมาตรฐานงาน ิJob Standardี 
ของตำหนงตามทีไกำหนด ละมีการนำผลการประมินทีไสามารถจำนกความตกตางละจัดลำดับผลการ
ปฏิบัติงานของขຌาราชการเดຌอยางชดัจนละมปีระสทิธภิาพ เป฿ชຌประยชน฿นการบรหิารทรพัยากรบุคคล อืไน โ  
ชน การลืไอนงินดือน การพัฒนาขຌาราชการ การกำหนดปนงืไอนเข฿นการคัดลือกบุคคลทีไมีทักษะ หรือ
สมรรถนะสูงพืไอพัฒนาทางกຌาวหนຌา฿นอาชีพ หรือกำหนดปนงืไอนเข฿นการปรับลืไอนตำหนงทีไสูงขึๅน ปนตຌน  
มากนຌอยพียง฿ด  
  จากการติดตามละประมินผลการดำนินงาน฿นปงบประมาณ โ55ๆ พบวา สวนราชการ
สวน฿หญคือรຌอยละ ้เ.้่ สามารถดำนินการเดຌตามกณฑการประมินทีไกำหนดขຌางตຌน ิผลการประมิน
สถานภาพการบริหารทรพัยากรบคุคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ รืไองระบบบรหิารผลการปฏิบัติงาน 
ปรากฏตามตารางทีไ ่ ฿นภาคผนวก แี  
  มืไอพจิารณาจากนวนຌมคะนนผลการประมนิการดำนนิการ฿นรืไองดงักลาวของสวนราชการ 
ตัๅงตปงบประมาณ โ55โูโ55ๆ พบวามีนวนຌมทีไดีขึๅน  คือ คะนนผลการประมินพิไมขึๅนจากรຌอยละ 5แ.่เ 
฿นป โ55โ ปนรຌอยละ ่ไ.เเ ฿นป โ55ใ ละพิไมปนรຌอยละ ่็.เเ ฿นป โ55ไ ละลดลงลใกนຌอยปนรຌอยละ 
่โ.ไเ ฿นป โ555 ละ฿นป โ55ๆ พิไมขึๅนปนรຌอยละ ้ๆ.5เ รายละอยีดปรากฏตามภาพทีไ ใูแแ 

 จากการติดตามละประมินผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตาง โ ประจำ
ปงบประมาณ โ55ๆ ดຌานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล พบวา สวนราชการดำนินการ฿นรืไอง
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเดຌคะนนรຌอยละ ้ๆ.ไ5 สวนรืไองการสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนา
อยางตอนืไองพืไอพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ เดຌคะนนรຌอยละ ็5.โ รายละอยีดปรากฏตามภาพทีไ ใูแเ 
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     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. 77

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

  จากการติดตามละประมินผลการดํานินงาน฿นปงบประมาณ โ556   พบวา สวนราชการ
สวน฿หญคือรຌอยละ ้่ สามารถดํานินการเดຌตามกณฑการประมินทีไกําหนดขຌางตຌน  
ผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ556 รืไองระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงาน ปรากฏตามตารางทีไ ่ ฿นภาคผนวก ี  

  มืไอพิจารณาจากนวนຌมคะนนผลการประมินการดํานินการ฿นรืไองดังกลาวของ 
สวนราชการ ตัๅงตปงบประมาณ ูโ556 พบวามีนวนຌมทีไดีขึๅน  คือ คะนนผลการประมินพิไมขึๅนจาก
รຌอยละ  ฿นป โ55โ ปนรຌอยละ เเ ฿นป โ55ใ ละพิไมปนรຌอยละ เเ ฿นป โ55ไ ละลดลง
ลใกนຌอยปนรຌอยละ ไเ ฿นป โ555 ละ฿นป โ556 พิไมขึๅนปนรຌอยละ 5เ   รายละอียดปรากฏตาม
ภาพทีไ 3ู11  

ภาพที ่3-11  นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลรืไองการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
        ตัๅงตปงบประมาณ 2552ู2556 
รอยละ

 
      ปงบประมาณ

  ทัๅงนีๅ สวนราชการระบุปญหา อุปสรรคกีไยวกับระบบบริหารผลการปฏิบัติงานทีไยังคงมีอยู 
อาทิ  การกําหนดตัวชีๅวัดเมเดຌกําหนดตัๅงตตຌนรอบประมิน  การกําหนดตัวชีๅวัดทีไมีความยาก งาย เมทากัน
สําหรับผูຌรับการประมินทีไปฏิบัติงาน฿นตําหนงดียวกันทีไปฏิบัติงานหมือนกัน  การกําหนดตัวชีๅวัดละคา
ปาหมายสําหรับบางงานยังเมหมาะสมละเมสามารถสะทຌอนความปนจริง ระบบการประมินผลการ
ปฏิบัติงานนຌนการทํางานตามตัวชีๅวัด฿หຌบรรลุวัตถุประสงคขององคกรทํา฿หຌบุคลากรทํางานฉพาะทีไปนตัวชีๅวัด 
ขาดความสน฿จ฿นภาพรวม อีกทัๅงกิดปญหาดຌานความสามัคคี
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รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

  จากการติดตามละประมินผลการดํานินงาน฿นปงบประมาณ โ556   พบวา สวนราชการ
สวน฿หญคือรຌอยละ ้่ สามารถดํานินการเดຌตามกณฑการประมินทีไกําหนดขຌางตຌน  
ผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ556 รืไองระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงาน ปรากฏตามตารางทีไ ่ ฿นภาคผนวก ี  

  มืไอพิจารณาจากนวนຌมคะนนผลการประมินการดํานินการ฿นรืไองดังกลาวของ 
สวนราชการ ตัๅงตปงบประมาณ ูโ556 พบวามีนวนຌมทีไดีขึๅน  คือ คะนนผลการประมินพิไมขึๅนจาก
รຌอยละ  ฿นป โ55โ ปนรຌอยละ เเ ฿นป โ55ใ ละพิไมปนรຌอยละ เเ ฿นป โ55ไ ละลดลง
ลใกนຌอยปนรຌอยละ ไเ ฿นป โ555 ละ฿นป โ556 พิไมขึๅนปนรຌอยละ 5เ   รายละอียดปรากฏตาม
ภาพทีไ ู  
ภ พท่ -   นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลรืไองการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
       ตัๅงตปงบประมาณ ู
รอยล

 
      ปงบปร ม ณ  

  ทัๅงนีๅ สวนราชการระบุปญหา อุปสรรคกีไยวกับระบบบริหารผลการปฏิบัติงานทีไยังคงมีอยู 
อาทิ  การกําหนดตัวชีๅวัดเมเดຌกําหนดตัๅงตตຌนรอบประมิน  การกําหนดตัวชีๅวัดทีไมีความยาก งาย เมทากัน
สําหรับผูຌรับการประมินทีไปฏิบัติงาน฿นตําหนงดียวกันทีไปฏิบัติงานหมือนกัน  การกําหนดตัวชีๅวัดละคา
ปาหมายสําหรับบางงานยังเมหมาะสมละเมสามารถสะทຌอนความปนจริ ง ระบบการประมินผลการ
ปฏิบัติงานนຌนการทํางานตามตัวชีๅวัด฿หຌบรรลุวัตถุประสงคขององคกรทํา฿หຌบุคลากรทํางานฉพาะทีไปนตัวชีๅวัด 
ขาดความสน฿จ฿นภาพรวม อีกทัๅงกิดปญหาดຌานความสามัคคี
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 ทัๅงนีๅ สวนราชการระบุปญหา อุปสรรคกีไยวกับระบบบริหารผลการปฏิบัติงานทีไยังคงมีอยู อาทิ 
การกำหนดตัวชีๅวัดเมเดຌกำหนดตัๅงตตຌนรอบประมิน  การกำหนดตัวชีๅวัดทีไมีความยาก/งาย เมทากันสำหรับ
ผูຌรับการประมินทีไปฏิบัติงาน฿นตำหนงดียวกันทีไปฏิบัติงานหมือนกัน การกำหนดตัวชีๅวัดละคาปງาหมาย
สำหรับบางงานยังเมหมาะสมละเมสามารถสะทຌอนความปนจริง ระบบการประมินผลการปฏิบัติงานนຌน
การทำงานตามตวัชีๅวดั฿หຌบรรลวุตัถปุระสงคขององคกรทำ฿หຌบคุลากรทำงานฉพาะทีไปนตัวชีๅวัด ขาดความสน฿จ
฿นภาพรวม อีกทัๅงกิดปญหาดຌานความสามัคคี 
 

 ใ.โ การสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนาอยางตอนืไอง 
  การประมิน฿นรืไองการสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนาอยางตอนืไอง ปนการประมิน
วาสวนราชการเดຌมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรูຌ ิKnoledge Managementี ภาย฿นของ
สวนราชการ เมนຌอยกวา โ รืไอง  ละมีระบบการสอนงาน ิCoaching หรือ OnูtheูJob  Trainingี ของ
บุคลากรระดับหัวหนຌางาน หรือการถายอนความรูຌจากผูຌทีไจะกษียณอายุราชการอยางมีบบผนดยฉพาะ
องคความรูຌ฿นภารกิจหลัก ละรวบรวมปนขຌอมลูองคความรูຌพืไอประยชน฿นการรยีนรูຌของบุคลากรผูຌปฏิบัติงาน
รุนตอเป นอกจากจะมีระบบการสอนงานดังกลาวขຌางตຌนลຌวยังมีการประมินประสิทธิผลของการพัฒนาละ
การรียนรูຌ฿นระบบการสอนงานของบคุลากรละหวัหนຌางาน พืไอ฿หຌบคุลากรผูຌปฏบิตังิานมีทักษะละสมรรถนะ
ทีไจำปนสำหรับการปฏบิตังิาน ละนำเป฿ชຌ฿นการปรบัปรงุระบบการสอนงาน฿หຌมปีระสทิธภิาพยิไงขึๅน มากนຌอย
พียง฿ด   
  จากติดตามละประมินผลการดำนินการของสวนราชการตาง โ ฿นรืไองนีๅ฿นปงบประมาณ 
โ55ๆ พบวา มีสวนราชการรຌอยละ ใๆ.่่ สามารถดำนินการเดຌตามกณฑการประมินทีไกำหนดดังกลาว   
ละมีสวนราชการรຌอยละ 5แ.ๆไ ดำนินการถึงขัๅนมีระบบการสอนงาน ิCoaching หรือ OnูtheูJob 
Trainingี ของบคุลากรระดบัหวัหนຌางาน หรอืการถายอนความรูຌจากผูຌทีไจะกษยีณอายรุาชการอยางมีบบผน 
ดยฉพาะองคความรูຌ฿นภารกจิหลกั ละรวบรวมปนขຌอมลูองคความรูຌพืไอประยชน฿นการรยีนรูຌของบุคลากรผูຌ
ปฏิบัติงานรุนตอเป ฿นขณะดียวกันมีสวนราชการอีกจำนวนรຌอยละ แแ.ไ่ ทีไดำนินการ฿หຌมีระบบการบรหิาร
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     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.78

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภ พท่ 3-12   นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลรืไองการสนับสนุน฿หຌมีการรียนรูຌละพัฒนา 
        อยางตอนืไอง ตัๅงตปงบประมาณ 2552ู2556 
รอยล  

ปงบปร ม ณ

  ทัๅงนีๅ  สวนราชการระบุปญหาละอุปสรรค฿นรืไองการสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนา
อยางตอนืไองวายังเมมีขຌอกําหนดหรือวิธีการสอนงานทีไปนมาตรฐาน รวมทัๅงยังเมมีการประมินการสอนงาน
อยางปนรูปธรรม  นอกจากนัๅนบางสวนราชการยังระบุวาขຌาราชการทีไมีองคความรูຌเดຌออกจากราชการเป
นืไองจากการกษียณอายุปกติละการกษียณอายุกอนกําหนดกอนหนຌานีๅ ทํา฿หຌขาดองคความรูຌบางสวน 
ทีไสําคัญสําหรับการปฏิบัติราชการ

  คว มพรอมรบผดด นก รบรห รทรพย กรบุคคล   
 ฿นการประมินความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีประดในการประมิน 
สวนราชการอยู โ ประดใน เดຌก   การสงสริม฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมี 
ธรรมาภิบาล ละ  บทบาทของผูຌนําตอการดํานินการกีไยวกับจริยธรรม กฎหมาย ละความรับผิดชอบตอ
การตัดสิน฿จดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล พืไอการกํากับละดูลองคกรทีไดี 
 จากติดตามละประมินผลการดํานินการของสวนราชการตางโ ฿นรืไองนีๅ฿นปงบประมาณ  
พบวา รืไองบทบาทของผูຌนําตอการดํานินการกีไยวกับจริยธรรม กฎหมาย ละความรับผิดชอบตอการ
ตัดสิน฿จดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล พืไอการกํากับละดูลองคกรทีไดี  ดํานินการเดຌดีกวารืไองการ
สงสริม฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมีธรรมาภิบาล คือ  เดຌคะนนรຌอยละ ไ ละ 
รຌอยละ  ้ ตามลําดับ รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู  
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รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพทีไ -    นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลรืไองการสนับสนุน฿หຌมีการรียนรูຌละพัฒนา 
        อยางตอนืไอง ตัๅงตปงบประมาณ 2552ู2556 
รຌอยละ 

 
ปงบประมาณ 

 

  ทัๅงนีๅ  สวนราชการระบุปญหาละอุปสรรค฿นรืไองการสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนา
อยางตอนืไองวายังเมมีขຌอกําหนดหรือวิธีการสอนงานทีไปนมาตรฐาน รวมทัๅงยังเมมีการประมินการสอนงาน
อยางปนรูปธรรม  นอกจากนัๅนบางสวนราชการยังระบุวาขຌาราชการทีไมีองคความรูຌเดຌออกจากราชการเป
นืไองจากการกษียณอายุปกติละการกษียณอายุกอนกําหนดกอนหนຌานีๅ ทํา฿หຌขาดองคความรูຌบางสวน 
ทีไสําคัญสําหรับการปฏิบัติราชการ

  ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล   
 ฿นการประมินความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีประดในการประมิน 
สวนราชการอยู โ ประดใน เดຌก   การสงสริม฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมี 
ธรรมาภิบาล ละ  บทบาทของผูຌนําตอการดํานินการกีไยวกับจริยธรรม กฎหมาย ละความรับผิดชอบตอ
การตัดสิน฿จดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล พืไอการกํากับละดูลองคกรทีไดี 
 จากติดตามละประมินผลการดํานินการของสวนราชการตางโ ฿นรืไองนีๅ฿นปงบประมาณ  
พบวา รืไองบทบาทของผูຌนําตอการดํานินการกีไยวกับจริยธรรม กฎหมาย ละความรับผิดชอบตอการ
ตัดสิน฿จดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล พืไอการกํากับละดูลองคกรทีไดี  ดํานินการเดຌดีกวารืไองการ
สงสริม฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมีธรรมาภิบาล คือ  เดຌคะนนรຌอยละ ไ ละ 
รຌอยละ  ้ ตามลําดับ รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู  
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 ทัๅงนีๅ  สวนราชการระบปุญหาละอปุสรรค฿นรืไองการสนบัสนนุ฿หຌกดิการรียนรูຌละพัฒนาอยางตอนืไอง
วายังเมมีขຌอกำหนดหรือวธิกีารสอนงานทีไปนมาตรฐาน รวมทัๅงยงัเมมกีารประมนิการสอนงานอยางปนรูปธรรม  
นอกจากนัๅนบางสวนราชการยังระบุวาขຌาราชการทีไมีองคความรูຌเดຌออกจากราชการเปนืไองจากการกษียณอายุ
ปกติละการกษียณอายกุอนกำหนดกอนหนຌานีๅ ทำ฿หຌขาดองคความรูຌบางสวนทีไสำคญัสำหรบัการปฏิบัติราชการ 
 

ไ.  ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล   
 ฿นการประมินความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีประดในการประมินสวนราชการ
อยู โ ประดใน เดຌก แี การสงสริม฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมีธรรมาภิบาล ละ โี 
บทบาทของผูຌนำตอการดำนินการกีไยวกับจริยธรรม กฎหมาย ละความรับผิดชอบตอการตัดสิน฿จดຌานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล พืไอการกำกับละดูลองคกรทีไดี   
 จากติดตามละประมินผลการดำนินการของสวนราชการตาง โ ฿นรืไองนีๅ฿นปงบประมาณ โ55ๆ 
พบวา รืไองบทบาทของผูຌนำตอการดำนนิการกีไยวกบัจรยิธรรม กฎหมาย ละความรบัผดิชอบตอการตัดสิน฿จ
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล พืไอการกำกับละดูลองคกรทีไดี ดำนินการเดຌดีกวารืไองการสงสริม฿หຌการ
บริหารทรัพยากรบคุคลของสวนราชการมธีรรมาภบิาล คอื เดຌคะนนรຌอยละ ้ใ.ไเ ละรຌอยละ ่้.้เ ตามลำดับ 
รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ใูแใ 

จดัการองคความรูຌ ิKnoledge Managementี ภาย฿นของสวนราชการ เมนຌอยกวา โ รืไองตเมมีระบบการ
สอนงานละยังเมเดຌมีการประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผลของการพัฒนาละรียนรูຌ ิผลการประมิน
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ รืไองระบบการสนับสนุน฿หຌกิด
การรียนรูຌละพัฒนาอยางตอนืไอง ปรากฏตามตารางทีไ ้ ฿นผนวก แี  
  มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการประมินการดำนินการ฿นรืไองดังกลาวของสวนราชการ
ตาง โ  ตัๅงตปงบประมาณ โ55โูโ55ๆ พบวา มีพัฒนาการทีไดีขึๅนระหวางป โ55โูโ55ไ ละริไมลดลง฿นป 
โ555ูโ55ๆ คือ คะนนผลการประมินพิไมขึๅนจากรຌอยละ 5ใ.้ๆ ฿นป โ55โ ปนรຌอยละ ๆ้.้ๆ ฿นป โ55ใ 
ละพิไมปนรຌอยละ ่เ.่แ ฿นป โ55ไ ละลดลงลใกนຌอยปนรຌอยละ ็่.เเ ฿นป โ555 ละ฿นป โ55ๆ ลดลง
ปนรຌอยละ ็5.โเ  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ใูแโ 



HR Scorecard Annual Report 2013

     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. 79

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพทีไ 3ู13  สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ  
                 ดຌานความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 
 ทัๅงนีๅ  มืไอพิจารณา฿นรายละอียด฿นตละรืไองลຌว พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ

การสงสริม฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมีธรรมาภิบาล

การประมิน฿นรืไองการการสงสริม฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
มีธรรมาภิบาล ปนการประมินวาสวนราชการเดຌมีการดํานินการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักกณฑ 
วิธีการทีไกําหนด฿น กฎ ระบียบ หรือ หนังสือวียน ของ ก พ. ละปนการดํานินการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดยคํานึงถึงระบบคุณธรรม คือพิจารณาจากความรูຌ ความสามารถ ความสมอภาค ความปนธรรมละ
ประยชนของทางราชการนอกจากนัๅนยังจัด฿หຌมีกลเกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการพืไอสริมสรຌางความชืไอมัไนวาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลปนเปตามระบบคุณธรรม เดຌมากนຌอย
พียง฿ด

  จากการติดตามละประมินผลการดํานินการของสวนราชการตางโ ฿นรืไอง นีๅ 
฿นปงบประมาณ โ55ๆ   พบวา สวนราชการสวน฿หญคือรຌอยละ  มีการดํานินการเดຌตามกณฑการ
ประมินทีไกําหนด
ผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ รืไองการ
สงสริม฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมีธรรมาภิบาล ปรากฏตามตารางทีไ แเ ฿นภาคผนวก ี 
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การสงสริม฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวน
ราชการมีธรรมาภิบาล 

บทบาทของผูຌนําตอการดํานินการกีไยวกับจริยธรรม 
กฎหมาย ละความรับผิดขอบตอการตัดสิน฿จดຌานการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 
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ภาพทีไ -   สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ 
                 ดຌานความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 

 
 ทัๅงนีๅ  มืไอพิจารณา฿นรายละอียด฿นตละรืไองลຌว พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ

การสงสริม฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมีธรรมาภิบาล

การประมิน฿นรืไองการการสงสริม฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
มีธรรมาภิบาล ปนการประมินวาสวนราชการเดຌมีการดํานินการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักกณฑ 
วิธีการทีไกําหนด฿น กฎ ระบียบ หรือ หนังสือวียน ของ ก พ. ละปนการดํานินการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดยคํานึงถึงระบบคุณธรรม คือพิจารณาจากความรูຌ ความสามารถ ความสมอภาค ความปนธรรมละ
ประยชนของทางราชการนอกจากนัๅนยังจัด฿หຌมีกลเกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการพืไอสริมสรຌางความชืไอมัไนวาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลปนเปตามระบบคุณธรรม เดຌมากนຌอย
พียง฿ด

  จากการติดตามละประมินผลการดํานินการของสวนราชการตางโ ฿นรืไอง นีๅ 
฿นปงบประมาณ โ55ๆ   พบวา สวนราชการสวน฿หญคือรຌอยละ  มีการดํานินการเดຌตามกณฑการ
ประมินทีไกําหนด
ผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ รืไองการ
สงสริม฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมีธรรมาภิบาล ปรากฏตามตารางทีไ แเ ฿นภาคผนวก ี 
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การสงสริม฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวน
ราชการมีธรรมาภิบาล 

บทบาทของผูຌนําตอการดํานินการกีไยวกับจริยธรรม 
กฎหมาย ละความรับผิดขอบตอการตัดสิน฿จดຌานการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

 ทัๅงนีๅ  มืไอพิจารณา฿นรายละอียด฿นตละรืไองลຌว พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ 
 ไ.แ การสงสริม฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมีธรรมาภิบาล 
  การประมนิ฿นรืไองการการสงสรมิ฿หຌการบรหิารทรพัยากรบคุคลของสวนราชการมีธรรมาภิบาล 
ปนการประมินวาสวนราชการเดຌมกีารดำนนิการบรหิารทรพัยากรบคุคลตามหลกักณฑ วิธีการทีไกำหนด฿น กฎ 
ระบียบ หรือ หนังสือวียน ของ ก.พ. ละปนการดำนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ดยคำนึงถึงระบบ
คุณธรรม คือพิจารณาจากความรูຌ ความสามารถ ความสมอภาค ความปนธรรมละประยชนของทาง
ราชการนอกจากนัๅนยังจัด฿หຌมีกลเกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการพืไอ
สริมสรຌางความชืไอมัไนวาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลปนเปตามระบบคุณธรรม เดຌมากนຌอยพียง฿ด   
  จากการตดิตามละประมนิผลการดำนนิการของสวนราชการตาง โ ฿นรืไองนีๅ ฿นปงบประมาณ 
โ55ๆ พบวา สวนราชการสวน฿หญคือรຌอยละ ็โ.แใ มีการดำนินการเดຌตามกณฑการประมินทีไกำหนด 
ิผลการประมินสถานภาพการบรหิารทรพัยากรบคุคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ รืไองการสงสริม
฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมีธรรมาภิบาล ปรากฏตามตารางทีไ แเ ฿นภาคผนวก แี  
  สำหรับกลเกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไสวนราชการ฿ชຌ อาทิ ศูนยรับ
ขຌอรຌองรียน คณะกรรมการจริยธรรม คณะกรรมการกลัไนกรองการประมินผลการปฏิบัติราชการ ชองทาง
฿หຌสอบถามขຌอคับขຌอง฿จกีไยวกับการบริหารทรพัยากรบคุคลทาง Intranet คณะกรรมการพืไอพจิารณาคดัลือก
ขຌาราชการพลรอืน฿หຌดำรงตำหนง฿นระดบัตาง โ การสำรวจความพงึพอ฿จของขຌาราชการปนประจำทกุป ฯลฯ  
  มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการประมินการดำนินการ฿นรืไองดังกลาวของสวนราชการ
ตาง โ  ตัๅงตปงบประมาณ โ55โูโ55ๆ ปรากฏวามีพัฒนาการทีไดี  คือ  คะนนผลการประมินพิไมขึๅนจาก
รຌอยละ 5ๆ.ๆเ ฿นป โ55โ ปนรຌอยละ ่5.็ๆ ฿นป โ55ใ ละพิไมปนรຌอยละ ้แ.ใ่ ฿นป โ55ไ ละลดลง
ลใกนຌอยปนรຌอยละ ่้.เเ ฿นป โ555 ละ฿นป โ55ๆ พิไมขึๅนจากป โ555 ลใกนຌอยปนรຌอยละ ่้.้เ 
รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ใูแไ 
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สําหรับกลเกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไสวนราชการ฿ชຌ  อาทิ 
ศูนยรับขຌอรຌองรียน  คณะกรรมการจริยธรรม  คณะกรรมการกลัไนกรองการประมินผลการปฏิบัติราชการ
ชองทาง฿หຌสอบถามขຌอคับขຌอง฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทาง คณะกรรมการพืไอ
พิจารณาคัดลือกขຌาราชการพลรือน฿หຌดํารงตําหนง฿นระดับตางโ การสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ
ปนประจําทุกป ฯลฯ 
  มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการประมินการดํานินการ฿นรืไองดังกลาวของสวนราชการ
ตางโ  ตัๅงตปงบประมาณ ูโ55ๆ ปรากฏวามีพัฒนาการทีไดี  คือ  คะนนผลการประมินพิไมขึๅนจาก
รຌอยละ  ฿นป โ55โ ปนรຌอยละ ็ๆ ฿นป โ55ใ ละพิไมปนรຌอยละ ใ่ ฿นป โ55ไ ละลดลง
ลใกนຌอยปนรຌอยละ เเ ฿นป โ555 ละ฿นป โ55ๆ พิไมขึๅนจากป โ555 ลใกนຌอยปนรຌอยละ ้เ  
รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู
 

ภาพที่ 3-14  นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลรืไองความปรง฿สละปนธรรมตามหลัก 

       ธรรมาภิบาล ตัๅงตปงบประมาณ 2552ู2556 
รอยละ

ปงบประมาณ
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รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

สําหรับกลเกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไสวนราชการ฿ชຌ  อาทิ 
ศูนยรับขຌอรຌองรียน  คณะกรรมการจริยธรรม  คณะกรรมการกลัไนกรองการประมินผลการปฏิบัติราชการ
ชองทาง฿หຌสอบถามขຌอคับขຌอง฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทาง คณะกรรมการพืไอ
พิจารณาคัดลือกขຌาราชการพลรือน฿หຌดํารงตําหนง฿นระดับตางโ การสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ
ปนประจําทุกป ฯลฯ 
  มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการประมินการดํานินการ฿นรืไองดังกลาวของสวนราชการ
ตางโ  ตัๅงตปงบประมาณ ูโ55ๆ ปรากฏวามีพัฒนาการทีไดี  คือ  คะนนผลการประมินพิไมขึๅนจาก
รຌอยละ  ฿นป โ55โ ปนรຌอยละ ็ๆ ฿นป โ55ใ ละพิไมปนรຌอยละ ใ่ ฿นป โ55ไ ละลดลง
ลใกนຌอยปนรຌอยละ เเ ฿นป โ555 ละ฿นป โ55ๆ พิไมขึๅนจากป โ555 ลใกนຌอยปนรຌอยละ ้เ  
รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู

ภาพที่ -   นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลรืไองความปรง฿สละปนธรรมตามหลัก
       ธรรมาภิบาล ตัๅงตปงบประมาณ 2552ู2556 
รอยละ 

 
ปงบประมาณ 
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 ไ.โ บทบาทของผูຌนำตอการดำนินการกีไยวกับจริยธรรม กฎหมาย ละความรับผิดชอบตอการ
ตัดสิน฿จดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  การประมิน฿นรืไองบทบาทของผูຌนำตอการดำนินการกีไยวกับจริยธรรม กฎหมาย ละ
ความรับผิดชอบตอการตัดสิน฿จดຌานการบรหิารทรพัยากรบคุคล ปนการประมนิบทบาทของผูຌนำหรือผูຌบริหาร
สวนราชการ฿น ใ ประดใน เดຌก ิแี ผูຌนำองคกรมีกระบวนการอยางเร฿นการสรຌางบรรยากาศพืไอสงสริม 
กำกับ ละสงผล฿หຌบุคลากร฿นองคกรปฏิบัติตาม กฎหมาย ละมีจริยธรรม ิโี  ผูຌนำองคกรมีสวนรวมอยางเร
฿นการพัฒนากลุมบุคลากรทีไมีทักษะหรือสมรรถนะสูง฿หຌอยูกับองคกร ละการพัฒนาผูຌนำ฿นอนาคตของ
องคกรพืไอ฿หຌการบริหารราชการปนเปอยางตอนืไอง ิใี ผูຌนำองคกรมีสวนรวมอยางเร฿นการปຂดอกาส฿หຌ
ขຌาราชการมีสวนรวม฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  จากติดตามละประมินผลการดำนินการของสวนราชการตาง โ ฿นรืไองนีๅ฿นปงบประมาณ 
โ55ๆ  พบวา  ผูຌนำของสวนราชการตาง โ สวน฿หญคือรຌอยละ ่่.5โ ดำนินการทัๅง ใ ประดในการประมิน
ดังกลาว ิผลการประมินสถานภาพการบรหิารทรพัยากรบคุคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ ฿นรืไอง
บทบาทของผูຌนำตอการดำนินการกีไยวกับจริยธรรม กฎหมาย ละความรับผิดชอบตอการตัดสิน฿จดຌานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  ปรากฏตามตารางทีไ แแ ฿นภาคผนวก แี 
 

  สำหรับตัวอยางบทบาทของผูຌนำหรือผูຌบริหาร฿นการดำนินการ฿น ใ ประดในดังกลาว มีดังนีๅ 
  แี การสรຌางบรรยากาศพืไอสงสรมิ กำกบั ละสงผล฿หຌบคุลากร฿นองคกรปฏบิตัติาม กฎหมาย 
ละมีจริยธรรม อาทิ 
   ู การจัด฿หຌมีการคัดลือกหนวยงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดีดน 
   ู การประกาศนยบายดຌานคุณธรรมละจริยธรรม 
   ู การสนับสนุน฿หຌมีการผยพร สรຌางความขຌา฿จตอคานิยมหลักขององคกรทีไมุงนຌน
฿นรืไองคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ 
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     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. 81

  โี การพัฒนากลุมบุคลากรทีไมีทักษะหรือสมรรถนะสูง฿หຌอยูกับองคกร ละการพัฒนาผูຌนำ
฿นอนาคตขององคกรพืไอ฿หຌการบริหารราชการปนเปอยางตอนืไอง อาทิ 
   ู การสงสรมิละสนบัสนนุงบประมาณ฿นการดำนนิการพฒันาบคุลากร ชน สนับสนุน
฿นรืไองทุนการศึกษา ฝຄกอบรมทัๅงภาย฿นละตางประทศ 
   ู การสนับสนุน฿หຌมีระบบขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง 
   ู การประกาศสຌนทางความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ฿นสายงานทีไสำคัญ 
  ใี การปຂดอกาส฿หຌขຌาราชการมีสวนรวม฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ 
   ู การรวม฿นการจัดทำผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ดยมีตัวทนของ
สำนัก/กอง ปนคณะทำงาน ละมีการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการ 
     ู การปຂดอกาส฿หຌขຌาราชการทุกคนมีสวนรวมสดงความคิดหใน฿นรางผน
ความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ ิCareer Pathี 
   ู การประชุมพบปะระหวางผูຌบริหารกับขຌาราชการปละ โ ครัๅง 
   ู การจัด฿หຌมีกลองรับฟงความคิดหใน 
   มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการประมินการดำนินการ฿นรืไองดังกลาวของ
สวนราชการตาง โ ซึไงถือเดຌวาปนบทบาทของผูຌนำหรือผูຌบริหารสวนราชการ฿นรืไองความรับผิดชอบตอการ
ตัดสิน฿จดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ตัๅงตปงบประมาณ โ55โูโ55ๆ พบวามีพัฒนาการทีไดีตามลำดับ  
คือคะนน ผลการประมินพิไมขึๅนจากรຌอยละ ไใ.ใโ ฿นป โ55โ ปนรຌอยละ ไ็.็โ ฿นป โ55ใ ละพิไมปน
รຌอยละ ๆใ.ใใ ฿นป โ55ไ ฿นป โ555 พิไมปนรຌอยละ ๆๆ.เเ ละ฿นป โ55ๆ พิไมขึๅนปนรຌอยละ ้ใ.ไเ 
รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ใูแ5  

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

     ู การปຂดอกาส฿หຌขຌาราชการทุกคนมีสวนรวมสดงความคิดหใน฿นรางผน
ความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ 
   ู การประชุมพบปะระหวางผูຌบริหารกับขຌาราชการปละ โ ครัๅง 
  ูการจัด฿หຌมีกลองรับฟงความคิดหใน
   มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการประมินการดํานินการ฿นรืไองดังกลาวของสวนราชการ
ตาง โ ซึไงถือเดຌวาปนบทบาทของผูຌนําหรือผูຌบริหารสวนราชการ฿นรืไองความรับผิดชอบตอการตัดสิน฿จดຌาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล  ตัๅงตปงบประมาณ ูโ55ๆ พบวามีพัฒนาการทีไดีตามลําดับ  คือคะนน 
ผลการประมินพิไมขึๅนจากรຌอยละ ใโ ฿นป โ55โ ปนรຌอยละ ็โ ฿นป โ55ใ ละพิไมปนรຌอยละ 

ใใ ฿นป โ55ไ ฿นป โ555 พิไมปนรຌอยละ เเ  ละ฿นป โ55ๆ พิไมขึๅนปนรຌอยละ ไเ   
รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู  
 

ภาพที่  3-15  นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลรืไองความรับผิดชอบตอการตัดสิน฿จ 
                  ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัๅงตปงบประมาณ 2552ู2556 
รอยละ 
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รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

     - การปຂดอกาส฿หຌขຌาราชการทุกคนมีสวนรวมสดงความคิดหใน฿นรางผน
ความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ 
   - การประชุมพบปะระหวางผูຌบริหารกับขຌาราชการปละ โ ครัๅง 
  -การจัด฿หຌมีกลองรับฟงความคิดหใน
   มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการประมินการดํานินการ฿นรืไองดังกลาวของสวนราชการ
ตาง โ ซึไงถือเดຌวาปนบทบาทของผูຌนําหรือผูຌบริหารสวนราชการ฿นรืไองความรับผิดชอบตอการตัดสิน฿จดຌาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล  ตัๅงตปงบประมาณ -โ55ๆ พบวามีพัฒนาการทีไดีตามลําดับ  คือคะนน 
ผลการประมินพิไมขึๅนจากรຌอยละ ใโ ฿นป โ55โ ปนรຌอยละ ็โ ฿นป โ55ใ ละพิไมปนรຌอยละ 

