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ค ำน ำ 
 มาตรา ่ ิ็ี หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ บัญญัติ฿หຌ ก.พ.  
มีอ านาจหนຌาทีไ฿นการก ากับ ดูล ติดตาม ตรวจสอบละประมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ  

ขຌาราชการพลรือน฿นกระทรวงละกรม พืไอรักษาความป็นธรรมละมาตรฐานดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมทัๅงตรวจสอบละติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินีๅ ฿นการนีๅ ฿หຌมีอ านาจรียกอกสารละหลักฐาน
จากสวนราชการ หรือ฿หຌผูຌทนสวนราชการ ขຌาราชการหรือบุคคล฿ด โ มาชีๅจงขຌอ ทใจจริง ละ฿หຌมีอ านาจ
ออกระบียบ฿หຌกระทรวง ละกรมรายงานกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน  

ทีไอยู฿นอ านาจหนຌาทีไเปยัง ก.พ. ละมาตรา แใ ิไี ละ ิแใี บัญญัติ฿หຌ ส านักงาน ก.พ. มีอ านาจหนຌาทีไ  
฿นการติดตามละประมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ละจัดท ารายงานประจ าปี
กีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล฿นราชการพลรือนสนอตอ ก.พ. ละคณะรัฐมนตรี 

 รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือนสามัญ ปีงบประมาณ โ55้ 
ประกอบดຌวยผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ิSelf Assessment 

Agency Survey) ละผลการส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของขຌาราชการพลรือนสามัญ ิEmployee Survey) ตามกรอบมาตรฐานความส ารใจดຌานการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล ิHR Scorecard) 

 ส านักงาน ก.พ. หวังป็นอยางยิไงวาขຌอมูลจากรายงานฉบับนีๅจะป็นประยชน์ตอการพัฒนา 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตลอดจนสามารถยกระดับมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ฿หຌดียิไงขึๅนตอเป 
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บทสรุปส ำหรับผูຌบริหำร 
รำยงำนสถำนภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ 

ปีงบประมำณ 2559 

 ส ำนักงำน ก.พ. เดຌสงสริม฿หຌสวนรำชกำรด ำนินกำรพัฒนำกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมกรอบ  

มำตรฐำนควำมส ำรใจดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ิHR Scorecard) ซึไงประกอบดຌวย 5 มิติ เดຌก มิติทีไ แ 

ควำมสอดคลຌองชิงยุทธศำสตร์ มิติทีไ โ ประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล มิติทีไ ใ 
ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล มิติทีไ ไ ควำมพรຌอมรับผิดดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล มิติทีไ 5 
คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนละควำมสมดุลระหวำงชีวิตกับกำรท ำงำน ลຌวติดตำมตรวจสอบประมินผล ละ
จัดท ำป็นรำยงำนกีไยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญประจ ำปี ส ำหรับรำยงำน
ประจ ำปงีบประมำณ โ55้ สรุปเดຌดังนีๅ 

แ. สภำพก ำลังคนในภำครำชกำร 

 แ.แ ณ ปีงบประมำณ โ55้ ภำครำชกำรมีก ำลังคน฿นฝ่ำยพลรือนรวมทัๅงสิๅน โุแ็ุ้แ่ใ คน ซึไงคิดป็น
รຌอยละ ใ.ใแ ของจ ำนวนประชำกรของประทศเทย ๆ5.้ใ ลຌำนคน ดยก ำลังคนภำครัฐ฿นฝ่ำยพลรือน
ประกอบดຌวยขຌำรำชกำรป็นกลุมหลัก คือ มีจ ำนวน แุโุ้้ๆแ5 คน ิรຌอยละ 5้.ๆไี รองลงมำป็นลูกจຌำงชัไวครำว 
จ ำนวน ใๆใุ่ๆ็ คน ิรຌอยละ แๆ.็เี พนักงำนจຌำง จ ำนวน แ้็ุแ5เ คน ิรຌอยละ ้.เ5ี ลูกจຌำงประจ ำ 
จ ำนวน แๆไ,โเ็ คน ิรຌอยละ ็.5ไี ละพนักงำนรำชกำร จ ำนวน แ5ไ,ใไไ คน ิรຌอยละ ็.เ่ี 

 แ.โ ก ำลังคนภำครัฐ฿นฝ่ำยพลรือนกลุมทีไป็นขຌำรำชกำร จ ำนกออกป็น แโ ประภท ดยขຌำรำชกำรครู
ละบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจ ำนวนมำกทีไสุด คือ ไใๆ,ใเไ คน ิรຌอยละ ใใ.5็ ของจ ำนวนขຌำรำชกำรทัๅงหมดี 
รองลงมำ เดຌก ขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ ซึไงมีจ ำนวน ใ่โ,ๆ55 คน ิรຌอยละ โ้.ไไี สวนขຌำรำชกำรทีไมีจ ำนวน
ก ำลังคนนຌอยทีไสุด โ ล ำดับทຌำย เดຌก ขຌำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ ซึไงมีจ ำนวน ใ,แเ5 คน ิรຌอยละ เ.โไี ละ
ขຌำรำชกำรอัยกำร ซึไงมจี ำนวน ใ,็โไ คน ิรຌอยละ เ.โ้ี 

 แ.ใ ก ำลังคน฿นรำชกำรพลรือนมีจ ำนวนทัๅงสิๅน ่โโ,555 คน ดยขຌำรำชกำรป็นก ำลังคนกลุมหลัก  
ซึไงมีจ ำนวน ใ่โ,ๆ55 คน ิรຌอยละ ไๆ.5โี รองลงมำป็นลูกจຌำงชัไวครำว จ ำนวน โ5็,็ใแ คน ิรຌอยละ ใแ.ใใี 
พนักงำนรำชกำร จ ำนวน แเ็,แโ่ คน ิรຌอยละ แใ.เโี ละลูกจຌำงประจ ำ ็5,เไแ คน ิรຌอยละ ้.แโี 

 แ.ไ กระทรวงทีไมีก ำลังคนมำกทีไสุด เดຌก กระทรวงสำธำรณสุข ซึไงมีก ำลังคนรวม โ็ใ,ๆๆแ คน  
ิรຌอยละ ใใ.โ็ ของก ำลังคน฿นรำชกำรพลรือนี ส ำหรับกระทรวงทีไมีก ำลังคนนຌอยทีไสุด เดຌก กระทรวง 
กำรทองทีไยวละกีฬำ ทีไมีก ำลังคนพียง แ,เแใ คน ิรຌอยละ เ.แโี 
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 แ.5 ฿นปีงบประมำณ โ55้ ขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ มีจ ำนวน ใ่โ,ๆ55 คน ดยป็นผูຌด ำรงต ำหนง
ประภทวิชำกำรมำกทีไสุด คือ จ ำนวน โ็เ,ๆแแ คน ิรຌอยละ ็เ.็โี รองลงมำด ำรงต ำหนงประภททัไวเป 
จ ำนวน แเไ,่ใแ คน ิรຌอยละ โ็.ไเี ส ำหรับผูຌด ำรงต ำหนงประภทอ ำนวยกำรละประภทบริหำร ซึไงป็น
ต ำหนงทีไมีควำมส ำคัญทำงยุทธศำสตร์ มีจ ำนวนรวม ็,โแใ คน หรือคิดป็นรຌอยละ แ.่่ ของจ ำนวน
ขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญทัๅงหมด 

 แ.ๆ ขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญกือบครึไงหนึไง จ ำนวน แ็ไุโใ็ คน ิรຌอยละ ไ5.5ใี ป็นกลุมผูຌด ำรง
ต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร รองลงมำป็นกลุมผูຌด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับช ำนำญงำน 
จ ำนวน ็5ุโแไ คน ิรຌอยละ แ้.ๆๆี ส ำหรับกลุมผูຌด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละ
ต ำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงำน ซึไงป็นต ำหนงรกบรรจุ มีจ ำนวน ๆ5 ,เไ้ คน ิรຌอยละ แ็ี ละ 
โโ,เ็เ คน ิรຌอยละ 5.็็ี ตำมล ำดับ 

 แ.็ ตัๅงตปีงบประมำณ โ55แ จนถึงปีงบประมำณ โ55้ พบวำ จ ำนวนขຌำรำชกำรดยรวมพิไมขึๅน  

รຌอยละ ็.โ5 ดยกลุมผูຌด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับชีไยวชำญ มีอัตรำกำรพิไมสูงทีไสุดถึงรຌอยละ แโ5.ใไ 
สวนกลุมผูຌด ำรงต ำหนงประภทอ ำนวยกำร ระดับตຌน ประภททัไวเป ระดับทักษะพิศษ ละประภททัไวเป 
ระดับช ำนำญงำน มอัีตรำกำรลดลงรຌอยละ ไๆ.ๆโ รຌอยละ ใใ.ใใ ละรຌอยละ แ่.้็ ตำมล ำดับ 

 1.8 ต ำหนงขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญทัๅงหมด ป็นต ำหนงทีไมีคนครองรຌอยละ ้แ.ไใ ละป็น
ต ำหนงวำงรຌอยละ ่.5็ ดยกระทรวงกำรตำงประทศป็นกระทรวงทีไมีอัตรำต ำหนงวำงมำกทีไสุดถึง  
รຌอยละ แ้.็เ ฿นขณะทีไ กระทรวงสำธำรณสุขป็นกระทรวงทีไมีอัตรำต ำหนงวำงนຌอยทีไสุด กลำวคือ มีอัตร
ต ำหนงวำงพียง รຌอยละ ๆ.ไโ  

 แ.้ ขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ รຌอยละ ๆ5.่โ ส ำรใจกำรศึกษำ฿นระดับปริญญำตรี สวนผูຌส ำรใจ
กำรศึกษำ฿นระดับปริญญำทละปริญญำอก มีรຌอยละ แ็.เๆ ละรຌอยละ โ.ๆเ ตำมล ำดับ นอกจำกนัๅน  
ป็นผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับตไ ำกวำปริญญำ ิรຌอยละ แไ.5โี 

 แ.แเ ขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญกลุม Generation X ิอำยุระหวำง ใ5 ู ไ้ ปีี มีสัดสวนสูงถึง 
รຌอยละ ไ็.แๆ รองลงมำป็นกลุม Baby boomer ิอำยุตัๅงต 5เ ปีขึๅนเปี ละกลุม Generation Y ิอำยุนຌอยกวำ
หรือทำกับ ใ5 ปี มีสัดสวน฿กลຌคียงกัน คือมรีຌอยละ โ่.ใ้ ละรຌอยละ โไ.ไ5 ตำมล ำดับ 

 แ.แแ กระทรวงทีไมีสัดสวนของขຌำรำชกำรอำยุตัๅงต 5เ ปีขึๅนเป มำกทีไสุด โ ล ำดับรก เดຌก กระทรวง
กษตรละสหกรณ์ ละกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม ซึไงมีสัดสวนผูຌมีอำยุตัๅงต 5เ ปีขึๅนเป  
รຌอยละ ไแ.่โ ละรຌอยละ ใ้.็้ ตำมล ำดับ ฿นขณะทีไ กระทรวงทีไมีสัดสวนของขຌำรำชกำรทีไมีอำยุตัๅงต 5เ ปีขึๅน
เป นຌอยทีไสุด คือ กระทรวงสำธำรณสุข ซึไงมีสัดสวนผูຌมีอำยุตัๅงต 5เ ปีขึๅนเป พียงรຌอยละ โแ.่โ 

 แ.แโ ขຌำรำชกำรทีไจะกษียณอำยุรำชกำรระหวำงปีงบประมำณ โ55้ – โ5ๆ่ มีรวม แเ็,ไใ้ คน  
฿นจ ำนวนนีๅ ป็นผูຌทีไจะกษียณอำยุรำชกำร฿นชวง 5 ปีรก ิระหวำงปีงบประมำณ โ55้ – โ5ๆใี จ ำนวน ไโุ้ใเ 
คน ละปีงบประมำณ โ5ๆ็ จะป็นปีทีไมีผูຌกษียณอำยุรำชกำรมำกทีไสุดถึง แไุเแแ คน 



รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีงบประมาณ 2559 ิ3) 

 

 แ.แใ ฿นปีงบประมำณ โ55้ สัดสวนของขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญทีไมีอำยุรำชกำรนຌอยกวำ ไ ปี มีมำกถึง
รຌอยละ แ็.่้ สวนผูຌทีไมีอำยุรำชกำรระหวำง โเ – โไ ปี มีรຌอยละ แ5.ไๆ ฿นขณะทีไ ผูຌทีไมีอำยุรำชกำรตัๅงต  
ใ5 ปีขึๅนเป มีรຌอยละ ็.ใแ 

 แ.แไ ฿นรอบปีงบประมำณ โ55่ มีผูຌขຌำรับรำชกำร ิบรรจุ฿หมละบรรจุกลับี จ ำนวนรวม 12,001 คน 
หรือคิดป็นรຌอยละ 3.14 ของจ ำนวนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญทัๅงหมด ดยกระทรวงทีไมีอัตรำกำรขຌำ฿หมของ
ขຌำรำชกำรมำกทีไสุด 3 ล ำดับรก เดຌก กระทรวงกำรทองทีไยวละกีฬำ ิรຌอยละ 10.89) กระทรวงวิทยำศำสตร์
ละทคนลยี ิรຌอยละ 6) ละกระทรวงศึกษำธิกำร ิรຌอยละ 4.83) ส ำหรับกระทรวงทีไมีอัตรำกำรขຌำ฿หมของ
ขຌำรำชกำรนຌอยทีไสุด ใ ล ำดับรก เดຌก กระทรวงคมนำคม ิรຌอยละ โ.แ่ี กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติละ
สิไงวดลຌอม ิรຌอยละ โ.ใไี ละกระทรวงวัฒนธรรม ิรຌอยละ โ.5แี 

 แ.แ5 ฿นรอบปีงบประมำณ โ55่ มีผูຌทีไออกจำกรำชกำร ิลำออก กษียณอำยุรำชกำร ละออกดยหตุอืไน โ 
ชน หตุวินัย ละสียชีวิตี จ ำนวนรวม แไุโไใ คน หรือคิดป็นรຌอยละ ใ.็โ ของจ ำนวนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ
ทัๅงหมด ดยป็นกำรออกจำกรำชกำรนืไองจำกกำรลำออกมำกทีไสุดถึง ็,โๆโ คน ิรຌอยละ 5เ.้้ี รองลงมำ  
ป็นกำรกษียณอำยุรำชกำร จ ำนวน ๆ,แไโ คน ิรຌอยละ ไใ.แโี ละป็นกำรออกจำกรำชกำรดยหตุอืไนโ จ ำนวน 
่ใ้ คน ิรຌอยละ 5.่้ี 

 แ.แๆ ฿นรอบปีงบประมำณ โ55่ อัตรำกำรสูญสียขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญดยกำรลำออกจำกรำชกำร 
คือ รຌอยละ แ.้เ ของขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญทัๅงหมด ฿นจ ำนวนนีๅ สวนรำชกำรเมสังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง มีอัตรำกำรลำออกมำกทีไสุด ิรຌอยละ โ.้โ ของจ ำนวนขຌำรำชกำร฿นสังกัดี ส ำหรับกระทรวง
ทีไมีอัตรำกำรลำออกนຌอยทีไสุด เดຌก กระทรวงวัฒนธรรม ิรຌอยละ เ.ๆโ ของจ ำนวนขຌำรำชกำร฿นสังกัดี  

2. สถำนภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสวนรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2559 

 โ.แ สวนรำชกำรเดຌพัฒนำกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมกรอบมำตรฐำนควำมส ำรใจดຌำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ิHR Scorecard) ฿นภำพรวมเดຌคะนนรຌอยละ 89.06 ดยสวนรำชกำรประมินตนองวำ 
ด ำนินกำร฿นรืไองควำมพรຌอมรับผิดดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเดຌดีทีไสุด ิคะนนรຌอยละ ้่.เๆี  
รองลงมำ คือ รืไองคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนละควำมสมดุลระหวำงชีวิตกับกำรท ำงำน ิคะนนรຌอยละ ้โ.่ใี 
สวนรืไองทีไสวนรำชกำรประมินตนองวำ ด ำนินกำรเดຌนຌอยทีไสุด คือ รืไองควำมสอดคลຌองชิงยุทธศำสตร์ 
ิคะนนรຌอยละ ่แ.แเี รำยละอียดตำมภำพตอเปนีๅ 



รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีงบประมาณ 2559 ิ4) 

 

 

 โ.โ นวนຌมกำรพัฒนำกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสวนรำชกำรตัๅงตปีงบประมำณ โ555 ูโ55้ 
พบวำ ทุกมิติมีกำรพัฒนำดีขึๅน ดยมิติทีไเดຌคะนนผลกำรประมิน฿นระดับสูงทีไสุด ฿นปีงบประมำณ 2555 คือ 
มิติทีไ  5 คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนละควำมสมดุลระหวำงชีวิตกับกำรท ำงำน ละหลังจำกนัๅน ตัๅงต
ปีงบประมำณ 2556 ป็นตຌนมำ พบวำ มิติทีไสวนรำชกำรประมินตนอง฿นระดับคะนนสูงทีไสุด คือ มิติทีไ 4 

ควำมพรຌอมรับผิดดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 โ.ใ ฿นมิติควำมสอดคลຌองชิงยุทธศำสตร์ สวนรำชกำรประมินตนองวำ ด ำนินกำร฿นรืไองกำรจัดท ำ
ผนกลยุทธ์ดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเดຌมำกทีไสุด ิคะนนรຌอยละ ้ๆ.้เี ฿นขณะทีไ สวนรำชกำร
ด ำนินกำร฿นรืไองกำรจัดท ำผนกำรสรຌำงละพัฒนำผูຌบริหำรทุกระดับเดຌนຌอยทีไสุด ิคะนนรຌอยละ ๆแ.โไี 

 โ.ไ ฿นมิติประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล สวนรำชกำรประมินตนองวำ 
ด ำนินกำร฿นรืไองกำรด ำนินกำร฿หຌฐำนขຌอมูลดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลมีควำมถูกตຌองพรຌอมทีไจะน ำเป฿ชຌ
ประยชน์เดຌสมอ ิคะนนรຌอยละ ้ไ.5็ี ฿นขณะทีไ สวนรำชกำรด ำนินกำร฿นรืไองกำรบริหำรจัดกำรสัดสวน
คำ฿ชຌจำยดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล฿หຌมีควำมหมำะสมละสะทຌอนผลิตภำพของบุคลำกร ิProductivity) 