ใใ ฿นป โ55ไ ฿นป โ555 พิไมปนรຌอยละ เเ  ละ฿นป โ55ๆ พิไมขึๅนปนรຌอยละ ไเ   
รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ -  

ภาพทีไ  -   นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลรืไองความรับผิดชอบตอการตัดสิน฿จ 
                  ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัๅงตปงบประมาณ -
รຌอยละ 

 
ปงบประมาณ 
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     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.82

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

คุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
 ฿นการประมินดຌานคุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน มีประดในการประมิน
การดํานินการของสวนราชการอยู  โ ประดใน เดຌก   การดํานินกิจกรรมตามยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตขຌาราชการ   ระบบการทํางานทีไอืๅอประยชนรวมกันระหวางปจจกบุคคลกับองคกร  

จากการติดตามละประมินผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตาง โ ประจํา
ปบประมาณ โ55ๆ ดຌานคุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน พบวา  สวนราชการ
ดํานินการ฿นรืไองการพัฒนาระบบการทํางานทีไอืๅอประยชนรวมกันระหวางปจจกบุคคลเดຌคะนนรຌอยละ 
แเเ  สวน฿นรืไองการดํานินการกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการ  สวนราชการ
ดํานินการเดຌคะนนรຌอยละ ่่ รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ 

ภาพทีไ 3-16  สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ 2556 
                 ดຌานคุณภาพชีวติละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
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การดํานินกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตขຌาราชการ 

ระบบการทํางานทีไอืๅอประยชนรวมกันระหวาง                           
ปจจกบุคคลกับองคกร 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

คุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
 ฿นการประมินดຌานคุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน มีประดในการประมิน
การดํานินการของสวนราชการอยู  โ ประดใน เดຌก   การดํานินกิจกรรมตามยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตขຌาราชการ   ระบบการทํางานทีไอืๅอประยชนรวมกันระหวางปจจกบุคคลกับองคกร  

จากการติดตามละประมินผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตาง โ ประจํา
ปบประมาณ โ55ๆ ดຌานคุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน พบวา  สวนราชการ
ดํานินการ฿นรืไองการพัฒนาระบบการทํางานทีไอืๅอประยชนรวมกันระหวางปจจกบุคคลเดຌคะนนรຌอยละ 
แเเ  สวน฿นรืไองการดํานินการกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการ  สวนราชการ
ดํานินการเดຌคะนนรຌอยละ ่่ รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ 

ภาพทีไ -   สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ 
                 ดຌานคุณภาพชีวติละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
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การดํานินกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตขຌาราชการ 

ระบบการทํางานทีไอืๅอประยชนรวมกันระหวาง                           
ปจจกบุคคลกับองคกร 

 ทัๅงนีๅ  มืไอพิจารณา฿นรายละอียด฿นตละรืไองลຌว  พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ 
 5.แ  การดำนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการ 
  การประมิน฿นรืไองการดำนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการ 
ปนการประมนิวาสวนราชการเดຌมกีารดำนนิการจดั฿หຌมอีปุกรณละกระบวนการจຌาหนຌาทีไสมัพนัธขัๅนพืๅนฐาน
พืไออำนวยความสะดวก฿นการปฏบิตังิาน฿หຌกบับคุลากร ละจดักจิกรรมตามยุทธศาสตรการพฒันาคณุภาพชีวิต
ของขຌาราชการทีไสะทຌอนภาพการทำงานของสวนราชการดยสามารถดำนินการเดຌครอบคลุมตามยุทธศาสตร
การพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการละกิจกรรมทีไดำนินการมีมากกวาครึไงหนึไงของกิจกรรมตามยุทธศาสตรฯ  

5. คุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน 
 ฿นการประมินดຌานคุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน มีประดในการประมิน
การดำนินการของสวนราชการอยู โ ประดใน เดຌก แี การดำนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตขຌาราชการ  โี ระบบการทำงานทีไอืๅอประยชนรวมกันระหวางปจจกบุคคลกับองคกร   
 จากการติดตามละประมินผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตาง โ ประจำ
ปบประมาณ โ55ๆ ดຌานคณุภาพชวีติละความสมดลุระหวางชวีติกบัการทำงาน พบวา สวนราชการดำนินการ
฿นรืไองการพัฒนาระบบการทำงานทีไอืๅอประยชนรวมกันระหวางปจจกบุคคลเดຌคะนนรຌอยละ แเเ  
สวน฿นรืไองการดำนินการกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการ  สวนราชการดำนินการ
เดຌคะนนรຌอยละ ่่.เเ รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ใูแๆ 
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     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. ่ใ

  จากติดตามละประมินผลการดำนินการของสวนราชการตาง โ ฿นรืไองนีๅ฿นปงบประมาณ 
โ55ๆ พบวา สวนราชการสวน฿หญคือรຌอยละ ็เ.ไ้ เดຌมีการดำนินการเดຌตามกณฑการประมินดังกลาว
ขຌางตຌน ดยมีสวนราชการอีกจำนวน รຌอยละ ๆ.5ๆ ทีไดำนินการฉพาะกิจกรรมขัๅนตຌนคือจัด฿หຌมีอุปกรณละ
กระบวนการจຌาหนຌาทีไสัมพันธขัๅนพืๅนฐานพืไออำนวยความสะดวก฿นการปฏิบัติงาน฿หຌกับบุคลากรทานัๅน 
ิผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ รืไองการดำนิน
กิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการ  ปรากฏตามตารางทีไ แโ ฿นภาคผนวก แี 
  มืไอพิจารณาถงึนวนຌมคะนนผลการประมนิการดำนนิการ฿นรืไองดงักลาวของสวนราชการ
ตาง โ  ตัๅงตปงบประมาณ โ55โูโ55ๆ พบวา มีพัฒนาการทีไดีขึๅน คือคะนนผลการประมินพิไมขึๅนจาก
รຌอยละ ๆเ.็ๆ ฿นป โ55โ ปนรຌอยละ ่เ.เเ ฿นป โ55ใ ละพิไมปนรຌอยละ ่้.เเ ฿นป โ55ไ ละลดลง
ลใกนຌอยปนรຌอยละ ่ๆ.เเ ฿นป โ555 ละ฿นป โ55ๆ พิไมขึๅนจากป โ555 ปนรຌอยละ ้เ.เเ รายละอียด
ปรากฏตามภาพทีไ ใูแ็ 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

 ทัๅงนีๅ  มืไอพิจารณา฿นรายละอียด฿นตละรืไองลຌว  พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ

 การดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการ

  การประมิน฿นรืไองการดํานินกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการ 
ปนการประมินวาสวนราชการเดຌมีการดํานินการจัด฿หຌมีอุปกรณละกระบวนการจຌาหนຌาทีไสัมพันธขัๅนพืๅนฐาน
พืไออํานวยความสะดวก฿นการปฏิบัติงาน฿หຌกับบุคลากร  ละจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของขຌาราชการทีไสะทຌอนภาพการทํางานของสวนราชการดยสามารถดํานินการเดຌครอบคลุมตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการละกิจกรรมทีไดํานินการมีมากกวาครึไงหนึไงของกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตรฯ

จากติดตามละประมินผลการดํานินการของสวนราชการตางโ ฿นรืไองนีๅ฿นปงบประมาณ 
 พบวา สวนราชการสวน฿หญคือรຌอยละ ไ้ เดຌมีการดํานินการเดຌตามกณฑการประมินดังกลาว

ขຌางตຌน  ดยมีสวนราชการอีกจํานวน รຌอยละ 5ๆ  ทีไดํานินการฉพาะกิจกรรมขัๅนตຌนคือจัด฿หຌมีอุปกรณละ
กระบวนการจຌาหนຌาทีไสัมพันธขัๅนพืๅนฐานพืไออํานวยความสะดวก฿นการปฏิบัติงาน฿หຌกับบุคลากรทานัๅน 
ผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ รืไองการดํานิน
กิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการ  ปรากฏตามตารางทีไ  ฿นภาคผนวก  

มืไอพิจารณาถึงนวนຌมคะนนผลการประมินการดํานินการ ฿นรืไองดังกลาวของ 
สวนราชการตางโ  ตัๅงตปงบประมาณ ูโ55ๆ พบวา มีพัฒนาการทีไดีขึๅน คือคะนนผลการประมิน
พิไมขึๅนจากรຌอยละ  ฿นป โ55โ ปนรຌอยละ  ฿นป โ55ใ ละพิไมปนรຌอยละ  ฿นป โ55ไ 
ละลดลงลใกนຌอยปนรຌอยละ  ฿นป โ555 ละ฿นป โ55ๆ พิไมขึๅนจากป โ555 ปนรຌอยละ  
รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู

ภาพที่ 3-17  นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลรืไองการพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการ 
                ตัๅงตปงบประมาณ ู
รຌอยละ

 ปงบประมาณ
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รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

 ทัๅงนีๅ  มืไอพิจารณา฿นรายละอียด฿นตละรืไองลຌว  พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ

 การดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการ

  การประมิน฿นรืไองการดํานินกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการ 
ปนการประมินวาสวนราชการเดຌมีการดํานินการจัด฿หຌมีอุปกรณละกระบวนการจຌาหนຌาทีไสัมพันธขัๅนพืๅนฐาน
พืไออํานวยความสะดวก฿นการปฏิบัติงาน฿หຌกับบุคลากร  ละจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของขຌาราชการทีไสะทຌอนภาพการทํางานของสวนราชการดยสามารถดํานินการเดຌครอบคลุมตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการละกิจกรรมทีไดํานินการมีมากกวาครึไงหนึไงของกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตรฯ

จากติดตามละประมินผลการดํานินการของสวนราชการตางโ ฿นรืไองนีๅ฿นปงบประมาณ 
 พบวา สวนราชการสวน฿หญคือรຌอยละ ไ้ เดຌมีการดํานินการเดຌตามกณฑการประมินดังกลาว

ขຌางตຌน  ดยมีสวนราชการอีกจํานวน รຌอยละ 5ๆ  ทีไดํานินการฉพาะกิจกรรมขัๅนตຌนคือจัด฿หຌมีอุปกรณละ
กระบวนการจຌาหนຌาทีไสัมพันธขัๅนพืๅนฐานพืไออํานวยความสะดวก฿นการปฏิบัติงาน฿หຌกับบุคลากรทานัๅน 
ผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ รืไองการดํานิน
กิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการ  ปรากฏตามตารางทีไ  ฿นภาคผนวก  

มืไอพิจารณาถึงนวนຌมคะนนผลการประมินการดํานินการ ฿นรืไองดังกลาวของ 
สวนราชการตางโ  ตัๅงตปงบประมาณ ูโ55ๆ พบวา มีพัฒนาการทีไดีขึๅน คือคะนนผลการประมิน
พิไมขึๅนจากรຌอยละ  ฿นป โ55โ ปนรຌอยละ  ฿นป โ55ใ ละพิไมปนรຌอยละ  ฿นป โ55ไ 
ละลดลงลใกนຌอยปนรຌอยละ  ฿นป โ555 ละ฿นป โ55ๆ พิไมขึๅนจากป โ555 ปนรຌอยละ  
รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู

ภาพที่ 3-17  นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลรืไองการพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการ 
                ตัๅงตปงบประมาณ 2552ู2556 
รຌอยละ 

 ปงบประมาณ

60.76 

80.00 
89.00 86.00 90.00 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

     

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

 ทัๅงนีๅ  มืไอพิจารณา฿นรายละอียด฿นตละรืไองลຌว  พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ

 การดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการ

  การประมิน฿นรืไองการดํานินกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการ 
ปนการประมินวาสวนราชการเดຌมีการดํานินการจัด฿หຌมีอุปกรณละกระบวนการจຌาหนຌาทีไสัมพันธขัๅนพืๅนฐาน
พืไออํานวยความสะดวก฿นการปฏิบัติงาน฿หຌกับบุคลากร  ละจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของขຌาราชการทีไสะทຌอนภาพการทํางานของสวนราชการดยสามารถดํานินการเดຌครอบคลุมตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการละกิจกรรมทีไดํานินการมีมากกวาครึไงหนึไงของกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตรฯ

จากติดตามละประมินผลการดํานินการของสวนราชการตางโ ฿นรืไองนีๅ฿นปงบประมาณ 
 พบวา สวนราชการสวน฿หญคือรຌอยละ ไ้ เดຌมีการดํานินการเดຌตามกณฑการประมินดังกลาว

ขຌางตຌน  ดยมีสวนราชการอีกจํานวน รຌอยละ 5ๆ  ทีไดํานินการฉพาะกิจกรรมขัๅนตຌนคือจัด฿หຌมีอุปกรณละ
กระบวนการจຌาหนຌาทีไสัมพันธขัๅนพืๅนฐานพืไออํานวยความสะดวก฿นการปฏิบัติงาน฿หຌกับบุคลากรทานัๅน 
ผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ รืไองการดํานิน
กิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการ  ปรากฏตามตารางทีไ  ฿นภาคผนวก  

มืไอพิจารณาถึงนวนຌมคะนนผลการประมินการดํานินการ ฿นรืไองดังกลาวของ 
สวนราชการตางโ  ตัๅงตปงบประมาณ -โ55ๆ พบวา มีพัฒนาการทีไดีขึๅน คือคะนนผลการประมิน
พิไมขึๅนจากรຌอยละ  ฿นป โ55โ ปนรຌอยละ  ฿นป โ55ใ ละพิไมปนรຌอยละ  ฿นป โ55ไ 
ละลดลงลใกนຌอยปนรຌอยละ  ฿นป โ555 ละ฿นป โ55ๆ พิไมขึๅนจากป โ555 ปนรຌอยละ  
รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ -

ภาพที่ -   นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลรืไองการพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการ 
                ตัๅงตปงบประมาณ -
รอยละ 
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 5.โ  ระบบการทำงานทีไอืๅอประยชนรวมกันระหวางปจจกบุคคลกับองคกร 
  การประมิน฿นรืไองระบบการทำงานทีไอืๅอประยชนรวมกันระหวางปจจกบุคคลกับองคกร 
ปนการประมินวาสวนราชการเดຌดำนินการพัฒนาระบบวิธีการทำงานทีไสามารถชวย฿หຌบุคลากรสามารถ
ทำงานเดຌตใมศักยภาพ สามารถสรຌางสรรคละสงมอบงานทีไมีคุณภาพ฿หຌกับสวนราชการ ทัๅงนีๅ ตามผลการ
ดำนินการทีไปรากฏ฿นยทุธศาสตรการพฒันาคณุภาพชวีติของสวนราชการ ฿นมติดิຌานการทำงาน ซึไงประกอบดຌวย 
การปรับปรุงสภาพวดลຌอมละบรรยากาศ฿นการทำงาน การพัฒนาระบบละวิธีการทำงาน การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทีไมีประสิทธิภาพตามหลักคุณธรรม หรือเม อยางเร 
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  จากการติดตามละประมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ 
โ55ๆ ฿นรืไองระบบการทำงานทีไอืๅอประยชนรวมกันระหวางปจจกบุคคลกับองคกร พบวาสวนราชการเดຌ
ดำนินการ฿นรืไองนีๅเปเดຌคอนขຌางดี ดยมีตัวอยางการดำนินงาน อาทิ 
   แี การทำกิจกรรม 5 ส พืไอการปรับปรุงสภาพวดลຌอมการทำงาน฿หຌหมาะสม 
   โี การจัดหาอุปกรณ฿นการปฏิบัติงานทีไมีคุณภาพพียงพอกับความจำปน 
   ใี การ฿ชຌ IT มาชวย฿นการทำงาน฿หຌสะดวกละรวดรใวขึๅน 
   ไี การสริมสรຌางความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับความปลอดภัย฿นการทำงาน  
   5ี การจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน 
   ๆี การจัดทำสຌนทางความกຌาวหนຌาของบุคลากร ิCareer Pathี 
   ฯลฯ 
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บทที่ 4 
การสำรวจความคิดเห็นและความ
พึงพอใจของขาราชการพลเรือน 

ประจำป พ.ศ. 2556 
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สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.่ๆ

บทที่ 4 
การสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของขาราชการพลเรือน 

ประจำป พ.ศ. 2556 
 

 

 การสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคล ิEmploee 
Sureี หรือ ES ถือเดຌวาปนการวัดผลลัพธ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ นืไองจากนยบาย 
มาตรการ นวทาง ละวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการจะสงผลดยตรงตอตัวขຌาราชการ ซึไงจะ
สะทຌอนออกมา฿นรูปของความคิดหในละความพึงพอ฿จตอรืไองนัๅน โ ดังนัๅน ขຌอมูลผลการสำรวจความคิดหใน
ละความพึงพอ฿จของขຌาราชการจึงปนประยชนตอสวนราชการ฿นการนำเปพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล฿นรืไองทีไยังปนจุดออนหรือยังปนประดในทีไมีปญหา ละผลการสำรวจ฿นภาพรวมกใจะปน
ประยชนตอ ก.พ. ฿นการพัฒนาระบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐตอเป   
 สำนักงาน ก.พ. เดຌดำนินการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลของขຌาราชการพลรือน ประจำป โ55ๆ ดยดำนินการสำรวจผานระบบออนเลนทางวใบเซตสำนักงาน 
ก.พ. ระหวางวันทีไ แ พฤษภาคม โ55ๆ ถึงวันทีไ ใแ กรกฎาคม โ55ๆ มีขຌาราชการตอบบบสอบถามจำนวน
ทัๅงสิๅน ใโุๆ็่ คน หรือคิดปนรຌอยละ ้.เแ ของจำนวนขຌาราชการพลรือนทัๅงหมด ทัๅงนีๅ ผลการสำรวจ สรุป
เดຌดังนีๅ 
 ผลการสำรวจความพึงพอ฿จดຌานการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล฿นภาพรวมระดับประทศ
จำนกตามมิติ  ดยสรุป฿นภาพรวมขຌาราชการมีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับปานกลาง คือ คะนนฉลีไย โ.่ๆ 
หรือคิดปนรຌอยละ ็แ.5เ ดยมิติทีไขຌาราชการมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด เดຌก มิติทีไ ใ ประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล คือ คะนนฉลีไย โ.้โ หรือคิดปนรຌอยละ ็ใ.เเ รองลงมา เดຌก มิติทีไ 5  คุณภาพ
ชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน คือ คะนนฉลีไย โ.่่ หรือคิดปนรຌอยละ ็โ.เเ สวนมิติทีไ
ขຌาราชการมีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด เดຌก มิติทีไ ไ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ 
คะนนฉลีไย โ.็ไ หรือคิดปนรຌอยละ ๆ่.5เ  สำหรับ มิติทีไ แ ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร ละมิติทีไ โ  
ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  มีคะนนความพึงพอ฿จทากัน คือ คะนนฉลีไย โ.่ไ หรือ
คิดปนรຌอยละ ็แ.เเ รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ไูแ 
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รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพที ่4 -1  ผลการสํารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการ 
 พลรือนประจําป พ.ศ. โ55ๆ  ฿นภาพรวมจํานกตามมิติ  

 จากการปรียบทียบนวนຌมผลการสํารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการ
บริหารทรัพยากรบุคคล฿นชวงป -โ55ๆ ซึไง฿ชຌคําถามทีไสอดคลຌองกับกรอบมาตรฐานความสํารใจดຌานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ แ็ ปจจัย ชนดียวกัน ดยทียบคะนนปนรຌอยคะนน พบวา นวนຌมความ
คิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นทุกมิติพิไมสูงขึๅน  ดยมิติทีไมีคะนนความพึงพอ฿จพิไมสูงมากทีไสุด
เดຌก มิติทีไ โ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ละมิติทีไ ไ  ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตอยางเรกใตามถึงมຌมิติทีไ ไ จะปนมิติทีไมีคะนนความพึงพอ฿จสูงขึๅนมาก฿นชวง ไ ป 
ดังกลาว ตกใปนมิติทีไมีคะนนความพึงพอ฿จตไํากวามิติอืไน โ ฿นทุกปทีไสํารวจดังกลาว   รายละอียด 
ผลการสํารวจของตละมิติตัๅงตปงบประมาณ -โ55ๆ ปรากฏตามตารางทีไ -  ละภาพทีไ -  
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คุณภาพชีวิตละความสมดลุระหวางชีวิตกับการ
ทํางาน 

รวม 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพที่ -   ผลการสํารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการ 
 พลรือนประจําป พ ศ. โ55ๆ  ฿นภาพรวมจํานกตามมิติ 

 

 จากการปรียบทียบนวนຌมผลการสํารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการ
บริหารทรัพยากรบุคคล฿นชวงป -โ55ๆ ซึไง฿ชຌคําถามทีไสอดคลຌองกับกรอบมาตรฐานความสํารใจดຌานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ แ็ ปจจัย ชนดียวกัน ดยทียบคะนนปนรຌอยคะนน พบวา นวนຌมความ
คิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นทุกมิติพิไมสูงขึๅน  ดยมิติทีไมีคะนนความพึงพอ฿จพิไมสูงมากทีไสุด
เดຌก มิติทีไ โ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ละมิติทีไ ไ  ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตอยางเรกใตามถึงมຌมิติทีไ ไ จะปนมิติทีไมีคะนนความพึงพอ฿จสูงขึๅนมาก฿นชวง ไ ป 
ดังกลาว ตกใปนมิติทีไมีคะนนความพึงพอ฿จตไํากวามิติอืไน โ ฿นทุกปทีไสํารวจดังกลาว   รายละอียด 
ผลการสํารวจของตละมิติตัๅงตปงบประมาณ -โ55ๆ ปรากฏตามตารางทีไ -  ละภาพทีไ -  
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คุณภาพชีวิตละความสมดลุระหวางชีวิตกับการ
ทํางาน 

รวม 

 จากการปรียบทียบนวนຌมผลการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการ
บริหารทรัพยากรบุคคล฿นชวงป โ55ใูโ55ๆ ซึไง฿ชຌคำถามทีไสอดคลຌองกับกรอบมาตรฐานความสำรใจดຌานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ แ็ ปจจัย ชนดียวกัน ดยทียบคะนนปนรຌอยคะนน พบวา นวนຌม
ความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นทุกมิติพิไมสูงขึๅน ดยมิติทีไมีคะนนความพึงพอ฿จพิไมสูง
มากทีไสุดเดຌก มิติทีไ โ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ละมิติทีไ ไ ความพรຌอมรับผิดดຌานการ
บริหารทรัพยากรบคุคล ตอยางเรกใตามถงึมຌมติทิีไ ไ จะปนมติทิีไมคีะนนความพงึพอ฿จสงูขึๅนมาก฿นชวง ไ ป 
ดังกลาว ตกใปนมิติทีไมีคะนนความพึงพอ฿จตไำกวามิติอืไน โ ฿นทุกปทีไสำรวจดังกลาว รายละอียดผลการ
สำรวจของตละมิติตัๅงตปงบประมาณ โ55ใูโ55ๆ ปรากฏตามตารางทีไ ไูแ ละภาพทีไ ไูโ 
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1 62.00 64.40 65.25 71.00

2. 61.00 63.60 65.50 71.00

3 66.80 68.20 66.00 73.00

4 58.20 61.80 63.25 68.50

5 64.20 66.80 67.50 72.00

63.60 65.60 65.50 71.50
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     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.88

 ทัๅงนีๅ ผลการสำรวจความคดิหในละความพงึพอ฿จของขຌาราชการพลรอืน฿นป พ.ศ. โ55ๆ ฿นตละมิติ 
มีผลการสำรวจ ดังตอเปนีๅ 
 

แ.  ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร 
 ฿นมิติดຌานความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร มีการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จขຌาราชการ฿น  
ไ ประดในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไสำคัญ เดຌก แี นยบาย ผนงาน ละมาตรการดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โี การวางผนละบริหารกำลังคน฿นชิงปริมาณ ละคุณภาพ ใี นยบาย ผนงาน ละ
มาตรการการรักษาเวຌซึไงกลุมขຌาราชการทีไมีสมรรถนะสูง ละ ไี ผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ    
 ผลการสำรวจปรากฏวาขຌาราชการมีความพึงพอ฿จตอรืไองผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ
มากทีไสุด คือ คะนนฉลีไย โ.้ๆ หรือคิดปนรຌอยละ ็ไ.เเ รองลงมาเดຌกรืไองนยบาย ผนงาน ละ
มาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ คะนนฉลีไย โ.้เ หรือคิดปนรຌอยละ ็โ.5เ สวนรืไองทีไ
ขຌาราชการมีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด เดຌก รืไองนยบาย ผนงาน ละมาตรการการรักษาเวຌซึไงกลุมผูຌมี
สมรรถนะสูง คือ คะนนฉลีไย โ.5้ หรือรຌอยละ ๆไ.็5 สำหรับรืไองการวางผนละบริหารกำลังคน 
ขຌาราชการมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ โ.ๆใ หรือคิดปนรຌอยละ ๆ5.็5 ดยผลการสำรวจความพึงพอ฿จของ
ขຌาราชการ฿นมิติความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตรมืไอคิดคะนนทียบปนรຌอยคะนน ปรากฏตามภาพทีไ ไูใ 
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     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. 89

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ทัๅงนีๅ ผลการสํารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือน฿นป พ ศ. โ556 ฿นตละมิติ 
มีผลการสํารวจ ดังตอเปนีๅ

ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร

 ฿นมิติดຌานความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร มีการสํารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จขຌาราชการ฿น  
ไ  ประดในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไสําคัญ เดຌก ี นยบาย ผนงาน ละมาตรการดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ี การวางผนละบริหารกําลังคน฿นชิงปริมาณ ละคุณภาพ ี นยบาย ผนงาน ละ
มาตรการการรักษาเวຌซึไงกลุมขຌาราชการทีไมีสมรรถนะสูง ละ ี ผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ   

 ผลการสํารวจปรากฏวาขຌาราชการมีความพึงพอ฿จตอรืไองผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุก
ระดับมากทีไสุด คือ คะนนฉลีไย ้6 หรือคิดปนรຌอยละ เเ รองลงมาเดຌกรืไองนยบาย ผนงาน ละ
มาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ คะนนฉลีไย ้เ หรือคิดปนรຌอยละ 5เ สวนรืไองทีไ
ขຌาราชการมีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด เดຌก รืไองนยบาย ผนงาน ละมาตรการการรักษาเวຌซึไงกลุมผูຌมี
สมรรถนะสูง คือ คะนนฉลีไย 5้ หรือรຌอยละ ็5  สําหรับรืไองการวางผนละบริหารกําลังคน 
ขຌาราชการมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ 6ใ หรือคิดปนรຌอยละ ็5  ดยผลการสํารวจความพึงพอ฿จ
ของขຌาราชการ฿นมิติความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตรมืไอคิดคะนนทียบปนรຌอยคะนน ปรากฏตามภาพทีไ ู

ภาพที ่4ู3  ผลการสํารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการ 
              พลรือนประจําป พ ศ. โ556  ฿นมิติความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร 
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ผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ 
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 ฿นมิติดຌานความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร มีการสํารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จขຌาราชการ฿น  
ไ  ประดในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไสําคัญ เดຌก ี นยบาย ผนงาน ละมาตรการดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ี การวางผนละบริหารกําลังคน฿นชิงปริมาณ ละคุณภาพ ี นยบาย ผนงาน ละ
มาตรการการรักษาเวຌซึไงกลุมขຌาราชการทีไมีสมรรถนะสูง ละ ี ผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ   

 ผลการสํารวจปรากฏวาขຌาราชการมีความพึงพอ฿จตอรืไองผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุก
ระดับมากทีไสุด คือ คะนนฉลีไย ้6 หรือคิดปนรຌอยละ เเ รองลงมาเดຌกรืไองนยบาย ผนงาน ละ
มาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ คะนนฉลีไย ้เ หรือคิดปนรຌอยละ 5เ สวนรืไองทีไ
ขຌาราชการมีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด เดຌก รืไองนยบาย ผนงาน ละมาตรการการรักษาเวຌซึไงกลุมผูຌมี
สมรรถนะสูง คือ คะนนฉลีไย 5้ หรือรຌอยละ ็5  สําหรับรืไองการวางผนละบริหารกําลังคน 
ขຌาราชการมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ 6ใ หรือคิดปนรຌอยละ ็5  ดยผลการสํารวจความพึงพอ฿จ
ของขຌาราชการ฿นมิติความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตรมืไอคิดคะนนทียบปนรຌอยคะนน ปรากฏตามภาพทีไ -
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 ทัๅงนีๅ มืไอพิจารณารายละอียดผลการสำรวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นมิติความสอดคลຌอง
ชิงยุทธศาสตรของตละรืไองลຌว พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ 
  

 แ.แ  นยบาย ผนงาน ละมาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของประดในนีๅ คือ โ.้เ หรือคิดปนรຌอยละ ็โ.5เ ดยประดในนีๅ
มีคำถามจำนวน แ ขຌอ คอื ผนกลยทุธการบรหิารทรพัยากรบคุคล฿นปจจบุนัสามารถสนับสนุน฿หຌสวนราชการ
บรรลุความสำรใจตามพันธกิจละวัตถุประสงคทีไตัๅงเวຌ  
  มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสำรวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ พบวามพีฒันาการทีไดขีึๅนคอืคะนนความพงึพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ ๆไ.่เ ฿นป โ55ใ 
ปนรຌอยละ ๆ็.เเ ฿นป โ55ไ ละลดลงลใกนຌอย ปนรຌอยละ ๆไ.เเ ฿นป โ555 ละ฿นป โ55ๆ พิไมขึๅน
ปนรຌอยละ ็โ.เ5  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ไูไ 
 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ทัๅงนีๅ มืไอพิจารณารายละอียดผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นมิติความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร
ของตละรืไองลຌว พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ

 นยบาย ผนงาน ละมาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล

    คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของประดในนีๅ คือ ้เ หรือคิดปนรຌอยละ 5เ5 ดยประดใน
นีๅมีคําถามจํานวน แ ขຌอ คือ  ผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล฿นปจจุบันสามารถสนับสนุน฿หຌ 
สวนราชการบรรลุความสํารใจตามพันธกิจละวัตถุประสงคทีไตัๅงเวຌ 

มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ ศ. -โ556 พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนคือคะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ  
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ เเ ฿นป โ55ไ ละลดลงลใกนຌอย ปนรຌอยละ เเ ฿นป โ555 ละ฿นป โ556 
พิไมขึๅนปนรຌอยละ เ5  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ -

ภาพที่ 4-4  นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง นยบาย ผนงาน ละมาตรการดຌานการ 
      บริหารทรัพยากรบุคคล ตัๅงตป พ.ศ. 2553-2556 
รຌอยละ 

      ป พ ศ
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รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ทัๅงนีๅ มืไอพิจารณารายละอียดผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นมิติความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร
ของตละรืไองลຌว พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ

 น ยบ ย ผนง น ล ม ตรก รด นก รบรห รทรพย กรบุคคล

    คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของประดในนีๅ คือ ้เ หรือคิดปนรຌอยละ 5เ5 ดยประดใน
นีๅมีคําถามจํานวน แ ขຌอ คือ  ผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล฿นปจจุบันสามารถสนับสนุน฿หຌ 
สวนราชการบรรลุความสํารใจตามพันธกิจละวัตถุประสงคทีไตัๅงเวຌ 

มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ ศ. -โ556 พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนคือคะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ  
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ เเ ฿นป โ55ไ ละลดลงลใกนຌอย ปนรຌอยละ เเ ฿นป โ555 ละ฿นป โ556 
พิไมขึๅนปนรຌอยละ เ5  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ -

ภ พท่ -   นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง นยบาย ผนงาน ละมาตรการดຌานการ
      บริหารทรัพยากรบุคคล ตัๅงตป พ.ศ. 2553-2556 
รอยล  
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 แ.โ  การวางผนละบริหารกำลังคน฿นชิงปริมาณละคุณภาพ   

  คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยรวมของประดในนีๅ คือ โ.ๆใ หรือคิดปนรຌอยละ ๆ5.็5 ดย
ประดในนีๅมีคำถามจำนวน ใ ขຌอ ซึไงคะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของตละขຌอรียงจากนຌอยเปหามาก ปนดังนีๅ 
  แี หนวยงานมกีำลงัคน฿นจำนวนทีไพยีงพอตอการปฏบิตัริาชการตามบทบาท ภารกิจเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ โ.ใ5 หรือคิดปนรຌอยละ 5่.็5  
  โี สวนราชการมีผน฿นการตรียมความพรຌอมดຌานกำลังคนละพัฒนาความรูຌ มีทักษะ ละ
สมรรถนะทีไสามารถสนบัสนนุการปฏบิตังิาน฿หຌบรรลุปງาหมาย มคีะนนความพงึพอ฿จทากบั โ.็ไ หรือคิดปน
รຌอยละ ๆ่.5เ  
  ใี หนวยงานมีกำลังคนทีไมีความรูຌ ทักษะ ละสมรรถนะทีไหมาะสมตอการปฏิบัติราชการ
ตามบทบาท ภารกิจเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ โ.่แ หรือคิดปนรຌอยละ ็เ.โ5 
  มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสำรวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนคือคะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ ๆเ.ๆเ 
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ ๆโ.ไเ ฿นป โ55ไ ละลดลงลใกนຌอย ปนรຌอยละ ๆเ.็5 ฿นป โ555 ละ ฿นป โ55ๆ 
พิไมขึๅนปนรຌอยละ ๆ5.็5  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ไู5 
 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

 ก รว ง ผน ล บรห รกํ ลงคนใน ชงปรม ณ ล คุณภ พ  

    คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยรวมของประดในนีๅ คือ 6ใ หรือคิดปนรຌอยละ ็5 ดย
ประดในนีๅมีคําถามจํานวน ใ ขຌอ ซึไงคะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของตละขຌอรียงจากนຌอยเปหามาก ปนดังนีๅ

  ี หนวยงานมีกําลังคน฿นจํานวนทีไพียงพอตอการปฏิบัติราชการตามบทบาท ภารกิจ เดຌ
อยางมีประสิทธิภาพ ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ ใ5 หรือคิดปนรຌอยละ ็5 

   ี สวนราชการมีผน฿นการตรียมความพรຌอมดຌานกําลังคนละพัฒนาความรูຌ มีทักษะ ละ
สมรรถนะทีไสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน฿หຌบรรลุปาหมาย มีคะนนความพึงพอ฿จทากับ  หรือคิด
ปนรຌอยละ  

   หนวยงานมีกําลังคนทีไมีความรูຌ ทักษะ ละสมรรถนะทีไหมาะสมตอการปฏิบัติราชการ
ตามบทบาท ภารกิจเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ ่แ หรือคิดปนรຌอยละ 

มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ ศ.  ูโ556 พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนคือคะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ  
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ ไเ ฿นป โ55ไ ละลดลงลใกนຌอย ปนรຌอยละ ็5 ฿นป โ555 ละ ฿นป โ556 
พิไมขึๅนปนรຌอยละ ็5  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู

ภ พท่ 4-5  นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง การวางผนละบริหารกําลังคน 

      ตัๅงตป พ.ศ. 2553ู2556 

รอยล

       ป พ ศ
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รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

 การวางผนละบริหารกําลังคน฿นชิงปริมาณละคุณภาพ  

    คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยรวมของประดในนีๅ คือ 6ใ หรือคิดปนรຌอยละ ็5 ดย
ประดในนีๅมีคําถามจํานวน ใ ขຌอ ซึไงคะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของตละขຌอรียงจากนຌอยเปหามาก ปนดังนีๅ

  ี หนวยงานมีกําลังคน฿นจํานวนทีไพียงพอตอการปฏิบัติราชการตามบทบาท ภารกิจ เดຌ
อยางมีประสิทธิภาพ ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ ใ5 หรือคิดปนรຌอยละ ็5 

   ี สวนราชการมีผน฿นการตรียมความพรຌอมดຌานกําลังคนละพัฒนาความรูຌ มีทักษะ ละ
สมรรถนะทีไสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน฿หຌบรรลุปาหมาย มีคะนนความพึงพอ฿จทากับ  หรือคิด
ปนรຌอยละ  

   หนวยงานมีกําลังคนทีไมีความรูຌ ทักษะ ละสมรรถนะทีไหมาะสมตอการปฏิบัติราชการ
ตามบทบาท ภารกิจเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ ่แ หรือคิดปนรຌอยละ 

มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ ศ.  -โ556 พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนคือคะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ  
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ ไเ ฿นป โ55ไ ละลดลงลใกนຌอย ปนรຌอยละ ็5 ฿นป โ555 ละ ฿นป โ556 
พิไมขึๅนปนรຌอยละ ็5  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ -

ภาพที่ ู นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง การวางผนละบริหารกําลังคน
      ตัๅงตป พ ศ. -

รຌอยละ 
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 แ.ใ นยบาย ผนงาน ละมาตรการการรักษาเวຌซึไงกำลังคนกลุมทีไมีสมรรถนะสูง 
  คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของประดในนีๅ คือ โ.5้ หรือคิดปนรຌอยละ ๆไ.็5 ดยประดในนีๅ
มีคำถามจำนวน แ ขຌอ คือ สวนราชการมีนยบายหรือนวทางทีไชัดจน฿นการพัฒนาละรักษาบุคลากรทีไมี
ศักยภาพสูง 
  มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสำรวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนทุกปคือคะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ 5็.โเ ฿น
ป โ55ใ ปนรຌอยละ ๆเ.ไเ ฿นป โ55ไ ละ พิไมปนรຌอยละ ๆไ.เเ ฿นป โ555 ละ ฿นป โ55ๆ พิไมขึๅนปน
รຌอยละ ๆไ.็5  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ไูๆ 
 



HR Scorecard Annual Report 2013

     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. 91

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

นยบาย ผนงาน ละมาตรการการรักษาเวຌซึ่งกําลังคนกลุมที่มีสมรรถนะสูง

   คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของประดในนีๅ คือ 5้ หรือคิดปนรຌอยละ ็5 ดยประดในนีๅ
มีคําถามจํานวน แ ขຌอ คือ สวนราชการมีนยบายหรือนวทางทีไชัดจน฿นการพัฒนาละรักษาบุคลากรทีไมี
ศักยภาพสูง

  มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ ศ.  -โ556 พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนทุกปคือคะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ โเ 
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ ไเ ฿นป โ55ไ ละ พิไมปนรຌอยละ เเ ฿นป โ555 ละ ฿นป โ556 พิไมขึๅน
ปนรຌอยละ ็5  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ -

ภาพที่ 4-6  นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง นยบาย ผนงาน ละมาตรการ 

      การรักษาเวຌซึไงกําลังคนกลุมทีไมีสมรรถนะสูง ตัๅงตป พ.ศ. 2553-2556 
รຌอยละ 

        ป พ ศ  

 ไ  ผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ

      คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยรวมของประดในนีๅ คือ ้6 หรือคิดปนรຌอยละ เเ ดย
ประดในนีๅมีคําถามจํานวน ็ ขຌอ ซึไงคะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของตละขຌอรียงจากนຌอยเปหามาก ปนดังนีๅ
  ี การหในอกาสความกຌาวหนຌา฿นการรับราชการอยางชัดจน ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จ
ทากับ 55 หรือคิดปนรຌอยละ 

     ี ความชืไอมัไน฿นคุณธรรมการปนบบอยางทีไดีของกลุมผูຌบริหารระดับสูงของสวนราชการ 
ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ ่6 หรือคิดปนรຌอยละ 

57.20 60.40 64.00 64.75 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

    

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

นยบาย ผนงาน ละมาตรการการรักษาไวຌซึ่งกําลังคนกลุมที่มีสมรรถนะสูง

   คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของประดในนีๅ คือ 5้ หรือคิดปนรຌอยละ ็5 ดยประดในนีๅ
มีคําถามจํานวน แ ขຌอ คือ สวนราชการมีนยบายหรือนวทางทีไชัดจน฿นการพัฒนาละรักษาบุคลากรทีไมี
ศักยภาพสูง

  มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ ศ.  ูโ556 พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนทุกปคือคะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ โเ 
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ ไเ ฿นป โ55ไ ละ พิไมปนรຌอยละ เเ ฿นป โ555 ละ ฿นป โ556 พิไมขึๅน
ปนรຌอยละ ็5  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู

ภาพที่ -   นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง นยบาย ผนงาน ละมาตรการ
      การรักษาเวຌซึไงกําลังคนกลุมทีไมีสมรรถนะสูง ตัๅงตป พ.ศ. 2553ู2556 
รຌอยละ 

 
        ป พ.ศ.  
 

 4  ผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ

      คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยรวมของประดในนีๅ คือ ้6 หรือคิดปนรຌอยละ เเ ดย
ประดในนีๅมีคําถามจํานวน ็ ขຌอ ซึไงคะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของตละขຌอรียงจากนຌอยเปหามาก ปนดังนีๅ
  ี การหในอกาสความกຌาวหนຌา฿นการรับราชการอยางชัดจน ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จ
ทากับ 55 หรือคิดปนรຌอยละ 

     ี ความชืไอมัไน฿นคุณธรรมการปนบบอยางทีไดีของกลุมผูຌบริหารระดับสูงของสวนราชการ 
ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ ่6 หรือคิดปนรຌอยละ 
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 แ.ไ  ผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ 
  คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยรวมของประดในนีๅ คือ โ.้ๆ หรือคิดปนรຌอยละ ็ไ.เเ ดย
ประดในนีๅมีคำถามจำนวน ็ ขຌอ ซึไงคะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของตละขຌอรียงจากนຌอยเปหามาก ปนดังนีๅ          
  แี การหในอกาสความกຌาวหนຌา฿นการรับราชการอยางชัดจน ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จ
ทากับ โ.55 หรือคิดปนรຌอยละ ๆใ.็5 
  โี ความชืไอมัไน฿นคุณธรรมการปนบบอยางทีไดีของกลุมผูຌบริหารระดับสูงของสวนราชการ
ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ โ.่ๆ หรือคิดปนรຌอยละ ็แ.5เ 
  ใี ความชืไอมัไน฿นคุณธรรมการปนบบอยางทีไดีของผูຌบังคับบัญชาดยตรง ซึไงมีคะนน
ความพึงพอ฿จทากับ โ.้5 หรือคิดปนรຌอยละ ็ใ.็5 
  ไี  ความชืไอมัไน฿นทักษะละความสามารถ฿นการบริหารของกลุมผูຌบริหารระดับสูงของ
สวนราชการ ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ โ.้่ หรือคิดปนรຌอยละ ็ไ.5เ 
  5ี ความชืไอมัไน฿นทักษะละความสามารถ฿นการบริหารของผูຌบังคับบัญชาดยตรง ซึไงมี
คะนนความพึงพอ฿จทากับ ใ.เเ หรือคิดปนรຌอยละ ็5.เเ 
  ๆี ความชืไอมัไน฿นคุณธรรมการปนบบอยางทีไดีของผูຌวาราชการจังหวัดทีไปฏิบัติงานอยู฿น
ปจจุบัน ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ ใ.แๆ หรือคิดปนรຌอยละ ็้.เเ 
  ็ี ความชืไอมัไน฿นทกัษะละความสามารถ฿นการบรหิารของผูຌวาราชการจังหวัด ทีไปฏิบัติงาน
อยู฿นปจจุบัน ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ ใ.โเ หรือคิดปนรຌอยละ ่เ.เเ 
  มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสำรวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนทุกปคือคะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ ๆไ.เเ 
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ ๆ5.โเ ฿นป โ55ไ ละ พิไมปนรຌอยละ ็โ.โ5 ฿นป โ555 ละ ฿นป โ55ๆ พิไมขึๅน
ปนรຌอยละ ็ไ.เเ รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ไู็ 



HR Scorecard Annual Report 2013

     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.92

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ี ความชืไอมัไน฿นคุณธรรมการปนบบอยางทีไดีของผูຌบังคับบัญชาดยตรง ซึไงมีคะนน
ความพึงพอ฿จทากับ ้5 หรือคิดปนรຌอยละ 
   ี  ความชืไอมัไน฿นทักษะละความสามารถ฿นการบริหารของกลุมผูຌบริหารระดับสูงของ 
สวนราชการ ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ ้่ หรือคิดปนรຌอยละ 
   ี ความชืไอมัไน฿นทักษะละความสามารถ฿นการบริหารของผูຌบังคับบัญชาดยตรง 
ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ เเ หรือคิดปนรຌอยละ 

ี ความชืไอมัไน฿นคุณธรรมการปนบบอยางทีไดีของผูຌวาราชการจังหวัดทีไปฏิบัติงานอยู฿น
ปจจุบัน ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ แ6 หรือคิดปนรຌอยละ 
   ี ความชืไอมัไน฿นทักษะละความสามารถ฿นการบริหารของผูຌวาราชการจังหวัด ทีไปฏิบัติงาน
อยู฿นปจจุบัน ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ โเ หรือคิดปนรຌอยละ 

    มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ ศ.  ูโ556 พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนทุกปคือคะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ เเ 
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ โเ ฿นป โ554 ละ พิไมปนรຌอยละ โ5 ฿นป โ555 ละ ฿นป โ556 พิไมขึๅน
ปนรຌอยละ เเ  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู

ภาพที่ 4-7  นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง ผนการสรຌางละพัฒนา 
      ผูຌบริหารทุกระดับตัๅงตป พ.ศ. 2553ู2556 
รอยละ

        ป พ ศ
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รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ี ความชืไอมัไน฿นคุณธรรมการปนบบอยางทีไดีของผูຌบังคับบัญชาดยตรง ซึไงมีคะนน
ความพึงพอ฿จทากับ ้5 หรือคิดปนรຌอยละ 
   ี  ความชืไอมัไน฿นทักษะละความสามารถ฿นการบริหารของกลุมผูຌบริหารระดับสูงของ 
สวนราชการ ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ ้่ หรือคิดปนรຌอยละ 
   ี ความชืไอมัไน฿นทักษะละความสามารถ฿นการบริหารของผูຌบังคับบัญชาดยตรง 
ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ เเ หรือคิดปนรຌอยละ 

ี ความชืไอมัไน฿นคุณธรรมการปนบบอยางทีไดีของผูຌวาราชการจังหวัดทีไปฏิบัติงานอยู฿น
ปจจุบัน ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ แ6 หรือคิดปนรຌอยละ 
   ี ความชืไอมัไน฿นทักษะละความสามารถ฿นการบริหารของผูຌวาราชการจังหวัด ทีไปฏิบัติงาน
อยู฿นปจจุบัน ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ โเ หรือคิดปนรຌอยละ 

    มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ ศ.  -โ556 พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนทุกปคือคะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ เเ 
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ โเ ฿นป โ554 ละ พิไมปนรຌอยละ โ5 ฿นป โ555 ละ ฿นป โ556 พิไมขึๅน
ปนรຌอยละ เเ  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ -

ภาพที่ -   นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง ผนการสรຌางละพัฒนา
      ผูຌบริหารทุกระดับตัๅงตป พ ศ. -
รอยละ 

 
        ป พ.ศ. 
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โ.  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 ฿นมิติดຌานประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคล มีการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จ
ขຌาราชการ฿น ใ ประดในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไสำคัญ เดຌก แี กิจกรรมละกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌองละทันวลา โี ระบบฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌอง
ทีไยงตรงละทันสมัย ละ ใี การ฿ชຌทคนลยีละทคนลยีสารสนทศ฿นกิจกรรมละกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล     
 ผลการสำรวจปรากฏวาขຌาราชการมีความพึงพอ฿จตอรืไอง ระบบฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความถูกตຌองทีไยงตรงละทันสมัยมากทีไสุด คือ คะนนฉลีไย โ.้ใ หรือคิดปนรຌอยละ ็ใ.โ5 รองลง
มาเดຌกรืไองการ฿ชຌทคนลยีละทคนลยีสารสนทศ฿นกิจกรรมละกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
คือ คะนนฉลีไย โ.่5 หรือคิดปนรຌอยละ ็แ.โ5 สวนรืไองทีไขຌาราชการมีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุดเดຌก
รืไองกิจกรรมละกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌองละทันวลา คือ คะนนฉลีไย โ.็้ หรือ
รຌอยละ ๆ้.็5 ดยผลการสำรวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นมิติประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากร
บุคคล มืไอคิดคะนนทียบปนรຌอยคะนน ปรากฏตามภาพทีไ ไู่ 
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สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. ้ใ

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ฿นมิติดຌานประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคล มีการสํารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จ
ขຌาราชการ฿น    ประดในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไสําคัญ เดຌก ี  กิจกรรมละกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌองละทันวลา ี ระบบฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌอง
ทีไยงตรงละทันสมัย ละ ี การ฿ชຌทคนลยีละทคนลยีสารสนทศ฿นกิจกรรมละกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล    

 ผลการสํารวจปรากฏวาขຌาราชการมีความพึงพอ฿จตอรืไอง ระบบฐานขຌอมูลดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌองทีไยงตรงละทันสมัยมากทีไสุด คือ คะนนฉลีไย  หรือคิดปนรຌอยละ 

 รองลงมาเดຌกรืไองการ฿ชຌทคนลยีละทคนลยีสารสนทศ฿นกิจกรรมละกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  คือ คะนนฉลีไย  หรือคิดปนรຌอยละ  สวนรืไองทีไขຌาราชการมีความพึงพอ฿จนຌอย
ทีไสุดเดຌกรืไองกิจกรรมละกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌองละทันวลา คือ คะนนฉลีไย 

็9 หรือรຌอยละ   ดยผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นมิติประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มืไอคิดคะนนทียบปนรຌอยคะนน ปรากฏตามภาพทีไ ู

ภาพที่ 4–8   ผลการสํารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการ 
 พลรือนประจําป พ.ศ. โ556  ฿นมิติประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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กิจกรรมละกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                              
มีความถูกตองละทนัวลา 

ระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ
ถูกตองที่ยงตรงละทันสมัย  

ทคนลยีละทคนลยีสารสนทศ฿นกิจกรรมละ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ทัๅงนีๅ มืไอพิจารณารายละอียดผลการสำรวจความความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการ 
฿นมิติประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ 
 

 โ.แ  กิจกรรมละกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌองละทันวลา 
  คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยรวมของประดในนีๅ คือ โ.็้ หรือคิดปนรຌอยละ ๆ้.็5 ดย
ประดในนีๅมีคำถามจำนวน โ ขຌอ ซึไงคะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของตละขຌอรียงจากนຌอยเปหามาก ปนดังนีๅ 
  แี หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล฿นสวนราชการมีการปรับปรุงมีการปรับปรุงดຌานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลทีไดีขึๅนมืไอทียบกับปทีไผานมา ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ โ.็โ หรือคิดปน
รຌอยละ ๆ่.เเ  
  โี หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล฿นจังหวัดทีไปฏิบัติการอยู฿นปจจุบันมีการปรับปรุงมีการ
ปรับปรุงดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไดีขึๅนมืไอทียบกับปทีไผานมา ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ โ.่5 
หรือคิดปนรຌอยละ ็แ.โ5 
  มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสำรวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅน คือ คะนนความพึงพอ฿จ฿นป โ55ใ ละ โ55ไ ทากัน 
คือ รຌอยละ ๆโ.ๆเ ละ พิไมปนรຌอยละ ๆ5.เเ ฿นป โ555 ละ ฿นป โ55ๆ พิไมขึๅนปนรຌอยละ ๆ้.็5  
รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ไู้ 
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ทัๅงนีๅ  มืไอพิจารณารายละอียดผลการสํารวจความความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการ 
฿นมิติประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ

 กิจกรรมละกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตองละทันวลา

     คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยรวมของประดในนีๅ คือ  หรือคิดปนรຌอยละ ็5 ดย
ประดในนีๅมีคําถามจํานวน  ขຌอ ซึไงคะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของตละขຌอรียงจากนຌอยเปหามาก ปนดังนีๅ

  ี หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล฿นสวนราชการมีการปรับปรุงมีการปรับปรุงดຌานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลทีไดีขึๅนมืไอทียบกับปทีไผานมา ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ  หรือคิดปน 
รຌอยละ  

  ี หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล฿นจังหวัดทีไปฏิบัติการอยู฿นปจจุบันมีการปรับปรุงมีการ
ปรับปรุงดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไดีขึๅนมืไอทียบกับปทีไผานมา ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ ่5 
หรือคิดปนรຌอยละ 

มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว ตัๅงตป 
พ ศ. ูโ556 พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅน คือ คะนนความพึงพอ฿จ฿นป โ55ใ ละ โ55ไ ทากัน คือ   
รຌอยละ 6เ ละ พิไมปนรຌอยละ เเ ฿นป โ555 ละ ฿นป โ556 พิไมขึๅนปนรຌอยละ ็5  
รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู

ภาพที่ 4-9  นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง กิจกรรมละกระบวนการบริหารทรัพยากร
      บุคคลมีความถูกตຌองละทันวลา ตัๅงตป พ.ศ. 2553ู2556 

รอยละ

      ป พ ศ
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รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ทัๅงนีๅ  มืไอพิจารณารายละอียดผลการสํารวจความความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการ 
฿นมิติประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ

 กจกรรม ล กร บวนก รบรห รทรพย กรบคคลมคว มถกตอง ล ทน วล

     คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยรวมของประดในนีๅ คือ  หรือคิดปนรຌอยละ ็5 ดย
ประดในนีๅมีคําถามจํานวน  ขຌอ ซึไงคะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของตละขຌอรียงจากนຌอยเปหามาก ปนดังนีๅ

  ี หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล฿นสวนราชการมีการปรับปรุงมีการปรับปรุงดຌานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลทีไดีขึๅนมืไอทียบกับปทีไผานมา ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ  หรือคิดปน 
รຌอยละ  

  ี หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล฿นจังหวัดทีไปฏิบัติการอยู฿นปจจุบันมีการปรับปรุงมีการ
ปรับปรุงดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไดีขึๅนมืไอทียบกับปทีไผานมา ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ ่5 
หรือคิดปนรຌอยละ 

มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว ตัๅงตป 
พ ศ. ูโ556 พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅน คือ คะนนความพึงพอ฿จ฿นป โ55ใ ละ โ55ไ ทากัน คือ   
รຌอยละ 6เ ละ พิไมปนรຌอยละ เเ ฿นป โ555 ละ ฿นป โ556 พิไมขึๅนปนรຌอยละ ็5  
รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู

ภ พท่ -   นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง กิจกรรมละกระบวนการบริหารทรัพยากร
      บุคคลมีความถูกตຌองละทันวลา ตัๅงตป พ ศ. ู

รอยล  
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 โ.โ  ระบบฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌองละทันวลา  
  คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของประดในนีๅ คือ โ.้ใ หรือคิดปนรຌอยละ ็ใ.โ5 ดยประดในนีๅ
มีคำถามจำนวน แ ขຌอ คือ ฐานขຌอมูลของทานทีไปรากฏ฿นระบบขຌอมูลสารสนทศการบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ความถูกตຌอง ละปนปจจุบัน 
  มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสำรวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนทุกปคือคะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ 5็.ๆเ ฿น
ป โ55ใ ปนรຌอยละ ๆโ.โเ ฿นป โ55ไ ละ พิไมปนรຌอยละ ๆๆ.เเ ฿นป โ555 ละ ฿นป โ55ๆ พิไมขึๅนปน
รຌอยละ ็ใ.โ5  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ไูแเ 
 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

 ระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตองละทันวลา 

    คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของประดในนีๅ คือ  หรือคิดปนรຌอยละ  ดยประดในนีๅ
มีคําถามจํานวน แ ขຌอ คือ ฐานขຌอมูลของทานทีไปรากฏ฿นระบบขຌอมูลสารสนทศการบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ความถูกตຌอง ละปนปจจุบัน

มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ ศ.  -โ556 พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนทุกปคือคะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ 6เ 
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ โเ ฿นป โ55ไ ละ พิไมปนรຌอยละ เเ ฿นป โ555 ละ ฿นป 556 พิไมขึๅน
ปนรຌอยละ โ5  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ -

ภาพที่ 4ู10  นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง ระบบฐานขຌอมูล 

                ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัๅงตป พ.ศ. 2553-2556 

รอยละ

         ป พ ศ  

  การ฿ชทคนลยีละทคนลยีสารสนทศ฿นกิจกรรมละกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

    คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของประดในนีๅ คือ ่5 หรือคิดปนรຌอยละ โ5 ดยประดในนีๅ
มีคําถามจํานวน แ ขຌอ คือ ระบบทคนลยีสารสนทศทีไ฿ชຌ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความหมาะสมตอ
การพิไมประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงาน

มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ ศ.  -โ556 พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนคือคะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ โเ  
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ 6เ ฿นป โ55ไ ละ ลดลงลใกนຌอยปนรຌอยละ โ5 ฿นป โ555 ละ ฿นป โ556 
พิไมขึๅนปนรຌอยละ โ5  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ -

57.6เ 6โ.โเ 66.เเ 
7ใ.โ5 

เ 

โเ 

4เ 
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8เ 

แเเ 

    

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

 ระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตองละทันวลา 

    คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของประดในนีๅ คือ  หรือคิดปนรຌอยละ  ดยประดในนีๅ
มีคําถามจํานวน แ ขຌอ คือ ฐานขຌอมูลของทานทีไปรากฏ฿นระบบขຌอมูลสารสนทศการบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ความถูกตຌอง ละปนปจจุบัน

มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ ศ.  ูโ556 พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนทุกปคือคะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ 6เ 
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ โเ ฿นป โ554 ละ พิไมปนรຌอยละ เเ ฿นป โ555 ละ ฿นป 556 พิไมขึๅน
ปนรຌอยละ โ5  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู

ภาพที่ ู   นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง ระบบฐานขຌอมูล
                ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัๅงตป พ ศ. ู

รอยละ 

 

         ป พ.ศ.  

  การ฿ชทคนลยีละทคนลยีสารสนทศ฿นกิจกรรมละกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

    คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของประดในนีๅ คือ ่5 หรือคิดปนรຌอยละ โ5 ดยประดในนีๅ
มีคําถามจํานวน แ ขຌอ คือ ระบบทคนลยีสารสนทศทีไ฿ชຌ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความหมาะสมตอ
การพิไมประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงาน

มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ ศ.  ูโ556 พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนคือคะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ โเ  
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ 6เ ฿นป โ554 ละ ลดลงลใกนຌอยปนรຌอยละ โ5 ฿นป โ555 ละ ฿นป โ556 
พิไมขึๅนปนรຌอยละ โ5  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู
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     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. ้5

 โ.ใ  การ฿ชຌทคนลยีละทคนลยสีารสนทศ฿นกจิกรรมละกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของประดในนีๅ คือ โ.่5 หรือคิดปนรຌอยละ ็แ.โ5 ดยประดในนีๅ
มีคำถามจำนวน แ ขຌอ คือ ระบบทคนลยีสารสนทศทีไ฿ชຌ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความหมาะสม
ตอการพิไมประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงาน 
  มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสำรวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ พบวามพีฒันาการทีไดขีึๅนคอืคะนนความพงึพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ ๆใ.โเ ฿นป โ55ใ 
ปนรຌอยละ ๆ5.ๆเ ฿นป โ55ไ ละ ลดลงลใกนຌอยปนรຌอยละ ๆ5.โ5 ฿นป โ555 ละ ฿นป โ55ๆ พิไมขึๅน
ปนรຌอยละ ็แ.โ5 รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ไูแแ 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพที่ 4-11  นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง การ฿ชຌทคนลยี ละทคนลยี   
       สารสนทศ฿นกิจกรรมละกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัๅงตป พ.ศ. 2553ู2556 
รอยละ 

 
        ป พ ศ

. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล

฿นมิติดຌานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคล มีการสํารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จ
ขຌาราชการ฿น  ไ  ประดในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไสําคัญ เดຌก ี  การธํารงรักษาเวຌซึไงผูຌปฏิบัติงานทีไ
จําปนตอการทํางาน฿หຌบรรลุปาหมายพันธกิจของสวนราชการ  ี ความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ   ี การสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนาอยางตอนืไอง 
ละ ี ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานละการประมินผลการปฏิบัติงานทีไมีประสิทธิภาพ    

 ผลการสํารวจปรากฏวาขຌาราชการมีความพึงพอ฿จตอรืไอง การธํารงรักษาเวຌซึไงผูຌปฏิบัติงานทีไจําปน
ตอการทํางาน฿หຌบรรลุปาหมายพันธกิจของสวนราชการ  คือ คะนนฉลีไย  หรือคิดปนรຌอยละ  
รองลงมาเดຌกรืไองการสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนาอยางตอนืไอง  คือ คะนนฉลีไย  หรือ 
คิดปนรຌอยละ  สวนรืไองทีไขຌาราชการมีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด เดຌก รืไอง คือ ระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานละการประมินผลการปฏิบัติงานทีไมีประสิทธิภาพ  ซึไงเดຌคะนนฉลีไย  หรือรຌอยละ   
ดยผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นมิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มืไอคิด
คะนนทียบปนรຌอยคะนน ปรากฏตามภาพทีไ ู
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รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพที่ -   นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง การ฿ชຌทคนลยี ละทคนลยี   
       สารสนทศ฿นกิจกรรมละกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัๅงตป พ.ศ. 2553ู2556 
รอยละ 

 
        ป พ.ศ. 

 

. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล

฿นมิติดຌานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคล มีการสํารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จ
ขຌาราชการ฿น  ไ  ประดในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไสําคัญ เดຌก ี  การธํารงรักษาเวຌซึไงผูຌปฏิบัติงานทีไ
จําปนตอการทํางาน฿หຌบรรลุปาหมายพันธกิจของสวนราชการ  ี ความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ   ี การสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนาอยางตอนืไ อง 
ละ ี ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานละการประมินผลการปฏิบัติงานทีไมีประสิทธิภาพ    

 ผลการสํารวจปรากฏวาขຌาราชการมีความพึงพอ฿จตอรืไอง การธํารงรักษาเวຌซึไงผูຌปฏิบัติงานทีไจําปน
ตอการทํางาน฿หຌบรรลุปาหมายพันธกิจของสวนราชการ  คือ คะนนฉลีไย  หรือคิดปนรຌอยละ  
รองลงมาเดຌกรืไองการสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนาอยางตอนืไอง  คือ คะนนฉลีไย  หรือ 
คิดปนรຌอยละ  สวนรืไองทีไขຌาราชการมีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด เดຌก รืไอง คือ ระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานละการประมินผลการปฏิบัติงานทีไมีประสิทธิภาพ  ซึไงเดຌคะนนฉลีไย  หรือรຌอยละ   
ดยผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นมิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มืไอคิด
คะนนทียบปนรຌอยคะนน ปรากฏตามภาพทีไ ู
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ใ. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ฿นมิติดຌานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคล มีการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จ
ขຌาราชการ฿น ไ ประดในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไสำคัญ เดຌก แี การธำรงรักษาเวຌซึไงผูຌปฏิบัติงาน
ทีไจำปนตอการทำงาน฿หຌบรรลุปງาหมายพนัธกจิของสวนราชการ โี ความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ   ใี การสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนาอยางตอนืไอง ละ ไี ระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงานละการประมินผลการปฏิบัติงานทีไมีประสิทธิภาพ     

 ผลการสำรวจปรากฏวาขຌาราชการมีความพึงพอ฿จตอรืไอง การธำรงรักษาเวຌซึไงผูຌปฏิบัติงานทีไจำปน
ตอการทำงาน฿หຌบรรลุปງาหมายพันธกิจของสวนราชการ คือ คะนนฉลีไย ใ.แโ หรือคิดปนรຌอยละ ็่.เเ 
รองลงมาเดຌกรืไองการสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนาอยางตอนืไอง คือ คะนนฉลีไย โ.้ๆ หรือคิดปน
รຌอยละ ็ไ.เเ สวนรืไองทีไขຌาราชการมีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด เดຌก รืไอง คือ ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
ละการประมินผลการปฏิบัติงานทีไมีประสิทธิภาพ ซึไงเดຌคะนนฉลีไย โ.็่ หรือรຌอยละ ๆ้.5เ ดยผลการ
สำรวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นมิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มืไอคิดคะนนทียบปน
รຌอยคะนน ปรากฏตามภาพทีไ ไูแโ 
 



HR Scorecard Annual Report 2013

     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.้ๆ
รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพที่ 4ู12  ผลการสํารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
  ขຌาราชการพลรือนประจําป พ.ศ. โ556  ฿นมิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ทัๅงนีๅ  มืไอพิจารณารายละอียดผลการสํารวจความความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการ 
฿นมิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ

 แ   การธํารงรักษาเวຌซึ่งผูຌปฏิบัติงานที่จําปนตอการทํางาน฿หຌบรรลุปาหมายพันธกิจของ 
        สวนราชการ  

     คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยรวมของประดในนีๅ คือ แโ หรือคิดปนรຌอยละ เเ ดย
ประดในนีๅมคีําถามจํานวน โ ขຌอ ซึไงคะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของตละขຌอรียงจากนຌอยเปหามาก ปนดังนีๅ

  ี  งานทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌปฏิบัติตรงกับหนຌาทีไความรับผิดชอบของตําหนงทีไดํารงอยู 
ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ  หรือคิดปนรຌอยละ  

  ี  รูຌสึกวางานทีไทํามีความทຌาทาย ละมีความสําคัญอยางมากตอความสํารใจของหนวยงาน  
ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ แไ  หรือคิดปนรຌอยละ 

มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ ศ.  ูโ556 พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนคือคะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ เเ  
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ ่เ ฿นป โ55ไ ละ ลดลงลใกนຌอยปนรຌอยละ เเ  ฿นป โ555 ละ ฿นป โ556 
พิไมขึๅนปนรຌอยละ เเ  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู

78.เเ 

7เ.25 

7ไ.เเ 

69.5เ 

เ แเ 2เ ใเ ไเ 5เ 6เ 7เ 8เ 9เ แเเ 

การธํารงรักษาเวຌซ่ึงผูຌปฏิบัติงานที่จําปนตอการทํางาน฿หຌ
บรรลุปาหมายพันธกิจของสวนราชการ 

ความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการ 

การสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนาอยางตอนื่อง 

ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ละการประมินผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธภิาพ 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพที่ ู   ผลการสํารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
  ขຌาราชการพลรือนประจําป พ ศ. โ556  ฿นมิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

ทัๅงนีๅ  มืไอพิจารณารายละอียดผลการสํารวจความความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการ  
฿นมิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ

 แ   การธํารงรักษาเวຌซึ่งผูຌปฏิบัติงานที่จําปนตอการทํางาน฿หຌบรรลุปาหมายพันธกิจของ 
        สวนราชการ  

     คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยรวมของประดในนีๅ คือ แโ หรือคิดปนรຌอยละ เเ ดย
ประดในนีๅมคีําถามจํานวน โ ขຌอ ซึไงคะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของตละขຌอรียงจากนຌอยเปหามาก ปนดังนีๅ

  ี  งานทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌปฏิบัติตรงกับหนຌาทีไความรับผิดชอบของตําหนงทีไดํารงอยู 
ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ  หรือคิดปนรຌอยละ  

  ี  รูຌสึกวางานทีไทํามีความทຌาทาย ละมีความสําคัญอยางมากตอความสํารใจของหนวยงาน  
ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ แไ  หรือคิดปนรຌอยละ 

มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ ศ.  -โ556 พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนคือคะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ เเ  
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ ่เ ฿นป โ55ไ ละ ลดลงลใกนຌอยปนรຌอยละ เเ  ฿นป โ555 ละ ฿นป โ556 
พิไมขึๅนปนรຌอยละ เเ  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ -

78.เเ 

7เ.25 

7ไ.เเ 

69.5เ 

เ แเ 2เ ใเ ไเ 5เ 6เ 7เ 8เ 9เ แเเ 

การธํารงรักษาเวຌซ่ึงผูຌปฏิบัติงานที่จําปนตอการทํางาน฿หຌ
บรรลุปาหมายพันธกิจของสวนราชการ 

ความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการ 

การสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนาอยางตอนื่อง 

ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ละการประมินผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธภิาพ 

 ทัๅงนีๅ มืไอพิจารณารายละอียดผลการสำรวจความความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการ
฿นมิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ 
 

 ใ.แ   การธำรงรกัษาเวຌซึไงผูຌปฏบิตังิานทีไจำปนตอการทำงาน฿หຌบรรลุปງาหมายพนัธกจิของสวนราชการ   
  คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยรวมของประดในนีๅ คือ ใ.แโ หรือคิดปนรຌอยละ ็่.เเ ดย
ประดในนีๅมีคำถามจำนวน โ ขຌอ ซึไงคะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของตละขຌอรียงจากนຌอยเปหามาก ปนดังนีๅ 
  แี งานทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌปฏิบัติตรงกับหนຌาทีไความรับผิดชอบของตำหนงทีไดำรงอยู ซึไงมี
คะนนความพึงพอ฿จทากับ ใ.เ้ หรือคิดปนรຌอยละ ็็.โ5  
  โี รูຌสึกวางานทีไทำมีความทຌาทาย ละมีความสำคัญอยางมากตอความสำรใจของหนวยงาน  
ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ ใ.แไ  หรือคิดปนรຌอยละ ็่.5เ 
  มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสำรวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนคือคะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ ็ใ.เเ ฿นป 
โ55ใ ปนรຌอยละ ็ไ.่เ ฿นป โ55ไ ละ ลดลงลใกนຌอยปนรຌอยละ ็โ.เเ  ฿นป โ555 ละ ฿นป โ55ๆ 
พิไมขึๅนปนรຌอยละ ็่.เเ  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ไูแใ 
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     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. 97

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพที่ 4-13  นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง การธํารงรักษาเวຌซึไงผูຌปฏิบัติงานทีไจําปน
  ตอการทํางาน฿หຌบรรลุปาหมายพันธกิจของสวนราชการ ตัๅงตป พ.ศ. 2553-2556 

รຌอยละ 

      ป พ ศ

 2   ความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ

คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของประดในนีๅ คือ ่ใ หรือคิดปนรຌอยละ โ5 ดยประดในนีๅ
มีคําถามจํานวน แ ขຌอ คือ นยบาย ผนงาน ครงการ กิจกรรมดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หนวยงานตຌนสังกัด หรือสวนราชการ ทีไกิดขึๅน฿นรอบปทีไผานมามีความหมาะสมละชวยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของขຌาราชการ

มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ ศ.  -โ556 พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนคือคะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ ไเ  
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ โเ ฿นป โ55ไ ละ ลดลงปนรຌอยละ 5เ  ฿นป โ555 ละ ฿นป โ556 พิไมขึๅน
ปนรຌอยละ โ5  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ -
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รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพที่ -   นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง การธํารงรักษาเวຌซึไงผูຌปฏิบัติงานทีไจําปน
  ตอการทํางาน฿หຌบรรลุปาหมายพันธกิจของสวนราชการ ตัๅงตป พ ศ. ู

รຌอยละ 

 

      ป พ.ศ. 