เดຌนຌอยทีไสุด (คะนนรຌอยละ ็ใ.้เี 

 โ.5 ฿นมิติประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล สวนรำชกำรประมินตนองวำ ด ำนินกำร฿นรืไอง
ระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนเดຌมำกกวำรืไองกำรสนับสนุน฿หຌกิดกำรรียนรูຌละพัฒนำอยำงตอนืไอง 
ดยเดຌคะนนรຌอยละ ้่.ไ5 ละ ็้.่ไ ตำมล ำดับ 

 โ.ๆ ฿นมิติควำมพรຌอมรับผิดดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล สวนรำชกำรประมินตนองวำ  
ด ำนินกำร฿นรืไองบทบำทของผูຌน ำตอกำรด ำนินกำรกีไยวกับจริยธรรม กฎหมำย ละควำมรับผิดชอบตอ 

กำรตัดสิน฿จดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเดຌ฿กลຌคียงกับรืไองกำรสงสริม฿หຌกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
สวนรำชกำรมีธรรมำภิบำล ดยเดຌคะนนรຌอยละ ้่.แ้ ละ ้็.้ใ ตำมล ำดับ 

  



รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีงบประมาณ 2559 ิ5) 

 

 โ.็ ฿นมิติคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนละควำมสมดุลระหวำงชีวิตกับกำรท ำงำน สวนรำชกำรประมิน
ตนองวำ ด ำนินกำร฿นรืไองกำรจัดระบบกำรท ำงำนทีไอืๅอประยชน์รวมกันระหวำงผูຌปฏิบัติงำนกับองค์กร 

เดຌมำกกวำรืไองกำรด ำนินกิจกรรมตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตขຌำรำชกำร  ดยเดຌคะนน 

รຌอยละ ้่.ไ5 ละ ้เ.้ๆ ตำมล ำดับ 

3. ผลกำรส ำรวจควำมคิดหในละควำมพึงพอใจกีไยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของขຌำรำชกำร 

พลรือนสำมัญ ปีงบประมำณ 2559  

 ใ.แ ผลกำรส ำรวจควำมคิดหในละควำมพึงพอ฿จของขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญตอกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของสวนรำชกำร฿นภำพรวมระดับประทศ ปรำกฏวำ คะนนควำมคิดหในละควำมพึงพอ฿จ
ของขຌำรำชกำรอยู฿นระดับปำนกลำง (คะนนรຌอยละ 65.94) ดยมิติคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนละควำมสมดุล
ระหวำงชีวิตกับกำรท ำงำนป็นมิติทีไขຌำรำชกำรมีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด ิคะนนรຌอยละ ๆ็.5้ี ฿นขณะทีไ  
มิติควำมพรຌอมรับผิดดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลป็นมิติทีไขຌำรำชกำรมีควำมพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด ิคะนน
รຌอยละ ๆแ.ไ้ี รำยละอียดตำมภำพ ตอเปนีๅ 

 

 ใ.โ ระหวำงปีงบประมำณ โ555 – โ55ๆ ควำมคิดหในละควำมพึงพอ฿จของขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ
ตอกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสวนรำชกำร มีนวนຌมสูงขึๅนกือบทุกมิติ หลังจำกนัๅน ขຌำรำชกำรสะทຌอน 

ควำมคิดละควำมพึงพอ฿จตอกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสวนรำชกำรลดลง฿นทุกมิติ ดยฉพำะ฿นมิติทีไ ไ 
คะนนควำมคิดหในละควำมพึงพอ฿จตอกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลมีทิศทำงทีไลดลง฿นทุกปี สวน฿นมิติอืไนโ 
คะนนควำมคิดหในละควำมพึงพอ฿จตอกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสวนรำชกำรมีระดับทีไ฿กลຌคียงกัน 

 ใ.ใ ฿นมิติควำมสอดคลຌองชิงยุทธศำสตร์ ขຌำรำชกำรมีควำมคิดหในละควำมพึงพอ฿จ฿นระดับสูง 

฿นรืไองทีไผูຌบริหำรของสวนรำชกำรป็นบบอยำงทีไดี ิคะนนรຌอยละ ็แ.ๆ้ี ฿นขณะทีไ ขຌำรำชกำรมีควำมคิดหใน
ละควำมพึงพอ฿จ฿นระดับนຌอยละตຌองกำร฿หຌปรับปรุงรืไองอัตรำก ำลังของผูຌปฏิบัติงำนทีไควรตຌองพียงพอ 

ตอกำรขับคลืไอนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมบทบำทภำรกิจเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ ิคะนนรຌอยละ 55.้ใี 



รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีงบประมาณ 2559 ิ6) 

 

 ใ.ไ ฿นมิติประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ขຌำรำชกำรมีควำมคิดหในละ 

ควำมพึงพอ฿จทีไขຌอมูลสวนบุคคลของตนทีไบันทึก฿นระบบฐำนขຌอมูลสำรสนทศกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  

มีควำมถูกตຌอง ป็นปัจจุบัน ละสำมำรถน ำมำ฿ชຌประยชน์เดຌจริง ิคะนนรຌอยละ 69.47) ฿นขณะทีไ ขຌำรำชกำร
มีควำมคิดหในละควำมพึงพอ฿จ฿นระดับนຌอย฿นรืไองควำมคุຌมคำของคำ฿ชຌจำย฿นกำรด ำนินกิจกรรมกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ิคะนนรຌอยละ ๆๆ.แแี 

 ใ.5 ฿นมิติประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ขຌำรำชกำรมีควำมคิดหในละควำมพึงพอ฿จ 

฿นระดับสูงทีไผูຌบังคับบัญชำดยตรง฿หຌค ำนะน ำ฿นกำรท ำงำนละสนับสนุน฿นกำรพัฒนำละรียนรูຌอยูสมอ 
ิคะนนรຌอยละ 72.81) ฿นขณะทีไ ขຌำรำชกำรมีควำมคิดหในละควำมพึงพอ฿จ฿นระดับนຌอยละตຌองกำร฿หຌปรับปรุง
฿นรืไองกำรน ำผลกำรส ำรวจควำมคิดหในละควำมพึงพอ฿จของขຌำรำชกำรเปประกอบกำรปรับปรุงกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล฿นหนวยงำน ิคะนนรຌอยละ ๆเ.ใโี ดยควรมีกำรน ำผลกำรส ำรวจฯ ดังกลำวเปประกอบกำร
ด ำนินกำรปรับปรุงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล฿นหนวยงำน฿หຌมำกยิไงขึๅน 

 ใ.ๆ ฿นมิติควำมพรຌอมรับผิดดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ขຌำรำชกำรมีควำมคิดหในละควำมพึงพอ฿จ
฿นระดับสูงทีไสวนรำชกำรมีกำรสืไอสำร฿หຌขຌำรำชกำรเดຌรับทรำบ฿นรืไองหลักกณฑ์ วิธีกำร กระบวนกำรตำง โ 
กีไยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ิคะนนรຌอยละ ๆ5.โไี อยำงเรกใตำม ขຌำรำชกำรมีควำมคิดหในละ 

ควำมพึงพอ฿จ฿นระดับนຌอยละตຌองกำร฿หຌปรับปรุง฿นรืไองกำรขຌำถึงชองทำงกำรอุทธรณ์ละรຌองทุกข์ดยเม
สงผลกระทบตอตนอง (คะนนรຌอยละ 57.65) 

 ใ.็ ฿นมิติคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนละควำมสมดุลระหวำงชีวิตกับกำรท ำงำน ขຌำรำชกำรมีควำมคิดหในดຌวย
หรือมีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับสูง฿นรืไองทีไสวนรำชกำร฿ชຌทคนลยีตำง โ ทีไสงสริมละสนับสนุน฿หຌสำมำรถ
ปฏิบัติรำชกำรเดຌอยำงคลองตัวละมีประสิทธิภำพ ิคะนนรຌอยละ 71.01) ฿นขณะทีไ ขຌำรำชกำรมีควำมคิดหใน
ละควำมพึงพอ฿จนຌอย฿นรืไองกำรจัดสวัสดิกำรทีไเม฿ชสวัสดิกำรภำคบังคับตำมกฎหมำย ิคะนนรຌอยละ ๆไ.แเี 
ทีไควรมีกำรด ำนินกำรจัดสวัสดิกำรดังกลำว ฿หຌหมำะสมละตรงกับควำมตຌองกำรของขຌำรำชกำรมำกยิไงขึๅน 
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สารบัญ 
หนຌา 

บทสรุปส าหรับผูຌบริหาร (1) 

สารบัญตาราง  ข 

สารบัญภาพ  ค 

บททีไ 1 ภาพรวมละสภาพก าลังคนในภาคราชการ   1 

 สภาพการณ์ทัไวเป  1 

 สภาพก าลังคน฿นภาคราชการ 15 

บททีไ 2 การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด  
 ตามนวทาง HR Scorecard 36 

 การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลสวนราชการละจังหวัด 36 

 ตามนวทาง HR Scorecard  

 วิวัฒนาการของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด 41 

 ตามนวทาง HR Scorecard  

 ครืไองมือ฿นการติดตามประมินผล 43 

 การจัดท ารายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือนสามัญ ไ6 

 ปีงบประมาณ 2559 

บททีไ 3 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559  49 

 มิติทีไ แ ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ ิStrategic Alignment) 52 

 มิติทีไ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Operational Efficiency) 56 

 มิติทีไ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHRM Program Effectiveness) 59 

 มิติทีไ ไ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Accountability) 62 

 มิติทีไ 5 คุณภาพชีวิตการท างานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน 63 

  ิQuality of work-life and Work-life balance)  
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สารบัญ (ตอี 
หนຌา 

บททีไ 4 ความคิดหในละความพึงพอใจของขຌาราชการพลรือนสามัญ ประจ าปีงบประมาณ 2559  66 

 มิติทีไ แ ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ ิStrategic Alignment) 68 

 มิติทีไ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Operational Efficiency) 68 

 มิติทีไ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHRM Program Effectiveness) 69 

 มิติทีไ ไ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Accountability) 69 

 มิติทีไ 5 คุณภาพชีวิตการท างานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน 70 

  ิQuality of work-life and Work-life balance)  

บททีไ 5 การปรียบทียบผลการประมินตนองของสวนราชการกีไยวกับสถานภาพการบริหาร  71 

 ทรัพยากรบุคคลกับผลการส ารวจความคิดหในละความพึงพอใจของขຌาราชการพลรือนสามัญ 

 มิติทีไ แ ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ ิStrategic Alignment) ็ใ 

 มิติทีไ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Operational Efficiency) ็ใ 

 มิติทีไ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHRM Program Effectiveness) 73 

 มิติทีไ ไ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Accountability) 74 

 มิติทีไ 5 คุณภาพชีวิตการท างานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน ็ไ
  ิQuality of work-life and Work-life balance)  

บรรณานุกรม ็6 

ภาคผนวก  ผูแ 

 รายชืไอสวนราชการทีไเมด านินการประมินตนองกีไยวกับสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ผ-2
 ความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือนสามัญ ผ-ไ
 ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 ความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือนสามัญ ผ-่
 ประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านกตามสวนราชการ ิรียงล าดับตามคะนนี 
 บบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีของสวนราชการ (Agency Survey) ผ-แ็
 บบส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการ ผ-ใ5
 ประจ าปีงบประมาณ 2559 ิEmployee Survey) 
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สารบัญตาราง 
หนຌา 

ตารางทีไ แ การปรียบทียบขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศ ดย IMD World   3 

 Competitiveness ระหวางปี พ.ศ. โ55แ – โ55้ 

ตารางทีไ โ การปรียบทียบดัชนีความสามารถ฿นการขงขัน ิGlobal Competitiveness Index : GCI)  3 

 ดย World Economic Forum (WEF) ระหวางปี พ.ศ. โ55ใ – โ55้ 

ตารางทีไ ใ ผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศ ิGross Domestic Product : GDP) ปี พ.ศ. โ55่ – โ55้  6 

ตารางทีไ ไ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ิHuman Development Index : HDI) ระหวางปี พ.ศ. 2543 – 2558   8 

 ิสดงรายละอียดบางประทศี 
ตารางทีไ 5 ดัชนีความพรຌอมทางครือขาย ิThe Networked Readiness Index : NRIี 10 

 ระหวางปี พ.ศ. โ55่ – โ55้ 

ตารางทีไ 6 ดัชนีความพรຌอมของรัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ ิe-Government Development Index : EGDI) 11 

 ิกลุมประทศอาซียนี ระหวางปี พ.ศ. 2555 – 2559 

ตารางทีไ 7 ดัชนีการพัฒนารัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ Waseda-IAC International e-Government Ranking 12 

 พ.ศ. โ55้ 

ตารางทีไ 8  จ านวนก าลังคนภาครัฐ฿นฝ่ายพลรือน฿นปีงบประมาณ โ559 15 

 จ านกตามประภทก าลังคน 

ตารางทีไ ้ จ านวนขຌาราชการ฿นฝ่ายพลรือน฿นปีงบประมาณ โ55้  16 

 จ านกตามประภทขຌาราชการ 

ตารางทีไ แเ จ านวนก าลังคน฿นราชการพลรือน฿นปีงบประมาณ โ55้  18 

 จ านกตามกระทรวงละประภทก าลังคน 

ตารางทีไ แแ จ านวนขຌาราชการพลรือนสามัญ฿นปีงบประมาณ โ559  19 

 จ านกตามประภทต าหนง 
ตารางทีไ 12 จ านวนขຌาราชการพลรือนสามัญ฿นปีงบประมาณ 2559 20 

 จ านกตามประภทละระดับต าหนง 
ตารางทีไ 13 ปรียบทียบจ านวนขຌาราชการพลรือนสามัญ฿นปีงบประมาณ 2551  21 

 กับปีงบประมาณ 2559 

ตารางทีไ แไ จ านวนต าหนงวาง จ านกตามกระทรวง 22 

ตารางทีไ 15 จ านวนขຌาราชการพลรือนสามัญ จ านกตามคุณวุฒิการศึกษา 24 

ตารางทีไ แ6 จ านวนขຌาราชการพลรือนสามัญจ านกตามชวงอายุ/รุน Generation) 27 
ตารางทีไ แ็ อัตราการกษียณอายุราชการของขຌาราชการพลรือนสามัญ  30 

 ฿นชวงปีงบประมาณ โ55้ – โ56่ 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
หนຌา 

ตารางทีไ แ่ ปรียบทียบอัตราการกษียณอายุของขຌาราชการพลรือนสามัญ  31 

 ฿นต าหนงระดับสูง฿นชวง แเ ปีขຌางหนຌา ิปีงบประมาณ โ55้ ู โ56่ี 
ตารางทีไ 19 อายุราชการของขຌาราชการพลรือนสามัญ฿นปีงบประมาณ 2559  32 

 จ านกตามชวงอายุราชการ 

ตารางทีไ โเ อายุราชการมัธยฐานของขຌาราชการพลรือนสามัญ  33 

 จ านกตามประภทละระดับต าหนง 
ตารางทีไ 21 อัตราการขຌารับราชการละการออกจากราชการของขຌาราชการพลรือนสามัญ  35 

 ฿นปีงบประมาณ 2558 

ตารางทีไ โโ การปลความคาฉลีไยความคิดหในละความพึงพอ฿จ 48 

ตารางทีไ โใ สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ฿นชวงปีงบประมาณ โ555ูโ55้ 50 

 จ านกตามมิติ 
ตารางทีไ โไ สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปีงบประมาณ 2559 53 

 รืไองผนอัตราก าลังของสวนราชการ  

ตารางทีไ โ5 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปีงบประมาณ โ55้ 54 

 รืไองผนการสรรหา บรรจุ ละตงตัๅง  

ตารางทีไ โ6 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปีงบประมาณ 2559 55 

 รืไองผนบริหารจัดการกลุมบุคลากรทีไมีทักษะ หรือสมรรถนะสูงพืไอตรียมละ  

 พัฒนาอยางป็นระบบ  

ตารางทีไ โ็ สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปีงบประมาณ โ55้ 56 

 รืไองผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับพืไอสรຌางความตอนืไอง฿นการบริหารราชการ  

ตารางทีไ โ่ สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปีงบประมาณ โ55้ 57 

 รืไองสัดสวนคา฿ชຌจาย ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความหมาะสมละ  

 สะทຌอนผลิตภาพของบุคลากร ิProductivity)  

ตารางทีไ โ้ สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปีงบประมาณ 2559 58 

 รืไองฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌอง   

 พรຌอมทีไจะน าเป฿ชຌประยชน์อยูสมอ  

ตารางทีไ ใเ สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปีงบประมาณ โ55้ 59 

 รืไองการพัฒนาระบบสารสนทศพืไอสนับสนุนกระบวนการบริหาร  

 ทรัพยากรบุคคล฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน  

ตารางทีไ ใแ สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปีงบประมาณ 2559 60 

 รืไองระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  
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บททีไ แ 

ภาพรวมละสภาพก าลังคน฿นภาคราชการ 
สภาพการณ์ทัไวเป 

สถานการณ์ลก  

฿นชวงรอบปทีไผานมา สถานการณ์ลกมีหตุการณ์การปลีไยนปลงหลายดຌาน ซึไงถือป็นปัจจัยภายนอก
ประทศ ละสงผลตอบริบทของประทศเทย อาทิ ด้านศรษฐกิจลก พบวา ตลาดกิด฿หมมีบทบาทสูงขึๅน 
ตลาดการงินบนลกเรຌพรมดน การปຂดการคຌาสรีมากขึๅน฿นอาซียน รวมทัๅงการปຂดสรีทางการคຌากับ
ประทศทีไพัฒนาลຌว การวิจัยละพัฒนาดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีอยางกຌาวกระดด ด้านสังคม เดຌก 
การขຌาสูสังคมสูงอายุของลก การลืไอนเหลของกระสวัฒนธรรมลกทีไผสมผสานกับวัฒนธรรมทຌองถิไน  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดล้อม เดຌก ประดในส าคัญของ การปฏิบัติตามค ารับรองปງาหมาย 

การพัฒนาทีไยัไงยืน ิSustainable Development Goals : SDGsี ดยองค์การสหประชาชาติ ขຌอตกลงระหวาง
ประทศกีไยวกับการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศทีไทวี ความขຌมขຌนละท า฿หຌกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนรง 
ด้านความมั่นคง เมวาจะป็นการขยายอิทธิพลละพิไมบทบาท฿นภูมิภาคตาง โ ของลกทีไผสมผสานกับ
วัฒนธรรมทຌองถิไน ความขัดยຌงดຌานอาณาขตบบรัฐตอรัฐ อาชญากรรมขຌามชาติมีนวนຌมขยายตัวละ
ควบคุมเดຌยาก สถานการณ์ลกทีไกิดขึๅนดังกลาว จึงสงผลกระทบถึงสถานการณ์การปลีไยนปลงภาย฿นของ
ประทศเทยหลายดຌานชนดียวกัน อาทิ ศรษฐกิจทีไมีนวนຌมขยายตัวตไ าลง นืไองจากการขงขันทางการคຌา 