 2   ความพึงพอใจของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ

คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของประดในนีๅ คือ ่ใ หรือคิดปนรຌอยละ โ5 ดยประดในนีๅ
มีคําถามจํานวน แ ขຌอ คือ นยบาย ผนงาน ครงการ กิจกรรมดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หนวยงานตຌนสังกัด หรือสวนราชการ ทีไกิดขึๅน฿นรอบปทีไผานมามีความหมาะสมละชวยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของขຌาราชการ

มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ ศ.  ูโ556 พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนคือคะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ ไเ  
ในป โ55ใ ปนรຌอยละ โเ ฿นป โ55ไ ละ ลดลงปนรຌอยละ 5เ  ฿นป โ555 ละ ฿นป โ556 พิไมขึๅน
ปนรຌอยละ โ5  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู
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 ใ.โ   ความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
  คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของประดในนีๅ คือ โ.่ใ หรือคิดปนรຌอยละ ็เ.โ5 ดยประดในนีๅ
มีคำถามจำนวน แ ขຌอ คอื นยบาย/ผนงาน/ครงการ/กจิกรรมดຌานการบรหิารทรพัยากรบคุคลของหนวยงาน
ตຌนสังกัด หรือสวนราชการ ทีไกิดขึๅน฿นรอบปทีไผานมามีความหมาะสมละชวยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของขຌาราชการ 
  มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสำรวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ พบวามพีฒันาการทีไดขีึๅนคอืคะนนความพงึพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ ๆ้.ไเ ฿นป โ55ใ 
ปนรຌอยละ ็เ.โเ ฿นป โ55ไ ละ ลดลงปนรຌอยละ ๆเ.5เ  ฿นป โ555 ละ ฿นป โ55ๆ พิไมขึๅนปน
รຌอยละ ็เ.โ5 รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ไูแไ 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพที่ 4ู14  นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง ความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการ  
        บริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ตัๅงตป พ.ศ. 2553ู2556 

รຌอยละ 

         ป พ ศ

  3  การสนับสนุนใหຌกิดการรียนรูຌละพัฒนาอยางตอนื่อง

 คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยรวมของประดในนีๅ คือ ้6 หรือคิดปนรຌอยละ เเ ดย
ประดในนีๅมีคําถามจํานวน 6 ขຌอ ซึไงคะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของตละขຌอรียงจากนຌอยเปหามาก ปนดังนีๅ

  ี  สวนราชการมีระบบการจัดการความรูຌทีไสามารถขຌาถึงละนําเป฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานเดຌ  
ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ  หรือคิดปนรຌอยละ 
  ี  จังหวัดมีระบบการจัดการความรูຌทีไสามารถขຌาถึงละนําเป฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานเดຌ  
ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ ้แ หรือคิดปนรຌอยละ 
   ี  การบงปนลกปลีไยนขຌอมูลขาวสารละความรูຌ฿นสวนราชการสามารถสนับสนุนการ
บรรลุภารกิจละปาหมายของสวนราชการเดຌ  ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ   หรือคิดปนรຌอยละ 

    ผูຌบังคับบัญชาดยตรง฿หຌคํานะนํา฿นการทํางาน ละสนับสนุน฿นการพัฒนาละรียน
รูຌอยูสมอ ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ เเ  หรือคิดปนรຌอยละ 

ี การบงปนลกปลีไยนขຌอมูลขาวสารละความรูຌ฿นจังหวัดสามารถสนับสนุนการบรรลุ
ภารกิจละปาหมายของจังหวัดเดຌ ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ เโ หรือคิดปนรຌอยละ 

  ี การฝຄกอบรมละพัฒนาทีไเดຌรับสามารถสนับสนุนการทํางานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ซึไงมี
คะนนความพึงพอ฿จทากับ เใ  หรือคิดปนรຌอยละ 

69.4เ 7เ.2เ 
6เ.5เ 

7เ.25 

เ 

2เ 

4เ 

6เ 

8เ 

แเเ 

    

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพที่ ู   นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง ความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการ  
        บริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ตัๅงตป พ ศ. -

รຌอยละ 

 

         ป พ.ศ. 

 

  3  การสนับสนุนใหຌกิดการรียนรูຌละพัฒนาอยางตอนื่อง

 คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยรวมของประดในนีๅ คือ ้6 หรือคิดปนรຌอยละ เเ ดย
ประดในนีๅมีคําถามจํานวน 6 ขຌอ ซึไงคะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของตละขຌอรียงจากนຌอยเปหามาก ปนดังนีๅ

  ี  สวนราชการมีระบบการจัดการความรูຌทีไสามารถขຌาถึงละนําเป฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานเดຌ  
ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ  หรือคิดปนรຌอยละ 
  ี  จังหวัดมีระบบการจัดการความรูຌทีไสามารถขຌาถึงละนําเป฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานเดຌ  
ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ ้แ หรือคิดปนรຌอยละ 
   ี  การบงปนลกปลีไยนขຌอมูลขาวสารละความรูຌ฿นสวนราชการสามารถสนับสนุนการ
บรรลุภารกิจละปาหมายของสวนราชการเดຌ  ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ   หรือคิดปนรຌอยละ 

    ผูຌบังคับบัญชาดยตรง฿หຌคํานะนํา฿นการทํางาน ละสนับสนุน฿นการพัฒนาละรียน
รูຌอยูสมอ ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ เเ  หรือคิดปนรຌอยละ 

ี การบงปนลกปลีไยนขຌอมูลขาวสารละความรูຌ฿นจังหวัดสามารถสนับสนุนการบรรลุ
ภารกิจละปาหมายของจังหวัดเดຌ ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ เโ หรือคิดปนรຌอยละ 

  ี การฝຄกอบรมละพัฒนาทีไเดຌรับสามารถสนับสนุนการทํางานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ซึไงมี
คะนนความพึงพอ฿จทากับ เใ  หรือคิดปนรຌอยละ 

69.4เ 7เ.2เ 
6เ.5เ 

7เ.25 

เ 

2เ 

4เ 

6เ 

8เ 

แเเ 

2553 2554 2555 2556 



HR Scorecard Annual Report 2013

     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.98

 ใ.ใ  การสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนาอยางตอนืไอง 
  คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยรวมของประดในนีๅ คือ โ.้ๆ หรือคิดปนรຌอยละ ็ไ.เเ ดย
ประดในนีๅมีคำถามจำนวน ๆ ขຌอ ซึไงคะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของตละขຌอรียงจากนຌอยเปหามาก ปนดังนีๅ 
  แี สวนราชการมีระบบการจัดการความรูຌทีไสามารถขຌาถึงละนำเป฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานเดຌ 
ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ โ.่ๆ หรือคิดปนรຌอยละ ็แ.5เ 
  โี จังหวัดมีระบบการจัดการความรูຌทีไสามารถขຌาถึงละนำเป฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานเดຌ ซึไงมี
คะนนความพึงพอ฿จทากับ โ.้แ หรือคิดปนรຌอยละ ็โ.็5 
   ใี การบงปนลกปลีไยนขຌอมูลขาวสารละความรูຌ฿นสวนราชการสามารถสนับสนุนการ
บรรลุภารกจิละปງาหมายของสวนราชการเดຌ ซึไงมคีะนนความพงึพอ฿จทากบั โ.้ๆ หรอืคดิปนรຌอยละ ็ไ.เเ 
  ไี ผูຌบังคับบัญชาดยตรง฿หຌคำนะนำ฿นการทำงาน ละสนับสนุน฿นการพัฒนาละรียนรูຌ
อยูสมอ ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ ใ.เเ  หรือคิดปนรຌอยละ ็5.เเ 
  5ี การบงปนลกปลีไยนขຌอมูลขาวสารละความรูຌ฿นจังหวัดสามารถสนับสนุนการบรรลุ
ภารกิจละปງาหมายของจังหวัดเดຌ ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ ใ.เโ หรือคิดปนรຌอยละ ็5.5เ 
  ๆี การฝຄกอบรมละพัฒนาทีไเดຌรับสามารถสนับสนุนการทำงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ซึไงมี
คะนนความพึงพอ฿จทากับ ใ.เใ  หรือคิดปนรຌอยละ ็5.็5 
  มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสำรวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ.ศ.  โ55ใูโ55ๆ พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนทุกป คือ คะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ ๆใ.ๆเ 
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ ๆ5.่เ ฿นป โ55ไ ละ พิไมขึๅนปนรຌอยละ ๆ็.5เ  ฿นป โ555 ละ ฿นป โ55ๆ พิไมขึๅน
ปนรຌอยละ ็ไ.เเ รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ไูแ5 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ ศ.  -โ556 พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนทุกป คือ คะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ 6เ  
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ ่เ ฿นป โ55ไ ละ พิไมขึๅนปนรຌอยละ 5เ  ฿นป โ555 ละ ฿นป  
พิไมขึๅนปนรຌอยละ เเ  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ -

ภาพทีไ 4ู15  นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง การสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนา
   อยางตอนืไอง  ตัๅงตป พ.ศ. 2553-2556 

รຌอยละ 

 
      ป พ ศ  

ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานละการประมินผลการปฏิบัติงานทีไมีประสิทธิภาพ 

    คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยรวมของประดในนีๅ คือ ็่ หรือคิดปนรຌอยละ 5เ ดย
ประดในนีๅมีคําถามจํานวน ไ ขຌอ ซึไงคะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของตละขຌอรียงจากนຌอยเปหามาก ปนดังนีๅ

  ี  การประมินผลการปฏิบัติงาน฿นสวนราชการ จังหวัด สามารถจํานกระดับผลการ
ปฏิบัติงานของขຌาราชการเดຌอยางถูกตຌอง ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ ็ใ หรือคิดปนรຌอยละ  
  ี การพิจารณาลืไอนงินดือน฿นสวนราชการ จังหวัด มีความชืไอมยงกับผลการปฏิบัติงาน
สวนบุคคล ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ   หรือคิดปนรຌอยละ 
    ี หลักกณฑละวิธีการประมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ จังหวัด มีความชัดจน
ขຌา฿จงาย ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ ่เ  หรือคิดปนรຌอยละ  
    ี การเดຌรับการพัฒนาทักษะละความรูຌทีไสอดคลຌองกับผลการประมินการปฏิบัติราชการ 
ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ ่5  หรือคิดปนรຌอยละ  

63.6เ 65.8เ 67.5เ 
74.เเ 

เ 

2เ 

4เ 

6เ 

8เ 

แเเ 

    

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ ศ.  -โ55ๆ พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนทุกป คือ คะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ ๆเ  
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ ่เ ฿นป โ55ไ ละ พิไมขึๅนปนรຌอยละ 5เ  ฿นป โ555 ละ ฿นป  
พิไมขึๅนปนรຌอยละ เเ  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ -

ภาพทีไ -   นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง การสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนา
   อยางตอนืไอง  ตัๅงตป พ ศ. -

รຌอยละ 

 
      ป พ.ศ.  

 

ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานละการประมินผลการปฏิบัติงานทีไมีประสิทธิภาพ 

    คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยรวมของประดในนีๅ คือ ็่ หรือคิดปนรຌอยละ 5เ ดย
ประดในนีๅมีคําถามจํานวน ไ ขຌอ ซึไงคะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของตละขຌอรียงจากนຌอยเปหามาก ปนดังนีๅ

  ี  การประมินผลการปฏิบัติงาน฿นสวนราชการ จังหวัด สามารถจํานกระดับผลการ
ปฏิบัติงานของขຌาราชการเดຌอยางถูกตຌอง ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ ็ใ หรือคิดปนรຌอยละ  
  ี การพิจารณาลืไอนงินดือน฿นสวนราชการ จังหวัด มีความชืไอมยงกับผลการปฏิบัติงาน
สวนบุคคล ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ   หรือคิดปนรຌอยละ 
    ี หลักกณฑละวิธีการประมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ จังหวัด มีความชัดจน
ขຌา฿จงาย ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ ่เ  หรือคิดปนรຌอยละ  
    ี การเดຌรับการพัฒนาทักษะละความรูຌทีไสอดคลຌองกับผลการประมินการปฏิบัติราชการ 
ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ ่5  หรือคิดปนรຌอยละ  

63.6เ 65.่เ 67.5เ 
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HR Scorecard Annual Report 2013

     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. 99

 ใ.ไ ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานละการประมินผลการปฏิบัติงานทีไมีประสิทธิภาพ 
  คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยรวมของประดในนีๅ คือ โ.็่ หรือคิดปนรຌอยละ ๆ้.5เ ดย
ประดในนีๅมีคำถามจำนวน ไ ขຌอ ซึไงคะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของตละขຌอรียงจากนຌอยเปหามาก ปนดังนีๅ 
  แี  การประมินผลการปฏิบัติงาน฿นสวนราชการ/จังหวัด สามารถจำนกระดับผลการ
ปฏิบัติงานของขຌาราชการเดຌอยางถูกตຌอง ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ โ.็ใ หรือคิดปนรຌอยละ ๆ่.โ5  
  โี การพิจารณาลืไอนงินดอืน฿นสวนราชการ/จงัหวดั มีความชืไอมยงกับผลการปฏิบัติงาน
สวนบุคคล ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ โ.็5  หรือคิดปนรຌอยละ ๆ่.็5 
  ใี หลักกณฑละวิธีการประมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ/จังหวัด มีความชัดจน
ขຌา฿จงาย ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ โ.่เ  หรือคิดปนรຌอยละ ็เ.เเ 
  ไี การเดຌรับการพัฒนาทักษะละความรูຌทีไสอดคลຌองกับผลการประมินการปฏิบัติราชการ 
ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ โ.่5  หรือคิดปนรຌอยละ ็แ.โ5 
  มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสำรวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅน คือ คะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ ๆใ.ๆเ 
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ ๆ5.ๆเ ฿นป โ55ไ ละ ลดลงลใกนຌอยปนรຌอยละ ๆใ.็5  ฿นป โ555 ละ ฿นป โ55ๆ 
พิไมขึๅนปนรຌอยละ ๆ้.5เ รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ไูแๆ 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว ตัๅงตป 
พ ศ.  ูโ55ๆ พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅน คือ คะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ ๆเ  
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ ๆเ ฿นป โ55ไ ละ ลดลงลใกนຌอยปนรຌอยละ   ฿นป โ555 ละ ฿นป  
พิไมขึๅนปนรຌอยละ 5เ  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู

ภาพทีไ 4-16  นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ 

        ตัๅงตป พ.ศ. 2553ู2556 
รຌอยละ 

      ป พ ศ

ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ฿นมิติดຌานความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล  มีการสํารวจความคิดหในละความ 
พึงพอ฿จขຌาราชการ฿น  โ  ประดในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไสําคัญ เดຌก ี  การรับผิดชอบตอการ
ตัดสิน฿จดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ี  ความปรง฿ส฿นทุกกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 จากผลการสํารวจปรากฏวาขຌาราชการมีความพึงพอ฿จตอรืไองความปรง฿ส฿นทุกกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล    มีคะนนฉลีไยทากับ  ็ๆ  หรือคิดปนรຌอยละ เเ ซึไงมากกวารืไองการ
รับผิดชอบตอการตัดสิน฿จดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงเดຌคะนนฉลีไยทากับ  ๆ้ หรือคิดปนรຌอยละ 

โ5  ดยผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นมิติความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มืไอคิดคะนนทียบปนรຌอยคะนน ปรากฏตามภาพทีไ ู
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รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว ตัๅงตป 
พ ศ.  ูโ55ๆ พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅน คือ คะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ ๆเ  
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ ๆเ ฿นป โ55ไ ละ ลดลงลใกนຌอยปนรຌอยละ   ฿นป โ555 ละ ฿นป  
พิไมขึๅนปนรຌอยละ 5เ  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู

ภาพที่ -   นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
        ตัๅงตป พ.ศ. 2553ู2556 
รຌอยละ 

 
      ป พ.ศ. 
 

ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ฿นมิติดຌานความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล  มีการสํารวจความคิดหในละความ  
พึงพอ฿จขຌาราชการ฿น  โ  ประดในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไสําคัญ เดຌก ี  การรับผิดชอบตอการ
ตัดสิน฿จดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ี  ความปรง฿ส฿นทุกกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 จากผลการสํารวจปรากฏวาขຌาราชการมีความพึงพอ฿จตอรืไองความปรง฿ส฿นทุกกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล    มีคะนนฉลีไยทากับ  ็ๆ  หรือคิดปนรຌอยละ เเ ซึไงมากกวารืไองการ
รับผิดชอบตอการตัดสิน฿จดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงเดຌคะนนฉลีไยทากับ  ๆ้ หรือคิดปนรຌอยละ 

โ5  ดยผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นมิติความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มืไอคิดคะนนทียบปนรຌอยคะนน ปรากฏตามภาพทีไ ู
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ไ.  ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 ฿นมติดิຌานความพรຌอมรบัผดิดຌานการบรหิารทรพัยากรบคุคล มกีารสำรวจความคดิหในละความพึงพอ฿จ
ขຌาราชการ฿น โ ประดในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไสำคัญ เดຌก แี การรับผิดชอบตอการตัดสิน฿จดຌานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล โี ความปรง฿ส฿นทุกกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.100

 ทัๅงนีๅ มืไอพิจารณารายละอียดผลการสำรวจความความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการ 
฿นมิติความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล  พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ 
 

 ไ.แ  การรับผิดชอบตอการตัดสิน฿จดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยรวมของประดในนีๅ คือ โ.ๆ้ หรือคิดปนรຌอยละ ๆ็.โ5 ดย
ประดในนีๅมีคำถามจำนวน โ ขຌอ ซึไงคะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของตละขຌอรียงจากนຌอยเปหามาก ปนดังนีๅ 
  แี การตัดสิน฿จของกลุมผูຌบริหารระดับสูงของสวนราชการ฿นดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตัๅงอยูบนพืๅนฐานของหลักคุณธรรม หลักความสามารถละผลงาน ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ โ.ๆ่ หรือ
คิดปนรຌอยละ ๆ็.เเ  
  โี การชืไอมัไนวาคำรຌองทุกข/ความคับขຌอง฿จทุกรืไองของขຌาราชการเดຌผานการพิจารณาจาก
ผูຌบังคับบัญชาหนือขึๅนเปอยางปนธรรม ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ โ.็เ หรือคิดปนรຌอยละ ๆ็.5เ 
  มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสำรวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 

ตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅน คือ คะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ 5่.ๆเ ฿นป 
โ55ใ ปนรຌอยละ ๆใ.่เ ฿นป โ55ไ ละ ลดลงลใกนຌอยปนรຌอยละ ๆใ.5เ  ฿นป โ555 ละ ฿นป โ55ๆ 
พิไมขึๅนปนรຌอยละ ๆ็.โ5 รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ไูแ่ 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพที่ 4- 17  ผลการสํารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
   ขຌาราชการพลรือนประจําป พ.ศ. โ55  ๆ ฿นมิติความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ทัๅงนีๅ  มืไอพิจารณารายละอียดผลการสํารวจความความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการ 
฿นมิตคิวามพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล  พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ

 1  การรับผิดชอบตอการตัดสิน฿จดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล

     คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยรวมของประดในนีๅ คือ  หรือคิดปนรຌอยละ  ดย
ประดในนีๅมีคําถามจํานวน  ขຌอ ซึไงคะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของตละขຌอรียงจากนຌอยเปหามาก ปนดังนีๅ

  ี  การตัดสิน฿จของกลุมผูຌบริหารระดับสูงของสวนราชการ฿นดຌานการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตัๅงอยูบนพืๅนฐานของหลักคุณธรรม หลักความสามารถละผลงาน ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ 

 หรือคิดปนรຌอยละ  
  ี  การชืไอมัไนวาคํารຌองทุกข ความคับขຌอง฿จทุกรืไองของขຌาราชการเดຌผานการพิจารณาจาก
ผูຌบังคับบัญชาหนือขึๅนเปอยางปนธรรม ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ   หรือคิดปนรຌอยละ 

มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ ศ.  ูโ55ๆ พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅน คือ คะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ   
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ ่เ ฿นป โ55ไ ละ ลดลงลใกนຌอยปนรຌอยละ   ฿นป โ555 ละ ฿นป  
พิไมขึๅนปนรຌอยละ โ5  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู
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ความปรง฿ส฿นทุกกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพที่ -   ผลการสํารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
   ขຌาราชการพลรือนประจําป พศ. โ55  ๆ ฿นมิติความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

ทัๅงนีๅ  มืไอพิจารณารายละอียดผลการสํารวจความความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการ 
฿นมิตคิวามพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล  พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ

 1  การรับผิดชอบตอการตัดสิน฿จดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล

     คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยรวมของประดในนีๅ คือ  หรือคิดปนรຌอยละ  ดย
ประดในนีๅมีคําถามจํานวน  ขຌอ ซึไงคะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของตละขຌอรียงจากนຌอยเปหามาก ปนดังนีๅ

  ี  การตัดสิน฿จของกลุมผูຌบริหารระดับสูงของสวนราชการ฿นดຌานการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตัๅงอยูบนพืๅนฐานของหลักคุณธรรม หลักความสามารถละผลงาน ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ 

 หรือคิดปนรຌอยละ  
  ี  การชืไอมัไนวาคํารຌองทุกข ความคับขຌอง฿จทุกรืไองของขຌาราชการเดຌผานการพิจารณาจาก
ผูຌบังคับบัญชาหนือขึๅนเปอยางปนธรรม ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ   หรือคิดปนรຌอยละ 

มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ ศ.  ูโ55ๆ พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅน คือ คะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ   
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ ่เ ฿นป โ55ไ ละ ลดลงลใกนຌอยปนรຌอยละ   ฿นป โ555 ละ ฿นป  
พิไมขึๅนปนรຌอยละ โ5  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู
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การรับผิดชอบตอการตัดสิน฿จดຌานการบริหาร                        
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ความปรง฿ส฿นทุกกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 จากผลการสำรวจปรากฏวาขຌาราชการมีความพึงพอ฿จตอรืไองความปรง฿ส฿นทุกกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มีคะนนฉลีไยทากับ โ.็ๆ หรือคิดปนรຌอยละ ๆ้.เเ ซึไงมากกวารืไองการรับผิดชอบตอการ
ตัดสิน฿จดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงเดຌคะนนฉลีไยทากับ โ.ๆ้ หรือคิดปนรຌอยละ ๆ็.โ5 ดย
ผลการสำรวจความพงึพอ฿จของขຌาราชการ฿นมติคิวามพรຌอมรบัผดิดຌานการบรหิารทรพัยากรบคุคล มืไอคดิคะนน
ทียบปนรຌอยคะนน ปรากฏตามภาพทีไ ไูแ็ 



HR Scorecard Annual Report 2013

     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. 101

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพที่ 4-18  นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง การรับผิดชอบตอการตัดสิน฿จ 

        ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ตัๅงตป พ.ศ. 2553-2556 
รຌอยละ 

      ป พ ศ

 โ  ความปรง฿ส฿นทุกกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

    คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยรวมของประดในนีๅ คือ ็ๆ หรือคิดปนรຌอยละ เเ ดย
ประดในนีๅมีคําถามจํานวน ไ ขຌอ ซึไงคะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของตละขຌอรียงจากนຌอยเปหามาก ปนดังนีๅ

  ี  หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล฿นสวนราชการ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไปรง฿ส 
ชน การสรรหา การลืไอนตําหนง การยกยຌาย ปนตຌน  ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ  หรือคิดปน
รຌอยละ  
  ี  ความพึงพอ฿จตอความปรง฿ส฿นระบบประมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน฿น
รอบปทีไผานมา  ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ   หรือคิดปนรຌอยละ 
  ี หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล฿นสวนราชการมีความพรຌอม฿นการปຂดผยขຌอมูลหรือ
อธิบายการดํานินการเดຌ มืไอเดຌรับการรຌองรียนหรือรຌองทุกขมา  ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ  
หรือคิดปนรຌอยละ 
  ี หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล฿นจังหวัด มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไปรง฿ส ชน
การดํานินการทางวินัย การพัฒนาบุคลากร การประมินผลการปฏิบัติราชการ ปนตຌน ซึไงมีคะนนความ 
พึงพอ฿จทากับ ่็  หรือคิดปนรຌอยละ 

58.6เ 
6ใ.8เ 6ใ.5เ 67.โ5 
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รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพที่ -   นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง การรับผิดชอบตอการตัดสิน฿จ
        ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ตัๅงตป พ.ศ. 2553-2556 
รຌอยละ 

 
      ป พ.ศ. 

 

 โ  ความปรง฿ส฿นทุกกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

    คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยรวมของประดในนีๅ คือ ็ๆ หรือคิดปนรຌอยละ เเ ดย
ประดในนีๅมีคําถามจํานวน ไ ขຌอ ซึไงคะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของตละขຌอรียงจากนຌอยเปหามาก ปนดังนีๅ

  ี  หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล฿นสวนราชการ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไปรง฿ส 
ชน การสรรหา การลืไอนตําหนง การยกยຌาย ปนตຌน  ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ  หรือคิดปน
รຌอยละ  
  ี  ความพึงพอ฿จตอความปรง฿ส฿นระบบประมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน฿น
รอบปทีไผานมา  ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ   หรือคิดปนรຌอยละ 
  ี หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล฿นสวนราชการมีความพรຌอม฿นการปຂดผยขຌอมูลหรือ
อธิบายการดํานินการเดຌ มืไอเดຌรับการรຌองรียนหรือรຌองทุกขมา  ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ  
หรือคิดปนรຌอยละ 
  ี หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล฿นจังหวัด มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไปรง฿ส ชน
การดํานินการทางวินัย การพัฒนาบุคลากร การประมินผลการปฏิบัติราชการ ปนตຌน ซึไงมีคะนนความ 
พึงพอ฿จทากับ ่็  หรือคิดปนรຌอยละ 
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 ไ.โ  ความปรง฿ส฿นทุกกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยรวมของประดในนีๅ คือ โ.็ๆ หรือคิดปนรຌอยละ ๆ้.เเ ดย
ประดในนีๅมีคำถามจำนวน ไ ขຌอ ซึไงคะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของตละขຌอรียงจากนຌอยเปหามาก ปนดังนีๅ 
  แี  หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล฿นสวนราชการ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไปรง฿ส 
ชน การสรรหา การลืไอนตำหนง การยกยຌาย ปนตຌน ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ โ.ๆแ หรือคิดปน
รຌอยละ ๆ5.โ5  
  โี ความพึงพอ฿จตอความปรง฿ส฿นระบบประมนิผลการปฏบิตัริาชการของหนวยงาน฿นรอบ
ปทีไผานมา  ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ โ.็่  หรือคิดปนรຌอยละ ๆ้.5เ 
  ใี หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล฿นสวนราชการมีความพรຌอม฿นการปຂดผยขຌอมูลหรือ
อธิบายการดำนินการเดຌ มืไอเดຌรับการรຌองรียนหรือรຌองทุกขมา ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ โ.็้ หรือ
คิดปนรຌอยละ ๆ้.็5 
  ไี หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล฿นจังหวัด มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไปรง฿ส ชน
การดำนินการทางวนิยั การพฒันาบคุลากร การประมนิผลการปฏบิตัริาชการ ปนตຌน ซึไงมคีะนนความพึงพอ฿จ
ทากับ โ.่็  หรือคิดปนรຌอยละ ็แ.็5 
 

  มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสำรวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนทุกป คือ คะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ 5่.โเ 
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ ๆเ.ๆเ ฿นป โ55ไ ละ พิไมขึๅนปนรຌอยละ ๆใ.เเ ฿นป โ555 ละ ฿นป โ55ๆ 
พิไมขึๅนปนรຌอยละ ๆ้.เเ  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ไูแ้ 



HR Scorecard Annual Report 2013

     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.102

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

   มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ ศ. -โ556 พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนทุกป คือ คะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ   
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ 6เ ฿นป โ55ไ ละ พิไมขึๅนปนรຌอยละ   ฿นป โ555 ละ ฿นป  
พิไมขึๅนปนรຌอยละ 69.เเ  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ 4-19 

ภาพที่ 4-19  นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง ความปรง฿ส฿นทุกกระบวนการบริหาร
        ทรัพยากรบุคคล ตัๅงตป พ ศ. -

รຌอยละ 

        ป พ ศ  
 

. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน

 ฿นมิติดຌานคุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  มีการสํารวจความคิดหในละ
ความพึงพอ฿จขຌาราชการ฿น  ใ  ประดในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไสําคัญ เดຌก ี  ความพึงพอ฿จตอ
สภาพวดลຌอม฿นการทํางาน ละระบบงานทีไมีความยืดหยุนตามลักษณะงาน ี  การจัดสวัสดิการละ 
สิไงอํานวยความสะดวกมีความหมาะสมกับสภาพของหนวยงาน ละ ี การสงสริมความสัมพันธอันดีระหวาง
ขຌาราชการทุกระดับ

 จากผลการสํารวจ ปรากฏวาขຌาราชการมีความพึงพอ฿จตอรืไอง การสงสริมความสัมพันธอันดี
ระหวางขຌาราชการทุกระดับมากทีไสุด คือ คะนนฉลีไย  หรือคิดปนรຌอยละ  รองลงมาเดຌก 
รืไองความพึงพอ฿จตอสภาพวดลຌอม฿นการทํางาน ละระบบงานทีไมีความยืดหยุนตามลักษณะงาน 
คือ คะนนฉลีไย  หรือคิดปนรຌอยละ เเ  สวนรืไองทีไขຌาราชการมีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด เดຌก รืไอง 
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รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

   มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ ศ. -โ556 พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนทุกป คือ คะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ   
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ 6เ ฿นป โ55ไ ละ พิไมขึๅนปนรຌอยละ   ฿นป โ555 ละ ฿นป  
พิไมขึๅนปนรຌอยละ เเ  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ -

ภาพที่ -19  นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง ความปรง฿ส฿นทุกกระบวนการบริหาร
        ทรัพยากรบุคคล ตัๅงตป พ.ศ. 2553-2556 

รຌอยละ 

        ป พ ศ  
 

. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน

 ฿นมิติดຌานคุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  มีการสํารวจความคิดหในละ
ความพึงพอ฿จขຌาราชการ฿น  ใ  ประดในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไสําคัญ เดຌก ี  ความพึงพอ฿จตอ
สภาพวดลຌอม฿นการทํางาน ละระบบงานทีไมีความยืดหยุนตามลักษณะงาน ี  การจัดสวัสดิการละ 
สิไงอํานวยความสะดวกมีความหมาะสมกับสภาพของหนวยงาน ละ ี การสงสริมความสัมพันธอันดีระหวาง
ขຌาราชการทุกระดับ

 จากผลการสํารวจ ปรากฏวาขຌาราชการมีความพึงพอ฿จตอรืไอง การสงสริมความสัมพันธอันดี
ระหวางขຌาราชการทุกระดับมากทีไสุด คือ คะนนฉลีไย  หรือคิดปนรຌอยละ  รองลงมาเดຌก 
รืไองความพึงพอ฿จตอสภาพวดลຌอม฿นการทํางาน ละระบบงานทีไมีความยืดหยุนตามลักษณะงาน 
คือ คะนนฉลีไย  หรือคิดปนรຌอยละ เเ  สวนรืไองทีไขຌาราชการมีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด เดຌก รืไอง 
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รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

   มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ ศ. -โ556 พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนทุกป คือ คะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ   
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ 6เ ฿นป โ55ไ ละ พิไมขึๅนปนรຌอยละ   ฿นป โ555 ละ ฿นป  
พิไมขึๅนปนรຌอยละ เเ  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ -

ภาพที่ -  นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง ความปรง฿ส฿นทุกกระบวนการบริหาร
        ทรัพยากรบุคคล ตัๅงตป พ ศ. -

รຌอยละ 

 

        ป พ.ศ.  
 

. คุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน

 ฿นมิติดຌานคุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  มีการสํารวจความคิดหในละ
ความพึงพอ฿จขຌาราชการ฿น  ใ  ประดในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไสําคัญ เดຌก ี  ความพึงพอ฿จตอ
สภาพวดลຌอม฿นการทํางาน ละระบบงานทีไมีความยืดหยุนตามลักษณะงาน ี  การจัดสวัสดิการละ 
สิไงอํานวยความสะดวกมีความหมาะสมกับสภาพของหนวยงาน ละ ี การสงสริมความสัมพันธอันดีระหวาง
ขຌาราชการทุกระดับ

 จากผลการสํารวจ ปรากฏวาขຌาราชการมีความพึงพอ฿จตอรืไอง การสงสริมความสัมพันธอันดี
ระหวางขຌาราชการทุกระดับมากทีไสุด คือ คะนนฉลีไย  หรือคิดปนรຌอยละ  รองลงมาเดຌก 
รืไองความพึงพอ฿จตอสภาพวดลຌอม฿นการทํางาน ละระบบงานทีไมีความยืดหยุนตามลักษณะงาน  
คือ คะนนฉลีไย  หรือคิดปนรຌอยละ เเ  สวนรืไองทีไขຌาราชการมีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด เดຌก รืไอง 
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5. คุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน 
 

 ฿นมิติดຌานคุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน มีการสำรวจความคิดหในละความ
พึงพอ฿จขຌาราชการ฿น ใ ประดในการบรหิารทรพัยากรบคุคลทีไสำคญั เดຌก แี ความพงึพอ฿จตอสภาพวดลຌอม
฿นการทำงาน ละระบบงานทีไมีความยืดหยุนตามลักษณะงาน โี การจัดสวัสดิการละสิไงอำนวยความสะดวก
มีความหมาะสมกับสภาพของหนวยงาน ละ ใี การสงสริมความสัมพันธอันดีระหวางขຌาราชการทุกระดับ 
 

 จากผลการสำรวจ ปรากฏวาขຌาราชการมีความพึงพอ฿จตอรืไอง การสงสริมความสัมพันธอันดีระหวาง
ขຌาราชการทุกระดับมากทีไสุด คือ คะนนฉลีไย โ.้้ หรือคิดปนรຌอยละ ็ไ.็5 รองลงมาเดຌก รืไองความ
พึงพอ฿จตอสภาพวดลຌอม฿นการทำงาน ละระบบงานทีไมีความยืดหยุนตามลักษณะงาน คือ คะนนฉลีไย 
โ.่่ หรือคิดปนรຌอยละ ็โ.เเ สวนรืไองทีไขຌาราชการมีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด เดຌก รืไอง การจัดสวัสดิการ
ละสิไงอำนวยความสะดวกมคีวามหมาะสมกบัสภาพของหนวยงาน คอื คะนนฉลีไย โ.็่ หรอืรຌอยละ ๆ้.5เ  
ดยผลการสำรวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นมิติคุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน  
มืไอคิดคะนนทียบปนรຌอยคะนน ปรากฏตามภาพทีไ ไูโเ 
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     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. แเใ

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

การจัดสวัสดิการละสิไงอํานวยความสะดวกมีความหมาะสมกับสภาพของหนวยงาน คือ  คะนนฉลีไย ็่ 
หรือรຌอยละ 5เ  ดยผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นมิติคุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวาง
ชีวิตกับการทํางาน  มืไอคิดคะนนทียบปนรຌอยคะนน ปรากฏตามภาพทีไ -

ภาพที่ 4-20  ผลการสํารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
 ขຌาราชการพลรือนประจําป พ.ศ. โ55ๆ   ฿นมิตคิุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

ทัๅงนีๅ  มืไอพิจารณารายละอียดผลการสํารวจความความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการ 
฿นมิติคุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน   พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ

   ความพึงพอใจตอสภาพวดลຌอมในการทํางานละระบบงานที่มีความยืดหยุนตามลักษณะงาน

     คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยรวมของประดในนีๅ คือ  หรือคิดปนรຌอยละ  ดย
ประดในนีๅมีคําถามจํานวน  ขຌอ ซึไงคะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของตละขຌอรียงจากนຌอยเปหามาก ปนดังนีๅ

  ี  สภาพวดลຌอม ละบรรยากาศ฿นการทํางาน สนับสนุน฿หຌขຌาราชการสามารถ฿ชຌศักยภาพ
เดຌอยางตใมทีไ ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ  หรือคิดปนรຌอยละ ็5  
  ี  การมีความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวกับการทํางานทีดี  ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จ
ทากับ   หรือคิดปนรຌอยละ 
  ี สวนราชการมีระบบงานทีไยืดหยุนตามลักษณะงาน ละมีการ฿ชຌทคนลยีตางโ ทีไสงสริม
ละสนับสนุน฿หຌขຌาราชการปฏิบัติราชการเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ชน วลา สถานทีไปฏิบัติงานทีไยืดหยุนเดຌ 
การ฿ชຌทคนลยีสารสนทศพืไอลดภาระงาน ปนตຌน  ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ ้5  หรือคิดปน
รຌอยละ 
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ความพึงพอใจตอสภาพวดลຌอมในการทํางานละ
ระบบงานที่มีความยืดหยุนตามลกัษณะงาน 

การจัดสวัสดิการละสิ่งอํานวยความสะดวกมีความ
หมาะสมกับสภาพของหนวยงาน 

การสงสริมความสัมพันธอันดีระหวางขຌาราชการทุกระดับ 

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

การจัดสวัสดิการละสิไงอํานวยความสะดวกมีความหมาะสมกับสภาพของหนวยงาน คือ  คะนนฉลีไย ็่ 
หรือรຌอยละ 5เ  ดยผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นมิติคุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวาง
ชีวิตกับการทํางาน  มืไอคิดคะนนทียบปนรຌอยคะนน ปรากฏตามภาพทีไ -

ภาพที่ -   ผลการสํารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
 ขຌาราชการพลรือนประจําป พศ. โ55ๆ   ฿นมิตคิุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

 

 

ทัๅงนีๅ  มืไอพิจารณารายละอียดผลการสํารวจความความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการ 
฿นมิติคุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน   พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ

   ความพึงพอใจตอสภาพวดลຌอมในการทํางานละระบบงานที่มีความยืดหยุนตามลักษณะงาน

     คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยรวมของประดในนีๅ คือ  หรือคิดปนรຌอยละ  ดย
ประดในนีๅมีคําถามจํานวน  ขຌอ ซึไงคะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของตละขຌอรียงจากนຌอยเปหามาก ปนดังนีๅ

  ี  สภาพวดลຌอม ละบรรยากาศ฿นการทํางาน สนับสนุน฿หຌขຌาราชการสามารถ฿ชຌศักยภาพ
เดຌอยางตใมทีไ ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ  หรือคิดปนรຌอยละ ็5  
  ี  การมีความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวกับการทํางานทีดี  ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จ
ทากับ   หรือคิดปนรຌอยละ 
  ี สวนราชการมีระบบงานทีไยืดหยุนตามลักษณะงาน ละมีการ฿ชຌทคนลยีตางโ ทีไสงสริม
ละสนับสนุน฿หຌขຌาราชการปฏิบัติราชการเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ชน วลา สถานทีไปฏิบัติงานทีไยืดหยุนเดຌ 
การ฿ชຌทคนลยีสารสนทศพืไอลดภาระงาน ปนตຌน  ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ ้5  หรือคิดปน
รຌอยละ 
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ความพึงพอใจตอสภาพวดลຌอมในการทํางานละ
ระบบงานที่มีความยืดหยุนตามลกัษณะงาน 

การจัดสวัสดิการละสิ่งอํานวยความสะดวกมีความ
หมาะสมกับสภาพของหนวยงาน 

การสงสริมความสัมพันธอันดีระหวางขຌาราชการทุกระดับ 

 ทัๅงนีๅ มืไอพิจารณารายละอียดผลการสำรวจความความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการ 
฿นมิติคุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน พบวามีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ 
 

 5.แ  ความพงึพอ฿จตอสภาพวดลຌอม฿นการทำงานละระบบงานทีไมคีวามยดืหยุนตามลกัษณะงาน 
  คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยรวมของประดในนีๅ คือ โ.่่ หรือคิดปนรຌอยละ ็โ.เเ ดย
ประดในนีๅมีคำถามจำนวน 5 ขຌอ ซึไงคะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของตละขຌอรียงจากนຌอยเปหามาก ปนดังนีๅ 
  แี  สภาพวดลຌอม ละบรรยากาศ฿นการทำงาน สนับสนุน฿หຌขຌาราชการสามารถ฿ชຌศักยภาพ
เดຌอยางตใมทีไ ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ โ.่ใ หรือคิดปนรຌอยละ ็เ.็5   
  โี การมีความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวกับการทำงานทีดี ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ 
โ.่ๆ  หรือคิดปนรຌอยละ ็แ.5เ 
  ใี สวนราชการมีระบบงานทีไยดืหยุนตามลกัษณะงาน ละมกีาร฿ชຌทคนลยตีาง โ ทีไสงสริม
ละสนับสนุน฿หຌขຌาราชการปฏิบัติราชการเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ิชน วลา/สถานทีไปฏิบัติงานทีไยืดหยุนเดຌ 
การ฿ชຌทคนลยีสารสนทศพืไอลดภาระงาน ปนตຌนี ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ โ.้5 หรือคิดปน
รຌอยละ ็ใ.็5 
 

  มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสำรวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนทุกป คือ คะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ ๆไ.เเ 
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ ๆๆ.ๆเ ฿นป โ55ไ ละ พิไมขึๅนปนรຌอยละ ๆ่.็5  ฿นป โ555 ละ ฿นป โ55ๆ 
พิไมขึๅนปนรຌอยละ ็โ.เเ รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ไูโแ 
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     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.แเไ

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ ศ. ูโ556 พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนทุกป คือ คะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ   
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ 6เ ฿นป โ55ไ ละ พิไมขึๅนปนรຌอยละ   ฿นป โ555 ละ ฿นป  
พิไมขึๅนปนรຌอยละ เเ รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู

ภาพที่ 4-21  นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง สภาพวดลຌอม฿นการทํางาน 

        ละระบบงานทีไมีความยืดหยุน ตัๅงตป พ.ศ. 2553ู2556 
รຌอยละ 

      ป พ ศ  

 2 การจัดสวัสดิการละสิ่งอํานวยความสะดวกมีความหมาะสมกับสภาพของหนวยงาน
  คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของประดในนีๅ คือ ็่ หรือคิดปนรຌอยละ 5เ ดยประดในนีๅ
มีคําถามจํานวน แ ขຌอ คือ สวนราชการหรือหนวยงานมีการจัดสวัสดิการเดຌตรงกับความตຌองการของ
ขຌาราชการลຌว ตัวอยางสวัสดิการนอกหนือจากกฎหมายทีไกําหนด ชน การออมทรัพย การ฿หຌกูຌยืมงิน  
การคหะสงคราะห การฌาปนกิจสงคราะห การกีฬาละนันทนาการ การ฿หຌบริการของรຌานคຌาสวัสดิการ
การฝຄกอาชีพพืไอสริมรายเดຌหรือลดรายจาย฿หຌกสมาชิก ฯลฯ ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ ็่  หรือ
คิดปนรຌอยละ 

    มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ ศ.  ูโ556 พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนทุกป คือ คะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ 
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ โเ ฿นป โ55ไ ละ พิไมขึๅนปนรຌอยละ   ฿นป โ555 ละ ฿นป  
พิไมขึๅนปนรຌอยละ 5เ  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู
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รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ ศ. ูโ55ๆ พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนทุกป คือ คะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ   
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ ๆเ ฿นป โ55ไ ละ พิไมขึๅนปนรຌอยละ   ฿นป โ555 ละ ฿นป  
พิไมขึๅนปนรຌอยละ เเ รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู

ภาพที่ -   นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง สภาพวดลຌอม฿นการทํางาน
        ละระบบงานทีไมีความยืดหยุน ตัๅงตป พ ศ. ู
รຌอยละ 

 

      ป พ.ศ. 

 2 การจัดสวัสดิการละสิ่งอํานวยความสะดวกมีความหมาะสมกับสภาพของหนวยงาน
  คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของประดในนีๅ คือ ็่ หรือคิดปนรຌอยละ 5เ ดยประดในนีๅ
มีคําถามจํานวน แ ขຌอ คือ สวนราชการหรือหนวยงานมีการจัดสวัสดิการเดຌตรงกับความตຌองการของ
ขຌาราชการลຌว ตัวอยางสวัสดิการนอกหนือจากกฎหมายทีไกําหนด ชน การออมทรัพย การ฿หຌกูຌยืมงิน  
การคหะสงคราะห การฌาปนกิจสงคราะห การกีฬาละนันทนาการ การ฿หຌบริการของรຌานคຌาสวัสดิการ
การฝຄกอาชีพพืไอสริมรายเดຌหรือลดรายจาย฿หຌกสมาชิก ฯลฯ ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ ็่  หรือ
คิดปนรຌอยละ 

    มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ ศ.  ูโ55ๆ พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนทุกป คือ คะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ 
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ โเ ฿นป โ55ไ ละ พิไมขึๅนปนรຌอยละ   ฿นป โ555 ละ ฿นป  
พิไมขึๅนปนรຌอยละ 5เ  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ู
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 5.โ  การจัดสวัสดิการละสิไงอำนวยความสะดวกมีความหมาะสมกับสภาพของหนวยงาน 
  คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของประดในนีๅ คือ โ.็่ หรือคิดปนรຌอยละ ๆ้.5เ ดยประดในนีๅ
มีคำถามจำนวน แ ขຌอ คือ สวนราชการหรือหนวยงานมีการจัดสวัสดิการเดຌตรงกับความตຌองการของ
ขຌาราชการลຌว ิตัวอยางสวัสดิการนอกหนือจากกฎหมายทีไกำหนด ชน การออมทรัพย/การ฿หຌกูຌยืมงิน/
การคหะสงคราะห/การฌาปนกิจสงคราะห/การกีฬาละนันทนาการ/การ฿หຌบริการของรຌานคຌาสวัสดิการ/
การฝຄกอาชีพพืไอสริมรายเดຌหรือลดรายจาย฿หຌกสมาชิก ฯลฯี ซึไงมีคะนนความพึงพอ฿จทากับ โ.็่ หรือ
คิดปนรຌอยละ ๆ้.5เ 
  มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสำรวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅนทุกป คือ คะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ 5ๆ.ๆเ 
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ 5่.โเ ฿นป โ55ไ ละ พิไมขึๅนปนรຌอยละ ๆใ.โ5 ฿นป โ555 ละ ฿นป โ55ๆ พิไมขึๅน
ปนรຌอยละ ๆ้.5เ  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ไูโโ 
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     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. แเ5
รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพที่ 4-22  นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง การจัดสวัสดิการละสิไงอํานวยความ 
        สะดวกมีความหมาะสมกับสภาพของหนวยงาน ตัๅงตป พ.ศ. 2553-2556 

รຌอยละ  

        ป พ ศ

 3 การสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางขຌาราชการทุกระดับ 
 คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของประดในนีๅ คือ ้้ หรือคิดปนรຌอยละ ็5 ดยประดในนีๅมี
คําถามจํานวน แ ขຌอ คือ ความสัมพันธของขຌาราชการกับพืไอนรวมงาน ผูຌบังคับบัญชา ละผูຌปฏิบัติงาน฿น
หนวยงานอืไนโ ปนเปอยางมีมิตรภาพ ฿หຌกียรติ มีเมตรีจิต ละมีความเวຌวาง฿จตอ กัน ซึไงมีคะนน 
ความพึงพอ฿จทากับ ้้  หรือคิดปนรຌอยละ 

  มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว ตัๅงตป 
พ ศ.  -โ55ๆ พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅน คือ คะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ โเ ฿นป โ55ใ 
ปนรຌอยละ ไเ  ฿นป โ55ไ ละ ลดลงลใกนຌอยปนรຌอยละ   ฿นป โ555 ละ ฿นป  พิไมขึๅน
ปนรຌอยละ ็5  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ -
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รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพที่ -   นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง การจัดสวัสดิการละสิไงอํานวยความ 
        สะดวกมีความหมาะสมกับสภาพของหนวยงาน ตัๅงตป พ ศ. -

รຌอยละ  

 

        ป พ.ศ. 

 3 การสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางขຌาราชการทุกระดับ 
 คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของประดในนีๅ คือ ้้ หรือคิดปนรຌอยละ ็5 ดยประดในนีๅมี
คําถามจํานวน แ ขຌอ คือ ความสัมพันธของขຌาราชการกับพืไอนรวมงาน ผูຌบังคับบัญชา ละผูຌปฏิบัติงาน฿น
หนวยงานอืไนโ ปนเปอยางมีมิตรภาพ ฿หຌกียรติ มีเมตรีจิต ละมีความเวຌวาง฿จตอ กัน ซึไงมีคะนน 
ความพึงพอ฿จทากับ ้้  หรือคิดปนรຌอยละ 

  มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสํารวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว ตัๅงตป 
พ ศ.  -โ55ๆ พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅน คือ คะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ โเ ฿นป โ55ใ 
ปนรຌอยละ ไเ  ฿นป โ55ไ ละ ลดลงลใกนຌอยปนรຌอยละ   ฿นป โ555 ละ ฿นป  พิไมขึๅน
ปนรຌอยละ ็5  รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ -
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 5.ใ  การสงสริมความสัมพันธอันดีระหวางขຌาราชการทุกระดับ 
  คะนนความพึงพอ฿จฉลีไยของประดในนีๅ คือ โ.้้ หรือคิดปนรຌอยละ ็ไ.็5 ดยประดในนีๅ
มีคำถามจำนวน แ ขຌอ คือ ความสัมพันธของขຌาราชการกับพืไอนรวมงาน ผูຌบังคับบัญชา ละผูຌปฏิบัติงาน
฿นหนวยงานอืไน โ ปนเปอยางมีมิตรภาพ ฿หຌกียรติ มีเมตรีจิต ละมีความเวຌวาง฿จตอกัน ซึไงมีคะนน
ความพึงพอ฿จทากับ โ.้้  หรือคิดปนรຌอยละ ็ไ.็5 
  มืไอพิจารณานวนຌมคะนนผลการสำรวจความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไองดังกลาว 
ตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ พบวามีพัฒนาการทีไดีขึๅน คือ คะนนความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากรຌอยละ ๆ่.โเ 
฿นป โ55ใ ปนรຌอยละ ็แ.ไเ  ฿นป โ55ไ ละ ลดลงลใกนຌอยปนรຌอยละ ๆ้.5เ  ฿นป โ555 ละ ฿นป โ55ๆ 
พิไมขึๅนปนรຌอยละ ็ไ.็5 รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ไูโใ 
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     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.แเๆ รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพที่ 4-23  นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง การสงสริมความสัมพันธอันดี 
  ระหวางขຌาราชการทุกระดับ ตัๅงตป พ.ศ. 2553-2556 
รอยละ 

      ป พ ศ  

 

68.20 71.40 69.50 
74.75 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

    

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ปงบประมาณ  

ภาพที่ -   นวนຌมคะนนความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นรืไอง การสงสริมความสัมพันธอันดี
  ระหวางขຌาราชการทุกระดับ ตัๅงตป พ.ศ. 2553-2556 
รຌอยละ 

 

      ป พ.ศ.  
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สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. 107

บทที่ 5 
ประเด็นทาทายและขอเสนอแนะ 
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     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.108

บทที่ 5 
ประเด็นทาทายและขอเสนอแนะ 

 

 จากการติดตามละประมินผลการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ดย฿ชຌขຌอมูล
สภาพครงสรຌางกำลังคน฿นราชการพลรือน การประมนิสถานภาพการบรหิารทรพัยากรบคุคลของสวนราชการ 
ิAgenc Sureี การสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ิEmploee Sureี ประจำปงบประมาณ โ55ๆ ตลอดจนการประมวลจากคำถามปลายปຂดทีไสวนราชการ
ระบุถึงปญหาอุปสรรคละขຌอสนอนะ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล พบวายังมีประดในทຌาทายกีไยวกับ
การบริหารทรัพยากรบคุคลทีไสวนราชการ ละ ก.พ. ซึไงปนหนวยงานกลางบรหิารทรพัยากรบุคคลภาครัฐ จะตຌอง
รวมกันพัฒนาละปรับปรุงอยูหลายประดใน ต฿นบทนีๅจะขอนำสนอ ใ ประดในทีไสำคัญ เดຌก การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทีไมีความตกตาง฿นรืไองรุน/อายุ ิInterูgeneration Managementี การวางผน
ทางกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ  ละความปรง฿ส฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนีๅ 
 

แ. การบริหารทรัพยากรบุคคลทีไมีความตกตาง฿นรืไองรุน/อายุ 
    ิInterูgeneration Managementี 
 ฿นชวง ไ ทศวรรษทีไผานมา นักวิชาการ ทีไปรึกษาดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลละผูຌบริหารองคกร
ชัๅนนำทัๅง฿นประทศละตางประทศเดຌมุงความสน฿จเปทีไการปลีไยนปลงครงสรຌางประชากรวัยรงงานของ
ลกทีไกำลังคนรุนทีไกิดหลังสงครามลกครัๅงทีไสองกำลังจะพຌนเปจากองคกรละมีการหลัไงเหลขຌามาของกำลัง
คนรุน฿หมทีไมีการศึกษาสูงละมีคุณลักษณะฉพาะตัวทีไตกตางจากคนรุนกอนอยางชัดจน ดังนัๅนการทีไองคกร
มีกำลังคนทีไมีความตกตางหลากหลายของรุน/วัย หรือ Generation ยอมสงผลตอการบริหารจัดการกำลังคน
นืไองจากกำลังคนหลานัๅนติบตมาจากสภาวะศรษฐกิจ สังคม การมือง ละทคนลยีทีไตกตางกัน 
ประสบการณทีไคนตละ Generation เดຌผานมา฿นชวงชีวิตตัๅงตวัยดใกจนถึงวัยผูຌ฿หญ สงผลตอลักษณะนิสัย 
วิธีการมองลก ทัศนคติ นวความคิด ปງาหมาย คานิยม พฤติกรรมทีไสดงออก การจัดลำดับความสำคัญของ
รืไองตาง โ ฿นชีวิต ละวิธีการตัดสิน฿จ ซึไงองคประกอบหลานีๅหลอหลอม฿หຌกิดลักษณะฉพาะของกำลังคน
ตละรุน ิStereotpeี จนกิดปนวิถีการ฿ชຌชีวิต ิLife Stleี ทัๅงนีๅ อาจจำนกชวงอายุของกำลังคน฿นวัย
รงงานออกปนรุนตาง โ ทีไสำคัญ ใ รุน5 เดຌก รุน Bab Boomers ซึไงกิดระหวางป พ.ศ. โไู่้โ5เ็ 
ิอายุระหวาง 5เูๆ่ ป ณ พ.ศ. โ55็ี รุน Generation X  ซึไงกิดระหวางป พ.ศ. โ5เู่โ5โใ ิอายุระหวาง 
ใไูไ้ ป ณ พ.ศ. โ55็ี  ละรุน Generation Y ซึไงกิดระหวางป พ.ศ. โ5โไูโ5ไใ ิอายุระหวาง แไูใใ ป  
ณ พ.ศ. โ55็ี  ดยกลุม Bab Boomers ปนกลุมทีไมีชีวิตพืไอการทำงาน อดทน อดกลัๅน ยึดมัไน฿นกฎ 
ระบียบ กติกา ละขนบธรรมนียมประพณี ทำงานหนักพืไอสรຌางอนาคต รอคอยเดຌหากตຌอง฿ชຌวลานาน฿น
การประสบความสำรใจ ทุมทละจงรักภักดีตอองคกร สวนกลุม Generation X ซึไงเดຌรับการลีๅยงดูมาบบ
ดูลชวยหลือตัวองเดຌ ิLatchูke kidsี ปนกลุมทีไมีวินัยสามารถกำกับดูลตนองละทำงาน฿หຌสำรใจเดຌ
ดยอิสระตามลำพัง เมตຌองการการกำกับดูล฿กลຌชิด ชอบความเมปนทางการ ละริไม฿หຌความสำคัญกับรืไอง
ความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวละชีวิตการทำงาน ฿นขณะทีไ Generation Y  ปนกลุมทีไมีความปนตัวองสูง 

5 ฿ชຌคำจำกัดความของ “nited Nations Joint Staff Pension Fund : “NJSPF 
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กง฿นการ฿ชຌทคนลยี ตຌองการเดຌรับการอา฿จ฿สอยางมาก ชอบวิธีการทำงานบบยืดหยุนเมมีขຌอจำกัดรืไอง
สถานทีไละวลา ตຌองการเดຌรับขຌอมูลยຌอนกลับ฿นการกระทำของตนองบบทันที ตຌองการกຌาวหนຌาละ
ประสบความสำรใจดยรใว ฿หຌความสำคญัปนอยางมาก฿นรืไองความสมดลุระหวางชวีติสวนตวัละชีวิตการทำงาน 
 

 แ.แ. สภาพปญหา 
  จากการศึกษาครงสรຌางอายุของขຌาราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ พบวา 
  แ.แ.แ ขຌาราชการพลรือนซึไงมีจำนวน ใๆๆุ้55 คน มีอายุตไำกวา ใ5 ป หรือจัดอยู฿นกลุม 
Generation Y มีจำนวนรຌอยละ โแ.5ๆ  อายุ ใ5ูไ้ ป หรือจัดอยู฿นกลุม Generation X ซึไงปนกำลังคนกลุม
฿หญทีไสุดมีจำนวนประมาณครึไงหนึไงของจำนวนขຌาราชการพลรือนทัๅงหมด คือ มีจำนวนรຌอยละ 5เ.5็ ละมี
ขຌาราชการทีไอายุ 5เ ปขึๅนเป ซึไงจัดอยู฿นกลุม Bab boomer จำนวนรຌอยละ โ็.่็ 
  แ.แ.โ ฿นชวง แเ ปขຌางหนຌา ิปงบประมาณ โ55ๆูโ5ๆ5ี จะมีขຌาราชการกษียณอายุ
ราชการจำนวน ุ่่เ็โ คน หรือรຌอยละ โไ.เเ ของจำนวนขຌาราชการพลรือนสามัญ ดยมีกระทรวงทีไ
ขຌาราชการจะกษียณอายรุาชการ฿นชวงดงักลาวตัๅงตรຌอยละ ใเ ขึๅนเปจำนวนถงึ แเ กระทรวง ซึไงหมายความวา
จะมีขຌาราชการกลุม Generation Y ขຌามาทดทนกำลังคนทีไจะกษียณอายุราชการ฿นกระทรวงตาง โ หลานีๅ
ปนจำนวนมาก 
 

 แ.โ  ขຌอสนอนะ  
  พืไอ฿หຌการบริหารจดัการกำลงัคน฿นชวงอายุละรุนตาง โ ปนเปอยางราบรืไนละกดิประยชน
สูงสุดตอสวนราชการ  สำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการควรมีการดำนินการ ตามนวทางดังตอเปนีๅ 
  แ.โ.แ สำนักงาน ก.พ. 
   แี สริมสรຌางการตระหนักรูຌ฿หຌสวนราชการหในความจำปนละความสำคัญของ
การบริหารทรัพยากรบุคคลทีไมีความตกตาง฿นรืไองรุน/อาย ุ ดยพฒันาคูมอืการบรหิารกำลังคนตางชวงอายุ  
ิInterูgeneration Management Handbookี ซึไงประกอบดຌวยการสรຌางความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับ
ความตกตางของคน฿นตละชวงวัยละผลลัพธทีไจะกิดขึๅนกับประสิทธิภาพละประสิทธิผลขององคกร 
หากเมมกีารบรหิารจดัการอยางหมาะสม ตลอดจนนวทางหรอืนวปฏบิตัิกีไยวกบัการบรหิารกำลงัคนตางชวงวัย
ทีไกระทรวง/กรม สามารถนำเปประยุกตละดำนินการเดຌทันทีภาย฿ตຌบริบทปจจุบัน ชน นวทางการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการองคความรูຌภาย฿นองคกรดยครอบคลุมทัๅง Eplicit Knoledge ละ Implicit/Tacit 
Knoledge ปนตຌน 
   โี จัดวทีลกปลีไยนรียนรูຌ ดย฿หຌกระทรวง/กรม ทีไสามารถบริหารกำลังคน
ตางชวงอายุเดຌอยางมีประสทิธภิาพมา Sho า Share ฿หຌสวนราชการอืไนเดຌรยีนรูຌ พืไอนำเปปรับ฿ชຌละขยายผล
การดำนินการ฿นวงกวຌางตอเป 
   ใี  ออกบบระบบการสรรหาละคัดลือกละปรับปรุง฿หຌทันสมัย ดยศึกษาละ
กำหนดหลักกณฑ วิธีการทีไหมาะสมสำหรับ฿ชຌ฿นการสรรหาละคัดลือกกลุม Generation Y ทีไมีคุณลักษณะ
ทีไตຌองการ ซึไงจะตຌองปรับปรุงกฎ ระบียบ หลักกณฑทีไกีไยวขຌองพืไอ฿หຌสามารถ฿ชຌชองทางทีไหลากหลาย฿น
การสรรหากำลังคนคุณภาพเดຌตรงกับกลุมปງาหมายเดຌอยางรวดรใว  
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   ไี พัฒนาระบบคาตอบทน฿หมทีไมีความยืดหยุน สามารถปรับปลีไยน฿หຌสอดคลຌอง
ละสามารถสนองตอบความตຌองการทีไตกตางของกำลังคนตละชวงวัย ดยอาจปຂดอกาส฿หຌสวนราชการ
ออกบบ Compensation Mi ทีไหมาะกับกำลังคนตละ Generation ฿นสวนราชการ 
   5ี สรຌาง/ปรับปรุงครืไองมือ฿นการพัฒนาขຌาราชการ ิTraining Toolsี ทีไปน
มาตรฐานสำหรบั฿หຌสวนราชการนำเป฿ชຌ ดยการสรຌางครืไองมอืชวยตรยีมกำลงัคนกลุม Generation X ทีไกำลัง
จะกຌาวขึๅนมาสูตำหนงหัวหนຌางานละผูຌบริหารสวนราชการพืไอ฿หຌ฿ชຌ฿นการบริหารทีมงาน ชน Tools 
กีไยวกับ Leadershipุ Facilitator ละ Coaching พืไอชวยพิไมพูนความรูຌดຌานการบริหารจัดการละพิไม
ทักษะก Generation X ฿หຌสามารถปรับปลีไยนบทบาทตนอง จากการออกคำสัไง การควบคุม การปน
ผูຌบังคับบัญชาเปปนผูຌสอนงาน ิCoach/Facilitatorี ทีไมีคุณภาพ฿หຌกกำลังคนกลุม Generation Y 
   ๆี การพัฒนาระบบ Talent Management ดยทบทวน฿หຌมีการจำนก Talent 
สำหรับกำลังคน฿นตละ Generation พรຌอมกบัสรຌางมาตรการทีไชดัจน ฉพาะจาะจง ละหมาะสม฿นการบริหาร 
Talent ฿นตละ Generation  
   ็ี การสรຌางความสมดุลระหวางชีวิตละการทำงาน ิWorkูlife Balanceี ดย
ผลักดัน฿หຌมีการดำนินการกຌเข กฎ ระบียบ ละหลักกณฑทีไกีไยวขຌอง เดຌก ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดຌวยการลาของขຌาราชการ ละประกาศสำนักนายรัฐมนตรี รืไอง กำหนดวลาทำงานละวันหยุดราชการ 
พืไอ฿หຌมีความหมาะสมกับยุคสมัย รองรับระบบการจຌางงานทีไออกบบ฿หม฿หຌมีความยืดหยุนบบเรຌมิติของ
วลาละสถานทีไตามความจำปนละหมาะสมพืไอปนพืๅนฐาน฿หຌสวนราชการมีความมัไน฿จ ละสามารถ฿ชຌ
ปนนวทาง฿นการพัฒนา Workูlife Balance ฿นกระทรวง/กรม ฿หຌกิดขึๅนอยางปนรูปธรรม 
  แ.โ.โ สวนราชการ      
   แี นำระบบ Teleork/Flei Workplace/Homeูbased ork ทีไสำนักงาน ก.พ. 
เดຌพัฒนาคูมือละสงสริม฿หຌสวนราชการดำนินการตัๅงตป พ.ศ. โ55แ เปดำนินการตออยางปนระบบ 
   โี จัด฿หຌมีการยืดหยุนวลาทำงาน ิFleiูtimeี ทีไสามารถดำนินการเดຌตามมติ
คณะรัฐมนตรีกีไยวกับมาตรการการสลับวลาการทำงานของหนวยงานของรัฐฯ 
   ใี ปรับปรุงงานบางประภท฿หຌปน Automation มากขึๅน ดย฿ชຌทคนลยีขຌามา 
สนับสนุนละ฿ชຌ฿หຌปนประยชนมากทีไสุด 
   ไี จัด฿หຌมีสิไงอำนวยความสะดวกทีไทำ฿หຌขຌาราชการทุกรุนสามารถปฏิบัติงานเดຌอยาง
มีความสุข ชน มีครืไองคอมพิวตอรละอุปกรณทีไกีไยวขຌอง฿นจำนวนทีไหมาะสมละพียงพอ 
   5ี จัด฿หຌมีการอำนวยความสะดวกทีไตรงตามผลสำรวจความตຌองการของขຌาราชการ
฿นสังกัด ชน สถานรับดูลดใกลใก฿นทีไทำงาน  มีคายยาวชนระหวางปຂดภาครียน มีประกันชีวิตหมู ปนตຌน 
   ๆี มีระบบพีไลีๅยง ิMentorี ทีไมีการสงตอองคความรูຌละประสบการณจากรุนพีไสู
รุนนຌอง ฿นขณะดียวกันกใมี ”alue Sharing ระหวางรุนพีไละรุนนຌอง฿นลักษณะทีไปนการสืไอสารสองทาง 
ิtoูa communicationี 
   ็ี ควรมีการวิคราะหขຌอมูลกำลังคน฿นตละ Generation รวมทัๅงความตຌองการ
ตาง โ พืไอนำเป฿ชຌปนขຌอมูลประกอบการวางผนอัตรากำลังละตรียมการบริหารทรัพยากรบุคคลชิงรุก
฿นอนาคต 
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   ่ี นวทางฉพาะพืไอบริหารจัดการกำลังคนกลุม Generation X 
    ิแี ฿หຌความรูຌทีไกีไยวขຌอง ชน มี Classroom Training ละ Workshop 
กีไยวกับการวิคราะหคุณลักษณะของผูຌรวมทีมจากพฤติกรรมพืไอบริหารจัดการเดຌอยางหมาะสม 
    ิโี สรຌาง Role Model for Coach พืไอปนตຌนบบทีไดีหรือทำหนຌาทีไ
สอนการ coach ฿หຌกำลังคนกลุม Generation X 
    ิใี  กำหนด฿หຌมีอำนาจหนຌาทีไ ทีไสอดคลຌองกับความรับผิดชอบทีไมอบหมาย 
    ิไี  ฿หຌอิสระ฿นการทำงาน ดยเมกำกับดูล/ควบคุม฿กลຌชิด 
    ิ5ี ฿หຌขຌอมูลยຌอนกลับ ิFeedbackี ปนระยะ ตามรอบการประมินผล
การปฏิบัติงาน 
    ิๆี ฿หຌการดูลอา฿จ฿สมากขึๅน ดยอาจมี Career opportunit หรือ
อกาสกຌาวหนຌา฿นอาชพีทีไตรงตามความตຌองการของกำลงัคนกลุมนีๅ ซึไงอาจจะเม฿ชการลืไอนตำหนงตปนการ
รับผิดชอบงานทีไ฿หญ/ยาก/ทຌาทายมากขึๅน 
    ิ็ี สรຌางวัฒนธรรมองคกร ฿หຌมีบรรยากาศ฿นการทำงานทีไดี ชวยหลือ
กืๅอกูลซึไงกันละกัน 
   ้ี  นวทางฉพาะพืไอบริหารจัดการกำลังคนกลุม Generation Y  
    ิแี รงพัฒนากำลังคนกลุม Generation Y ฿หຌสามารถรับผิดชอบอยาง
ตใมทีไดยรใว รวมทัๅง฿หຌมีการพัฒนาอยางปนระบบละตอนืไอง 
    ิโี  สรຌางอกาส฿หຌเดຌสดงตน/Make isible ตอสังคม 
    ิใี ควบคุมการทำงาน฿หຌนຌอยลง ละ฿หຌอิสระ฿นการบริหารจัดการวิธีการ
ทำงานดຌวยตนอง 
    ิไี  ฿หຌคาตอบทนทีไสอดคลຌองกับผลงาน/การสดงพฤติกรรมทีไดี 
    ิ5ี ฿หຌขຌอมูลยຌอนกลับ ิFeedbackี บบรวดรใว/฿นทันที ละสมไำสมอ
ปนประจำ 
    ิๆี สรຌางบรรยากาศทีไดี฿นการทำงาน ชน ลดความปนทางการ มีความ
ปนกันอง ตกตงสถานทีไทำงานบบสด฿ส มีมุมพักผอน ละนำ Technolog มา฿ชຌมากขึๅน 
    ิ็ี  มีบริการ Career adice ดย฿หຌขຌอมูลกีไยวกับ Career Path หรือ
ชีๅนะ฿หຌหในภาพ฿นอนาคตวาประสบการณทีไสัไงสมจากการปฏิบัติราชการ฿นหนຌาทีไจะกอ฿หຌกิดประยชน
฿นรูปบบ฿ด ดยสຌนทางความกຌาวหนຌาอาจเม฿ชการติบตทางนวดิไงดยการลืไอนตำหนงพียงอยางดียว 
ตอาจหมายถึงการติบต฿นนวราบทีไเดຌรับความชืไอถือเวຌวาง฿จ฿หຌรับผิดชอบงานทีไมีคุณคามีความทຌาทาย
หรือมีความสำคัญมากยิไงขึๅน  
 