ทีไสูงขึๅน ปัญหาความหลืไอมลๅ ายังอยู฿นกณฑ์สูงละมีนวนຌมพิไมขึๅน ครงสรຌางประชากรทีไขຌาสูสังคมสูงอายุ
มากขึๅน ทรัพยากรธรรมชาติของประทศกับนวนຌมทีไจะสืไอมทรม ละภัยธรรมชาติ ตลอดจนปัญหา 
ความมัไนคงทีไมีความซับซຌอนมากขึๅน ิส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ [ศสช.]ุ 
โ55้; ปัทมา ธียรวิศิษฎ์สกุลุ 2559) 

บริบทของประทศเทย฿นปัจจุบัน  

รัฐบาลดยการน าของพลอกประยุทธ์ จันทร์อชา นายกรัฐมนตรี เดຌมอบนยบายละวิสัยทัศน์ประทศ
ทีไนຌนการพัฒนาสูความ มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ดຌวยการสรຌางความขຌมขใงภาย฿นประทศ ขับคลืไอนนวคิด 
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ผานกลเกประชารัฐ ซึไงป็นภารกิจส าคัญ฿นการขับคลืไอนการปฏิรูปประทศ 
พืไอ฿หຌสามารถรับมือกับอกาสละภัยคุกคามภายนอกประทศ ดย มัไนคง หมายถึง การมีสถียรภาพทางการมือง 
ประชาชนตຌองมีความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน มีหลักนิติรัฐทีไขຌมขใง ละมีความยุติธรรม มัไงคัไง 
หมายถึง การท า฿หຌประชาชนมีชีวิตความป็นอยูทีไดีขึๅนตามสมควรกฐานะละท า฿หຌศรษฐกิจของประทศ  

มีความชืไอมยงระหวางกันมากขึๅน ฿หຌความส าคัญกับการคຌาขายกับประทศพืไอนบຌาน ละ ยัไงยืน หมายถึง 
การค านึงถึงการพัฒนาทีไยัไงยืนซึไงตຌองยึดความตຌองการของประชาชนป็นหลัก ดยตຌองขຌา฿จปัญหาทีไทຌจริง
จากพืๅนทีไละ฿ชຌทรัพยากรทีไมีอยูอยางหมาะสมตามก าลังความสามารถของตนอง ละการสรຌางความขຌมขใง
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จากภาย฿น ฿ชຌหลักหตุละผลละการรูຌทาทันความปลีไยนปลงหรือการมีภูมิคุຌมกันตามนวทางปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียงผานกลเกทีไรียกวา ประชารัฐ คือ การรวมพลังกันทุกภาคสวน฿นภาคประชาชน ภาคธุรกิจ 
ละภาครัฐ ซึไงถือป็นพลังส าคัญ฿นการกຌเขปัญหา ปลีไยนปลงหรือปฏิรูป ละพัฒนา฿นทุกมิติอยางยัไงยืน  
มีจุดนຌนอยูทีไการสริมสรຌางความรูຌกบุคคล ิPeople Empowermentี ดยมีปງาหมาย฿หຌประชาชนละรัฐ 

เดຌท างานรวมกัน กอ฿หຌกิดความขຌมขใงละความมัไนคงของประทศ฿นดຌานตาง โ ทัๅงศรษฐกิจ สังคม  
ทีไจะสงผลดีตอคุณภาพชีวิตละรายเดຌของประชาชนทัๅงทางตรงละทางอຌอม (สุวิทย์ มษินทรีย์ุ 2559) 

จากการทีไรัฐบาลหในความส าคัญวา ประทศเทยควรจะมีผนวิสัยทัศน์ระยะยาว จึงเดຌจัดท ากรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ โเ ป ตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญมาตรา ๆ5 ทีไวา รัฐพึงจัด฿หຌมียุทธศาสตร์ชาติ 
ป็นปງาหมายการพัฒนาประทศอยางยัไงยืนตามหลักธรรมาภิบาล พืไอ฿ชຌป็นกรอบ฿นการจัดท าผนตาง  โ  
฿หຌสอดคลຌองละบูรณาการกัน กิดป็นพลังผลักดันรวมกันเปสูปງาหมาย ดยวิสัยทัศน์ประทศ฿น โเ ป
ขຌางหนຌา ประทศเทยจะตຌองป็นประทศทีไมีศรษฐกิจฐานความรูຌ ซึไงน าเปสูการป็นประทศทีไพัฒนาลຌว นัไนคือ 
ฐานการผลิตหลากหลาย ภาคบริการขຌมขຌน ผลิตเดຌ ขายป็น ขับคลืไอนศรษฐกิจดຌวยนวัตกรรม ป็นคนเทย 

ทีไสมบูรณ์ทัๅงรางกาย จิต฿จ ป็นพลมืองอาซียนละพลมืองลก ป็นประทศทีไพัฒนาลຌว ฿นป พ.ศ. โ5็้  

มีรายเดຌตอหัว แใุเเเ  ดอลลาร์สหรัฐตอคน/ป ฿นขณะทีไภาครัฐซึไงป็นกลเกการขับคลืไอนประทศจะมีขนาดลใก 
ทันสมัย ปรง฿ส ละมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีศรษฐกิจละสังคมสีขียว ละพืไอน าประทศเปสูศรษฐกิจ฿หม 
จึงกิดมดลการพัฒนาศรษฐกิจขึๅน รียกวา  Model Thailand 4.0  คือ การปลีไยนจากอุตสาหกรรม 

กษตร/อุตสาหกรรมบา ละอุตสาหกรรมหนักทีไนຌนการสงสริมการสงออกละน าขຌาทคนลยีจาก
ตางประทศ มาป็นการน านวัตกรรมมาขับคลืไอนศรษฐกิจ นຌนการยกระดับผลิตภาพ การมีสวนรวม  

ของทุกภาคสวน ละมีความป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม มีการพัฒนาทีไยัไงยืน ละน าเปสูการพัฒนาขีดความสามารถ 

฿นการขงขันของประทศ (สุวิทย์ มษินทรีย์ุ 2559) 

ขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศเทย 

 สถาบันทีไมีชืไอสียงละเดຌรับการชืไอถือ฿นระดับนานาชาติเดຌติดตามประมินผลละจัดอันดับ  

ประทศตาง โ ฿นประดในทีไอยู฿นความสน฿จของสังคมลก ชน ประดในรืไองขีดความสามารถ฿นการขงขัน 

ของประทศ ดยมีการด านินการมาอยางตอนืไอง ดังนีๅ  
แี สถาบัน International Institute for Management Development (IMD) ท าการจัดอันดับ 

ขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศดยพิจารณาปัจจัย ไ ดຌาน คือ สภาวะศรษฐกิจ ิEconomic 

Performanceี ประสิทธิภาพของรัฐ ิGovernment Efficiencyี ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ ิBusiness 

Efficiencyี ละครงสรຌางพืๅนฐาน ิInfrastructureี ดย฿นป พ.ศ. โ55้ เดຌจัดอันดับขีดความสามารถ฿นการ
ขงขันของประทศเทยอยู฿นอันดับทีไ 28 จากทัๅงหมด ๆแ ประทศชัๅนน า ซึไงมีการปรับอันดับประทศเทยขึๅนมา
จากอันดับทีไ ใเ ฿นป พ.ศ. โ55่ ละมืไอปรียบทียบกับประทศอาซียน 5 ประทศทีไอยู฿นการจัดอันดับครัๅงนีๅ 
เดຌก สิงคปร์ มาลซีย เทย ฟຂลิปปຂนส์ ละอินดนีซีย ประทศเทยป็นประทศดียวทีไถูกจัดอันดับดีขึๅน ฿นขณะทีไ
ประทศอืไน โ ลดอันดับลง แ ู ๆ อันดับ ิคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศุ โ55้ี 
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2) องค์กร World Economic Forum (WEF) เดຌประมินดัชนีความสามารถ฿นการขงขันหรือ 

Global Competitiveness Index : GCI ระหวางป พ.ศ. 2558 – โ55้ ดยจัดอันดับ฿หຌประทศเทยอยู฿น
อันดับทีไ 32 จากทัๅงหมด 140 ประทศ มืไอปรียบทียบ฿นกลุมประทศอาซียน ประทศเทยอยู฿นอันดับทีไ  ใ 
รองจากประทศสิงคปร์ละมาลซีย ตามล าดับ  

ผลการประมินดังกลาวท า฿หຌตละประทศเดຌทราบถึงสถานภาพของตนมืไอทียบกับประทศอืไน โ 
ดยมรีายละอียดปรากฏตามตารางทีไ แ ละ โ 

ตารางทีไ แ   การปรียบทียบขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศ ดย IMD World Competitiveness 

ระหวางป พ.ศ. โ55แ ู โ55้ 

ประทศ 
ปี พ.ศ. 

โ55แ โ55โ โ55ใ โ55ไ โ555 โ556 โ55็ โ55่ โ55้ 

สิงคปร์ โ ใ แ ใ ไ 5 3 3 ไ 

มาลซีย แ้ แ่ แเ แๆ แไ 15 12 14 แ้ 

จีน แ็ โเ แ่ แ้ โใ 21 23 22 โ5 

เทย โ็ โ6 โ6 โ็ ใเ 27 29 30 โ่ 

อินดีย โ้ ใเ ใแ ใโ ใ5 40 44 44 ไแ 

ฟຂลิปปຂนส์ ไเ ไใ ใ้ ไแ ไใ 38 42 41 ไโ 

อินดนีซีย 5แ ไโ ใ5 ใ็ ไโ 39 37 42 ไ่ 

ทีไมา : IMD, IMD World Competitiveness Yearbook 

ตารางทีไ โ การปรียบทียบดัชนีความสามารถ฿นการขงขัน ิGlobal Competitiveness Index : GCI)   
ดย World Economic Forum (WEF) ระหวางป พ.ศ. โ55ใ ู โ55้ 

ประทศ 
ปี พ.ศ. 

โ55ใูโ55ไ โ55ไูโ555 โ555ูโ556 โ556ูโ55็ โ55็ูโ55่ 2558-2559 

สิงคปร์ 2 2 2 2 โ 2 

มาลซีย 21 25 24 20 โเ 18 

จีน 26 29 29 28 โ่ 28 

เทย 39 38 37 31 ใแ 32 

อินดนีซีย 46 50 38 34 ใไ 37 

ฟຂลิปปຂนส์ 75 65 59 52 5โ 47 

อินดีย 56 59 60 71 ็แ 55 

วียดนาม 65 75 70 ๆ่ ๆ่ 56 

ทีไมา :  World Economic Forum, Global Competitiveness Report 
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การพัฒนาประทศเทย฿หຌป็นเปตามวิสัยทัศน์ มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ละยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ โเ ป
ทีไรัฐบาลก าหนด จึงป็นความทຌาทายละป็นยุทธศาสตร์ทีไตຌองมีการปลงนยบายเปสู การปฏิบัติอยางป็นระบบ
ละมีการก ากับติดตามทีไดี บริบทความพรຌอมตามปัจจัยวดลຌอมตาง โ ฿นระดับมหภาคทุกมิติจึงตຌองสอดรับกัน
ทุกดຌาน ซึไงเดຌก มิติดຌานการมืองการปกครองละความมัไนคง มิติดຌานศรษฐกิจ มิติดຌานสังคม ละมิติ 
ดຌานทคนลยี 

สภาพวดลຌอมทางการมืองการปกครองละความมัไนคง ศรษฐกิจ สังคม ละทคนลยี 

แ. มิติดຌานการมืองการปกครองละความมัไนคง 

 รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทยฉบับปัจจุบัน ป็นรัฐธรรมนูญทีไผานการท าประชามติจากคนเทย 

ทัๅงประทศ ดยเดຌก าหนดรืไองการดูลสุขภาพอยางทัไวถึงละมีประสิทธิภาพ บีๅยผูຌสูงอายุ บีๅยยังชีพส าหรับ
บุคคลยากเรຌ การศึกษาดยเมสียคา฿ชຌจายจากอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปทีไ ใ รวม แโ ป การ฿หຌความชวยหลือ
ดใก ยาวชน สตรี ผูຌสูงอายุ คนพิการ ละผูຌ ยากเรຌ ฿หຌสามารถด ารงชีวิตเดຌอยางมีคุณภาพ ป็นตຌน 
ิคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญุ โ55้ี นอกจากนีๅ รัฐบาลยังเดຌผลักดันกฎหมายกีไยวกับการกใบภาษีมรดก เดຌก 
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. โ55่ ละพระราชบัญญัติกຌเขพิไมติมประมวลรัษฎากร ิฉบับทีไ 40) 

พ.ศ. 2558 วาดຌวยภาษีการรับ฿หຌ ฿นกรณีทีไอนทรัพย์สมบัติกอนผูຌ฿หຌสียชีวิต ซึไงประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา
฿หຌมีผลบังคับ฿ชຌ฿นดือนกุมภาพันธ์ 2559 กฎหมายดังกลาวป็นกฎหมายส าคัญทีไ ป็นประยชน์ดยรวม 

ตอประทศ นืไองจากการรียกกใบภาษีมรดกจะชวยลดชองวางละความหลืไอมลๅ าของฐานะทางศรษฐกิจ 

฿นสังคม ละสามารถน ารายเดຌมาสนับสนุนการพัฒนาประทศ  
การปลีไยนปลง฿นรัฐธรรมนูญทีไป็นประดในส าคัญอีกประการหนึไงคือ รืไองนวทางการปງองกันละ

ปราบปรามผูຌทุจริต฿นการลือกตัๅงหรือทุจริต฿นหนຌาทีไ ดยก าหนด฿หຌมีการพิกถอนสิทธิการรับสมัครลือกตัๅง
ตลอดชีวิต เม฿หຌกลับขຌามาสูระบบการมืองอีก พรຌอมทัๅงริบคืนทรัพย์สินทีไเดຌมาจากการทุจริต  ทีไมຌจะอน 

฿หຌผูຌอืไนลຌว ฿หຌตกป็นของผนดิน นอกจากนัๅน ยังมีการสงสริม฿หຌ มีการตอตຌานการทุจริตทุกรูปบบ  
ดยก าหนด฿หຌรัฐมีหนຌาทีไตຌองปຂดผยขຌอมูลทีไเม฿ชรืไองลับพืไอความปรง฿ส ฿หຌประชาชนละชุมชนมีสวนรวม
฿นการตรวจสอบอยางจริงจัง ประดในกีไยวกับการทุจริตคอร์รัปชัไนนัๅน มีองค์กรพืไอความปรง฿สสากล 

(Transparency International : TI) ด านินการประมินดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัไน ิCorruption Perception 

Index : CPI) ของ แๆ่ ประทศทัไวลก ดย฿นป พ.ศ. โ55้ ประทศเทยถูกปรับลดระดับจากอันดับทีไ ็ๆ  
ิใ่ คะนนจาก แเเ คะนนี มาป็นอันดับทีไ แเแ ิใ5 คะนนี (Transparency International, 2016 : online) 

ซึไงสวนหนึไงอาจมีสาหตุสืบนืไองมาจาก กรณีทีไบริษัทรลส์ูรอยซ์ บริษัทยักษ์฿หญดຌานครืไองยนต์ ออกมา
ยอมรับตอส านักงานปราบปรามการทุจริตของอังกฤษ ิSerious Fraud Office : SFOี รืไองการจายสินบน฿หຌก
จຌาหนຌาทีไรัฐระดับสูงของเทยระหวางป พ.ศ. โ5ใไ – โ5ไ่ (ปลว  สีงินุ โ5ๆเ : ออนเลน์ี การถูกปรับลดอันดับ 

฿นครัๅงนีๅ สงผลกระทบอยางมากตอภาพลักษณ์ละมาตรการปງองกันละปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัไน 
รวมทัๅงศรษฐกิจของประทศเทย฿นดຌานการคຌาการลงทุนจากตางประทศ 
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ส าหรับมิติดຌานความมัไนคงยังป็นปัญหาทีไประทศเทยตຌองผชิญอยู ทัๅงจากความเมมัไนคงจากภายนอก
ประทศ อาทิ การกอการรຌาย อาชญากรรมขຌามชาติทีไยังคงตຌองฝງาระวัง ละความมัไนคงภาย฿นประทศ เดຌก 
ความเมสงบ฿นพืๅนทีไ ใ จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ ฿นรืไองนีๅ สถาบันดຌานความมัไนคงระดับนานาชาติ เดຌก สถาบัน
ศรษฐศาสตร์ละสันติภาพ ิInstitute for Economics and Peace : IEPี เดຌศึกษาส ารวจละประมินมิติ
ดຌานความมัไนคง ดย฿นป พ.ศ. โ55้ เดຌ฿ชຌตัวชีๅวัด โ ดຌาน ดังนีๅ แี ตัวชีๅวัดดຌานสันติภาพสากล ิGlobal Peace 

Index : GPI) ซึไงป็นการประมิน฿นรืไองทีไกีไยวขຌองกับความมัไนคงปลอดภัย฿นประทศ ชน ความเมมีสถียรภาพ
ทางการมือง ิPolitical Instability)  ความรุนรงทางการมือง หรือการกอการรຌาย ป็นตຌน ดยประทศเทย
เดຌรับการจัดอันดับอยูทีไ แโ5 จาก แๆใ ประทศ ละ โี ตัวชีๅวัดดຌานภัยการกอการรຌายสากล ิGlobal 

Terrorism Index : GTI) ซึไงประทศเทยถูกประมินวา มีความสีไยงจากภัยกอการรຌาย ฿นอันดับทีไ แ5 จาก แๆใ 
ประทศ (Institute for Economics & Peace, 2016 : online) 

โ. มิติดຌานศรษฐกิจ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ เดຌสรุปสถานะทางศรษฐกิจของ
ประทศเทย ปรากฏวา ประทศเทยมีการปรับครงสรຌางการผลิตจาก ภาคกษตรเปสูภาคอุตสาหกรรม ละ
บริการมากขึๅน ซึไงท า฿หຌประทศขຌาสูประทศรายเดຌปานกลางขัๅนสูง ละมืไอพิจารณาภาพรวมดຌานศรษฐกิจ
ของประทศจากผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศ ิGross Domestic Product : GDP) ฿นป พ.ศ. โ55้ ประทศเทย
มีศรษฐกิจขยายตัวตอนืไอง อยูทีไรຌอยละ ใ.โ รายละอียดดังตารางทีไ 3 อยางเรกใตาม ประทศเทยยังคงมีปัญหา
ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน อาทิ รูปบบการขนสงสินคຌาเมสามารถปลีไยนจากทางนๅ าป็นทางรางเดຌตามปງาหมาย 
การบริหารจัดการนๅ า การ฿หຌบริการทคนลยีสารสนทศ ิICTี ยังเมทัไวถึง มีการกระจุกตัวอยู฿นมือง การสงสริม
การวิจัยละพัฒนาทคนลยีดຌานพลังงาน ละ ICT ทีไยังเมสามารถตอยอด฿นชิงพาณิชย์เดຌอยางป็นรูปธรรม 
ิศสช.ุ 2559)  