โ. การวางผนทางกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ 
 ปจจุบันภารกิจสำคัญทีไทຌาทายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรทัๅงภาครัฐละอกชนคือ
การพัฒนาละการรกัษาบคุลากรทีไมศีกัยภาพ฿นทกุระดบัเวຌ฿นองคกร ดย฿นองคกรภาครฐัปญหาการรักษาบุคลากร
ทีไมีศักยภาพนับวันจะมีความสำคัญยิไงขึๅน นืไองจาก฿นอนาคตภาครัฐจะมีการสูญสียกำลังคนอันนืไองมาจาก
การกษียณอายุราชการจำนวนมากดย฿นจำนวนนีๅสวน฿หญจะปนผูຌทีไดำรงตำหนงสำคัญละตำหนง
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ระดับสูงของสวนราชการ ซึไงหากสวนราชการเมมีการตรียมกำลังคนทีไมีอายุราชการนຌอยหรือกำลังคนรุน฿หม
฿หຌมีความรูຌความสามารถละประสบการณทีไพียงพอ อาจจะตຌองพบกับความยากลำบาก฿นการคຌนหาผูຌมีความ
รูຌความสามารถละมีศักยภาพหมาะสมกับตำหนงทีไวางลง฿นอนาคตเดຌ ดังนัๅน การจัดทำทางกຌาวหนຌา฿น
สายอาชีพจึงปนกิจกรรมทีไมีความสำคัญตอการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมาก นืไองจากจะปนการตรียม
กำลังคน฿นอนาคตลຌว ยังปนสิไงทีไสามารถจูง฿จละรักษาขຌาราชการทุกกลุม฿หຌทุมทละปรับปรุงงาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพดียิไงขึๅนดຌวย 
 

 โ.แ สภาพปญหา 
  โ.แ.แ จากการสำรวจความคิดหในละความพงึพอ฿จของขຌาราชการ฿นป พ.ศ. โ55ๆ พบวา
ขຌาราชการสวน฿หญมีความพึงพอ฿จตอความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ฿นระดับคอนขຌางตไำ คือ เดຌคะนน โ.55 
จากคะนนตใม ไ หรือคิดปนรຌอยละ ๆใ.็5   
  โ.แ.โ ขຌาราชการสวน฿หญกษียณอายุราชการขณะดำรงตำหนง฿นระดับชำนาญงาน
ละระดับชำนาญการ ทำ฿หຌมองเมหในความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพละขาดรงจูง฿จ฿นการพัฒนาผลงาน 
  โ.แ.ใ สวนราชการยั ง เม เดຌ วางผน฿นการสรຌางละพัฒนาทางกຌ าวหนຌ า ฿หຌกับ
ขຌาราชการอยางปนระบบ สวน฿หญนຌนการติบตตามครงสรຌางสายการบังคับบัญชา ิ”ertical Career 
Pathี ตยังเมเดຌ฿หຌความสำคัญกับทางกຌาวหนຌา฿นนวระนาบ ิHoriontal and Spiral Career Pathี ทีไนຌน
การสัไงสมประสบการณทีไหลากหลาย พืไอ฿หຌมีความพรຌอมสำหรับการดำรงตำหนงทีไสูงขึๅน หรือมีอกาส
กຌาวหนຌา฿นสายอาชีพมากขึๅน 
 

 โ.โ ขຌอสนอนะ 
  โ.โ.แ ฝຆายบริหารละฝຆายทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตาง โ ควร฿หຌความสำคัญละ
฿หຌความสนับสนุน฿นการจัดทำทางกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ฿หຌกขຌาราชการ฿นสังกัด พืไอสรຌางขวัญละกำลัง฿จ
ละสรຌางรงจูง฿จ฿นการพัฒนางานของสวนราชการ฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน ดยการจัดทำสຌนทาง
ความกຌาวหนຌา฿นอาชีพทีไชัดจน ละหลากหลายพืไอ฿หຌขຌาราชการมีทางกຌาวหนຌา฿นอาชีพทีไหมาะสมกับความรูຌ
ความสามารถละสมรรถนะของตน 
  โ.โ.โ ควรมีการศึกษาถึงความหมาะสมของครงสรຌางตำหนงของสวนราชการ  
การจัดสายการบังคับบัญชา ละชวงการบังคับบัญชา ิSpan of controlี ซึไงปนพืๅนฐานสำคัญของการจัดทำ
สຌนทางความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ  
  โ.โ.ใ ควรมีการจัดทำผนสรຌางความตอนืไอง฿นการบริหารราชการ ิSuccession Planี 
พืไอตรียมคนขຌาสูตำหนงสำคัญของสวนราชการ 
  โ.โ.ไ ควรมีการพัฒนาขຌาราชการ ฿หຌมีความรูຌ ทักษะ ละสมรรถนะ ทีไหมาะสมพรຌอมรับ
การตงตัๅง฿หຌดำรงตำหนง฿นระดับสูงขึๅน ทัๅงนีๅ อาจมีการจัดทำผนพัฒนารายบุคคล ิIDPี สำหรับตำหนง
สำคัญของสวนราชการ ดยสวนราชการตຌองสรຌางความชืไอมยงระหวางการพัฒนากับระบบความกຌาวหนຌา
฿นอาชีพ ดยจะตຌองสงสรมิ฿หຌการพฒันาปนการรยีนรูຌจากนืๅองานหรอืประสบการณ ิEperiential Learningี 
อยางปนระบบ  
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ใ. ความปรง฿ส฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 นวความคิดรืไองความปรง฿ส ิTransparencี ฿นกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลถูกนำมา฿ชຌ
฿นหนวยงานภาครัฐ฿นฐานะทีไปนสวนหนึไงของระบบคุณธรรม ิMerit Sstemี ซึไงปนสาหลักสำคัญของ
การบริหารทรพัยากรบคุคล฿นภาครฐัมาตดมิ ความปรง฿ส฿นกระบวนการสรรหา ลืไอน อน ยຌาย ละการพัฒนา
ถือวาปนหัว฿จสำคัญของการบริหารราชการยุค฿หม ทีไนຌนความพรຌอมรับผิดละตรวจสอบเดຌ กลาวคือ
ผูຌบริหารทุกระดับของสวนราชการตຌองรับผิดละรับชอบตอการตัดสิน฿จดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ทุกรืไอง฿นฐานะทีไปนผูຌรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลดยตรงของหนวยงาน  การสรຌางความปรง฿ส฿น
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ถือปนสวนหนึไงของความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ิHR Accountabilitี ซึไงมีวัตถุประสงค คือ ิแี พืไอ฿หຌกิดความปรง฿ส฿นทุกกระบวนการของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตัๅงตกระบวนละคัดลือกบุคลากร การบรรจุ ตงตัๅง การพัฒนาละการสงสริม
ความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ ิโี พืไอ฿หຌบุคลากรละจຌาหนຌาทีไเดຌรับการพัฒนา฿หຌมีจิตสำนึกรืไองความปรง฿ส
฿นกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ละ ิใี พืไอ฿หຌความปรง฿สปนครืไองมือ฿นการรักษาเวຌซึงคนดี
มีสมรรถนะสูง ฿หຌทำงานดຌวยความมุงมัไน วิริยะ อุตสาหะละยังประยชนสูงสุดตอองคกร ดยประดใน฿นรืไอง
ความปรง฿ส฿นการบริหารทรัพยากรบุคล มีสภาพปญหา ละขຌอสนอนะ ดังนีๅ  
 

 ใ.แ สภาพปญหา 
  ใ.แ.แ ผลการสำรวจความคดิหในละความพงึพอ฿จของขຌาราชการตอการบรหิารทรัพยากร
บุคคลตัๅงตป พ.ศ. โ55ใูโ55ๆ พบวา ความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นมิติทีไ ไ คือความพรຌอมรับผิดดຌาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงนຌนรืไองความปรง฿ส฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล มีคะนนตไำกวามิติอืไน โ 
฿นทุกป ตมีนวนຌมความพึงพอ฿จสูงขึๅน คือรຌอยละ 5่.โเ รຌอยละ ๆแ.่เ รຌอยละ ๆใ.โ5 ละ รຌอยละ ๆ่.5เ 
ตามลำดับ  
  ใ.แ.โ ผลการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการ฿นป พ.ศ. โ55ๆ พบวา
ขຌอคำถามทีไมีคะนนความพึงพอ฿จตไำสุด 5 คำถาม ปนคำถามรืไองทีไกีไยวกับความปรง฿ส฿นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจำนวน โ คำถาม เดຌก ิแี หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล฿นสวนราชการมีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทีไปรง฿ส ชน การสรรหา การลืไอนตำหนง การยกยຌาย ปนตຌน ดยมีคะนนความพึงพอ฿จ 
รຌอยละ ๆ5.โ5 ิโี การตัดสิน฿จของกลุมผูຌบริหารระดับสูงของสวนราชการ฿นดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตัๅงอยูบนพืๅนฐานของหลักคุณธรรม หลักความสามารถละผลงาน ดยมีคะนนความพึงพอ฿จ รຌอยละ ๆ็.เเ  
  ใ.แ.ใ จากคำถามปลายปຂดของบบประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำ
ปงบประมาณ โ55ๆ สวนราชการหลายหงระบุวา ขຌาราชการขาดความชืไอมัไน฿นกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อาท ิการประมนิผลการปฏบิตัริาชการ ละการตงตัๅงยกยຌาย ปนตຌน ทำ฿หຌขาดขวัญกำลัง฿จ
ละความมุงมัไน฿นการทำงาน    
 

 ใ.โ ขຌอสนอนะ 
  สวนราชการควรดำนินการพืไอสรຌางความปรง฿ส฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลดยมี
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นวทาง ดังนีๅ 
  ใ.โ.แ การสรຌางความปรง฿ส฿นกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   ดังนีๅ 
   แี สรຌางความปรง฿ส฿นกระบวนการสรรหาบคุคลขຌาสูสวนราชการ฿นตำหนงตาง โ  
   โี กำหนดหลักกณฑ฿นการบรรจุตงตัๅง ละการลืไอนตำหนงอยางปຂดผย 
   ใี มีระบบละขัๅนตอน฿นการพจิารณาความดคีวามชอบ฿หຌกบคุลากรอยางปนระบบ
ละปຂดผย 
   ไี มีระบบการพัฒนาบุคลากรทีไชัดจน ปนธรรมละหมาะสม 
   5ี มีกระบวนการ฿นการรักษาบุคลากร ดຌวยระบบคุณธรรมละความปรง฿ส 
  ใ.โ.โ การสรຌางความปรง฿ส฿นระบบการ฿หຌคุณ ดังนีๅ 
   แี มีการกำหนดหลักกณฑการพิจารณาความดีความชอบทีไชัดจน บนพืๅนฐานของ
ระบบคุณธรรม 
   โี มีการพจิารณาความดคีวามชอบ฿นรปูของคณะกรรมการทีไมาจากทกุหนวยงาน฿นสังกัด 
   ใี มีการสรຌางระบบการ฿หຌคุณทีไสรຌางรงจูง฿จ฿หຌขຌาราชการมุงมัไนปฏิบัติงานดຌวย
ความซืไอสัตยสุจริต มุงมัไนบริหาร฿หຌกิดผลดีตอหนวยงาน หรือประชาชน 
   ไี มีระบบการ฿หຌคุณทีไสรຌางรงจูง฿จ฿หຌบุคลากรกิดการคิดสรຌางสรรคผลงานทีไกอ฿หຌ
กิดนวัตกรรม หรือมีผลการปฏิบัติงานดีดนทีไปนประยชนตอประชาชนหรือประทศชาติ 
   5ี มีการสรຌางระบบการสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ละการรักษาวินัย฿น
การปฏิบัติหนຌาทีไราชการ 
   ๆี มีการสรຌางระบบคาตอบทนละสวัสดิการทีไพิไมพูนจาการปฏิบัติงาน฿นระบบ
ราชการอยางปຂดผย 
 

  ใ.โ.ใ การสรຌางความปรง฿ส฿นระบบการลงทษทางวินัย  ดังนีๅ 
   แี มีระบบควบคมุ กำกบัการปฏบิตังิานของขຌาราชการทีไชดัจน สมอภาคละปนธรรม 
   โี มีระบบการลงทษบุคลากรผูຌกระทำผิดวินัยทีไปรง฿สรวดรใว ละปนธรรม 
   ใี มีระบบการลงทษบุคลากรทีไปฏิบัติงานดຌอยประสิทธิภาพทีไปຂดผย ปนธรรม
ตรวจสอบเดຌ 
  ใ.โ.ไ การสรຌางระบบปຂด฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล มีนวทาง ดังนีๅ 
   แี มีการสรຌางระบบทีไปຂดอกาส฿หຌบุคลากรทีไมีคุณสมบัติหมาะสม ทัๅง฿นละนอก
หนวยงานขຌามาสูตำหนง฿นสวนราชการทีไปรง฿สละปนธรรม 
   โี มีการสรຌางระบบทีไ฿หຌบคุลากร฿นหนวยงานสามารถสดงความคดิหในตอหลกักณฑ
ตาง โ ทีไหนวยงานกำหนดขึๅนพืไอ฿ชຌ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ใี มีการสรຌางระบบทีไปຂดอกาส฿หຌบุคลากรของหนวยงาน ละผูຌทีไกีไยวขຌองสามารถ
ขຌาถึงขຌอมูลตามสิทธิทีไพึงมีพึงเดຌตามกฎหมายทีไกำหนด 
  ใ.โ.5 การสรຌางระบบการมีสวนรวมของประชาชน฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล   ดังนีๅ 
   แี มีการสรຌางระบบทีไปຂดอกาส฿หຌประชาชนละชุมชนมามีสวนรวม฿นการบริหาร
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ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
   โี มีการสรຌางระบบทีไปຂดอกาส฿หຌประชาชนละชุมชน สามารถสดงความคิดหใน
฿นประดในทีไสำคัญ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ใี มีการสรຌางระบบทีไปຂดอกาส฿หຌประชาชนละชมุชน สามารถขຌาถงึขຌอมลูขาวสาร
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ไี ควรรณรงค฿หຌขຌาราชการ ละประชาชน มีความรูຌกีไยวกับกฎหมายตาง โ 
ซึไงปຂดอกาส฿หຌขຌาราชการทีไเมเดຌรบัความปนธรรมมีสิทธิ์ตอสูຌพืไอความปนธรรม ทัๅงนีๅควรจดั฿หຌมีคูมือสำหรับ
ขຌาราชการทีไตຌองการ฿ชຌสิทธิ์ พืไอปนนวทาง฿นการปฏิบัติทีไทีไถูกตຌอง ขณะดียวกันการสรຌางความรูຌ ละ
ทัศนคติทีไถูกตຌองกประชาชน ดย฿หຌมีสวนรวมชวย฿หຌกิดความปนธรรมขึๅน พืไอยุติการละมิดกฎหมายของ
ผูຌมีอำนาจ 
   5ี ควรมีระบบการนำสนอกระบวนการสรรหา คัดลือก ผูຌบริหารระดับสูง 
สดงสูสาธารณชนทางวใบเซต พืไอ฿หຌภาคประชาชนสามารถตรวจสอบเดຌ พรຌอมรบัขຌอมลูจากผูຌจຌงบาะสตาง โ 
ดย฿หຌระยะวลา฿นการสนอขຌอมูลตามสมควร สวนผูຌจຌงบาะสนัๅน ตຌองเดຌรับการปกปງองคุຌมครอง฿นฐานะ
พยาน 
   ๆี มกีารประมนิความพึงพอ฿จของประชาชนผูຌรบับรกิารตอการบรกิารของหนวยงาน 
ปนระยะ โ 
  ดังนัๅนสวนราชการจะตຌองสงสริม฿หຌกิดความปรง฿ส฿นกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดยฉพาะอยางยิไง฿นรืไองการประมินผลการปฏิบัติราชการ การลืไอนงินดือน ละการตงตัๅงยกยຌาย 
ดยการกำหนดระบบละนวทาง฿นการกำกับพฤติกรรม฿นการตัดสิน฿จของผูຌมีอำนาจอยางหมาะสม ชน 
฿นการตงตัๅงยกยຌาย ตຌองดำนินการตามสຌนทางความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ ิCareer Pathี ทีไมีการกำหนด
หลักกณฑละคุณสมบัติ฿นการขຌาสูตำหนงเวຌอยางชัดจน ปนตຌน นอกจากนัๅนสวนราชการตຌองสงสริม
วัฒนธรรมละจริยธรรม฿นการทำงาน รวมถึงการสริมสรຌางพฤติกรรมผูຌนำทีไพึงประสงค ิLeadership Role 
Modelี พรຌอมทัๅงจะตຌองพิไมบทบาทชิงรุกของคณะกรรมการจริยธรรมละกลุมงานคุຌมครองจริยธรรม฿น
การสริมสรຌางจริยธรรม฿นราชการ   
  ก.พ. ฿นฐานะหนวยงานกลาง฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล จะตຌองดำนินการพัฒนาละ
ปรับปรุงหลักกณฑกลาง฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลพืไอ฿หຌกิดความปรง฿สละปนธรรม ดยหลักกณฑ
ตาง โ ตຌองมีความชัดจน ละสามารถปฏิบัติเดຌอยางคลองตัว พรຌอมทัๅงมีครืไองมือคูมือ สนับสนุนสวนราชการ
฿นการปฏิบัติตามหลักกณฑอยางครบถຌวนสมบูรณ พรຌอมทัๅงการ฿หຌคำปรึกษานะนำสวนราชการ ละควรมี
การประชาสัมพันธ รณรงค สงสริม ฿หຌภาครัฐมีความปรง฿ส฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางตอนืไอง 
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ภาคผนวก 1   
ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
                 สวนราชการประจำปงบประมาณ 2556 
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ตารางสรุปผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
ประจำปงบประมาณ โ55ๆ จำนกตามมิติ 

 

มิติทีไ แ  ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร 
ตารางทีไ แ  สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ 
    รืไองผนอัตรากำลังของสวนราชการ 

ขัๅนดำนินการ 

ขัๅนดำนินการ 

กณฑการประมิน 

กณฑการประมิน 

ผลการประมิน 

ผลการประมิน 

จำนวน 
สวนราชการ 

จำนวน 
สวนราชการ 

แ 

แ 

ใ 

ใ 

โ 

โ 

โใ 

้ 

5โ 

5ใ 

ไ็ 

ๆเ 

แ่.่5 

็.ใ่ 

ไโ.ๆใ 

ไใ.ไไ 

ใ่.5โ 

ไ้.แ่ 

฿ชຌผนอัตรากำลังของอดีตทีไผาน ดยเมมีขຌอมูล
การวิคราะหอัตรากำลังทีไสวนราชการตຌองการ  

มีนวทางละกรอบระยะวลา฿นการสรรหา บรรจุ 
ละตงตัๅงอยางเมปนทางการชัดจน 

มีการติดตาม ประมินผล ละปรับปรุ งผน
อัตรากำลังอยางตอนืไอง ละนำเปสูการกำหนด
จำนวน ประภท ละระดับตำหนง สนอ อ.ก.พ. 
กระทรวงพิจารณา  

มีผนละสามารถสรรหา บรรจุ ละตงตัๅงเดຌตาม
กรอบอัตรากำลัง ดยมีอัตราวางเมกินรຌอยละ ๆ 
ของกรอบอัตรากำลัง 

มีขຌอมูลการวิคราะหอัตรากำลัง พืไอจัดทำผน 
กรอบอัตรากำลงัประจำปทีไสวนราชการตຌองการละ
นำเปสูการกำหนดจำนวน ประภท ละระดับ
ตำหนง สนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา  

มีผนละสามารถสรรหา บรรจุ ละตงตัๅงเดຌตาม
กรอบอัตรากำลัง ดยมีอัตราวางกินกวารຌอยละ ๆ 
ของกรอบอัตรากำลัง 

รຌอยละ 

รຌอยละ 

ตารางทีไ โ  สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ  
    รืไองผนการสรรหา บรรจุละตงตัๅง 
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สวนราชการ 

จำนวน 
สวนราชการ 

แ 

แ 

ใ 

ใ 

โ 

โ 

แ็ 

55 

5็ 

ใใ 

ไๆ 

ใไ 

แไ.แ็ 

ไ5.เ่ 

ไ็.5เ 

โ็.เ5 

ใ่.ใใ 

โ็.่็ 

มีบบบรรยายลักษณะงาน  ิJob Descriptionsี 
ของตำหนงงานสำคัญ โ ฿นกลุมภารกิจหลักของ
สวนราชการ 

กำหนดตำหนงหลักทีไตຌองการสรຌางความตอนืไอง
฿นการบริหารราชการ พรຌอมกณฑคุณสมบัติทีไ
หมาะสมสำหรับตำหนงหลักดังกลาว ิSuccess 
Profileี 

กำหนดหลักกณฑ วิธีการ ฿นการคัดลือกบุคลากร 
พืไอ฿หຌเดຌมาซึไงกลุมบคุคลทีไมทีกัษะ หรอืสมรรถนะสูง 
ละจัดทำผนพัฒนารายบุคคลตามผนพัฒนา
ทางกຌาวหนຌา฿นอาชีพ พืไอตรียมละพัฒนาอยาง
ปนระบบ 

ผนพัฒนารายบุคคลตามผนการสรຌางละพัฒนา
ผูຌบริหารพืไอความตอนืไอง฿นการบริหารราชการ 

มีผนพัฒนาทางกຌ าวหนຌ า ฿นอาชีพ  ิCareer 
Deelopment Planี สำหรับตำหนงสำคัญ โ  
฿นกลุมภารกิจหลักของสวนราชการ 

ประมินสมรรถนะทีไจำปนสำหรับตำหนงหลักกับ
บุคลากรผูຌมีสิทธิทุกคน พืไอจัดทำผนการสรຌางละ
พัฒนาผูຌบริหารอยางปนระบบ 

รຌอยละ 

รຌอยละ 

ตารางทีไ ใ   สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ  
     รืไองผนการบริหารจัดการกลุมบุคลากรทีไมีทักษะ หรือสรรถนะสูง 

ตารางทีไ ไ   สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ 
     รืไองผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ 
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สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.120

ขัๅนดำนินการ 

ขัๅนดำนินการ 

ขัๅนดำนินการ 

กณฑการประมิน 

กณฑการประมิน 

กณฑการประมิน 

ผลการประมิน 

ผลการประมิน 

ผลการประมิน 

จำนวน 
สวนราชการ 

จำนวน 
สวนราชการ 

จำนวน 
สวนราชการ 

แ 

แ 

แ 

ใ 

ใ 

ใ 

โ 

โ 

โ 

โแ 

ใ 

โใ 

ไแ 

้ไ 

ๆ่ 

ๆเ 

โ5 

ใแ 

แ็.โแ 

โ.ไๆ 

แ่.่5 

ใใ.ๆแ 

็็.เ5 

55.็ไ 

ไ้.แ่ 

โเ.ไ้ 

โ5.ไแ 

มีรายงานตຌนทุนรวม ละตຌนทุนกิจกรรมยอย
กีไยวกบับคุลากรของสวนราชการ ประจำปงบประมาณ 
ตามหลักกณฑละวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกำหนด 

มีระบบทคนลยีสารสนทศ฿นการจัดกใบขຌอมูล
กีไยวกับบุคคลของสวนราชการ 

มีการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ฿นระบบงานหรือ
ระบบการ฿หຌบริการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

จัดทำผนพิไ มประสิทธิภาพกำลังคน ประจำ
ปงบประมาณ พรຌอมทัๅงกำหนดปງาหมายการพิไม
ประสิทธิภาพ฿หຌชัดจน ิสามารถวัดผลเดຌี พืไอนำ
เป฿ชຌพิไมประสทิธภิาพกำลงัคน ฿นรอบปงบประมาณ
ถัดเป ดยผนฯ ดังกลาวเดຌรับความหในชอบจาก
ผูຌบริหารระดับสูงของสวนราชการ   

ฐานขຌอมูลกีไยวกับบุคคล฿นระบบทคนลยีสาร
สนทศของสวนราชการสามารถชืไอมยงกับระบบ 
DPIS ของสำนักงาน ก.พ. ละขຌอมูล ณ แ มษายน 
มีความถูกตຌองตรงกัน       

มีการนำขຌอคิดหใน/ขຌอสนอนะจากผูຌ฿ชຌงาน฿น
ระบบสารสนทศทีไพัฒนาขึๅนตามขຌอ โ มาปรับปรุง
฿หຌการ฿ชຌระบบสารสนทศ฿นรอบปงบประมาณถดัเป
มีประสิทธิภาพยิไงขึๅน 

ปรยีบทยีบผลการคำนวณตຌนทนุของปงบประมาณ
ป จจุ บั นกั บป งบประมาณทีไ ผ านมาว ามี ก า ร
ปลีไยนปลงพิไมขึๅนหรือลดลงอยางเรพรຌอมทัๅง
วิคราะหถึงสาหตุของการปลีไยนปลงดังกลาว 

มีการปรับปรุงฐานขຌอมูลกีไยวกับบุคคล฿นระบบ
ทคนลยีสารสนทศอยางสมไำสมอละทันทวงท ี

มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการ฿หຌบริการดຌาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลทีไสามารถชืไอมยงกับ
ระบบทคนลยสีารสนทศฐานขຌอมลูกีไยวกบับคุคล
เดຌอยางนຌอย ใ ระบบ 

รຌอยละ 

รຌอยละ 

รຌอยละ 

ตารางทีไ 5  สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ 
    รืไองสัดสวนคา฿ชຌจายดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความหมาะสมละสะทຌอนผลิตภาพของบุคลากร   
       ิProductiitี 

ตารางทีไ ๆ  สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ 
    รืไองฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตารางทีไ ็  สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ  
    รืไองการพัฒนาระบบสารสนทศพืไอสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มิติทีไ โ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ขัๅนดำนินการ 

ขัๅนดำนินการ 

กณฑการประมิน 

กณฑการประมิน 

ผลการประมิน 

ผลการประมิน 

จำนวน 
สวนราชการ 

จำนวน 
สวนราชการ 

แ 

แ 

ใ 

ใ 

โ 

โ 

โ 

แไ 

แแแ 

ไ5 

้ 

ๆใ 

แ.ๆไ 

แแ.ไ่ 

้เ.้่ 

ใๆ.่่ 

็.ใ่ 

5แ.ๆไ 

ปฏิบัติตามหลักกณฑละวิธีการประมินผลการ
ปฏิบัติราชการตาม ว.โเ/โ55โ 

มีระบบการบริหารจัดการองคความรูຌิKnoledge 
Managementี ภาย฿นของสวนราชการ เมนຌอยกวา 
โ รืไอง 

ผลการประมินทีไเดຌสามารถจำนกความตกตาง
ละจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของขຌาราชการเดຌ
อยางชัดจนละมีประสิทธิภาพ ดยถูกนำเป
฿ชຌประยชนพืไอการลืไอนงินดือน การพัฒนา
ขຌาราชการ กำหนดปนงืไอนเข฿นการคดัลอืกบุคคล
ทีไมีทักษะ หรือสมรรถนะสูงพืไอพัฒนาทางกຌาวหนຌา
฿นอาชีพกำหนดปนงืไอนเข฿นการปรับลืไอน
ตำหนงทีไสูงขึๅน พืไอ฿ชຌ฿นการปรับปรุงละพัฒนา
คุณภาพงานของขຌาราชการ ฯลฯ 

มีการประมินประสิทธิผลของการพัฒนาละการ
รียนรูຌ ฿นระบบการสอนงานของบุคลากรละ
หัวหนຌางาน พืไอ฿หຌบุคลากรผูຌปฏิบัติงานมีทักษะ
ละสมรรถนะทีไจำปนสำหรับการปฏิบัติงาน ละ
นำเป฿ชຌ฿นการปรับปรุงระบบการสอนงาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพยิไงขึๅน 

KPI ระดบับคุคลสอดคลຌองกบัภารกจิละผลผลติหลัก 
หรือมาตรฐานงาน ิJob Standardี ของตำหนง
ตามทีไกำหนด    

มีระบบการสอนงาน ิCoaching หรือ Onูtheู
Job Trainingี ของบุคลากรระดับหัวหนຌางาน หรือ
การถายอนความรูຌจากผูຌทีไจะกษียณอายุราชการ
อยางมีบบผน ดยฉพาะองคความรูຌ฿นภารกิจ
หลัก ละรวบรวมปนขຌอมลูองคความรูຌพืไอประยชน
฿นการรียนรูຌของบุคลากรผูຌปฏิบัติงานรุนตอเป 

รຌอยละ 

รຌอยละ 

ตารางทีไ ่  สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ 
    รืไองระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ตารางทีไ ้  สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ  
    รืไองระบบการจัดการความรูຌ 

มิติทีไ ใ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ขัๅนดำนินการ 

ขัๅนดำนินการ 

กณฑการประมิน 

กณฑการประมิน 

การดำนินการของสวนราชการ 

ผลการประมิน 

ผลการประมิน 

ผลการประมิน 

จำนวน 
สวนราชการ 

จำนวน 
สวนราชการ 

จำนวนสวนราชการ 

แ 

แ 

ใ 

ใ 

โ 

โ 

ใ 

่ 

่่ 

่ๆ 

ใแ 

โ่ 

โ.ไๆ 

ๆ.5ๆ 

็โ.แใ 

็เ.ไ้ 

โ5.ไแ 

โโ.้5 

มีการดำนินการตามหลักกณฑ วิธีการทีไกำหนด฿น
กฎ ก.พ. ระบียบ ก.พ. หรือ หนังสือวียน ก.พ. 