ศรษฐกิจดຌานอุตสาหกรรมการทองทีไยวปรับตัวดีขึๅนอยางชัดจน ดย฿นป พ.ศ. 2559 มีนักทองทีไยว
กวา 29.53 ลຌานคน พิไมขึๅนจากปกอน รຌอยละ 9.78 ละจากสถิติคา฿ชຌจายของนักทองทีไยวทีไน างินมา฿ชຌจาย
฿นประทศเทย พบวา อัตราฉลีไยอยูทีไ 5,142.18 บาท ตอคน/วัน (กรมการทองทีไยวุ 2559 : ออนเลน์ี ดังนัๅน 
ภาคบริการทองทีไยวสรຌางรายเดຌกวา 1.51 สนลຌานบาท ขຌามาสูประทศ นอกจากนีๅ ฿นป พ.ศ. 2559 ประทศเทย
ยังเดຌรับการจัดอันดับลกดຌานการทองทีไยว ดยบริษัทมาสตอร์การ์ด จัดอันดับ฿หຌกรุงทพมหานครป็นมือง 
ทีไนักทองทีไยวอยากมายือนมากทีไสุด฿นลก ิหนังสือพิมพ์พสต์ทูดย์ุ 2559 : ออนเลน์ี ละนิตยสาร Travel 

and Leisure ของสหรัฐอมริกาจัดอันดับ฿หຌจังหวัดชียง฿หมป็นอันดับทีไ 2 ของมืองทีไนาทีไยวมากทีไสุด฿นลก 
รองจากมืองชาร์ลสตันของสหรัฐอมริกา ขณะทีไกรุงทพมหานครอยู฿นอันดับทีไ 14 (เทยรัฐออนเลน์ุ 2559 : 

ออนเลน์) สถานการณ์ดຌานอุตสาหกรรมการทองทีไยวของเทยจึงยังคงสด฿สเดຌอยางตอนืไอง ดยประทศเทย
ควรมีมาตรการรองรับดຌานการทองทีไยวทีไดี พืไอน าเปสูอุตสาหกรรมการทองทีไยวทีไยัไงยืน พืไอมิ฿หຌสงผล
กระทบทางลบตอสภาพวดลຌอมทางธรรมชาติละสังคมวัฒนธรรมดยรวม 
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ตารางทีไ ใ   ผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศ ิGross Domestic Product : GDP) ป พ.ศ. โ55่ ู โ55้ 

อัตราการติบต ิ%) 
พ.ศ. 
โ55่ 

พ.ศ. 
โ55้ 

พ.ศ. โ55้ 

Q1 Q2 Q3 Q4 

ดຌานการผลิต 

ภาคกษตร 
ภาคนอกกษตร 

GDP 

 

-5.7 

3.9 

2.9 

 

0.6 

3.5 

3.2 

 

-2.0 

3.7 

3.1 

 

-0.4 

3.9 

3.6 

 

0.9 

3.2 

3.2 

 

3.2 

3.1 

3.0 

ดຌานการ฿ชຌจาย 

การบริภคภาคอกชน 

การอุปภคภาครัฐบาล 

การลงทุน 

   ู ภาคอกชน 

   ู ภาครัฐ 

การสงออกสินคຌาละบริการ 
การน าขຌาสนิคຌาละบริการ 

GDP 

 

2.2 

3.6 

4.4 

-2.2 

29.3 

0.7 

0.0 

2.9 

 

ใ.แ 

แ.ๆ 

โ.่ 

เ.ไ 

้.้ 

โ.แ 

ูแ.ไ 

ใ.โ 

 

2.8 

9.1 

5.0 

2.4 

12.9 

4.8 

-5.2 

3.1 

 

4.0 

2.4 

3.5 

0.3 

12.8 

1.0 

-2.5 

3.6 

 

3.0 

-5.2 

1.0 

-0.8 

5.8 

1.4 

-1.1 

3.2 

 

2.5 

1.5 

1.8 

-0.4 

8.6 

1.1 

3.4 

3.0 

ทีไมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 

ปัญหาดຌานศรษฐกิจทีไพบวาประทศเทยอาจเดຌรับความสีไยงจากมาตรการกีดกันทางการคຌาหรือ 

ควไ าบาตรสินคຌาละบริการจากกลุมประทศคูคຌาส าคัญ ซึไงป็นผลมาจากการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ
ภาคอกชนละการก ากับดูลของภาครัฐทีไอาจเมป็นเปตามขຌอตกลงหรือมาตรฐานระหวางประทศทีไก าหนดเวຌ 
อาทิ 1) กรณีกระทรวงการตางประทศสหรัฐอมริกาเดຌผยพรรายงานสถานการณ์การคຌามนุษย์ ิTrafficking 

in Persons หรือ TIP Report) ซึไง฿นป พ.ศ. 2557 ประทศเทยถูกจัดอันดับ฿นบัญชีล าดับตไ าสุด ิTier 3ี  
หรือประทศทีไมีการด านินการเมสอดคลຌองกับมาตรฐานกฎหมายขัๅนตไ าตามกฎหมายสหรัฐอมริกานัๅน   
฿นป พ.ศ. 2559 ประทศเทยถูกปรับลืไอนล าดับขึๅนมาอยู฿นระดับทีไดีขึๅนหรือบัญชีซึไงตຌองจับตามอง ิTier 2 

Watch list) ซึไงหมายถึงประทศทีไมีการด านินการ เมสอดคลຌองกับมาตรฐานขัๅนตไ าตามกฎหมายสหรัฐอมริกา
ดยสมบูรณ์ ตก าลัง฿ชຌความพยายามอยางยิไง ฿นการปฏิบัติ฿หຌเดຌตามมาตรฐานหลานัๅน ซึไงประทศเทยก าลัง 

฿ชຌความพยายามอยางมากทีไจะปฏิบัติ฿หຌเดຌตามมาตรฐานขัๅนตไ า ละ฿หຌค ามัไนสัญญาวาจะด านินการ 

ตามมาตรการพิไมติม฿หຌครบถຌวน ละ 2) ปัญหาการละมิดสินคຌาทรัพย์สินทางปัญญา ซึไงประทศเทยถูกส านัก
ผูຌทนการคຌาสหรัฐอมริกา ิUS Trade Representative : USTRี จัดอันดับสถานะทางการคຌาอยู฿นบัญชี
ประทศทีไตຌองจับตามองป็นพิศษ ิPriority Watch List : PWLี ตามกฎหมายของสหรัฐอมริกา ซึไงสงผลกระทบตอ
ภาพลักษณ์ประทศ ิอณทัย ชุมเชยยุ โ55้ : ออนเลน์ี 

ดຌวยหตุนัๅน ภาครัฐละภาคอกชนจึงควรตຌองผนึกก าลังกันพืไอก าหนดนวทางละผนปฏิบัติ การ 

ทีไชัดจน฿นการกຌเขประดในปัญหาขຌางตຌนอยางป็นระบบ 
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อยางเรกใตาม การพัฒนาดຌานศรษฐกิจนัๅน รัฐบาลมีผนยุทธศาสตร์ทีไชัดจน฿นการพัฒนาศรษฐกิจ
ของประทศเปสูการป็นศรษฐกิจฐานความรูຌ ดยก าหนด฿นผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แโ 
พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ ซึไงประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา วันทีไ ใเ ธันวาคม โ55้ ซึไงมีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีไ 3 

รืไองการสรຌางความขຌมขใงของศรษฐกิจละการขงขันเดຌอยางยัไงยืน ดยการลดตຌนทุน  พิไมมาตรฐาน  
สริมความขຌมขใงของปัจจัยพืๅนฐาน พรຌอมการวิจัยพัฒนา การผลิตสินคຌากษตรขัๅนสูง นຌนนวัตกรรม฿นการผลิต
สินคຌา฿หมทีไสรຌางมูลคาพิไม ป็นพลังขับคลืไอนศรษฐกิจของประทศ ละมีนยบายสงสริมภาคบริการ฿หຌทันสมัย
ดຌวยทคนลยี ชน การน า Mobile Application มา฿หຌบริการนักทองทีไยว ชืไอวา Application Tourism 

Thailand ดยการทองทีไยวหงประทศเทย ป็นตຌน ละน าเปสูภาคศรษฐกิจดิจิทัลทีไมีประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผลยิไงขึๅน  

ใ. มิติดຌานสังคม 

฿นปัจจุบันมิติการพัฒนาดຌานสังคมพบประดในทຌาทายทีไส าคัญ เดຌก รืไองของการพัฒนามนุษย์  
ิHuman Developmentี ละครงสรຌางประชากร ิPopulation Structureี  

แี การพัฒนามนุษย์ ิHuman Developmentี มนุษย์ถือป็นทรัพยากรทีไส าคัญทีไสุดของประทศ 
พราะการพัฒนาประทศ฿นดຌานตาง โ นัๅน ลຌวนป็นผลมาจากศักยภาพของมนุษย์ทัๅงสิๅน นยบายการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ทีไส าคัญ฿นระดับนานาชาติ เดຌถูกก าหนดดยองค์การสหประชาชาติ เดຌก ปງาหมายการพัฒนา
ทีไยัไงยืน ิSustainable Development Goals : SDGsี พ.ศ. โ55่ – โ5็ใ ครอบคลุมระยะวลา 15 ป 
ประกอบดຌวย แ็ ปງาหมาย 169 ปງาประสงค์ ซึไงป็นปງาหมายการพัฒนามนุษยชาติ ฿หຌมีทิศทางการพัฒนา
เปสูมาตรฐานคุณภาพชีวิตมนุษย์ทีไทาทียมกันละ฿หຌผูຌน าประทศตาง โ รวมลงนามรับรองการพัฒนามนุษย์
อยางยัไงยืนละสรຌางความสมดุลระหวางมิติศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอมขຌาดຌวยกัน  ประทศเทยป็น
ประทศหนึไงทีไรวมลงนามรับรองการพัฒนาครัๅงนีๅ ละ มีนยบาย฿หຌน าปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืนดังกลาว 

มาผนวกขຌากับผนพัฒนาระดับชาติของหนวยงานภาครัฐทีไกีไยวขຌอง ิศสช.ุ โ55้ี 
การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ของเทยตลอดระยะวลาของผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 

ทีไผานมา พบวา มีนวนຌมทีไดีขึๅนอยางตอนืไอง กลาวคือ คนเทยมีการศึกษาสูงขึๅน มีสุขภาวะดีขึๅน เดຌรับ
หลักประกันสุขภาพอยางทัไวถึง ตยังตไ ากวาหลายประทศ฿นภูมิภาคอชีย สถานการณ์ความยากจนมีนวนຌม
ลดลง ตยังคงมีความหลืไอมลๅ าของการกระจายรายเดຌ ซึไงตางกันถึง ใไ.้ ทา ละถือป็นปัญหาส าคัญของ
สังคมเทย ซึไงรวมเปถึงความหลืไอมลๅ า฿นรืไองอกาสการขຌาถึงการศึกษา บริการสาธารณะ การสาธารณสุข 
การคุຌมครองรงงาน ละกระบวนการยุติธรรม ซึไงสาหตุพืๅนฐานทีไส าคัญมาจากครงสรຌางศรษฐกิจทีไเมสมดุล 
สงผลตอการกระจายประยชน์ของการพัฒนาเปยังกลุมคนตาง โ ฿นสังคม นอกจากนัๅน ผลจากการศึกษาวิจัย 
พบวา คนเทยมีปัญหาดຌานจริยธรรม ความซืไอสัตย์ ละ การทุจริตคอรัปชัไน ิศสช., 2559) 

ดัชนีชีๅวัดทีไส าคัญดຌานการพัฒนามนุษย์฿นระดับนานาชาติ เดຌก ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ิHuman 

Development Index : HDI) ทีได านินการส ารวจดยส านักงานครงการพัฒนาหงสหประชาชาติ (United 

Nations Development Programme : UNDP)  ซึไงจัดการประมิน 188 ประทศทัไวลก฿นดຌานการพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์ ดยจัดป็น 4 กลุม ดังนีๅ แี กลุมคาดัชนีระดับสูงมาก ิชน นอร์วย์ สิงคปร์ สหรัฐอมริกาี 
โี กลุมคาดัชนีระดับสูง ิชน มาลซีย เทย จีนี ใี กลุมคาดัชนีระดับปานกลาง ิชน อินดนีซีย วียดนาม 
ฟຂลิปปຂนส์) ละ ไี กลุมคาดัชนีระดับตไ า ิชน เนจอร์ี ดย ฿นป พ.ศ. โ559 ประทศเทยจัดอยู฿นล าดับทีไ 87 

กลาวคือ ป็นประทศทีไอยู฿นกลุมคาดัชนีการพัฒนามนุษย์ระดับสูง  

ตารางทีไ ไ  ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ิHuman Development Index : HDI) ระหวางป พ.ศ. 2543 – 2558 

 ิสดงรายละอียดบางประทศี 
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ิHuman Development Index : HDI) คาฉลีไย  

การติบต 

ของดัชนีรายปี    
โ5ไใ ู โ55่ 

อันดับ 

ปี พ.ศ. โ558 ประทศ 
คาดัชนี 

2543 2548 2554 2555 2556 2557 2558 

คาดัชนีระดบัสูงมาก         

แ นอร์วย ์ 0.917 0.940 0.941 0.942 0.944 0.944 เ.้ไ้ 0.940 

5 สิงคปร์ 0.819 0.897 0.903 0.905 0.901 0.912 เ.้โ5 0.895 

แเ สหรัฐอมริกา 0.883 0.909 0.911 0.912 0.892 0.915 เ.้โเ 0.906 

แ็ ญีไปุຆน 0.857 0.884 0.886 0.888 0.890 0.891 เ.้เใ 0.886 

แ่ กาหลี฿ตຌ 0.821 0.886 0.891 0.893 0.891 0.898 เ.้เแ 0.883 

ใเ บรูเน 0.819 0.843 0.847 0.852 0.852 0.856 เ.่ๆ5 0.848 

ไ้ รัสซีย 0.717 0.783 0.790 0.795 0.778 0.798 เ.่เไ 0.781 

คาดัชนีระดบัสูง         

5้ มาลซีย 0.723 0.769 0.772 0.774 0.773 0.779 เ.็่้ 0.768 

่็ เทย 0.648 0.716 0.721 0.723 0.722 0.726 เ.็ไเ 0.714 

้เ จีน 0.588 0.699 0.707 0.718 0.719 0.727 เ.็ใ่ 0.699 

คาดัชนีระดบัปานกลาง         

แแใ อินดนีซีย 0.606 0.665 0.671 0.678 0.684 0.684 เ.ๆ่้ 0.668 

แแ5 วียดนาม 0.575 0.653 0.657 0.660 0.638 0.666 เ.ๆ่ใ 0.647 

แแๆ ฟຂลิปปຂนส์ 0.623 0.654 0.653 0.657 0.660 0.668 เ.ๆ่โ 0.657 

แใ่ สปป.ลาว 0.462 0.539 0.552 0.562 0.569 0.575 เ.5่ๆ 0.549 

แไใ กัมพูชา 0.419 0.536 0.541 0.546 0.584 0.555 เ.5ๆใ 0.535 

แไไ นปาล 0.451 0.531 0.536 0.540 0.540 0.548 เ.55่ 0.529 

แไ5 มียนมาร ์ 0.425 0.520 0.524 0.528 0.524 0.536 เ.55ๆ 0.516 

คาดัชนีระดบัตไ า         

แ่็ เนจอร ์ 0.257 0.326 0.333 0.342 0.337 0.348 เ.ใ5โ 0.328 

ทุกประทศทัไวลก เ.6ไแ เ.6้็ เ.็เใ เ.็เ็ เ.็02 0.711 เ.็แ็ 0.697 

ทีไมา : UNDP, Human Development Report 

2) ครงสรຌางประชากร ิPopulation Structureี ครงสรຌางประชากรของเทยขຌาสูการปลีไยนปลง 
ทีไชัดจนขึๅน ละยังมีปัญหา฿นชิงปริมาณละชิงคุณภาพของประชากร฿นทุกชวงวัยสืบนืไองมาจากปัจจัยหลัก โ 
เดຌก ประชากรวัยดใกของเทยมีจ านวนลดลงอยางรวดรใว มีพัฒนาการเมสมวัย ละมีการตัๅงครรภ์฿นกลุมวัยรุน
พิไมขึๅน ก าลังรงงานมีนวนຌมลดลง กลุมผูຌสูงอายุวัยกลางคนละวัยปลายมีนวนຌมพิไมสูงขึๅน สะทຌอนถึง
ภาระคา฿ชຌจายดຌานสุขภาพทีไพิไมมากขึๅน ฿นขณะดียวกัน ผูຌสูงอายุจ านวนมากยังมีรายเดຌเมพียงพอ฿นการยังชีพ  
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อัตราการกิดทีไลดลงละอายุขัยของประชากรยืนยาวขึๅน สงผล฿หຌประทศเทยกຌาวขຌาสูสังคมสูงอายุ 
ิAged Societyี ตัๅงต ป พ.ศ. โ5ไ่ ละจะขຌาสู สังคมสูงอายุระดับสุดยอด ิSuper Aged Societyี  
฿นป พ.ศ. โ5็ไ ซึไงจะมีประชากรอายุ ๆเ ป ขึๅนเป กินรຌอยละ โ่ ของประชากรทัๅงประทศ ครงสรຌาง
ประชากรทีไปลีไยนปลงนีๅยอมสงผลกระทบตอศรษฐกิจละสังคมของประทศ กลาวคือ ประชากรสูงอายุ 
จะมีบทบาทชิงศรษฐกิจละสังคมนຌอยลง ซึไงอาจสงผลตอการจัดสวัสดิการสังคมของรัฐ นอกจากนีๅ หากเมมี
การตรียมการดຌานสุขภาวะละความพรຌอม฿นการด ารงชีวิตทีไดี กใอาจสงผลตอการด ารงชีวิตละภาพรวม
ครงสรຌางประชากรของประทศตอเป (ศสช.ุ 2559) ดังนัๅน สิไงทีไตຌองวางผนรับมือ฿นรืไองนีๅ อาทิชน การดูล
สุขภาพละคุณภาพชีวิตของผูຌสูงอายุ รายจายสวัสดิการสังคมภาคสาธารณะ รวมทัๅงระบบบ าหนใจบ านาญ 
นยบายบริหารก าลังคนภาครัฐ ทีไกิดจากอายุละการขาดคลนก าลังคนผูຌชีไยวชาญขององค์กร ตลอดจน
ทคนลยีการ฿หຌบริการภาครัฐ฿นรูปบบทีไตรงตามความตຌองการของตละชวงวัย ละการ฿หຌบริการ 

ทีไหมาะสมส าหรับผูຌสูงอายุ ป็นตຌน 

ไ. มิติดຌานทคนลยี 

รัฐบาลมีนยบายส าคัญดຌานการพิไมศักยภาพทางศรษฐกิจของประทศเทย ดย฿หຌมีการสงสริม 

ภาคศรษฐกิจดิจิทัล ละวางรากฐานศรษฐกิจดิจิทัล฿หຌริไมขับคลืไอนเดຌอยางป็นรูปธรรมพืไอ฿หຌประทศเทย
กຌาวทันตอสถานการณ์ลก ป็นสากล ละขงขันเดຌ฿นวทีลก  

คณะรัฐมนตรีมีมติ มืไอวันทีไ 5 มษายน โ55้ หในชอบผนพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม  
ละผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ใ ป ิพ.ศ. โ55้ ู โ5ๆแี พืไอ฿ชຌป็นกลเกส าคัญ฿นการขับคลืไอนการพัฒนา
ประทศอยางยัไงยืน ดย฿ชຌทคนลยีดิจิทัล ฿นการนีๅ เดຌมอบหมาย฿หຌกระทรวงทคนลยีสารสนทศ 

ละการสืไอสารป็นหนวยงานหลัก฿นการขับคลืไอนผนพัฒนาดิจิทัลฯ ดังกลาว ิส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรีุ 
โ55้ี ดยปัจจุบัน กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารเดຌปลีไยนชืไอป็น กระทรวงดิจิทัล 

พืไอศรษฐกิจละสังคม พรຌอมทัๅงมีการตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
หงชาติ พ.ศ. โ55้ ขึๅนดຌวย  

การมีผนพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม สงผล฿หຌหนวยงานภาครัฐมีกรอบนวทาง 

การด านินงานละจัดท างบประมาณรายจายประจ าป ฿นการขับคลืไอนนยบายศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล 

฿หຌกิดผล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๆ ดຌาน เดຌก 
 ยุทธศาสตร์ทีไ แ  พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง฿หຌครอบคลุมทัไวประทศ 

 ยุทธศาสตร์ทีไ โ  ขับคลืไอนศรษฐกิจดຌวยทคนลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ทีไ ใ  สรຌางสังคมคุณภาพดຌวยทคนลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ทีไ 4  ปรับปลีไยนภาครัฐสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ทีไ 5  พัฒนาก าลังคน฿หຌพรຌอมขຌาสูยุคศรษฐกิจละสังคมดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ทีไ ๆ  สรຌางความชืไอมัไน฿นการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล 
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สถาบันชัๅนน าละป็นทีไยอมรับ฿นวงกวຌางเดຌท าการพิจารณาสถานะความพรຌอมดຌานทคนลยี
สารสนทศของประทศตาง โ ดยการน าทคนลยีสารสนทศเปประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ตอการท าธุรกรรม
฿นรูปบบตาง โ ดยเดຌด านินการประมินจัดล าดับประทศดย฿ชຌดัชนีชีๅวัดส าคัญ ดังนีๅ แี ดัชนีความพรຌอม
ทางครือขาย ิThe Networked Readiness Index : NRIี โี ดัชนีรัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ ิe-Government 

Development Index : EGDI) ละ ใี ดัชนีการพัฒนารัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ ิWaseda–IAC International  

e-Government Rankingี 
แี ดัชนีความพรຌอมทางครือขาย ิThe Networked Readiness Index : NRIี ดยองค์กร World 

Economic Forum ท าการประมินดยพิจารณาสภาพวดลຌอม การมือง การตลาด ครงสรຌางพืๅนฐาน  
ความพรຌอมของธุรกิจ ภาครัฐ ละบุคคล รวมถึงการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ซึไงจัดกลุมป็น  
ไ ปัจจัยหลัก เดຌก ดຌานสภาพวดลຌอม ิEnvironmentี ดຌานความพรຌอม ิReadinessี ดຌานการ฿ชຌ ิUsageี 
ละดຌานผลกระทบ ิImpactsี ฿นป พ.ศ. โ55้ ประทศเทยเดຌรับการจัดอันดับดัชนีความพรຌอมทางครือขาย 
NRI สูงขึๅนจาก฿นอันดับทีไ ๆ็ มาอยูทีไอันดับทีไ ๆโ 

ตารางทีไ 5  ดัชนีความพรຌอมทางครือขาย ิThe Networked Readiness Index : NRIี  ระหวางป พ.ศ. โ55่ – โ55้ 

ประทศ 
NRI 2558 

ิจากทัๅงหมด แไใ ประทศี 
NRI 2559 

ิจากทัๅงหมด แใ้ ประทศี 
สิงคปร์ แ แ 

ฟຂนลนด์ โ โ 

สวีดน ใ ใ 

ญีไปุຆน แเ แเ 

กาหลี฿ตຌ แโ แใ 

มาลซีย ใโ ใแ 

จีน ๆโ 5้ 

เทย 6็ 6โ 

อินดนีซีย ็้ ็ใ 

วียดนาม ่5 ็้ 

อินดีย ่้ ้แ 

ทีไมา : World Economic Forum, Global Information Technology Report 

โี ดัชนีรั ฐบาลอิลใกทรอนิกส์  ิe-Government Development Index : EGDI) ป็นดัชนี
ประมินความสามารถของประทศ฿นการน าทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌพืไอ฿หຌบริการกประชาชนผานสืไอ
ออนเลน์ หรือป็นครืไองมือ฿นการท า Benchmark ความกຌาวหนຌา฿นการ฿หຌบริการ e-Services ของภาครัฐ 
องค์การสหประชาชาติป็นผูຌด านินการจัดท า United Nations e-Government Survey พืไอประมินละรายงาน
การจัดอันดับความพรຌอมของรัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ของ แ้ใ ประทศทัไวลกป็นประจ าทุก โ ป ดย฿ชຌ 
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ตัวชีๅวัด e-Government Development Index (EGDI) ซึไงประกอบดຌวย ตัวชีๅวัดยอย ไ ตัวชีๅวัด คือ แี ดัชนี 
การบริการออนเลน์ ิOnline Service Index) ซึไงป็นการพิจารณาดຌานขอบขตละคุณภาพของการ฿หຌบริการ
ออนเลน์ 2)  ดัชนีครงสรຌางพืๅนฐานทรคมนาคม (Telecommunication Infrastructure Index) ซึไงป็นการพิจารณา
ดຌานครงสรຌางพืๅนฐานทางทรคมนาคม ใี ดัชนีทุนมนุษย์ ิHuman Capital Index) ซึไงป็นการพิจารณาดຌาน 

ความพรຌอมของประชาชน ละ 4) ดัชนีการมีสวนรวมทางอิลใกทรอนิกส์ของประชาชน ิe-Participation Index) 

ซึไงป็นการพิจารณาการมีสวนรวมทางอิลใกทรอนิกส์ของประชาชน  
฿นป พ.ศ. โ55้ ประทศเทยจัดอยู฿นล าดับทีไ ็็ ดยมีคาดัชนีทีไ 0.5522 ซึไงขยับตัวดีขึๅนจากปทีไผานมา 

ดยปัจจัยทีไดีขึๅน เดຌก ปัจจัยครงสรຌางพืๅนฐานดຌานทรคมนาคมการสืไอสาร ละปัจจัยทุนมนุษย์ นอกจากนีๅ 
ประทศเทยยังกຌาวขึๅนจากประทศกลุมระดับกลาง Middle – EGDI ิEGDI อยูระหวาง เ.โ5 – เ.5เี ป็น 

High – EGDI ิEGDI อยูระหวาง เ.5เ – เ.็5ี สงผล฿หຌประทศเทยปรับล าดับขึๅนมาป็นอันดับ 4 ฿นอาซียน 

ละมืไอปรียบทียบการพัฒนาทัไวลก ประทศเทยมีคาดัชนีการพัฒนาทีไสูงกวาคาฉลีไยของลก ิEGDI = เ.ไ้โโี 
ิส านักงานรัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ุ โ55้ี 

หากพิจารณาสถิติยຌอนหลังของป พ.ศ. โ55็ ปรียบทียบกับป พ.ศ. โ559 พบวา อันดับของเทย 

มีการปรับจากอันดับทีไ 102 ป็นอันดับทีไ 77 ซึไงสดง฿หຌหในวา การพัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัลภาครัฐ 

ของประทศเทย มีทิศทางทีไดีขึๅนอยางตอนืไอง รายละอียดตามตารางทีไ 6 

ตารางทีไ 6  ดัชนีความพรຌอมของรัฐบาลอิลใกทรอนิกส ์ิe-Government Development Index : EGDI) 

 ิกลุมประทศอาซียนี  ระหวางป พ.ศ. 2555 - 2559 

ประทศ 
ปี พ.ศ. โ555 ปี พ.ศ. โ55็ ปี พ.ศ. โ55้ 

EGDI อันดับลก EGDI อันดับลก EGDI อันดับลก 

แ.  สิงคปร ์ 0.8474 แเ 0.9076 ใ เ.่่โ่ ไ 

โ.  มาลซีย 0.6703 ไเ 0.6115 5โ เ.ๆแ็5 ๆเ 

ใ.  ฟຂลิปปຂนส์ 0.5130 88 0.4768 ้5 เ.5็ๆ5 ็แ 

ไ.  เทย 0.5093 ้โ 0.4631 แเโ เ.55โโ ็็ 

5.  บรูเน 0.6250 5ไ 0.5042 ่ๆ เ.5โ้่ ่ใ 

ๆ.  วียดนาม 0.5217 ่ใ 0.4705 ้้ เ.5แไใ ่้ 

็.  อินดนีซีย 0.4949 ้็ 0.4487 แเๆ เ.ไไ็่ แแๆ 

่.  สปป.ลาว 0.2935 แ5ใ 0.2659 แ5โ เ.ใเ้เ แไ่ 

้.  กัมพูชา 0.2902 แ55 0.2999 แใ้ เ.โ5้ใ แ5่ 

แเ. มียนมาร์ 0.2703 แๆเ 0.1869 แ็5 เ.โใๆโ แๆ้ 

คาฉลีไย EGDI 

ทุกประทศทัไวลก 
0.4882  เ.ไ็แโ  0.4922  

ทีไมา : United Nations, e-Government Survey Report  
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ใี ดัชนีการพัฒนารัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ ิWaseda-IAC International e-Government Ranking) 

ป็นดัชนีชีๅวัดการพัฒนารัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ทีไส าคัญอีกอันหนึไง ซึไงป็นการส ารวจของมหาวิทยาลัยวาซดะ 
ประทศญีไปุຆน ทีไรวมกับองค์กรวิชาชีพทางดຌานผูຌบริหารดຌานสารสนทศ ิChief Information Officer – CIO) 
จัดล าดับการพัฒนารัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ของทุกประทศทัไวลก ดย฿นป พ.ศ. โ55้ ประทศเทยถูกจัด 

อยู฿นอันดับทีไ 21 จากทัๅงหมด ๆ5 ประทศ ดยเดຌคะนน 64.5 คะนน ซึไงดีขึๅน ละอยู฿นอันดับทีไ โ  
ของกลุมประทศอาซียน รองจากประทศสิงคปร์ รายละอียดตามตารางทีไ 7 

ตารางทีไ 7  ดัชนีการพัฒนารัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ Waseda-IAC International e-Government Ranking พ.ศ. โ55้ 

ประทศ Waseda-IAC Score อันดับลก 

สิงคปร์ ้แ.เ แ 

สหรัฐอมริกา ้เ.โ โ 

ดนมาร์ก ่่.่ ใ 

กาหลี฿ตຌ ่5.็ ไ 

ญีไปุຆน ่ใ.โ 5 

เทย 6ไ.5 โแ 

มาลซีย 5่.ไ ใแ 

อินดนีซีย 5่.ใ ใโ 

อินดีย 5็.่ ใ5 

ฟຂลิปปຂนส์ 5ๆ.็ ใ่ 

วียดนาม 5แ.โ ไ5 

กัมพูชา ไโ.เ 55 

 ทีไมา : Waseda-IAC International e-Government Ranking Report 

จากการทีไประทศเทยเดຌรับการปรับลืไอนอันดับดีขึๅน฿นทุกดัชนีชีๅวัดนัๅน ป็นผลจากการทีไรัฐบาล 

฿หຌความส าคัญละจริงจัง ดยเดຌ฿ชຌกลเกของหนวยงานกลางอยางส านักงานรัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี 
ละกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมทีไจัดท าผนพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมละผน 

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประทศเทย ซึไงท า฿หຌทุกสวนราชการรับทราบถึงภารกิจละบทบาทหนຌาทีไ฿นดຌาน
รัฐบาลดิจิทัล รวมถึงการรวมด านินการกับหนวยงานภาครัฐอืไน ภาคอกชน ละองค์กรพันธมิตร จัดตัๅงสถาบัน
พัฒนาบุคลากรดຌานดิจิทัลภาครัฐ  หรือ  Thailand Digital Government Academy (TDGA)  พืไอพัฒนา
บุคลากรภาครัฐอยางป็นระบบละ฿หຌสอดรับกับผนพัฒนาดิจิทัลฯ ดังกลาว ซึไงคาดวาจะสงผล฿หຌอันดับ 

ดຌานรัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ของประทศเทยขยับสูงขึๅนอีก฿นปตอเป  
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ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

รัฐบาลเดຌจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ โเ ป พืไอ฿ชຌป็นกรอบ฿นการจัดท าผนตาง โ ฿หຌมี 

ความสอดคลຌอง บูรณาการกัน ละกิดป็นพลังรวม฿นการผลักดันประทศเทยเปสูปງาหมาย฿นทุกดຌาน ทัๅงดຌาน
ศรษฐกิจ สังคม ทคนลยี ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม รวมทัๅงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐซึไงป็นกลเกส าคัญ฿นการน านยบายเปสูการปฏิบัติละขับคลืไอนการพัฒนาประทศ ดยเดຌก าหนดเวຌ฿น 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 การปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึไงวางกรอบการพัฒนา฿นรืไองตาง โ 
ดังนีๅ การปรับปรุงครงสรຌาง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ฿หຌมีขนาดทีไหมาะสม การวางระบบบริหาร
ราชการบบบูรณาการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนละพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การตอตຌานการทุจริต
ละประพฤติมิชอบ การปรับปรุงกฎหมายละระบียบตาง โ ฿หຌป็นสากล การพัฒนาระบบการ฿หຌบริการ
ประชาชนของหนวยงานภาครัฐ ละการปรับปรุงการบริหารจัดการรายเดຌละรายจายภาครัฐ ฿นการนีๅ 
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ แโ ิพ.ศ. โ5ๆเ ู โ5ๆไี ซึไงประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา  
วันทีไ  ใเ ธันวาคม โ55้ เดຌก าหนดรืไองการพัฒนาระบบกลเกภาครัฐ เวຌ฿นยุทธศาสตร์ทีไ ๆ การบริหารจัดการ
฿นภาครัฐ การปງองกันการทุจริตประพฤติมิชอบละธรรมาภิบาล฿นสังคมเทย 

ส านักงาน ก.พ. กับบทบาทภารกิจ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เดຌจัดท า ยุทธศาสตร์
ส านักงาน ก.พ. ระยะ โเ ปี ิพ.ศ. โ56เ – โ579ี ภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติทีไ ๆ การปรับสมดุลละพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับทิศทางละวิสัยทัศน์฿นการพัฒนาประทศ ดยเดຌรับ 

ความหในชอบจากรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ ครืองาม มืไอวันทีไ แไ พฤศจิกายน โ55้ ยุทธศาสตร์
ส านักงาน ก.พ. ดังกลาว นຌนการสนับสนุนวิสัยทัศน์ละยุทธศาสตร์ชาติ ดຌวยการผลักดันละพัฒนา฿หຌ 
ภาคราชการของประทศมีคุณธรรม ปลอดทุจริต ป็นราชการทีไสรຌางละสงสริมนวัตกรรม ละมปีระสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองตอความตຌองการของประชาชนละป็นทีไชืไอถือของนานาชาติ ดยการปรับปลีไยนระบบ
ละวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทัๅงกฎหมาย ระบียบ หลักกณฑ์ ขัๅนตอน พืไอ฿หຌตละสวนราชการ
เดຌมาละรักษาเวຌซึไงคนดีคนกงทีไมีจิตสาธารณะอยางหมาะสม ดยเดຌก าหนดกลยุทธ์การปลีไยนปลงระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการ฿นดຌานตาง โ ดังนีๅ 

แี กลยุทธ์การปรับปรุงระบบการสรรหาพืไอ฿หຌสวนราชการป็นองค์กรทางลือกรกของ คนดีคนกง 
ิFirst Choice Civil Service) ดยจะด านินการ฿นรืไองทีไส าคัญ เดຌก ระบบการสรรหาละลือกสรรบุคคล
ขຌาสูระบบราชการดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ ิe-Examี ระบบการจຌางงานทีไหลากหลายละยืดหยุน 
ิMulti/Flexible Recruitment and Career Management System)  

 โี กลยุทธ์การกระจายอ านาจละสริมสรຌางประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

สวนราชการ ิDepartment focused HR Platformี ดยจะด านินการ฿นรืไองทีไส าคัญ เดຌก ระบบ 

การสริมสรຌางประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ิDepartment HRM Improvement 

Systemี  ระบบการถายท/สับปลีไยนหมุนวียนขຌามสวนราชการละภูมิภาค ิFlexible Workforce 

Managementี  
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 ใี กลยุทธ์การสริมสรຌางกียรติภูมิละคุณภาพขຌาราชการ ิCivil Service of Integrity & 

Passionี ดยจะด านินการ฿นรืไองทีไส าคัญ เดຌก ระบบบริหารก าลังคนคุณภาพละศักยภาพสูง ิTalent 

Inventory Managementี ระบบพัฒนาสมรรถนะขຌาราชการ ไ.เ ิCompetency Management System for 