จัด฿หຌมีอุปกรณละกระบวนการจຌาหนຌาทีไสัมพันธ
ขัๅนพืๅนฐาน พืไออำนวยความสะดวก฿นการปฏบิตังิาน
฿หຌกบับคุลากร     

แ  กระบวนการ       แเ        ่.โเ 
โ  กระบวนการ        ไ        ใ.โ่ 
ใ  กระบวนการ      แเ่       ่่.5โ 

จัด฿หຌมีกลเกการตรวจสอบผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ พืไอสรຌางความ
ชืไอมัไนวาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลปนเป
ตามระบบคุณธรรม 

จัด฿หຌมีกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของขຌาราชการพลรือนสามัญทีไสะทຌอนภาพ
การทำงานของ สวนราชการดยสามารถดำนินการ
เดຌครอบคลุม฿นทุกมิติ ละกิจกรรมทีไดำนินการ
มีมากกวาครึไงหนึไงของกิจกรรมตามยุทธศาสตรฯ 

การพิจารณาตามขຌอ แ ปนการพิจารณาดยคำนึง
ถึงระบบคุณธรรมปนสำคัญ ิความรูຌ ความสามารถ 
ความสมอภาค ความปนธรรมละประยชนของ
ทางราชการี 

จัด฿หຌมีกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของขຌาราชการพลรือนสามัญทีไสะทຌอนภาพ
การทำงานของสวนราชการดยสามารถดำนินการ
เดຌครอบคลุม฿นทุกมิติ ตกิจกรรมทีไดำนินการ
มีนຌอยกวาครึไงหนึไงของกิจกรรมตามยุทธศาสตรฯ 

รຌอยละ 

รຌอยละ 

รຌอยละ 

ตารางทีไ แเ   สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ 
       รืไองการสงสริม฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมีธรรมาภิบาล 

ตารางทีไ แโ   สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ  
                  รืไองสภาพวดลຌอม฿นการทำงาน 

ตารางทีไ แแ   สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55ๆ 
                 รืไองบทบาทของผูຌนำ฿นการกำกับละดูลองคกรทีไดี 

มิติทีไ ไ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มิติทีไ 5  คุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน 

ผลการประมินบทบาทของผูຌนำ฿นการกำกับละดูลองคกรทีไดี มีการประมินการดำนินการ  ใ กระบวนการ เดຌก 
แ.  ผูຌนำองคกรมีกระบวนการ฿นการสรຌางบรรยากาศพืไอสงสริม กำกับ ละสงผล฿หຌบุคลากร฿นองคกรปฏิบัติตาม  
     กฎหมาย ละมีจริยธรรม 
โ.  ผูຌนำองคกรมีสวนรวม฿นการพัฒนากลุมบุคลากรทีไมีทักษะหรือสมรรถนะสูง฿หຌอยูกับองคกร ละการพัฒนาผูຌนำ฿น 
     อนาคตขององคกรพืไอ฿หຌการบริหารราชการปนเปอยางตอนืไอง 
ใ.  ผูຌนำองคกรมีสวนรวม฿นการปຂดอกาส฿หຌขຌาราชการ มีสวนรวม฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ภาคผนวก 2 

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจำปงบประมาณ 
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แบบรายงาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป 
ของสวนราชการระดับกรม 
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๎    

แบบ - กรม 

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป  
ของสวนราชการ   

 
ํ. พระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ .ศ. ๎๑๑ํ มาตรา ๔ (๓ี บัญญัติวา 

ก.พ. มีอ้านาจหนຌาทีไ฿นการก้ากับ ดูล ติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลการบริหารทรัพยากร
บุคคลของขຌาราชการพลรือน฿นกระทรวงละกรม พืไอรักษาความปนธรรมละมาตรฐานดຌาน  
การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทัๅงตรวจสอบละติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินีๅ ฿นการนีๅ 
฿หຌมีอ้านาจรียกอกสารละหลักฐานจากสวนราชการ หรือ฿หຌผูຌทนสวนราชการ ขຌาราชการ หรือ
บุคคล฿ดโ มาชีๅจงขຌอทใจจริง ละ฿หຌมีอ้านาจออกระบียบ฿หຌกระทรวงละกรมรายงานกีไยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือนทีไอยู฿นอ้านาจหนຌาทีไเปยัง ก.พ.  

๎. ก.พ. จึงเดຌออกระบียบ ก.พ. วาดຌวยการรายงานกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของขຌาราชการพลรือน พืไอประยชน฿นการปรับปรุงประสิทธิภาพละประสิทธิผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๎๑๑๏ ตามหนังสือส้านักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํ๎/ว ๏ ลงวันทีไ ํ๎ กุมภาพันธ 
๎๑๑๏ พืไอ฿หຌสวนราชการจัดท้ารายงานกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน
฿นปงบประมาณทีไผานมา สง฿หຌส้านักงาน ก.พ. ปนประจ้าทุกป 

๏. วัตถุประสงคของการรายงาน 

๏.ํ พืไอติดตามละประมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
๏.๎ พืไอประยชน฿นการปรับปรุงประสิทธิภาพละประสิทธิผลการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือนของสวนราชการ 
๐. การรายงานประกอบดຌวยนืๅอหาหลัก ๏ สวน ดังนีๅ 

สวนทีไ ํ การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตามกรอบมาตรฐาน
ความส้ารใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Scorecard) 

สวนทีไ ๎ ผลสัมฤทธ่ิของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงประกอบดຌวย 

ํี ขຌอมูลชิงสถิติทัๅง฿นสวนของขຌอมูลก้าลังคน ขຌอมูลผลการปฏิบัติ
ราชการ ละขຌอมูลการ฿ชຌจายงบประมาณ  

๎ี นวัตกรรมดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

สวนทีไ ๏ ภาคผนวก ประกอบดຌวยผนภาพขຌอมูลพืไอการวิคราะหดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึไงเดຌจากขຌอมูล฿นสวนทีไ ๎ 

๑. ฿หຌสวนราชการจัดท้ารายงานประจ้าปตามบบทีไส้านักงาน ก.พ. ก้าหนด ิบบ - กรมี 
สง฿หຌส้านักงาน ก.พ. ละกระทรวงตຌนสังกัดภาย฿นดือนตุลาคม 
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๓    

บบ ู กรม 

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ .... 
สวนราชการ ..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรดระบุชืไอผูຌประสานงาน 
ชืไอ-สกุล  ....................................................................... 
ตําหนง ....................................................................... 

ทรศัพท/ทรสาร .......................................................... 

E-Mail ....................................................................... 

วัน ดือน ป ทีไทํางาน ..................................................... 

ขอรับรองขຌอมูลผลการดํานินงานตามรายละอียดทีไนบมาพรຌอมนีๅ 
ลงชืไอ ................................................................. 

(............................................................) 

      อธิบดี / หัวหนຌาสวนราชการ 

     ............/................../............... 
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๐
บบ - กรม 

รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

ตัวชีๅวัดการบริหารทรัพยากรบุคคล นๅําหนัก 
(รຌอยละ) 

กณฑการ฿หຌ
คะนน ผลการดํานินงาน 

ํ ๎ ๏ 
คา

คะนนทีไ
เดຌ 

คะนน 
ถวง

นๅําหนัก 
มิติทีไ ํ ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร  ๎์.์์          

ํ.ํ ผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  ๑.์์ ์   ๑    

ํ.๎ การบริหารจัดการอัตรากําลัง             

  ํ) ผนอัตรากําลงัของสวนราชการ ๏.๓๑ ํ ๎ ๏    

  ๎) ผนสรรหา บรรจุ ละตงตัๅง ๏.๓๑ ํ ๎ ๏    

  

๏) ผนบริหารจัดการกลุมบุคลากรทีไมีทักษะหรือสมรรถนะ
สูงพืไอตรียมละพัฒนาอยางปนระบบ 

๏.๓๑ ํ ๎ ๏    

  

๐) ผนการสรຌางละพฒันาผูຌบริหารทุกระดับ พืไอสรຌางความ
ตอนืไอง฿นการบริหารราชการ 

๏.๓๑ ํ ๎ ๏    

มิติทีไ ๎ ประสิทธิภาพของการบรหิารทรัพยากรบุคคล  ๎์.์์          

  
๑) สัดสวนคา฿ชຌจายดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ
หมาะสม ละสะทຌอนผลิตภาพของบุคคล  

๒.๒๓ ํ ๎ ๏    

  
๒) ฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌอง 
พรຌอมทีไจะนําเป฿ชຌประยชนอยูสมอ 

๒.๒๓ ํ ๎ ๏    

  
๓) การพัฒนาระบบสารสนทศพืไอสนับสนุนกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน 

๒.๒๓ ํ ๎ ๏    

มิติทีไ ๏ ประสิทธผิลของการบริหารทรพัยากรบุคคล  ๎์.์์          
  ๔ี ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ํ์.์์ ํ ๎ ๏    

  
๕) สนับสนนุ฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนาอยางตอนืไอง     
พืไอพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ 

ํ์.์์ ํ ๎ ๏    

มิติทีไ ๐ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบรหิารทรัพยากรบุคคล ๎์.์์          

  
ํ์) การสงสริม฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของ        
สวนราชการมีธรรมาภิบาล 

ํ์.์์ ํ ๎ ๏    

  
ํํ) บทบาทของผูຌนาํองคกรตอการตัดสิน฿จดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พืไอการกํากับดูลองคกรทีไดี 

ํ์.์์ ํ ํ ํ    

มิติทีไ ๑ คุณภาพชีวิตการทํางานละความสมดุลระหวางชีวิตกับ
การทํางาน  

๎์.์์          

  ํ๎ี สภาพวดลຌอม฿นการทาํงาน ํ๑.์์ ํ ๎ ๏    

  
ํ๏) ระบบการทาํงานทีไอืๅอประยชนรวมกันระหวางปจจก
บุคคลกับองคกร 

๑.์์ ์   ๑    

นๅําหนักรวม ํ์์.์์ คาคะนนทีไเดຌ  
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๑    

บบ - กรม 

สวนทีไ ํ การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตามกรอบมาตรฐานความสํารใจ 
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Scorecard) 

มิติทีไ ํ ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร ิ๎์ คะนนี 

ํ.ํ ผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ิ๕ คะนนี 
ผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับปจจุบัน ปนฉบับทีไ .... ประจําป พ.ศ. .... ู พ.ศ. .... 

ิสามารถนบอกสารขนาด A๐ พิไมติมเดຌตามความหมาะสม) 

ประดในยุทธศาสตรของ
สวนราชการ ประดในทีไมุง฿หຌความสําคัญ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประดในทีไ ํ 

…………………………………. 
ปทีไ ํ 

 

 

……………………. 

 ปทีไ ๎ 

 

 

……………………. 

 ปทีไ ๏ 

 

 

……………………… 

ประดในทีไ ๎ 

…………………………………. 
ปทีไ ํ 

 

 

……………………. 

 ปทีไ ๎ 

 

 

……………………. 

 ปทีไ ๏ 

 

 

……………………… 

ประดในทีไ  
…………………………………. 

ปทีไ ํ 

 

 

……………………. 

 ปทีไ ๎ 

 

 

……………………. 

 ปทีไ ๏ 

 

 

……………………… 
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๒    

แบบ - กรม 

.  ก รบริห รจดก รอตร กํ ลง ( ๕ ค แนน) 

รายการ คะนน กณฑการ฿หຌคะนน 

ํ) ผนอัตรากําลังของสวนราชการ 
(นๅําหนักรຌอยละ ๏.๓๑) 
 

 

 ํ. ฿ชຌผนอัตรากําลังของอดีตทีไผาน ดยเมมีขຌอมูลการ
วิคราะหอัตรากําลังทีไสวนราชการตຌองการ (ํ คะนน) 

๎. มีขຌอมูลการวิคราะหอัตรากําลัง พืไอจัดทําผนกรอบ
อัตรากําลังประจําปทีไสวนราชการตຌองการ ละนาํเปสูการ
กําหนดจํานวน ประภท ละระดับตําหนง สนอ อ.ก.พ. 
กระทรวงพิจารณา (๎ คะนน) 

๏. มีการติดตาม ประมนิผล ละปรับปรุงผนอัตรากาํลัง
อยางตอนืไอง ละนาํเปสูการกําหนดจํานวน ประภท ละ
ระดับตําหนง สนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา (๏ คะนน) 

๎) ผนสรรหา บรรจุ ละตงตัๅง 
(นๅําหนักรຌอยละ ๏.๓๑) 
 

 

 .ํ มีนวทางละกรอบระยะวลา฿นการสรรหา บรรจุ ละตงตัๅง
อยางเมปนทางการชดัจน (ํ คะนน) 

๎. มีผนละสามารถสรรหา บรรจุ ละตงตัๅงเดຌตามกรอบ
อัตรากําลัง ดยมีอัตราวางกินกวารຌอยละ ๒ ของกรอบ
อัตรากําลัง (๎ คะนน) 

๏. มีผนละสามารถสรรหา บรรจุ ละตงตัๅงเดຌตามกรอบ
อัตรากําลัง ดยมีอัตราวางเมกินรຌอยละ ๒ ของกรอบ
อัตรากําลัง (๏ คะนน) 

๏) ผนบริหารจัดการกลุมบุคลากรทีไมี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูงพืไอตรียม
ละพัฒนาอยางปนระบบ 

(นๅําหนักรຌอยละ ๏.๓๑) 
 

 ํ) มีบบบรรยายลักษณะงาน  (Job Descriptions) ของ
ตําหนงงานสาํคัญโ ฿นกลุมภารกิจหลักของสวนราชการ 
(ํ คะนน) 

๎) มีผนพฒันาทางกຌาวหนຌา฿นอาชพี (Career Development 
Plan) สําหรับตําหนงสําคัญโ ฿นกลุมภารกิจหลักของสวน
ราชการ (๎ คะนน)    

๏) กําหนดหลักกณฑ วิธีการ ฿นการคัดลือกบุคลากร พืไอ฿หຌ
เดຌมาซึไงกลุมบุคคลทีไมทีักษะ หรือสมรรถนะสูง ละจัดทํา
ผนพัฒนา รายบุคคลตามผนพัฒนาทางกຌาวหนຌา฿นอาชพี 
พืไอตรียมละพัฒนาอยางปนระบบ (๏ คะนน) 
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๓    

แบบ - กรม 

ํ.๎ การบริหารจัดการอัตรากําลัง (ตอ)  

รายการ คะนน กณฑการ฿หຌคะนน 

๐) ผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุก
ระดับพืไอสรຌางความตอนืไอง฿นการ
บรหิารราชการ 

(นๅําหนักรຌอยละ ๏.๓๑) 

 ํ. กําหนดตําหนงหลักทีไตຌองการสรຌางความตอนืไอง฿นการ
บริหารราชการ พรຌอมกณฑคุณสมบัติทีไหมาะสมสําหรับ
ตําหนงหลักดังกลาว (Success Profile) (ํ คะนน) 

๎. ประมินสมรรถนะทีไจําปนสําหรับตําหนงหลักกับบุคลากร
ผูຌมีสิทธิทุกคน พืไอจัดทําผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหาร
อยางปนระบบ (๎ คะนน) 

๏. มีผนพัฒนารายบุคคลตามผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหาร
พืไอความตอนืไอง฿นการบริหารราชการ (๏ คะนน) 

มิติที่ ๎ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ิ๎์ คะแนนี 
รายการ คะนน กณฑการ฿หຌคะนน 

๑) สัดสวนคา฿ชຌจายดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความหมาะสม 
ละสะทຌอนผลติภาพของบุคลากร 
(Productivity) 

(นๅําหนักรຌอยละ ๒.๒๓) 
 

 ํ. มีรายงานตຌนทนุรวม ละตຌนทนุกิจกรรมยอยกีไยวกับ
บุคลากรของสวนราชการ ประจาํปงบประมาณ ตาม
หลักกณฑละวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนด (ํ คะนน) 

๎. ปรียบทียบผลการคํานวณตຌนทนุของปงบประมาณปจจบุัน
กับปงบประมาณทีไผานมาวามีการปลีไยนปลงพิไมขึๅนหรือ
ลดลงอยางเร พรຌอมทัๅงวิคราะหถึงสาหตุของการปลีไยนปลง
ดังกลาว (๎ คะนน) 

๏. จัดทาํผนพิไมประสิทธภิาพกาํลงัคน ประจาํปงบประมาณ 

พรຌอมทัๅงกําหนดปาหมายการพิไมประสิทธิภาพ฿หຌชัดจน 

(สามารถวัดผลเดຌ) พืไอนําเป฿ชຌพิไมประสิทธิภาพกําลังคน฿น
รอบปงบประมาณถัดเป ดยผนฯ ดังกลาวเดຌรบัความ
หในชอบจากผูຌบริหารระดับสูงของสวนราชการ  (๏ คะนน) 

๒) ฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความถูกตຌอง พรຌอมทีไจะ
นําเป฿ชຌประยชนอยูสมอ 

(นๅําหนักรຌอยละ ๒.๒๓) 

 ํ. มีระบบทคนลยีสารสนทศ฿นการจัดกใบขຌอมูลกีไยวกับ
บุคคลของสวนราชการ (ํ คะนน) 

๎. มีการปรับปรุงฐานขຌอมูลกีไยวกับบุคคล฿นระบบทคนลยี
สารสนทศอยางสมไําสมอละทันทวงที (๎ คะนน) 

๏. ฐานขຌอมูลกีไยวกับบุคคล฿นระบบทคนลยีสารสนทศของ
สวนราชการสามารถชืไอมยงกับระบบ DPIS ของสํานักงาน 
ก.พ. ละขຌอมูล ณ ํ มษายน มีความถูกตຌองตรงกัน      
(๏ คะนน) 
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๔    

แบบ - กรม 

มิติที่ ๎ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ิตอี 

รายการ คะนน กณฑการ฿หຌคะนน 

๓) การพัฒนาระบบสารสนทศพืไอ
สนับสนุนกระบวนการบริหาร
ทรัพยากร฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน 

(นๅําหนักรຌอยละ ๒.๒๓) 
 

 

 ํ. มีการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ฿นระบบงานหรือระบบการ
฿หຌบริการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล (ํ คะนน) 

๎. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการ฿หຌบริการดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทีไสามารถชืไอมยงกับระบบทคนลยี
สารสนทศฐานขຌอมูลกีไยวกับบคุคลเดຌอยางนຌอย ๏ ระบบ 
ดงันีๅ (๎ คะนน) 
๎.ํ ................................................................................ 
๎.๎ ................................................................................ 
๎.๏ ……………………………………………………………………... 

๏. มีการนําขຌอคิดหใน/ขຌอสนอนะจากผูຌ฿ชຌงาน฿นระบบ
สารสนทศทีไพัฒนาขึๅนตามขຌอ ๎ มาปรับปรุง฿หຌการ฿ชຌระบบ
สารสนทศ฿นรอบปงบประมาณถัดเปมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน 
(๏ คะนน) 

มิติที่ ๏ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ิ๎์ คะแนนี 

รายการ คะนน กณฑการ฿หຌคะนน 

๔) ระบบการบริหารผลการปฏบิัติงาน 

(นๅําหนักรຌอยละ ํ์) 
 ํ. ปฏิบัติตามหลักกณฑละวิธีการประมินผลการปฏิบัติ

ราชการตาม ว.๎์/๎๑๑๎ (ํ คะนน) 
๎. KPI ระดับบุคคลสอดคลຌองกับภารกิจละผลผลิตหลัก หรือ

มาตรฐานงาน (Job Standard) ของตําหนงตามทีไกาํหนด   
(๎ คะนน) 

๏. ผลการประมินทีไเดຌสามารถจํานกความตกตางละจัดลําดับ
ผลการปฏบิัติงานของขຌาราชการเดຌอยางชัดจนละมี
ประสิทธิภาพ ดยถูกนาํเป฿ชຌประยชน ดังนีๅ (๏ คะนน) 
พืไอการลืไอนงินดือน 

พืไอการพัฒนาบุคลากร 
พืไอกําหนดปนงืไอนเข฿นการคัดลือกบุคคลกลุมทีไมี

ทักษะ หรือสมรรถนะสูง พืไอพัฒนาทางกຌาวหนຌา฿นอาชีพ 

พืไอกําหนดปนงืไอนเข฿นการปรับลืไอนตําหนงทีไสูงขึๅน 

พืไอ฿ชຌ฿นการปรับปรุงละพฒันาคุณภาพงานของ
ขຌาราชการ/สํานัก กอง/องคกร 

อืไนโ (ปรดระบ)ุ.............................................. 
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๙    

แบบ - กรม 

มิติที่ ๏ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ิตอี 

รายการ คะนน กณฑการ฿หຌคะนน 

๙) สนับสนนุ฿หຌกิดการรียนรูຌละ
พัฒนาอยางตอนืไอง พืไอพัฒนา
บุคลากรของสวนราชการ 

(นๅําหนักรຌอยละ ํ์) 

 ํ. มีระบบการบริหารจัดการองคความรูຌ (Knowledge 
Management) ภาย฿นของสวนราชการ เมนຌอยกวา ๎ รืไอง 
(ํ คะนน) 

๎. มีระบบการสอนงาน (Coaching หรือ On-the-Job 
Training) ของบุคลากรระดับหัวหนຌางาน หรือการถายอน
ความรูຌจากผูຌทีไจะกษียณอายุราชการอยางมีบบผน 
ดยฉพาะองคความรูຌ฿นภารกิจหลัก ละรวบรวมปน
ขຌอมูลองคความรูຌพืไอประยชน฿นการรียนรูຌของบุคลากร
ผูຌปฏิบัตงิานรุนตอเป (๎ คะนน) 

๏. มีการประมินประสิทธิผลของการพัฒนาละการรียนรูຌ฿น
ระบบการสอนงานของบุคลากรละหัวหนຌางาน พืไอ฿หຌ
บุคลากรผูຌปฏิบัติงานมีทักษะละสมรรถนะทีไจําปนสําหรับ
การปฏิบัติงาน ละนําเป฿ชຌ฿นการปรับปรุงระบบการสอนงาน
฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน (๏ คะนน) 

มิติที่ ๐ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิ๎๐ คะแนนี 

รายการ คะนน กณฑการ฿หຌคะนน 

ํ์) การสงสริม฿หຌการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการมีธรรมาภิบาล 

(นๅําหนักรຌอยละ ํ์) 

 ํ. มีการดํานินการตามหลักกณฑ วิธีการ ทีไกําหนด฿นกฎ ก.พ. 
ระบียบ ก.พ. หรือ หนังสือวียน ก.พ. (ํ คะนน) 

๎. การพิจารณาตามขຌอ ํ ปนการพิจารณาดยคํานึงถึงระบบ
คุณธรรมปนสําคัญ (ความรูຌ ความสามารถ ความสมอภาค 
ความปนธรรม ละประยชนของทางราชการ) (๎ คะนน) 

๏. จัด฿หຌมีกลเกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการ พืไอสรຌางความชืไอมัไนวาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลปนเปตามระบบคุณธรรม ดย
กลเกทีไสวนราชการ฿ชຌมีดังตอเปนีๅ (๏ คะนน) 
๏.ํ ...................................................................................... 
๏.๎ ...................................................................................... 
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ํ์
แบบ - กรม 

มิติที่ ๐ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิตอี 
รายการ คะนน กณฑการ฿หຌคะนน 

ํํ) บทบาทของผูຌนําองคกรตอการ
ดํานินการกีไยวกับจริยธรรม 
กฎหมาย ละความรับผิดชอบตอ
ตัดสิน฿จดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พืไอการกํากับ
ดูลองคกรทีได ี 

(นๅําหนักรຌอยละ ํ์) 

 ฿หຌสวนราชการตอบคาํถามตอเปนีๅ (ขຌอละ ํ คะนน) 
ปรดระบุจาํนวนรืไองรຌองทุกขของขຌาราชการ฿นรอบป  

(ระบุรืไอง ละจํานวนขຌาราชการทีไรຌองทุกขยกตามประภท
รืไองทีไรຌองทุกข) 
……………………………………………………………………………………… 

ํ. ผูຌนําองคกรมีกระบวนการอยางเร฿นการสรຌางบรรยากาศ
พืไอสงสริม กํากับ ละสงผล฿หຌบุคลากร฿นองคกรปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ละมีจริยธรรม  
………………………………………………………………………………… 

๎. ผูຌนําองคกรมีสวนรวมอยางเร ฿นการพัฒนากลุมบุคลากรทีไมี
ทักษะหรือสมรรถนะสูง฿หຌอยูกับองคกร ละการพัฒนาผูຌนํา
฿นอนาคตขององคกรพืไอ฿หຌการบริหารราชการปนเปอยาง
ตอนืไอง  
………………………………………………………………………………… 

๏. ผูຌนําองคกรมีสวนรวมอยางเร฿นการปຂดอกาส฿หຌขຌาราชการ 
มีสวนรวม฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล   
………………………………………………………………………………… 

มิติที่ ๑   คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน ิ๒๐ คะแนนี 
รายการ คะนน กณฑการ฿หຌคะนน 

ํ๎) สภาพวดลຌอม฿นการทาํงาน  
(นๅําหนักรຌอยละ ํ๕) 

 ํ. จัด฿หຌมีอุปกรณละกระบวนการจຌาหนຌาทีไสัมพันธขัๅนพืๅนฐาน 
พืไออํานวยความสะดวก฿นการปฏิบัติงาน฿หຌกับบุคลากร    
(ํ คะนน)  

๎. จัด฿หຌมีกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขຌาราชการพลรือนสามัญทีไสะทຌอนภาพการทํางานของ 
สวนราชการดยสามารถดํานินการเดຌครอบคลุม฿นทุกมิติ 
ตกิจกรรมทีไดํานินการมีนຌอยกวาครึไงหนึไงของกิจกรรม
ตามยุทธศาสตรฯ (๎ คะนน) 

๏. จัด฿หຌมีกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขຌาราชการพลรือนสามัญทีไสะทຌอนภาพการทํางานของ 
สวนราชการดยสามารถดํานินการเดຌครอบคลุม฿นทุกมิติ 
ละกิจกรรมทีไดํานินการมีมากกวาครึไงหนึไงของกิจกรรม
ตามยุทธศาสตรฯ (๏ คะนน) 
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ํํ
แบบ ู กรม 

มิติที่ ๕   คุณภาพชีวิตการท้างานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการท้างาน ิตอี 

รายการ คะนน กณฑการ฿หຌคะนน 

ํ๏) ระบบการทาํงานทีไอืๅอประยชน
รวมกันระหวางปจจกบุคคลกบั
องคกร 

(นๅําหนักรຌอยละ ๑) 

 ฿หຌสวนราชการอธิบายระบบวิธกีารทํางานทีไสามารถชวย฿หຌ
บุคลากรสามารถทํางานเดຌตใมศกัยภาพ สามารถสรຌางสรรคละ
สงมอบผลงานทีไมีคุณภาพ฿หຌกับสวนราชการ ทัๅงนีๅ ตามผลการ
ดํานินการทีไปรากฏ฿นยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
สวนราชการ ฿นมิติดຌานการทาํงาน  
............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

สวนที่ ๎ ผลสัมฤทธิ่ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๎.ํ ขຌอมูลก้าลังคนของสวนราชการ 

รายการ 
ปทีไ n ปทีไ n-ํ ปทีไ n-๎ 

จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน 
๎.ํ.ํ อัตรากําลังคน       

ํ) ขຌาราชการ       

๎) ลูกจຌางประจํา       

๏) ลูกจຌางชัไวคราว       

๐) พนักงานราชการ       

ผลรวมกําลังคน       

๎.ํ.๎ การคลืไอนเหวของขຌาราชการ       

ํ) การขຌารับราชการ       

- บรรจุ฿หม 
- รับอน 

- บรรจุกลับ 

- การขຌารับราชการตาม  
มาตรา ๑๒ 

      

๎) การสูญสียขຌาราชการ       

- ลาออก 

- ฿หຌอน 

- กษียณอายุ 
- อืไนโ 
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สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. แใ5

ํ๎
บบ ู กรม 

๎.๎ ขຌอมูลขຌาราชการของสวนราชการ 

รายการ 
ปทีไ n ปทีไ n-ํ ปทีไ n-๎ 

กรอบ 

ทีไมี 
จํานวน 
(คน) 

อัตรา
วาง 

กรอบ 

ทีไมี 
จํานวน 
(คน) 

อัตรา
วาง 

กรอบ
ทีไมี 

จํานวน 
(คน) 

อัตรา
วาง 

ํ. บริหาร          
๎. อํานวยการ          
๏. วิชาการ          
๐. ทัไวเป          

รวม          

หตุผลสําคัญของการปลี่ยนปลง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๎.๏ ขຌอมูลครงสรຌางอายุของขຌาราชการของสวนราชการ 

ชวงอายุ (ป) 
จํานวนขຌาราชการ (คน) 

ปทีไ n ปทีไ n-ํ ปทีไ n-๎ 
ผูຌหญิง ผูຌชาย ผูຌหญิง ผูຌชาย ผูຌหญิง ผูຌชาย 

<= ๎๐       
๎๑-๎๙       
๏์-๏๐       
๏๑-๏๙       
๐์-๐๐       
๐๑-๐๙       
๑์-๑๐       
>=๑๑       
รวม       

๎.๐ จํานวนบุคลากรของหนวยการจຌาหนຌาที่  

รายการ 
จํานวน (คน) 

ปทีไ n ปทีไ n-ํ ปทีไ n-๎ 
ํ. ขຌาราชการ    
๎. พนักงานราชการ    

รวม    
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สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.แใๆ

ํ๏    

บบ - กรม 

๎.๑ ขຌอมูลดຌานงบประมาณการ฿ชຌจาย 

รายการ 
ปที่ n ปที่ n-ํ ปที่ n-๎ 

มูลคา สัดสวน มูลคา สัดสวน มูลคา สัดสวน 
๎.๕.ํ งบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจาย
ประจําป 

      

งบประมาณรวมของสวนราชการ (ลຌานบาท)       
งบประมาณรายจายประภทงบบุคลากร 
(ลຌานบาท) 

      

๎.๕.๎ ขຌอมูลรายงานตຌนทุนรวมยกตามหลงงิน 

(บิกจายจริง) 
      

คา฿ชຌจายบุคลากร       
คา฿ชຌจายดຌานการฝຄกอบรม       
คา฿ชຌจายดินทาง       
คาตอบทน฿ชຌสอยวัสดุ ละคาสาธารณูปภค       
คาสื่อมราคาละคาตัดจําหนาย       
คา฿ชຌจายงินอุดหนุน       
ตຌนทุน฿นการผลิตอื่น       
รวมตຌนทุนผลผลิต ปที่ n ปที่ n-ํ ปที่ n-๎ 

.๎๕.๏ ขຌอมูลรายงานตຌนทุนกิจกรรมยอยกี่ยวกับบุคลากร    
ตຌนทุนรวมดຌานบริหารบุคลากร (บาท)    
จํานวนบุคลากรที่฿ชຌคํานวณ (คน)    
ตຌนทุนตอหนวยดຌานบริหารบุคลากร    
ตຌนทุนดຌานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
จํานวนชั่วมง/คนการฝຄกอบรม    
ตຌนทุนตอหนวยดຌานการพัฒนาทรพัยากรบคุคล    

หตุผลสําคัญของการปลี่ยนปลง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ํ๐    

แบบ - กรม 

๒.๖ ขอมูลด นผลก รปฏิบติร ชก ร 
๎.๒.ํ ผลการปฏิบัติราชการ ปรดระบุรายละอียดตัวชีๅวัดสําคัญตามบทบาทภารกิจของสวนราชการ 

  ิ฿ชຌขຌอมูลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการี 

รายการ หนวยวัด 
ปทีไ n ปทีไ n-ํ ปทีไ n-๎ 

ปาหมาย ผลลัพธทีไเดຌ ปาหมาย ผลลัพธทีไเดຌ ปาหมาย ผลลัพธทีไเดຌ 
ตัวชีๅวัดทีไ ํ ..........................        
        
ตัวชีๅวัดทีไ ๎ ..........................        
        
ตัวชีๅวัดทีไ ............................        
        

๎.๒.๎ การบริหารผลการปฏิบัติงานละคาตอบทน 

ปทีไ ระดับผลการประมิน 
ชวงคะนนการ

ประมิน 

ชวงรຌอยละการ
ลืไอนงินดือน 

จํานวนขຌาราชการ 

อํานวยการ วิชาการละทัไวเป 

n ดีดน 
 

   

  ดีมาก 
 

   

  ด ี
 

   

  พอ฿ชຌ 
 

   

  ตຌองปรับปรุง ตไํากวารຌอยละ ๒์    

n-ํ ดีดน 
 

   

  ดีมาก 
 

   

  ด ี
 

   

  พอ฿ชຌ 
 

   

  ตຌองปรับปรุง ตไํากวารຌอยละ ๒์    

n-๎ ดีดน 
 

   

  ดีมาก 
 

   

  ด ี
 

   

  พอ฿ชຌ 
 

   

  ตຌองปรับปรุง ตไํากวารຌอยละ ๒์    
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สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.แใ่

ํ๑    

แบบ - กรม 

 ปรดระบุหลักกณฑกีไยวกับรูปบบ฿นการกําหนดรຌอยละของการลืไอนงินดือนทีไ฿ชຌของตละป 
............................................................................................................................. .................................................... 

......................................................................................................................................................................... ........ 

.......................................................................................................................... ....................................................... 

............................................................................................................................. .................................................... 

๒.๓ ปญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  
............................................................................................................................. .................................................... 

.......................................................................................................................................................................... ....... 

........................................................................................................................... ...................................................... 

............................................................................................................................. .................................................... 

.................................................................................................................................................... ............................. 

..................................................................................................... ............................................................................ 

............................................................................................................................. .................................................... 

.............................................................................................................................. ................................................... 

............................................................................... ..................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ํ๒
แบบ - กรม 

๒.๔ นวัตกรรมดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผลการด้านินงานดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไส้าคัญของสวนราชการพืไอการปรับปรุงวิธีการ 
กระบวนการ หรือนวทางทีไกีไยวขຌองกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทัๅงการพัฒนา หรือการตรียมการรองรับ
สถานการณ฿นอนาคตทีไจะสงผล฿หຌสวนราชการมีผลการปฏิบัติราชการทีไสูงขึๅนหรือมีขีดความสามารถพิไมขึๅน 
หรือสามารถชวยกຌเขปญหาหรือสถานการณดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไปนอยูของสวนราชการ  

ิปรดระบุชืไอนวัตกรรม ละสดงความชืไอมยงของนวัตกรรมดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลกับประดใน
ยุทธศาสตรของสวนราชการ ตลอดจนความชืไอมยงกับผนกลยุทธดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวน
ราชการ ดยสดงสาระส้าคัญของวิธีการด้านินการ พรຌอมผลสัมฤทธิ่ทีไเดຌจากการด้านินการ ดยสามารถนบ
อกสารขนาด A๐ พิไมติมเดຌตามความหมาะสม) 

............................................................................................................................. .................................................... 

............................................................................. ....................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................... 

............................................................................................................................. .................................................... 

.................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................... 

............................................................................................................................. .................................................... 

.............................................................................................................................................................. ................... 