Civil Service 4.0ี กลเกสงสริมมาตรฐานทางจริยธรรม฿หຌหนวยงานของรัฐ การปรับปรุงกฎหมายละกระบวนการ
ด านินการทางวินัย ระบบ฿หຌค าปรึกษาขຌาราชการ ิCivil Service Counseling Systemี ระบบกรรมการ
สอบสวนกลาง  
 ไี กลยุทธ์การพิไมประสิทธิภาพการพัฒนานยบายทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ิSmart HR Policyี 
ดยจะด านินการ฿นรืไองทีไส าคัญ เดຌก ระบบ GovID ศูนย์กลางองค์ความรูຌระดับนานาชาติดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ิInternational Hub on Civil Service Managementี ระบบบริหารทรัพยากร
ภาครัฐทีไบูรณาการกับระบบการจຌางงานของประทศ ิIntegrated National Employment Systemี  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ิก.พ.ร.ี เดຌจัดท าผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการเทย 
พ.ศ. 2556 – 2561 ดยบงยุทธศาสตร์ป็น 3 กลุม รวม 7 ประดในยุทธศาสตร์ ดังนีๅ ิส านักงาน ก.พ.ร.ุ 2556) 

ยุทธศาสตร์กลุมทีไ แ การยกระดับองค์การสูความป็นลิศ 

 ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การสรຌางความป็นลิศ฿นการ฿หຌบริการประชาชน ิService Excellenceี 
ประกอบดຌวย กลยุทธ์พัฒนาระบบการ฿หຌบริการประชาชน สริมสรຌางวัฒนธรรมการ฿หຌบริการทีไป็นลิศ พัฒนา
ระบบการจัดการขຌอรຌองรียนละกຌเขปัญหาความดือนรຌอนของประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การพัฒนาองค์การ฿หຌมีขีดสมรรถนะสูงละทันสมัย บุคลากรมีความป็น
มืออาชีพ ิHigh Performance Organizationี ประกอบดຌวย กลยุทธ์พัฒนาหนวยงานของรัฐ฿หຌมี 
ขีดสมรรถนะสูง พัฒนาระบบริหารจัดการก าลังคนละพัฒนาบุคลากรพืไอพิไมประสิทธิภาพระบบราชการ  
พิไมผลิตภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ดยการลดตຌนทุน ละสงสริมนวัตกรรม สรຌางความรับผิดชอบตอสังคม
ละอนุรักษ์สิไงวดลຌอมทีไยัไงยืน 

 ยุทธศาสตร์ทีไ 3 การพิไมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 
ิPublic Valuesี มีกลยุทธ์บริหารสินทรัพย์ของภาครัฐอยางครบวงจรพืไอ฿หຌกิดประสิทธิภาพ คุຌมคา ละสะทຌอน
ตຌนทุนทีไทຌจริงของภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร์ทีไ  4 การวางระบบการบริหารงานราชการบบบูรณาการ  ิIntegrationี 
ประกอบดຌวย กลยุทธ์ออกบบละพัฒนาระบบบริหารงานบบบูรณาการ ปรับปรุงความสัมพันธ์ละประสาน
ความรวมมือระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค ละสวนทຌองถิไน 

ยุทธศาสตร์กลุมทีไ โ การพัฒนาอยางยัไงยืน 

 ยุทธศาสตร์ทีไ 5 การสงสริมระบบการบริหารกิจการบຌานมืองบบรวมมือกันระหวาง
ภาครัฐ ภาคอกชน ละภาคประชาชน ิCollaborationี ประกอบดຌวย กลยุทธ์ทบทวนบทบาทภารกิจละ
อ านาจหนຌาทีไของหนวยงานภาครัฐ฿หຌหมาะสม ถายอนภารกิจงานละกิจกรรมทีไภาครัฐ เมจ าป็นตຌองปฏิบัติอง
฿หຌภาคสวนตาง โ สงสริมการบริหารราชการระบบปຂดละการสรຌางครือขาย  
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 ยุทธศาสตร์ทีไ 6 การยกระดับความปรง฿สละสรຌางความชืไอมัไนศรัทธา฿นการบริหาร
ราชการผนดิน ิIntegrityี ประกอบดຌวย กลยุทธ์สงสริมละวางกลเกสรຌางความปรง฿ส฿นการปฏิบัติราชการ 
ขับคลืไอนยุทธศาสตร์ละมาตรการ฿นการตอตຌานคอร์รัปชัไน 

ยุทธศาสตร์กลุมทีไ ใ กຌาวสูสากล 

 ยุทธศาสตร์ทีไ 7 การสรຌางความพรຌอมของระบบราชการเทยพืไอขຌาสูการป็นประชาคมอาซียน 
ิReadiness for ASEAN 2558ี ประกอบดຌวย กลยุทธ์พัฒนาระบบบริหารงานของหนวยงานทีไมีความส าคัญ 

ชิงยุทธศาสตร์พืไอขຌาสูประชาคมอาซียน สริมสรຌางครือขายความรวมมือพืไอยกระดับธรรมาภิบาล฿นภาครัฐ
ของประทศสมาชิกอาซียน 

สภาพก าลังคน฿นภาคราชการ 

จ านวนละขนาดก าลังคนภาครัฐ฿นฝ่ายพลรือน  

ปัจจุบันภาคราชการมีก าลังคน฿นฝຆายพลรือนรวมทัๅงสิๅน โ ,179,183 คน คิดป็นรຌอยละ ใ.ใแ  
ของจ านวนประชากรของประทศเทยซึไงมีจ านวน ๆ5.93 ลຌานคน1 จ านกป็นขຌาราชการ แ,โ99,615 คน  
ิรຌอยละ 59.64ี รองลงมาป็นลูกจຌางชัไวคราว ใ63,867 คน ิรຌอยละ แ6.็เี พนักงานจຌาง 197,150 คน  
ิรຌอยละ ้.05ี ลูกจຌางประจ า แๆไ,207 คน ิรຌอยละ ็.5ไี ละพนักงานราชการ แ54,344 คน ิรຌอยละ 7.เ่ี 
ตามล าดับ รายละอียดปรากฏตามตารางทีไ 8 

ตารางทีไ 8 จ านวนก าลังคนภาครัฐ฿นฝຆายพลรือน฿นปงบประมาณ โ559 จ านกตามประภทก าลังคน 

ประภทก าลังคน 
จ านวน 

ิคนี 
อัตรา 

ิรຌอยละี 
ขຌาราชการ 1,299,615 59.64 

ลูกจຌางชัไวคราว 363,867 16.70 

พนักงานจຌาง 197,150 9.05 

ลูกจຌางประจ า แๆไุโเ็ ็.5ไ 

พนักงานราชการ แ5ไุใไไ ็.เ่ 

รวมทัๅงสิๅน โุแ็ุ้แ่ใ แเเ.เเ 

ทีไมา : ก าลังคนภาครัฐ฿นฝຆายพลรือน โ559, ส านักงาน ก.พ. 

฿นสวนของขຌาราชการจ านวน แ,โ99,615 คน นัๅน ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษามีจ านวน
มากทีไสุด คือ ไใๆ,304 คน ิรຌอยละ ใ3.57ี ของจ านวนขຌาราชการทัๅงหมด รองลงมาป็นขຌาราชการพลรือนสามัญ 
จ านวน ใ82,655 คน ิรຌอยละ โ9.44ี ละขຌาราชการต ารวจ โแ6,250 คน ิรຌอยละ แๆ.ๆไี  

                                           
1 ประกาศส านักทะบียนกลาง รืไอง จ านวนราษฎรทัไวราชอาณาจักรฯ ณ วันทีไ 31 ธันวาคม 2559 
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สวนขຌาราชการทีไมีจ านวนก าลังคนนຌอยทีไสุด ใ ล าดับรก เดຌก ขຌาราชการรัฐสภาสามัญ จ านวน ใ,แเ5 คน 
ิรຌอยละ เ.โไี ขຌาราชการอัยการ จ านวน ใ,็โไ คน ิรຌอยละ เ.โ้ี ละขຌาราชการตุลาการ จ านวน ไ,639 คน 
ิรຌอยละ เ.ใๆี รายละอียดปรากกฎตามภาพทีไ แ ละตารางทีไ 9 

ภาพทีไ แ จ านวนขຌาราชการ฿นฝຆายพลรือน฿นปงบประมาณ โ559 จ านกตามประภทขຌาราชการ 

 
ทีไมา : ส านักงาน ก.พ., อຌางลຌว 

ตารางทีไ 9 จ านวนขຌาราชการ฿นฝຆายพลรือน฿นปงบประมาณ โ559 จ านกตามประภทขຌาราชการ 

ประภทขຌาราชการ 
จ านวน 

ิคนี 
อัตรา 

ิรຌอยละี 
แ. ขຌาราชการพลรือนสามัญ 382,655 29.44 

โ. ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา 436,304 33.57 

ใ. ขຌาราชการพลรือน฿นสถาบันอุดมศึกษา 22,213 1.71 

ไ. ขຌาราชการรัฐสภาสามัญ 3,105 0.24 

5. ขຌาราชการต ารวจ 216,250 16.64 

ๆ. ขຌาราชการอัยการ 3,724 0.29 

็. ขຌาราชการตุลาการ 4,639 0.36 

่. ขຌาราชการ/จຌาหนຌาทีไองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 19,567 1.51 

้. ขຌาราชการกรุงทพมหานคร 35,745 2.75 

แเ.ขຌาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัด  9,983 0.77 

แแ.พนักงานสวนต าบล 72,591 5.59 

แโ.พนักงานทศบาล  92,839 7.14 

รวมทัๅงสิๅน 1,299,615 100.00 

ทีไมา : ส านักงาน ก.พ. , อຌางลຌว  
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จ านวนละขนาดก าลังคน฿นราชการพลรือน 

 ส าหรับก าลังคน฿นราชการพลรือนปัจจุบันมีจ านวนทัๅงสิๅน 822,555 คน ประกอบดຌวยขຌาราชการซึไงป็น
ก าลังคนกลุมหลัก จ านวน ใ่โ,655 คน ิรຌอยละ ไ6.5โี ของก าลังคน฿นราชการพลรือนทัๅงหมด รองลงมาป็น
ลูกจຌางชัไวคราว จ านวน โ5็,731 คน ิรຌอยละ 31.33ี พนักงานราชการ จ านวน 107,128 คน ิรຌอยละ แ3.เโี 
ละลูกจຌางประจ า 75,041 คน ิรຌอยละ 9.12ี ตามล าดับ รายละอียดปรากฏตามตามภาพทีไ โ 

ภาพทีไ โ จ านวนก าลังคน฿นราชการพลรือน฿นปงบประมาณ โ559 จ านกตามประภทก าลังคน 

 
ทีไมา: ส านักงาน ก.พ., อຌางลຌว  

กระทรวงทีไมีก าลังคนมากทีไสุด ใ ล าดับรก เดຌก กระทรวงสาธารณสุขซึไงมีก าลังคนรวม โ็ใุๆๆแ คน 
ิรຌอยละ ใ3.27ี ของก าลังคนทัๅงหมด฿นราชการพลรือน รองลงมา เดຌก กระทรวงกษตรละสหกรณ์ จ านวน 
257,480 คน ิรຌอยละ 31.30ี ละกระทรวงคมนาคม จ านวน 55,376 คน ิรຌอยละ 6.็ใี  

ส าหรับกระทรวงทีไมีก าลังคนนຌอยทีไสุด ใ ล าดับรก คือ กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา จ านวน 
แ,เแใ คน ิรຌอยละ เ.แโี กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี จ านวน แุโ้้ คน ิรຌอยละ เ.แๆี ละ
กระทรวงการตางประทศ จ านวน โ,เโ้ คน ิรຌอยละ เ.โ5ี ตามล าดับ รายละอียดปรากฏตามตารางทีไ 10 
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ตารางทีไ 10 จ านวนก าลังคน฿นราชการพลรือน฿นปงบประมาณ โ559 จ านกตามกระทรวงละประภทก าลังคน 

กระทรวง 
ประภทก าลังคน รวม 

ขຌาราชการ ลูกจຌาง 
ประจ า 

ลูกจຌาง
ชัไวคราว 

พนักงาน
ราชการ 

จ านวน 

ิคนี 
อัตรา

ิรຌอยละี 
ส านักนายกรัฐมนตร ี ๆ,็่โ 633 515 1,350 9,280 1.13 

กระทรวงการคลัง 29,177 2,502 7,607 2,683 41,969 5.10 

กระทรวงการตางประทศ 1,610 98 296 25 2,029 0.25 

กระทรวงการทองทีไยวละ
กีฬา 

689 122 8 194 1,013 0.12 

กระทรวงการพัฒนาสังคมละ
ความมัไนคงของมนุษย ์

3,050 1,810 136 4,439 9,435 1.15 

กระทรวงกษตรละสหกรณ ์ 34,237 20,283 169,683 33,277 257,480 31.30 

กระทรวงคมนาคม 13,817 6,630 25,940 8,989 55,376 6.73 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม 

10,262 6,138 513 25,783 42,696 5.19 

กระทรวงทคนลยสีารสนทศ
ละการสืไอสาร 

2,048 98 499 1,344 3,989 0.48 

กระทรวงพลังงาน 1,347 223 70 781 2,421 0.29 

กระทรวงพาณิชย ์ 3,429 467 251 623 4,770 0.58 

กระทรวงมหาดเทย 39,546 3,930 5,473 4,209 53,158 6.46 

กระทรวงยุติธรรม 17,064 1,546 1,903 7,065 27,578 3.35 

กระทรวงรงงาน 6,096 1,530 1,321 2,863 11,810 1.44 

กระทรวงวัฒนธรรม 3,548 395 623 318 4,884 0.59 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลย ี

783 131 22 363 1,299 0.16 

กระทรวงศึกษาธิการ 3,253 N/A N/A N/A 3,253 0.40 

กระทรวงสาธารณสุข 198,360 24,921 38,504 11,876 273,661 33.27 

กระทรวงอุตสาหกรรม 3,006 768 473 560 4,807 0.58 

สวนราชการเมสังกัดส านัก
นายกรัฐมนตร ีกระทรวง หรือ
ทบวง 

4,551 2,816 3,894 386 11,647 1.42 

รวม 382,655 75,041 257,731 107,128 822,555 100.00 

รຌอยละ 46.52 9.12 31.33 13.02  100.00 

ทีไมา : ส านักงาน ก.พ. , อຌางลຌว 
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จ านวนขຌาราชการพลรือนสามัญ 

 ขຌาราชการพลรือนสามัญ฿นปงบประมาณ โ559 มีจ านวน ใ่โ,ๆ55 คน ดยป็นผูຌด ารงต าหนง
ประภทวิชาการมากทีไสุด จ านวน โ็เ,611 คน ิรຌอยละ 70.72ี รองลงมาด ารงต าหนงประภททัไวเป จ านวน 
แเไ,831 คน ิรຌอยละ โ7.ไเี ส าหรับต าหนงประภทอ านวยการละประภทบริหาร ซึไงป็นต าหนงทีไมี
ความส าคัญทางยุทธศาสตร์ มีผูຌด ารงต าหนงรวม 7,213 คน ิรຌอยละ แ.8่ี ป็นประภทอ านวยการ ๆ,019 คน 
ิรຌอยละ แ.5็ี ละประภทบริหาร แุแ้ไ คน ิรຌอยละ เ.ใแี รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ใ ละตารางทีไ 11  

ภาพทีไ ใ จ านวนขຌาราชการพลรือนสามัญ฿นปงบประมาณ โ559 จ านกตามประภทต าหนง 

 
ทีไมา: ระบบสารสนทศก าลังคนภาครัฐ ิระบบ GMIS), ส านักงาน ก.พ. ขຌอมูล ณ วันทีไ แ มษายน โ559  

ตารางทีไ 11 จ านวนขຌาราชการพลรือนสามัญ฿นปงบประมาณ โ559 จ านกตามประภทต าหนง 

ประภทต าหนง 
จ านวน 

ิคนี 
อัตรา 

ิรຌอยละี 
ประภททัไวเป แเไ,831 27.40 

ประภทวิชาการ 270,611 70.72 

ประภทอ านวยการ 6,019 1.57 

ประภทบริหาร 1,194 0.31 

รวม 382,655 100.00 

ทีไมา : ระบบ GMIS  ส านักงาน ก.พ. , อຌางลຌว  
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มืไอพิจารณาจ านวนขຌาราชการพลรือนสามัญจ านกตามประภทละระดับต าหนง พบวา 
ขຌาราชการพลรือนสามัญกือบครึไงหนึไงด ารงต าหนงประภทวิชาการ ระดับช านาญการ คือ มีจ านวน แ74,237 คน 
ิรຌอยละ ไ5.53ี รองลงมา ป็นกลุมผูຌด ารงต าหนงประภททัไวเป ระดับช านาญงาน จ านวน ็5 ,214 คน  
ิรຌอยละ 19.66ี ส าหรับกลุมผูຌด ารงต าหนงประภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ละต าหนงประภททัไวเป  
ระดับปฏิบัติงาน ซึไงป็นต าหนงรกบรรจุ มีจ านวน 65,049 คน ิรຌอยละ 17ี ละ โโ,070 คน ิรຌอยละ 5.็็ี 
ตามล าดับ รายละอียดปรากฏตามตารางทีไ 12 

ตารางทีไ 12 จ านวนขຌาราชการพลรือนสามัญ฿นปงบประมาณ โ559 จ านกตามประภทละระดับต าหนง  

ระดับต าหนง จ านวน 

ิคนี 
อัตรา 

ิรຌอยละี 
ประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงาน 22,070 5.77 

ประภททัไวเป ระดับช านาญงาน 75,214 19.66 

ประภททัไวเป ระดับอาวุส 7,545 1.97 

ประภททัไวเป ระดับทักษะพิศษ 2 0.001 

ประภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 65,049 17.00 

ประภทวิชาการ ระดับช านาญการ 174,237 45.53 

ประภทวิชาการ ระดับช านาญการพิศษ 27,837 7.27 

ประภทวิชาการ ระดับชีไยวชาญ 3,281 0.86 

ประภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 207 0.05 

ประภทอ านวยการ ระดับตຌน 2,008 0.52 

ประภทอ านวยการ ระดับสูง 4,011 1.05 

ประภทบริหาร ระดับตຌน 577 0.15 

ประภทบริหาร ระดับสูง 617 0.16 

รวม 382,655 100.00 

ทีไมา: ระบบ GMIS  ส านักงาน ก.พ. , อຌางลຌว 

มืไอพิจารณาถึงการปลีไยนปลงจ านวนขຌาราชการพลรือนสามัญนับตัๅงตปงบประมาณ โ55แ จนถึง
ปงบประมาณ โ559 พบวา จ านวนขຌาราชการดยรวมพิไมขึๅนจาก ใ5ๆ,็้่ คน ฿นปงบประมาณ โ55แ ป็น  
382,655 คน ฿นปงบประมาณ โ559 หรือพิไมขึๅนจ านวน 25,857 คน ิรຌอยละ 7.25ี  
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ต าหนงทีไมีจ านวนขຌาราชการพิไมสูงทีไสุด เดຌก ต าหนงประภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ทีไพิไมขึๅน
จ านวน โเ,่เ็ คน รองลงมา เดຌก ต าหนงประภทวิชาการ ระดับช านาญการ ทีไพิไมขึๅนจ านวน 8,837 คน 
ซึไง฿กลຌคียงกับต าหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงาน ทีไพิไมขึๅนจ านวน 5,498 คน  

การปลีไยนปลงสัดสวนจ านวนขຌาราชการพลรือนสามัญ พบวา สัดสวนการพิไมจ านวนขຌาราชการ
สูงสุด ใ ล าดับรก เดຌก ต าหนงประภทวิชาการ ระดับชีไยวชาญ ต าหนงประภทอ านวยการ ระดับสูง ละ
ต าหนงประภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ดยพิไมขึๅนรຌอยละ 125.34ุ ่ไ.ไแ ละ 47.03 ตามล าดับ  

ต าหนงทีไมีจ านวนขຌาราชการลดลง เดຌก ต าหนงประภทอ านวยการ ระดับตຌน ต าหนงประภททัไวเป 
ระดับทักษะพิศษ ละต าหนงประภททัไวเป ระดับช านาญงาน ดยมีสัดสวนการลดลงของจ านวนขຌาราชการ 
รຌอยละ 46.62ุ ใ3.ใ3 ละ แ่.้็ ตามล าดับ รายละอียดปรากฏตามตารางทีไ 13 

ตารางทีไ 13 ปรียบทียบจ านวนขຌาราชการพลรือนสามัญ฿นปงบประมาณ โ55แ กับปงบประมาณ โ559 

ระดับต าหนง 

จ านวนขຌาราชการพลรือน
สามัญ ิคนี 

การพิไม/ลด 

ิื/ูี 

ป 2551 ป 2559 
จ านวนทีไพิไม/ลด 

ิคน) 

อัตราการพิไม/ลด 
ิรຌอยละี 

ประภททัไวเป ระดับปฏิบตัิงาน 16,572 22,070 5,498 33.18 

ประภททัไวเป ระดับช านาญงาน 92,817 75,214 -17,603 -18.97 

ประภททัไวเป ระดับอาวุส 6,565 7,545 980 14.93 

ประภททัไวเป ระดับทักษะพิศษ 3 2 -1 -33.33 

ประภทวิชาการ ระดับปฏิบตัิการ 44,242 65,049 20,807 47.03 

ประภทวิชาการ ระดับช านาญการ 165,400 174,237 8,837 5.34 

ประภทวิชาการ ระดับช านาญการพิศษ 22,727 27,837 5,110 22.48 

ประภทวิชาการ ระดับชีไยวชาญ 1,456 3,281 1,825 125.34 

ประภทวิชาการ ระดับทรงคุณวฒุิ 142 207 65 45.77 

ประภทอ านวยการ ระดับตຌน 3,762 2,008 -1,754 -46.62 

ประภทอ านวยการ ระดับสูง 2,175 4,011 1,836 84.41 

ประภทบริหาร ระดับตຌน 458 577 119 25.98 

ประภทบริหาร ระดับสูง 479 617 138 28.81 

รวม 356,798 382,655 25,857 7.25 
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จ านวนต าหนงวาง 

 จ านวนต าหนงขຌาราชการพลรือนสามัญ฿นปงบประมาณ โ559 มีจ านวน 418,506 ต าหนง ป็นต าหนง
ทีไมีคนครอง จ านวน ใ82,655 คน หรือรຌอยละ ้แ.ไใ ละป็นต าหนงวางจ านวน ใ5,851 ต าหนง หรือรຌอยละ 
8.57 ดยกระทรวงทีไมีสัดสวนจ านวนต าหนงวางมากทีไสุด เดຌก กระทรวงการตางประทศ ทีไมีต าหนงวาง 
รຌอยละ แ้.็เ รองลงมา เดຌก กระทรวงยุติธรรม รຌอยละ แ็.้้ ละกระทรวงการพัฒนาสังคมละ 

ความมัไนคงของมนุษย์ รຌอยละ แ็.ไแ  
ส าหรับกระทรวงทีไมีสัดสวนจ านวนต าหนงวางนຌอยทีไสุด เดຌก กระทรวงสาธารณสุข รຌอยละ 6.42 

สวนราชการเมสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง รຌอยละ ๆ.ๆแ ละกระทรวงวัฒนธรรม รຌอยละ 6.75 
รายละอียดปรากฏตามตารางทีไ 14 

ตารางทีไ 14 จ านวนต าหนงวาง จ านกตามกระทรวง 

กระทรวง 
จ านวน 

ต าหนง 
จ านวน 

คน 

ต าหนงวาง 
จ านวน รຌอยละ 

ส านักนายกรัฐมนตรี 7,643 6,782 861 11.27 

กระทรวงการคลัง 31,906 29,177 2,729 8.55 

กระทรวงการตางประทศ 2,005 1,610 395 19.70 

กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา 784 689 95 12.12 

กระทรวงการพัฒนาสังคมละ 

ความมัไนคงของมนุษย์ 
3,693 3,050 643 17.41 

กระทรวงกษตรละสหกรณ์ 37,859 34,237 3,622 9.57 

กระทรวงคมนาคม 15,290 13,817 1,473 9.63 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 11,239 10,262 977 8.69 

กระทรวงทคนลยีสารสนทศละ 

การสืไอสาร 
2,292 2,048 244 10.65 

กระทรวงพลังงาน 1,479 1,347 132 8.92 

กระทรวงพาณิชย์ 3,913 3,429 484 12.37 

กระทรวงมหาดเทย 44,227 39,546 4,681 10.58 

กระทรวงยุติธรรม 20,807 17,064 3,743 17.99 

กระทรวงรงงาน 6,650 6,096 554 8.33 

กระทรวงวัฒนธรรม 3,805 3,548 257 6.75 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 860 783 77 8.95 

กระทรวงศึกษาธิการ 3,842 3,253 589 15.33 

กระทรวงสาธารณสุข 211,960 198,360 13,600 6.42 

กระทรวงอุตสาหกรรม 3,379 3,006 373 11.04 

สวนราชการเมสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 

4,873 4,551 322 6.61 

รวม 418,506 382,655 35,851 8.57 

ทีไมา: ระบบ GMIS ส านักงาน ก.พ. , อຌางลຌว  
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จ านวนขຌาราชการพลรือนสามัญจ านกตามคุณวุฒิการศึกษา 

 ขຌาราชการพลรือนสามัญส ารใจการศึกษา฿นระดับปริญญาตรี ฿นจ านวนทีไมากทีไสุดถึงรຌอยละ ๆ5.่โ 
ของขຌาราชการพลรือนสามัญทัๅงหมด ส าหรับผูຌส ารใจการศึกษา฿นระดับปริญญาทละปริญญาอกมีรຌอยละ แ็.เๆ 
ละรຌอยละ โ.ๆ0 ตามล าดับ นอกจากนัๅน ป็นผูຌส ารใจการศึกษาระดับตไ ากวาปริญญา จ านวนรຌอยละ แไ.52 
จากขຌอมูลดังกลาว สดง฿หຌหในวาขຌาราชการพลรือนสามัญสวน฿หญมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา 
รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ไ 

ภาพทีไ ไ สัดสวนของขຌาราชการพลรือนสามัญ฿นปงบประมาณ โ559 จ านกตามคุณวุฒิการศึกษา  

 
ทีไมา: ระบบ GMIS ส านักงาน ก.พ. , อຌางลຌว 

หมายหตุ ขຌอมูลคุณวุฒิการศึกษาทีไน าสนอป็นขຌอมูลบุคคล เม฿ชขຌอมูลคุณวุฒิทีไขຌาราชการพลรือนสามัญ฿ชຌส าหรับการบรรจุ 
ละตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงตามทีไก าหนด฿นมาตรฐานก าหนดต าหนง 

มืไอพิจารณาปรียบทียบสัดสวนขຌาราชการตามคุณวุฒิ฿นกระทรวงตาง โ พบวา กระทรวงวิทยาศาสตร์
ละทคนลยี มีสัดสวนขຌาราชการทีไมีคุณวุฒิปริญญาอกมากทีไสุด คือ รຌอยละ ่.ใเ รองลงมา เดຌก กระทรวง
การตางประทศรຌอยละ ๆ.5่ ละกระทรวงสาธารณสุข รຌอยละ ไ.โไ 

฿นขณะทีไ กระทรวงคมนาคม มีสัดสวนขຌาราชการทีไมีคุณวุฒิตไ ากวาระดับปริญญามากทีไสุดถึงรຌอยละ โๆ.แ้ 
รองลงมาคือ กระทรวงมหาดเทย รຌอยละ โ5.ไ5  ละ กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร รຌอยละ 23.88 

รายละอียดปรากฏตามตารางทีไ 15  
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ตารางทีไ 15 จ านวนขຌาราชการพลรือนสามัญ จ านกตามคุณวุฒิการศึกษา 

กระทรวง 
ตไ ากวาปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาท ปริญญาอก 

รวม 
จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ 

ส านักนายกรัฐมนตรี 891 13.14 3,026 44.62 2,778 40.96 87 1.28 6,782 

กระทรวงการคลัง 3,637 12.47 17,234 59.07 8,209 28.14 97 0.33 29,177 

กระทรวง 
การตางประทศ 

155 9.63 472 29.32 877 54.47 106 6.58 1,610 

กระทรวงการ
ทองทีไยวละกีฬา 

38 5.52 315 45.72 326 47.31 10 1.45 689 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ 

317 10.39 1,525 50.00 1,196 39.21 12 0.39 3,050 

กระทรวงกษตรละ
สหกรณ์ 

4,598 13.43 21,176 61.85 8,081 23.60 382 1.12 34,237 

กระทรวงคมนาคม 3,619 26.19 7,916 57.29 2,195 15.89 87 0.63 13,817 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

1,590 15.49 5,435 52.96 3,063 29.85 174 1.70 10,262 

กระทรวงทคนลยี
สารสนทศฯ 

489 23.88 1,045 51.03 491 23.97 23 1.12 2,048 

กระทรวงพลังงาน 148 10.99 641 47.59 528 39.20 30 2.23 1,347 

กระทรวงพาณิชย์ 245 7.14 1,656 48.29 1,491 43.48 37 1.08 3,429 

กระทรวงมหาดเทย 10,064 25.45 18,205 46.03 11,163 28.23 114 0.29 39,546 

กระทรวงยุติธรรม 3,792 22.22 9,328 54.66 3,870 22.68 74 0.43 17,064 

กระทรวงรงงาน 320 5.25 3,811 62.52 1,946 31.92 19 0.31 6,096 

กระทรวงวัฒนธรรม 294 8.29 2,488 70.12 749 21.11 17 0.48 3,548 

กระทรวงวิทยาศาสตร์
ละทคนลยี 

79 10.09 338 43.17 301 38.44 65 8.30 783 

กระทรวงศึกษาธิการ 228 7.01 1,560 47.96 1,354 41.62 111 3.41 3,253 

กระทรวงสาธารณสุข 23,692 11.94 151,610 76.43 14,641 7.38 8,417 4.24 198,360 

กระทรวงอุตสาหกรรม 345 11.48 1,749 58.18 870 28.94 42 1.40 3,006 

สวนราชการเมสังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรีฯ  

1,037 22.79 2,320 50.98 1,147 25.20 47 1.03 4,551 

รวม 55,578 14.52 251,850 65.82 65,276 17.06 9,951 2.60 382,655 

ทีไมา: ระบบ GMIS ส านักงาน ก.พ. , อຌางลຌว 
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จ านวนขຌาราชการพลรือนสามัญจ านกตามชวงอายุ/รุน (Generation) 

 United Nations Joint Staff Pension Fund : UNJSPF เดຌจ านกชวงอายุของก าลังคนเวຌดังนีๅ   
รุน Baby Boomer ิบุคคลทีไกิดระหวางป โไ่้ ู โ5เ็ี ป็นกลุมทีไมีชีวิตพืไอการท างาน อดทน อดกลัๅน  
ยึดมัไน฿นกฎระบียบ กติกา ละขนบธรรมนียมประพณี ท างานหนักพืไอสรຌางอนาคต ทุมทละจงรักภักดี
ตอองค์กร รุน Generation X ิบุคคลทีไกิดระหวางป โ5เ่ ู โ5โใี ป็นกลุมทีไมีวินัย สามารถก ากับดูล
ตนองเดຌ ละท างาน฿หຌส ารใจเดຌดยล าพัง เมตຌองการการดูล฿กลຌชิด ชอบความเมป็นทางการ ฿หຌความส าคัญ 

กับความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวกับชีวิตการท างาน รุน Generation Y ิบุคคลทีไกิดระหวางป โ5โไ ู โ5ไใี 
ป็นกลุมทีไมีความป็นตัวองสูง กง฿นการ฿ชຌทคนลยี ตຌองการเดຌรับการอา฿จ฿สอยางมาก ชอบการท างาน
บบยืดหยุนทีไเมมีขຌอจ ากัด฿นรืไองวลาละสถานทีไ 

 ขຌาราชการพลรือนสามัญมีความตกตางกัน฿นหลากหลายมิติ ดยมิติรืไองชวงวัย (Generation)  

ป็นมิติหนึไงทีไสะทຌอน฿หຌหในถึงความตกตาง฿นคุณลักษณะฉพาะของบุคคล ฿นจ านวนขຌาราชการพลรือนสามัญ  
ทีไมีอยูทัๅงหมด ใ82,655 คน สวน฿หญรຌอยละ 47.16 ป็นกลุม Generation X รองลงมาป็นกลุม Baby boomer 
ิรຌอยละ 28.39ี ละกลุม Generation Y ิรຌอยละ โ4.45ี 
 กระทรวงทีไมีสัดสวนขຌาราชการกลุม Baby Boomer มากทีไสุด ใ ล าดับรก เดຌก กระทรวงกษตร
ละสหกรณ์ ิรຌอยละ ไ1.82ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ิรຌอยละ 39.79ี ละสวนราชการ
เมสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ิรຌอยละ 39.62ี 
 กระทรวงทีไมีสัดสวนขຌาราชการกลุม Generation X มากทีไสุด ใ ล าดับรก เดຌก กระทรวงยุติธรรม 
ิรຌอยละ 55.07ี กระทรวงการคลัง ิรຌอยละ 5แ.็5ี ละกระทรวงรงงาน ิรຌอยละ 5แ.โ่ี  

กระทรวงทีไมีสัดสวนขຌาราชการกลุม Generation Y มากทีไสุด ใ ล าดับรก เดຌก กระทรวงการตางประทศ 
ิรຌอยละ 31.37ี กระทรวงสาธารณสุข ิรຌอยละ โ9.83ี ละกระทรวงพลังงาน ิรຌอยละ โ้.40) รายละอียด
ปรากฏตามภาพทีไ 5 ละตารางทีไ 16 
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ภาพทีไ 5 สัดสวนของขຌาราชการพลรือนสามัญ จ านกตามชวงอายุ/รุน 
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ตารางทีไ 16 จ านวนขຌาราชการพลรือนสามัญจ านกตามชวงอายุ/รุน Generation) 

กระทรวง 

พ.ศ. ทีไกิด 

2489-2507  
(Baby Boomer)  

พ.ศ. ทีไกิด 

โ5เู่โ5โใ 

 (Generation X)  

พ.ศ. ทีไกิด 

โ5โไูโ5ไใ  

(Generation Y) 
รวม 

จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ 

ส านักนายกรัฐมนตร ี 2,168 31.97 3,013 44.43 1,601 23.61 6,782 

กระทรวงการคลัง 9,678 33.17 15,098 51.75 4,401 15.08 29,177 

กระทรวงการ
ตางประทศ 

517 32.11 588 36.52 505 31.37 1,610 

กระทรวงการ
ทองทีไยวละกีฬา 

210 30.48 284 41.22 195 28.30 689 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ 

1,160 38.03 1,286 42.16 604 19.80 3,050 

กระทรวงกษตรละ
สหกรณ ์

14,317 41.82 13,024 38.04 6,896 20.14 34,237 

กระทรวงคมนาคม 5,127 37.11 6,438 46.59 2,252 16.30 13,817 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตฯิ 

4,083 39.79 4,489 43.74 1,690 16.47 10,262 

กระทรวงทคนลยี
สารสนทศฯ 

574 28.03 911 44.48 563 27.49 2,048 

กระทรวงพลังงาน 394 29.25 557 41.35 396 29.40 1,347 

กระทรวงพาณิชย ์ 1,031 30.07 1,523 44.42 875 25.52 3,429 

กระทรวงมหาดเทย 13,794 34.88 18,398 46.52 7,354 18.60 39,546 

กระทรวงยุติธรรม 4,633 27.15 9,397 55.07 3,034 17.78 17,064 

กระทรวงรงงาน 2,018 33.10 3,126 51.28 952 15.62 6,096 

กระทรวงวัฒนธรรม 1,297 36.56 1,556 43.86 695 19.59 3,548 

กระทรวงวิทยาศาสตร์
ละทคนลย ี

190 24.27 364 46.49 229 29.25 783 

กระทรวงศึกษาธิการ 1,242 38.18 1,264 38.86 747 22.96 3,253 

กระทรวงสาธารณสุข 43,291 21.82 95,907 48.35 59,162 29.83 198,360 

กระทรวงอุตสาหกรรม 1,116 37.13 1,178 39.19 712 23.69 3,006 

สวนราชการเมสังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรีฯ 

1,803 39.62 2,040 44.83 708 15.56 4,551 

รวม 108,643 28.39 180,441 47.16 93,571 24.45 382,655 
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ครงสรຌางอายุขຌาราชการพลรือนสามัญ 

 ระบบราชการพลรือนของเทยอยู฿นสภาวะสังคมสูงอายุ (Aging Society) กลาวคือ มีขຌาราชการพลรือน
สามัญจะกษียณอายุราชการระหวางปงบประมาณ โ559 – โ5ๆ8 ถึง แเ็,ไใ้ คน หรือรຌอยละ โ่.เ่ ของจ านวน
ขຌาราชการพลรือนสามัญ฿นปัจจุบัน ดยตัๅงตปงบประมาณ โ5ๆโ ถึงปงบประมาณ โ5ๆ8 จะมีขຌาราชการ
กษียณอายุราชการกินกวา แเ,เเเ คน ติดตอกันทุกป รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ๆ 