............................................................................................................... .................................................................. 
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ํ๓
บบ - กรม 

สวนทีไ ๓ ภาคผนวก 

๏.ํ  ผนภาพสดงขຌอมูลก้าลังคนของสวนราชการ ิขຌอมูลจากหัวขຌอ ๎.ํี 

๏.๎ ผนภาพนวนຌมขຌาราชการมืไอทียบกับกรอบอัตราก้าลังทีไมี ิขຌอมูลจากหัวขຌอ ๎.๎ี 
 สดงปนภาพรวมของสวนราชการ  ละ 

 ยกประภทตามต้าหนงอ้านวยการ/ต้าหนงวิชาการ/ต้าหนงทัไวเป 

๏.๏ ผนภาพสดงการสูญสียขຌาราชการ ิขຌอมูลจากหัวขຌอ ๎.ํี 

๏.๐ ผนภาพสดงการบรรจุละตงตัๅงขຌาราชการพืไอทดทนการสูญสียขຌาราชการ ิขຌอมูลจากหัวขຌอ ๎.ํี 

๏.๑ ผนภาพพีรามิดขຌาราชการ จ้านกตามชวงอายุ ิขຌอมูลจากหัวขຌอ ๎.๏ี 

๏.๒ ผนภาพสดงสัดสวนบุคลากรของหนวยการจຌาหนຌาทีไตอบุคลากรทัๅงหมด ิขຌอมูลจากหัวขຌอ ๎.๐ี 

๏.๓ ผนภาพสดงการ฿ชຌจายงบประมาณ ิขຌอมูลจากหัวขຌอ ๎.๑ี 
 คา฿ชຌจาย฿นภาพรวม ละ 

 ตຌนทุนกิจกรรมของหนวยการจຌาหนຌาทีไ  

๏.๔ ผนภาพสดงผลการปฏิบัติราชการ  ิขຌอมูลจากหัวขຌอ ๎.๒ี 
 ผลการปฏิบัติราชการ ิกรณีปนขຌอมูลชิงคุณภาพเมตຌองสดงผนภาพ฿นหัวขຌอนีๅี 
 การบริหารผลการปฏิบัติงานละคาตอบทน 
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สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.แไเ

ภาคผนวก 3 
แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับ

การบริหารทรัพยากรบุคคลของของขาราชการ  
ป พ.ศ. 2556 สำหรับสวนกลาง และสวนภูมิภาค 
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สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. แไแ

 
 
 
 

 
บบสํารวจความคิดหในละความพึงพอใจกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของขຌาราชการ ประจําป 2556 
 
 พระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ .ศ. 2551 มาตรา 34 บัญญัติวา การจัดระบียบขຌาราชการ 
พลรือนตຌองปนเปพืไอผลสัมฤทธิ่ตอภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ ละความคุຌมคาดย฿หຌขຌาราชการปฏิบัติราชการ
อยางมีคุณภาพ คุณธรรม ละมีคุณภาพชีวิตทีไดี มาตรา 42 ก้าหนดวาการจัดระบียบขຌาราชการพลรือนสามัญตຌองค้านึงถึง
ระบบคุณธรรม ละ ก.พ. เดຌออกระบียบ ก.พ. วาดຌวยการรายงานกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการ 
พลรือน พืไอประยชน฿นการปรับปรุงประสิทธิภาพละประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2553 ดังนัๅน พืไอปนการ
ติดตามประมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมละจังหวัด฿หຌปน เปตามบทบัญญัติดังกลาว ส้านักงาน ก .พ.  
จึงหในสมควรท้าการส้ารวจความคิดหในของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมละจังหวัด ซึไงผลการส้ารวจนีๅ 
จะน้าเปประกอบการพิจารณาจัดท้าขຌอสนอมาตรการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล ทัๅง฿นระดับกระทรวง กรม 
จังหวัด ละราชการพลรือนดยรวมตอเป 
 ส้านักงาน ก.พ. จึงขอความรวมมือจากขຌาราชการ฿นการตอบบบส้ารวจความคิดหในนีๅตามความปนจริง  
ความคิดหในของทานจะถูกน้าเปประมวล วิคราะห ละสรุปผล฿นภาพรวม ดยเมมีการปดผยปนรายบุคคล  
มืไอทานตอบบบส้ารวจครบทุกขຌอลຌว กรุณากรอกบบส้ารวจผานระบบออนเลน ภาย฿นดือนพฤษภาคม 2556 
 
 ส้านักงาน ก.พ. หวังปนอยางยิไงวาจะเดຌรับความคิดหในละขຌอสนอนะจากทาน จึงขอขอบคุณมา ณ อกาสนีๅ 

 
ส้านักวิจัยละพัฒนาระบบงานบุคคล 
ส้านักงาน ก.พ.  
ทรศัพท 02-547 1828 , 02-547 1187 
ทรสาร  02-547 1868 
    
 
 
 
 
 
 
 
  

สําหรับขຌาราชการสังกัดสวนกลาง 
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สวนทีไ 1 สถานภาพสวนตัว 

      
คําชีๅแจง ปรดทําครืไองหมาย  ลง฿น   ละติมขຌอความ฿นชองวาง 
1. พศ    ชาย    หญิง 
2. ปจจุบันดํารงตําหนงประภท 

- ทัไวเประดับ  ปฏิบัติงาน  ชํานาญงาน  อาวุส   ทักษะพิศษ 
- วิชาการระดับ  ปฏิบัติการ  ชํานาญการ  ชํานาญการพิศษ  ชีไยวชาญ 

  ทรงคุณวุฒิ 
- อํานวยการระดับ  ตຌน   สูง 

3. สังกัดกรม......................................................... 
 ราชการบริหารสวนกลาง 
 ราชการบริหารสวนกลางปฏิบัติงาน฿นภูมิภาค 
 ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

4. อายุราชการ  ิมากกวา 6 ดือน ปดปน 1 ป) 
 เมกิน 3 ป 
 มากกวา 3 ปตเมกิน 5 ป 
 มากกวา 5 ปตเมกิน 10 ป 
 มากกวา 10 ปตเมกิน 15 ป 

 มากกวา 15 ปตเมกิน 20 ป 
 มากกวา 20 ปตเมกิน 25 ป 
 มากกวา 25 ปตเมกิน 30 ป 
 มากกวา 30 ปขึๅนเป 

 
5. ระยะวลาปฏิบัติงาน฿นกรมทีไสังกัดปจจุบัน  ิมากกวา 6 ดือน ปดปน 1 ป) 

 เมกิน 3 ป 
 มากกวา 3 ปตเมกิน 5 ป 
 มากกวา 5 ปตเมกิน 10 ป 
 มากกวา 10 ปตเมกิน 15 ป 

 มากกวา 15 ปตเมกิน 20 ป 
 มากกวา 20 ปตเมกิน 25 ป 
 มากกวา 25 ปตเมกิน 30 ป 
 มากกวา 30 ปขึๅนเป 

 
6. ปจจุบันปฏิบัติงาน฿นพืๅนทีไจังหวัด.......................................................................... 
7. ระยะวลาทีไปฏิบัติงาน฿นจังหวัดทีไระบุ฿นขຌอ 6.  ิมากกวา 6 ดือน ปดปน 1 ป) 

 เมกิน 3 ป 
 มากกวา 3 ปตเมกิน 5 ป 
 มากกวา 5 ปตเมกิน 10 ป 
 มากกวา 10 ปตเมกิน 15 ป 

 มากกวา 15 ปตเมกิน 20 ป 
 มากกวา 20 ปตเมกิน 25 ป 
 มากกวา 25 ปตเมกิน 30 ป 
 มากกวา 30 ปขึๅนเป 
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สวนทีไ 2 ความคิดหในตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
 

คําชีๅจง 
 โปรดเลือกชองทีไตรงกับความคิดเหในของทานมากทีไสุด ดังนีๅ 
  
หในดຌวยอยางยิไง หมายถึง ทานหในดຌวยอยางยิไงตอขຌอความดังกลาว 
หในดຌวย หมายถึง ทานหในดຌวยตอขຌอความดังกลาว 
ไมหในดຌวย หมายถึง ทานเมหในดຌวยตอขຌอความดังกลาวละผูຌรับผิดชอบควรปรับปรุง 
ไมหในดຌวยอยางยิไง         หมายถึง ทานเมหในดຌวยตอขຌอความดังกลาวละผูຌรับผิดชอบควรปรับปรุงอยางรงดวน 
ไมทราบขຌอมูล หมายถึง ทานเมทราบขຌอมูล฿นรืไองดังกลาวหรือทานเมกีไยวขຌอง฿นรืไองนีๅ 
    
อภิธานศัพท 
  

ขຌอความ คําจํากัดความ 
สวนราชการ ระดับกรมหรือทียบทา 
หนวยงาน หนวยงานตຌนสังกัดภาย฿ตຌกรม 
ผูຌบังคับบัญชาดยตรง บังคับบัญชาหนือขึๅนเป 1 ระดับ 
กลุมผูຌบริหารระดับสูง   ตําหนงรองอธิบดีขึๅนเป 
หนวยงานทรัพยากรบุคคล กองการจຌาหนຌาทีไ หรือหนวยงานอืไนทีไมีภารกิจชนดียวกัน 
 
 

คําถาม 

หใน
ดຌว

ย  
 

อย
าง

ยิไง
 

หใน
ดຌว

ย 

ไม
หใน

ดຌว
ย 

ไม
หใน

ดຌว
ย

อย
าง

ยิไง
 

ไม
ทร

าบ
ขຌอ

มูล
 

1. ทานหในวาผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลปจจุบัน สามารถ
สนับสนุน฿หຌสวนราชการของทานบรรลุความสํารใจตามพันธกิจละวัตถุประสงค
ทีไตัๅงเวຌ 

     

2. หนวยงานของทานมีกําลังคน฿นจํานวนทีไ พียงพอตอการปฏิบัติราชการตาม
บทบาทภารกิจเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

     

3. หนวยงานของทานมีกําลังคนทีไมีความรูຌ ทักษะ ละสมรรถนะทีไหมาะสม  

ตอการปฏิบัติราชการตามบทบาทภารกิจเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
     

4. สวนราชการของทานมีผน฿นการตรียมความพรຌอมดຌานกําลังคน ละพัฒนา
ความรูຌ ทักษะ ละสมรรถนะทีไสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ฿หຌบรรลุ
ปาหมาย 
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5. ทานหในวาสวนราชการของทานมีนยบายหรือนวทางทีไชัดจน฿นการพัฒนา
ละรักษาบุคลากรทีไมีศักยภาพสูง 

     

6. ทานมีความชืไอมัไน฿นทักษะละความสามารถ฿นการบริหารของ
ผูຌบังคับบัญชาดยตรงของทาน 

     

็. ทานมีความชืไอมัไน฿นทักษะละความสามารถ฿นการบริหารของกลุมผูຌบริหาร
ระดับสูงของสวนราชการของทาน 

     

่. ทานมีความชืไอมัไน฿นคุณธรรมการปนบบอยางทีไดีของผูຌบังคับบัญชา
ดยตรงของทาน 

     

้. ทานมีความชืไอมัไน฿นคุณธรรมการปนบบอยางทีไดีของกลุมผูຌบริหาร
ระดับสูงของสวนราชการ 

     

แเ. หนวยงานทรัพยากรบุคคล฿นสวนราชการของทานมีการปรับปรุงดຌาน    

การบริหารทรัพยากรบุคคลทีไดีขึๅนมืไอทียบกับทีไผานมา 
     

แ1. หนวยงานทรัพยากรบุคคล฿นสวนราชการของทาน มีการบริหารทรัพยากร
บุคคลทีไปรง฿ส ชน การสรรหา การลืไอนตําหนง การยกยຌาย ปนตຌน 

     

แโ. ฐานขຌอมูลของทานทีไปรากฏ฿นระบบขຌอมูลสารสนทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความถูกตຌอง ละปนปจจุบัน 

     

แใ. ระบบทคนลยีสารสนทศทีไ฿ชຌ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล               

มีความหมาะสมตอการพิไมประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงานของทาน 
     

แไ. การฝຄกอบรมละพัฒนาทีไทานเดຌรับ  สามารถสนับสนุน฿หຌทานทํางานเดຌ
อยางมีประสิทธิภาพพิไมขึๅน 

     

แ5. งานทีไทานเดຌรับมอบหมาย฿หຌปฏิบัติงานตรงกับหนຌาทีไความรับผิดชอบ    

ของตําหนงทีไทานดํารงอยู 
     

แ6. ทานรูຌสึกวางานทีไทานทํามีความทຌาทาย ละมีความสําคัญอยางมาก       

ตอความสํารใจของหนวยงาน 
     

แ็. นยบาย/ผนงาน/ครงการ/กิจกรรมดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หนวยงานตຌนสังกัดทีไ กิดขึๅน฿นรอบปทีไผานมามีความหมาะสมละชวย
สนับสนุนการปฏิบัติงานของทาน 

     

แ่. ทานหในอกาสความกຌาวหนຌา฿นการรับราชการของทานอยางชัดจน      
แ้. การบงปนลกปลีไยนขຌอมูลขาวสารละความรูຌ฿นสวนราชการของทาน 

สามารถสนับสนุนการบรรลุภารกิจละปาหมายของสวนราชการทานเดຌ 
     

โเ. สวนราชการของทานมีระบบการจัดการความรูຌทีไสามารถขຌาถึงละนํามา฿ชຌ
ประยชน฿นการปฏิบัติงานเดຌ 
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21. ผูຌบังคับบัญชาดยตรงของทาน฿หຌคํานะนํา฿นการทํางาน ละการสนับสนุน
ทาน฿นการพัฒนาละรียนรูຌอยูสมอ 

     

22. หลักกณฑละวิธีการประมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการของทาน  

มีความชัดจนขຌา฿จเดຌงาย 
     

23. การประมินผลการปฏิบัติงาน฿นสวนราชการของทานสามารถยกระดับ 

ผลการปฏิบัติงานของขຌาราชการเดຌอยางถูกตຌอง 
     

24. การพิจารณาลืไอนงินดือน฿นสวนราชการของทานมีความชืไอมยงกับ
ระดับผลการปฏิบัติงานสวนบุคคล 

     

25. ทานเดຌรับการพัฒนาทักษะละความรูຌทีไสอดคลຌองกับผลการประมิน     

การปฏิบัติราชการ 
     

26 ทานมคีวามพึงพอ฿จตอความปรง฿ส฿นระบบการประมินผลการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานของทาน฿นรอบทีไผานมา 

     

27. ทานมีความชืไอมัไนวาคํารຌองทุกข/ความคับขຌอง฿จทุกรืไองของขຌาราชการเดຌ
ผานการพิจารณาจากผูຌบังคับบัญชาหนือขึๅนเปอยางปนธรรม 

     

28. การตัดสิน฿จของกลุมผูຌบริหารระดับสูงของสวนราชการของทาน฿นดຌาน       

การบริหารทรัพยากรบุคคลตัๅงอยูบนพืๅนฐานของหลักคุณธรรม                
หลักความสามารถละผลงาน (ชน การตงตัๅง ลืไอน อน ยຌาย การพัฒนา
ความสามารถ การลืไอนงินดือน ปนตຌน) 

     

29. หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล฿นสวนราชการของทานมีความพรຌอม    

฿นการปดผยขຌอมูลหรืออธิบายการดํานินการเดຌ มืไอเดຌรับการรຌองรียน       

หรือรຌองทุกข 

     

30. สภาพวดลຌอม ละบรรยากาศ฿นการทํางาน สนับสนุน฿หຌทานสามารถ    

฿ชຌศักยภาพเดຌอยางตใมทีไ 
     

31. สวนราชการของทานมีระบบงานทีไยืดหยุนตามลักษณะงาน ละมีการ฿ชຌ
ทคนลยีตางโ ทีไสงสริมละสนับสนุน฿หຌทานสามารถปฏิบัติราชการเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ 
(ชน วลา/สถานทีไปฏิบัติงานทีไยืดหยุนเดຌ การ฿ชຌทคนลยีสารสนทศพืไอลด
ภาระงาน ปนตຌน) 

     

32. ทานมคีวามสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวกับการทํางาน 
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33. ทานหในวาสวนราชการหรือหนวยงานของทานมีการจัดสวัสดิการเดຌตรงกับ
ความตຌองการของขຌาราชการลຌว 
(ตัวอยางสวัสดิการนอกหนือจากทีไกฎหมายกําหนด ชน การออมทรัพย/
การ฿หຌกูຌยืมงิน/การคหะสงคราะห/การฌาปนกิจสงคราะห/การกีฬาละ
นันทนาการ/การ฿หຌบริการของรຌานคຌาสวัสดิการ/การฝกอาชีพพืไอสริม
รายเดຌหรือลดรายจาย฿หຌกสมาชิก ฯลฯ) 

     

34. ความสัมพันธดยรวมของบุคลากร฿นหนวยงานของทาน ละผูຌปฏิบัติงาน 
฿ นห น ว ย ง าน อืไ น โ   ป น เ ปอย า ง มี มิ ต ร ภ า พ  ฿ หຌ  กี ย ร ติ  มี เ มต รี จิ ต                 
ละมีความเวຌวาง฿จตอกัน 
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บบสํารวจความคิดหในละความพึงพอใจกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล            
ของขาราชการ ประจําป 2556 

 
 พระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ ศ. 2551 มาตรา 34 บัญญัติวา การจัดระบียบขຌาราชการ 
พลรือนตຌองปนเปพืไอผลสัมฤทธิ่ตอภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ ละความคุຌมคาดย฿หຌขຌาราชการปฏิบัติราชการ
อยางมีคุณภาพ คุณธรรม ละมีคุณภาพชีวิตทีไดี มาตรา 42 ก้าหนดวาการจัดระบียบขຌาราชการพลรือนตຌองค้านึงถึงระบบ
คุณธรรม ละ ก พ. เดຌออกระบียบ ก พ. วาดຌวยการรายงานกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน พืไอ
ประยชน฿นการปรับปรุงประสิทธิภาพละประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล พ ศ   ดังนัๅน พืไอปนการติดตาม
ประมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมละจังหวัด฿หຌปนเปตามบทบัญญัติดังกลาว ส้านักงาน ก พ. จึงหในสมควร
ท้าการส้ารวจความคิดหในของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมละจังหวัด ซึไงผลการส้ารวจนีๅ จะน้าเป
ประกอบการพิจารณาจัดท้าขຌอสนอมาตรการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล ทัๅง฿นระดับกระทรวง กรม จังหวัด ละ  
ราชการพลรือนดยรวมตอเป 
 ส้านักงาน ก.พ. จึงขอความรวมมือจากขຌาราชการ฿นการตอบบบส้ารวจความคิดหในนีๅตามความป นจริง  
ความคิดหในของทานจะถูกน้าเปประมวล วิคราะห ละสรุปผล฿นภาพรวม ดยเมมีการปดผยปนรายบุคคล 
มืไอทานตอบบบส้ารวจครบทุกขຌอลຌว กรุณากรอกบบส้ารวจผานระบบออนเลน ภาย฿นดือนพฤษภาคม  
 
 ส้านักงาน ก พ. หวังปนอยางยิไงวาจะเดຌรับความคิดหในละขຌอสนอนะจากทาน จึงขอขอบคุณมา ณ อกาสนีๅ 

 
ส้านักวิจัยละพัฒนาระบบงานบุคคล 
ส้านักงาน ก.พ.  
ทรศัพท 02-547 18  , 02-547 1187 
ทรสาร  02-547 1868 
    
 
 
 
 
 
  
  

สําหรับขาราชการสังกัดภูมิภาค 

 พระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ มาตรา ใไ บัญญัติวา การจัดระบียบขຌาราชการ
พลรือนตຌองปนเปพืไอผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ ละความคุຌมคาดย฿หຌขຌาราชการปฏิบัติราชการ
อยางมีคุณภาพ คุณธรรม ละมีคุณภาพชีวิตทีไดี มาตรา ไโ กำหนดวาการจัดระบียบขຌาราชการพลรือนสามัญตຌองคำนึง
ถึงระบบคุณธรรม ละ ก.พ. เดຌออกระบียบ ก.พ. วาดຌวยการรายงานกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการ
พลรือน พืไอประยชน฿นการปรับปรุงประสิทธิภาพละประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. โ55ใ ดังนัๅน พืไอ
ปนการติดตามประมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมละจังหวัด฿หຌปนเปตามบทบัญญัติดังกลาว สำนักงาน ก.พ. 
จึงหในสมควรทำการสำรวจความคิดหในของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมละจังหวัด ซึไงผลการสำรวจนีๅ 
จะนำเปประกอบการพิจารณาจัดทำขຌอสนอมาตรการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล ทัๅง฿นระดับกระทรวง กรม จังหวัด 
ละราชการพลรือนดยรวมตอเป 
 สำนักงาน ก.พ. จึงขอความรวมมือจากขຌาราชการ฿นการตอบบบสำรวจความคิดหในนีๅตามความปนจริง 
ความคิดหในของทานจะถูกนำเปประมวล วิคราะห ละสรุปผล฿นภาพรวม ดยเมมีการปຂดผยปนรายบุคคล
มืไอทานตอบบบสำรวจครบทุกขຌอลຌว กรุณากรอกบบสำรวจผานระบบออนเลน ภาย฿นดือนพฤษภาคม โ55ๆ 
 

 สำนักงาน ก.พ. หวังปนอยางยิไงวาจะเดຌรับความคิดหในละขຌอสนอนะจากทาน จึงขอขอบคุณมา ณ อกาสนีๅ 
 

        สำนักวิจัยละพัฒนาระบบงานบุคคล 
        สำนักงาน ก.พ.  
        ทรศัพท เโู5ไ็ แ่โ่ ุ เโู5ไ็ แแ่็  
        ทรสาร  เโู5ไ็ แ่ๆ่ 

สำหรับขຌาราชการสังกัดสวนภูมิภาค 



HR Scorecard Annual Report 2013

     รายงานสถานภาพการบร�หารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเร�อน ปงบประมาณ 2556

สำนักว�จัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.แไ่

-2-
สวนทีไ 1 สถานภาพสวนตัว 

      
คําชีๅแจง ปรดทําครืไองหมาย  ลง฿น   ละติมขຌอความ฿นชองวาง 
1. พศ    ชาย    หญิง 
2. ปจจุบันดํารงตําหนงประภท 

- ทัไวเประดับ  ปฏิบัติงาน  ชํานาญงาน  อาวุส   ทักษะพิศษ 
- วิชาการระดับ  ปฏิบัติการ  ชํานาญการ  ชํานาญการพิศษ  ชีไยวชาญ 

  ทรงคุณวุฒิ 
- อํานวยการระดับ  ตຌน   สูง 

3. สังกัดกรม......................................................... 
 ราชการบริหารสวนกลาง 
 ราชการบริหารสวนกลางปฏิบัติงาน฿นภูมิภาค 
 ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

4. อายุราชการ  ิมากกวา 6 ดือน ปดปน 1 ป) 
 เมกิน 3 ป 
 มากกวา 3 ปตเมกิน 5 ป 
 มากกวา 5 ปตเมกิน 10 ป 
 มากกวา 10 ปตเมกิน 15 ป 

 มากกวา 15 ปตเมกิน 20 ป 
 มากกวา 20 ปตเมกิน 25 ป 
 มากกวา 25 ปตเมกิน 30 ป 
 มากกวา 30 ปขึๅนเป 

 
5. ระยะวลาปฏิบัติงาน฿นกรมทีไสังกัดปจจุบัน  ิมากกวา 6 ดือน ปดปน 1 ป) 

 เมกิน 3 ป 
 มากกวา 3 ปตเมกิน 5 ป 
 มากกวา 5 ปตเมกิน 10 ป 
 มากกวา 10 ปตเมกิน 15 ป 

 มากกวา 15 ปตเมกิน 20 ป 
 มากกวา 20 ปตเมกิน 25 ป 
 มากกวา 25 ปตเมกิน 30 ป 
 มากกวา 30 ปขึๅนเป 

 
6. ปจจุบันปฏิบัติงาน฿นพืๅนทีไจังหวัด.......................................................................... 
7. ระยะวลาทีไปฏิบัติงาน฿นจังหวัดทีไระบุ฿นขຌอ 6.  ิมากกวา 6 ดือน ปดปน 1 ป) 

 เมกิน 3 ป 
 มากกวา 3 ปตเมกิน 5 ป 
 มากกวา 5 ปตเมกิน 10 ป 
 มากกวา 10 ปตเมกิน 15 ป 

 มากกวา 15 ปตเมกิน 20 ป 
 มากกวา 20 ปตเมกิน 25 ป 
 มากกวา 25 ปตเมกิน 30 ป 
 มากกวา 30 ปขึๅนเป 
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สวนทีไ 2 ความคิดหในตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

 

คําชีๅจง 
 โปรดเลือกชองทีไตรงกับความคิดเหในของทานมากทีไสุด ดังนีๅ 
  
หในดຌวยอยางยิไง หมายถึง ทานหในดຌวยอยางยิไงตอขຌอความดังกลาว 
หในดຌวย หมายถึง ทานหในดຌวยตอขຌอความดังกลาว 
ไมหในดຌวย หมายถึง ทานเมหในดຌวยตอขຌอความดังกลาวละผูຌรับผิดชอบควรปรับปรุง 
ไมหในดຌวยอยางยิไง         หมายถึง ทานเมหในดຌวยตอขຌอความดังกลาวละผูຌรับผิดชอบควรปรับปรุงอยางรงดวน 
ไมทราบขຌอมูล หมายถึง ทานเมทราบขຌอมูล฿นรืไองดังกลาวหรือทานเมกีไยวขຌอง฿นรืไองนีๅ 
    
อภิธานศัพท 
  

ขຌอความ คําจํากัดความ 
สวนราชการ ระดับกรมหรือทียบทา 
หนวยงาน หนวยงานตຌนสังกัดภาย฿ตຌกรม 
ผูຌบังคับบัญชาดยตรง บังคับบัญชาหนือขึๅนเป 1 ระดับ 
กลุมผูຌบริหารระดับสูง   ตําหนงรองอธิบดีขึๅนเป 
หนวยงานทรัพยากรบุคคล กองการจຌาหนຌาทีไ หรือหนวยงานอืไนทีไมีภารกิจชนดียวกัน 
 

คําถาม 

หใน
ดຌว

ย  
 

อย
าง

ยิไง
 

หใน
ดຌว

ย 

ไม
หใน

ดຌว
ย 

ไม
หใน

ดຌว
ย

อย
าง

ยิไง
 

ไม
ทร

าบ
ขຌอ

มูล
 

1. ทานหในวาผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลปจจุบัน สามารถ
สนับสนุน฿หຌสวนราชการของทานบรรลุความสํารใจตามพันธกิจละวัตถุประสงค
ทีไตัๅงเวຌ 

     

2. หนวยงานของทานมีกําลังคน฿นจํานวนทีไพียงพอตอการปฏิบัติราชการ   

ตามบทบาทภารกิจเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
     

3. หนวยงานของทานมีกําลังคนทีไมีความรูຌ ทักษะ ละสมรรถนะทีไหมาะสม  

ตอการปฏิบัติราชการตามบทบาทภารกิจเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
     

4. สวนราชการของทานมีผน฿นการตรียมความพรຌอมดຌานกําลังคน ละพัฒนา
ความรูຌ ทักษะ ละสมรรถนะทีไสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ฿หຌบรรลุ
ปาหมาย 

     

5. ทานหในวาสวนราชการของทานมีนยบายหรือนวทางทีไชัดจน฿นการพัฒนา
ละรักษาบุคลากรทีไมีศักยภาพสูง 
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6. ทานมีความชืไอมัไน฿นทักษะละความสามารถ฿นการบริหารของ
ผูຌบังคับบัญชาดยตรงของทาน 

     

7. ทานมีความชืไอมัไน฿นทักษะละความสามารถ฿นการบริหารของกลุมผูຌบริหาร
ระดับสูงของสวนราชการของทาน 

     

8. ทานมีความชืไอมัไน฿นทักษะละความสามารถ฿นการบริหารของผูຌวาราชการ
จังหวัดทีไทานปฏิบัติงานอยู฿นปจจุบัน 

     

9. ทานมีความชืไอมัไน฿นคุณธรรมการปนบบอยางทีไดีของผูຌบังคับบัญชา
ดยตรงของทาน 

     

10. ทานมีความชืไอมัไน฿นคุณธรรมการปนบบอยางทีไดีของกลุมผูຌบริหาร
ระดับสูงของสวนราชการ 

     

11. ทานมีความชืไอมัไน฿นคุณธรรมการปนบบอยางทีไดีของผูຌวาราชการจังหวัด
ทีไทานปฏิบัติงานอยู฿นปจจุบัน 

     

12. หนวยงานทรัพยากรบุคคล฿นสวนราชการของทานมีการปรับปรุงดຌาน
บริหารทรัพยากรบุคคลทีไดีขึๅนมืไอทียบกับทีไผานมา 

     

13. หนวยงานทรัพยากรบุคคล฿นสวนราชการของทาน มีการบริหารทรัพยากร
บุคคลทีไปรง฿ส ชน การสรรหา การลืไอนตําหนง การยกยຌาย ปนตຌน 

     

14. หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล฿นจังหวัดของทาน มีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานบุคคลทีไดีขึๅนมืไอทียบกับทีไผานมา 

     

15. หนวยงานทรัพยากรบุคคล฿นจังหวัดของทาน มีการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทีไปรง฿ส ชน การดํานินงานดຌานวินัย การพัฒนาบุคลากร การประมินผล  

การปฏิบัติราชการ ปนตຌน 

     

16. ฐานขຌอมูลของทานทีไปรากฏ฿นระบบขຌอมูลสารสนทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความถูกตຌอง ละปนปจจุบัน 

     

17. ระบบทคนลยีสารสนทศทีไ฿ชຌ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ
หมาะสมตอการพิไมประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงานของทาน 

     

18. การฝกอบรมละพัฒนาทีไทานเดຌรับสามารถสนับสนุน฿หຌทานทํางาน       

เดຌอยางมีประสิทธิภาพพิไมขึๅน 
     

19. งานทีไทานเดຌรับมอบหมาย฿หຌปฏิบัติงานตรงกับหนຌาทีไความรับผิดชอบ   

ของตําหนงทีไทานดํารงอยู 
     

20. ทานรูຌสึกวางานทีไทานทํามีความทຌาทาย ละมีความสําคัญอยางมาก        

ตอความสํารใจของหนวยงาน 
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21. นยบาย/ผนงาน/ครงการ/กิจกรรมดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หนวยงานตຌนสังกัดทีไ กิดขึๅน฿นรอบปทีไผานมามีความหมาะสมละชวย
สนับสนุนการปฏิบัติงานของทาน 

     

22. ทานหในอกาสความกຌาวหนຌา฿นการรับราชการของทานอยางชัดจน      
23. การบงปนลกปลีไยนขຌอมูลขาวสารละความรูຌ฿นสวนราชการของทาน 

สามารถสนับสนุนการบรรลุภารกิจละปาหมายของสวนราชการทานเดຌ 
     

24. การบงปนลกปลีไยนขຌอมูลขาวสารละความรูຌ ฿นจังหวัดของทาน 

สามารถสนับสนุนการบรรลุภารกิจละปาหมายของสวนราชการทานเดຌ 
     

25. สวนราชการของทานมีระบบการจัดการความรูຌทีไสามารถขຌาถึงละนํามา฿ชຌ
ประยชน฿นการปฏิบัติงานเดຌ 

     

26. จังหวัดของทานมีระบบการจัดการความรูຌทีไสามารถขຌาถึงละนํามา฿ชຌ
ประยชน฿นการปฏิบัติงานเดຌ 

     

27. ผูຌบังคับบัญชาดยตรงของทาน฿หຌคํานะนํา฿นการทํางาน ละการสนับสนุน
ทาน฿นการพัฒนาละรียนรูຌอยูสมอ 

     

28. หลักกณฑละวิธีการประมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการของทาน  

มีความชัดจนขຌา฿จเดຌงาย 
     

29. การประมินผลการปฏิบัติงาน฿นจังหวัดของทานสามารถยกระดับผลการ
ปฏิบัติงานของขຌาราชการเดຌอยางถูกตຌอง 

     

30. การพิจารณาลืไอนงินดือน฿นจังหวัดของทานมีความชืไอมยงกับระดับ   

ผลการปฏิบัติงานสวนบุคคล 
     

31. ทานเดຌรับการพัฒนาทักษะละความรูຌทีไสอดคลຌองกับผลการประมินการ
ปฏิบัติราชการ 

     

32. ทานมคีวามพึงพอ฿จตอความปรง฿ส฿นระบบการประมินผลการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานของทาน฿นรอบทีไผานมา 

     

33. ทานมีความชืไอมัไนวาคํารຌองทุกข/ความคับขຌอง฿จทุกรืไองของขຌาราชการเดຌ
ผานการพิจารณาจากผูຌบังคับบัญชาหนือขึๅนเปอยางปนธรรม 

     

34. การตัดสิน฿จของกลุมผูຌบริหารระดับสูงของสวนราชการของทาน฿นดຌานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ตัๅงอยูบนพืๅนฐานของหลักคุณธรรม หลักความสามารถ
ละผลงาน 

     

35. หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล฿นสวนราชการของทานมีความพรຌอม฿น
การปຂดผยขຌอมูลหรืออธิบายการดํานินการเดຌ มืไอเดຌรับการรຌองรียนหรือรຌองทุกข 
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36. สภาพวดลຌอม ละบรรยากาศ฿นการทํางาน สนับสนุน฿หຌทานสามารถ฿ชຌ
ศักยภาพเดຌอยางตใมทีไ 

     

37. สวนราชการของทานมีระบบงานทีไยืดหยุนตามลักษณะงาน ละมีการ฿ชຌ
ทคนลยีตางโ ทีไสงสริมละสนับสนุน฿หຌทานสามารถปฏิบัติราชการเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ 
(ชน วลา/สถานทีไปฏิบัติงานทีไยืดหยุนเดຌ การ฿ชຌทคนลยีสารสนทศพืไอ    
ลดภาระงาน ปนตຌน) 

     

38. ทานมีความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวกับการทํางานทีไดี      
39. ทานหในวาสวนราชการหรือหนวยงานของทานมีการจัดสวัสดิการเดຌตรงกับ
ความตຌองการของขຌาราชการลຌว 
(ตัวอยางสวัสดิการนอกหนือจากทีไกฎหมายกําหนด ชน การออมทรัพย/การ฿หຌ
กูຌยืมงิน/การคหะสงคราะห/การฌาปนกิจสงคราะห/การกีฬาละ
นันทนาการ/การ฿หຌบริการของรຌานคຌาสวัสดิการ/การฝกอาชีพพืไอสริมรายเดຌ
หรือลดรายจาย฿หຌกสมาชิก ฯลฯ) 

     

40. ความสัมพันธระหวางทานกับพืไอนรวมงาน ผูຌบังคับบัญชา ละผูຌปฏิบัติงาน
฿นหนวยงานอืไนโ ปนเปอยางมีมิตรภาพ ฿หຌกียรติ มีเมตรีจิต ละมีความ
เวຌวาง฿จตอกัน 

     

      
 