ภาพทีไ 6 จ านวนขຌาราชการพลรือนสามัญทีไจะกษียณอายุราชการ฿นชวง แเ ปขຌางหนຌา ิปงบประมาณ โ559 ู โ5ๆ8ี 

 

มืไอพิจารณาอัตราการกษียณอายุราชการของขຌาราชการ฿นกระทรวงตาง โ ฿นชวง 5 ปรก 
ิปงบประมาณ โ559 – โ5ๆ3ี ปรากฏวา กระทรวงทีไมีอัตราการกษียณอายุราชการสูงทีไสุด ใ ล าดับรก เดຌก 
กระทรวงกษตรละสหกรณ์ รຌอยละ โแ.ใ่ กระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์  
รຌอยละ โแ.โ5 ละกระทรวงวัฒนธรรม รຌอยละ แ่.ๆๆ  

฿นขณะทีไ มืไอพิจารณาอัตราการกษียณ฿นชวง แเ ป ิปงบประมาณ โ559 ู โ5ๆ8ี ปรากฏวา กระทรวง
ทีไมีอัตราการกษียณอายุราชการสูงทีไสุด ใ ล าดับรก คือ กระทรวงกษตรละสหกรณ์ รຌอยละ  ไเ.้แ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม รຌอยละ ใ้.ไ่ ละกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคง
ของมนุษย์ รຌอยละ ใ็.่เ รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ็ ละตารางทีไ แ7 
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ภาพทีไ  ็อัตราการกษียณอายขุองขຌาราชการพลรือนพลรือนสามัญ฿นชวง 5 ปรก ิปงบประมาณ โ559 – โ5ๆ3ี 
ละ฿นชวง แเ ป ิปงบประมาณ โ559 ู โ5ๆ8ี จ านกตามกระทรวง  
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ตารางทีไ แ7 อัตราการกษียณอายุราชการของขຌาราชการพลรือนสามัญ ฿นชวงปงบประมาณ โ559 ู โ5ๆ8 

กระทรวง 
จ านวน 

ิคนี 

การกษียณ฿นชวง 5 ปรก 

ิโ559 – โ5ๆ3ี 
การกษียณ฿นชวง 10 ป 

ิโ559 ู โ5ๆ8ี 
จ านวน 

ิคนี 
อัตรา 

ิรຌอยละี 
จ านวน 

ิคนี 
อัตรา 

ิรຌอยละี 
ส านักนายกรัฐมนตรี 6,782 857  12.64  2,115  31.19  

กระทรวงการคลัง 29,177 4,069  13.95  9,638  33.03  

กระทรวงการตางประทศ 1,610 245  15.22  517  32.11  

กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา 689 112  16.26  209  30.33  

กระทรวงการพัฒนาสังคมละ
ความมัไนคงของมนุษย์ 

3,050 648  21.25  1,153  37.80  

กระทรวงกษตรละสหกรณ์ 34,237 7,321  21.38  14,008  40.91  

กระทรวงคมนาคม 13,817 1,905  13.79  5,096  36.88  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม 

แเ,โๆโ 1,598  15.57  4,051  39.48  

กระทรวงทคนลยีสารสนทศ
ละการสืไอสาร 

โ,เไ่ 221  10.79  571  27.88  

กระทรวงพลังงาน แ,ใไ็ 172  12.77  392  29.10  

กระทรวงพาณิชย์ ใ,ไโ้ 534  15.57  1,025  29.89  

กระทรวงมหาดเทย ใ้,5ไๆ 5,600  14.16  13,732  34.72  

กระทรวงยุติธรรม แ็,เๆไ 1,828  10.71  4,615  27.05  

กระทรวงรงงาน ๆ,เ้ๆ 795  13.04  2,004  32.87  

กระทรวงวัฒนธรรม ใ,5ไ่ 662  18.66  1,289  36.33  

กระทรวงวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยี 

็่ใ 87  11.11  190  24.27  

กระทรวงศึกษาธิการ ใ,โ5ใ 568  17.46  1,204  37.01  

กระทรวงสาธารณสุข แ้่,ใๆเ 14,448  7.28  42,933  21.64  

กระทรวงอุตสาหกรรม ใ,เเๆ 511  17.00  1,110  36.93  

สวนราชการเมสังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

ไ,55แ 749  16.46  1,587  34.87  

รวม ใ่โ,ๆ55 42,930  11.22  107,439  28.08  
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มืไอพิจารณาอัตราการกษียณอายุราชการของขຌาราชการ฿นต าหนงระดับสูง พบวา อัตราการกษียณอายุ
฿นชวง แเ ปขຌางหนຌา มากทีไสุด ใ ล าดับรก ป็นขຌาราชการผูຌด ารงต าหนงประภทอ านวยการ ระดับสูง  
ิรຌอยละ ่็.ๆแี ผูຌด ารงต าหนงประภทบริหาร ระดับสูง ิรຌอยละ ่ๆ.่็ี ผูຌด ารงต าหนงประภทบริหาร 
ระดับตຌน ิรຌอยละ ่ๆ.48ี  

สวนขຌาราชการผูຌด ารงต าหนงประภททัไวเป ระดับทักษะพิศษ ละระดับอาวุส มีอัตราการกษียณอายุ
฿นชวง แเ ปขຌางหนຌา รຌอยละ แเเ ละรຌอยละ็ไ.้โ ตามล าดับ รายละอียดปรากฏตามตารางทีไ แ8 

ตารางทีไ แ8 ปรียบทียบอัตราการกษียณอายุของขຌาราชการพลรือนสามัญ ฿นต าหนงระดับสูง
฿นชวง แเ ปขຌางหนຌา ิปงบประมาณ โ559 ู โ5ๆ8ี  

ประภทละระดับต าหนง 

จ านวน
ขຌาราชการ 

พลรือนสามัญ 

ทัๅงหมด 

ผูຌกษียณ 

฿นชวง 5 ปขຌางหนຌา 
ิโ559 ู โ5ๆ3ี 

ผูຌกษียณ 

฿นชวง 10 ปขຌางหนຌา 
ิโ559 ู โ5ๆ8ี 

จ านวน 

ิคนี 
อัตรา 

ิรຌอยละี 
จ านวน 

ิคนี 
อัตรา 

ิรຌอยละี 
ประภททัไวเป ระดับอาวุส 7,545 2,981 39.51 5,653 74.92 

ประภททัไวเป ระดับทักษะพิศษ 2 2 100.00 2 100.00 

ประภทวิชาการ ระดับช านาญการพิศษ 27,837 7,437 26.72 15,802 56.77 

ประภทวิชาการ ระดับชีไยวชาญ 3,281 1,156 35.23 2,149 65.50 

ประภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 207 116 56.04 164 79.23 

ประภทอ านวยการ ระดับตຌน 2,008 826 41.14 1,560 77.69 

ประภทอ านวยการ ระดับสูง 4,011 2,255 56.22 3,514 87.61 

ประภทบริหาร ระดับตຌน 577 325 56.33 499 86.48 

ประภทบริหาร ระดับสูง 617 445 72.12 536 86.87 

ทีไมา: ระบบ GMIS  ส านักงาน ก.พ. , อຌางลຌว 
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ครงสรຌางอายุราชการของขຌาราชการพลรือนสามัญ  

 ขຌาราชการพลรือนสามัญสวน฿หญ ิรຌอยละ แ7.89ี มีอายุราชการนຌอยกวาหรือทากับ 4 ป รองลงมา 
รຌอยละ 15.46 มีอายุราชการ 20 ู 24 ป ดยมีขຌาราชการรຌอยละ 7.31 ป็นผูຌมีอายุราชการยาวนานตัๅงต ใ5 ปขึๅนเป 
รายละอียดปรากฏตามตารางทีไ แ9 

ตารางทีไ 19 อายุราชการของขຌาราชการพลรือนสามัญ฿นปงบประมาณ โ559 จ านกตามชวงอายุราชการ 

ชวงอายุราชการ 

ิจ านวนปทีไรับราชการี 

ขຌาราชการพลรือนสามัญ 

จ านวน 

ิคนี 
อัตรา 

ิรຌอยละี 
<=4 68,452 17.89 

5 - 9 38,498 10.06 

10 - 14 42,974 11.23 

15 - 19 44,705 11.68 

20 - 24 59,147 15.46 

25 - 29 53,633 14.02 

30 - 34 47,277 12.35 

>=35 27,969 7.31 

รวม 382,655 100.00 

ทีไมา: ระบบ GMIS  ส านักงาน ก.พ. , อຌางลຌว 

อายุราชการมัธยฐานของขຌาราชการพลรือนสามัญ ณ ดือนมษายน โ559 ทากับ 19 ป หมายความวา
ขຌาราชการพลรือนสามัญจ านวนครึไงหนึไงมีอายุราชการตัๅงต 19 ปขึๅนเป ซึไงนับเดຌวา มีประสบการณ์การท างาน 

ทีไยาวนานพอสมควร 

มืไอพิจารณาอายุราชการมัธยฐานของขຌาราชการตามประภทละระดับต าหนง พบวา ขຌาราชการ
ผูຌด ารงต าหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงาน ละต าหนงประภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึไงป็นต าหนง
฿นระดับรกบรรจุ มีอายุราชการมัธยฐานทากัน คือ โ ป สวนขຌาราชการผูຌด ารงต าหนงประภทบริหาร 
ประภทอ านวยการ ประภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ละประภททัไวเป ระดับอาวุสละระดับทักษะพิศษ  
มีอายุราชการมัธยฐานมากกวา ใเ ป ส าหรับผูຌด ารงต าหนงประภทวิชาการ ระดับชีไยวชาญ มีอายุราชการ
มัธยฐานทากับ โ8 ป รายละอียดปรากฏตามตารางทีไ 20 
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ตารางทีไ 20 อายุราชการมัธยฐานของขຌาราชการพลรือนสามัญ จ านกตามประภทละระดับต าหนง 

ระดับต าหนง 
จ านวน 

ิคนี 
อายุราชการมัธยฐาน 

ิปี 
ประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงาน 22,070 2 

ประภททัไวเป ระดับช านาญงาน 75,214 23 

ประภททัไวเป ระดับอาวุส 7,545 31 

ประภททัไวเป ระดับทักษะพิศษ 2 34 

ประภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 65,049 2 

ประภทวิชาการ ระดับช านาญการ 174,237 20 

ประภทวิชาการ ระดับช านาญการพิศษ 27,837 27 

ประภทวิชาการ ระดับชีไยวชาญ 3,281 28 

ประภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 207 32 

ประภทอ านวยการ ระดับตຌน 2,008 30 

ประภทอ านวยการ ระดับสูง 4,011 31 

ประภทบริหาร ระดับตຌน 577 32 

ประภทบริหาร ระดับสูง 617 34 

รวม 382,655 19 

ทีไมา: ระบบ GMIS  ส านักงาน ก.พ. , อຌางลຌว 
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การขຌารับราชการละการออกจากราชการของขຌาราชการพลรือนสามัญ฿นปีงบประมาณ โ558 

1) การขຌารับราชการ 
  ฿นรอบปงบประมาณ โ558 มีผูຌขຌารับราชการ ิบรรจุ฿หมี จ านวนทัๅงสิๅน แโ,001 คน หรือ 

รຌอยละ 3.14 ของจ านวนขຌาราชการพลรือนสามัญทัๅงหมด ดยกระทรวงทีไมีอัตราการบรรจุ฿หมของขຌาราชการ
สูงทีไสุด ใ ล าดับรก เดຌก กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา ิรຌอยละ แเ.่้ี กระทรวงวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยี ิรຌอยละ ๆี ละกระทรวงศึกษาธิการ ิรຌอยละ ไ.่ใี  

ส าหรับกระทรวงทีไมีอัตราการบรรจุ฿หมของขຌาราชการนຌอยทีไสุด ใ ล าดับรก เดຌก กระทรวง
คมนาคม ิรຌอยละ 2.18ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ิรຌอยละ โ.ใไี ละกระทรวงวัฒนธรรม 
ิรຌอยละ โ.5แี 

2) การออกจากราชการ 

  ฿นรอบปงบประมาณ โ558 มีขຌาราชการพลรือนสามัญทีไออกจากราชการ ิลาออก กษียณอายุ
ราชการ ละออกดยหตุอืไน โ ชน หตุวินัย ละสียชีวิตี จ านวนทัๅงสิๅน แไ ,โไใ คน หรือ รຌอยละ ใ.็โ  
ของจ านวนขຌาราชการพลรือนสามัญทัๅงหมด ดยป็นการออกจากราชการนืไองจากการลาออกมากทีไสุด คือ 
็,โๆโ คน ิรຌอยละ 5เ.้้ี รองลงมา ป็นการกษียณอายุราชการจ านวน 6,แ42 คน ิรຌอยละ 43.12ี ละป็น
การออกจากราชการดยหตุอืไนโ อีก จ านวน ่ใ้ คน ิรຌอยละ 5.่้ี  

ส าหรับกระทรวงทีไมีอัตราการออกจากราชการ หรืออัตราการสูญสียมากทีไสุด ใ ล าดับรก เดຌก 
กระทรวงอุตสาหกรรม ิรຌอยละ 5.แโี กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา ิรຌอยละ 5.เ่ี ละกระทรวงพาณิชย์  
ิรຌอยละ ไ.้ใี 

สวนกระทรวงทีไมีอัตราการสูญสียนຌอยทีไสุด ใ ล าดับรก เดຌก กระทรวงวัฒนธรรม ิ รຌอยละ แ.่ๆี 
กระทรวงพลังงาน ิรຌอยละ โ.ใ่ี ละกระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ิรຌอยละ โ.่่ี 
  ส าหรับอัตราการสูญสียขຌาราชการฉพาะการลาออกนัๅน ปรากฏวา ฿นภาพรวมของขຌาราชการ 
พลรือนสามัญ มีอัตราการลาออก รຌอยละ แ.้เ ดยสวนราชการเมสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวง มีอัตราการลาออกมากทีไสุดถึงรຌอยละ โ.้โ รองลงมา เดຌก กระทรวงสาธารณสุข รຌอยละ โ.ๆแ ละ
กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา รຌอยละ โ.ใโ  

ส าหรับกระทรวงทีไมี อัตราการลาออกนຌอยทีไสุด ใ ล าดับรก เดຌก กระทรวงวัฒนธรรม  
ิรຌอยละ เ.ๆโี กระทรวงศึกษาธิการ ิรຌอยละ เ.ๆ่ี ละกระทรวงคมนาคม ิรຌอยละ เ.็ใี รายละอียดอัตรา
การขຌารับราชการละการออกจากราชการของขຌาราชการพลรือนสามัญ ปรากฏตามตารางทีไ 2แ  
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ตารางทีไ 2แ อัตราการขຌารับราชการละการออกจากราชการของขຌาราชการพลรือนสามัญ ฿นปงบประมาณ โ558 

กระทรวง 
จ านวน 

ขຌาราชการ 

การบรรจุ฿หม 
การออกจาก

ราชการ 

ฉพาะกรณีการ
ลาออก 

จ านวน
ิคนี 

อัตรา 

รຌอยละ 

จ านวน 

ิคนี 
อัตรา 

รຌอยละ 

จ านวน 

ิคนี 
อัตรา 

รຌอยละ 

ส านักนายกรัฐมนตร ี 6,782 312 4.60 262 3.86 94 1.39 

กระทรวงการคลัง 29,177 1,050 3.60 940 3.22 288 0.99 

กระทรวงการตางประทศ 1,610 70 4.35 64 3.98 20 1.24 

กระทรวงการทองทีไยว
ละกีฬา  

689 75 10.89 35 5.08 16 2.32 

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 3,050 103 3.38 121 3.97 31 1.02 

กระทรวงกษตรละ
สหกรณ ์

34,237 1,187 3.47 1,272 3.72 379 1.11 

กระทรวงคมนาคม 13,817 301 2.18 420 3.04 101 0.73 

กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

แเ,โๆโ โไเ โ.ใไ ใใโ ใ.โไ แเไ แ.เแ 

กระทรวงทคนลยี
สารสนทศฯ  

โ,เไ่ 5ๆ โ.็ใ 5้ โ.่่ แ่ เ.่่ 

กระทรวงพลังงาน แ,ใไ็ ไไ ใ.โ็ ใโ โ.ใ่ แเ เ.็ไ 

กระทรวงพาณิชย ์ ใ,ไโ้ แไโ ไ.แไ แๆ้ ไ.้ใ ็โ โ.แเ 

กระทรวงมหาดเทย ใ้,5ไๆ แ,ใๆ5 ใ.ไ5 แ,5ใเ ใ.่็ ไ่ใ แ.โโ 

กระทรวงยุติธรรม แ็,เๆไ 5ใไ ใ.แใ 5ไๆ ใ.โเ แ็แ แ.เเ 

กระทรวงรงงาน ๆ,เ้ๆ แ่โ โ.้้ โเไ ใ.ใ5 ็้ แ.ใเ 

กระทรวงวัฒนธรรม ใ,5ไ่ ่้ โ.5แ ๆๆ แ.่ๆ โโ เ.ๆโ 

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ์ ็่ใ ไ็ ๆ.เเ โ5 ใ.แ้ แใ แ.ๆๆ 

กระทรวงศึกษาธิการ ใ,โ5ใ แ5็ ไ.่ใ แเแ ใ.แเ โโ เ.ๆ่ 

กระทรวงสาธารณสุข แ้่,ใๆเ 5,็5แ โ.้เ ็,็เเ ใ.่่ 5,แ็โ โ.ๆแ 

กระทรวงอุตสาหกรรม ใ,เเๆ แแๆ ใ.่ๆ แ5ไ 5.แโ ใไ แ.แใ 

สวนราชการเมสังกัด ฯ ไ,55แ แ่เ ใ.้ๆ โแแ ไ.ๆไ แใใ โ.้โ 

รวม ใ่โ,ๆ55 แโ,เเแ ใ.แไ แไ,โไใึึ ใ.็โ ็,โ6โ แ.้เ 

** ขຌอมูลการออกจากราชการ ป็นขຌอมูล ณ ป โ558 ดยจ านกป็นการกษียณอายุราชการ จ านวน 6,142 คน ลาออก
จ านวน 7,262 คน ละออกจากราชการดยสาหตุอืไน โ ชน หตุวินัย สียชวีิต จ านวน ่ใ้ คน 
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บทที่ 2 

การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของส่วนราชการและจังหวัด ตามแนวทาง HR Scorecard 

฿นยุคของการขงขันกันดຌวยทุนมนุษย์ (Human Capital) มีความทຌาทายทีไส าคัญประการหนึไง คือ 
การวัดละการประมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือการบริหารทุนมนุษย์฿หຌป็นรูปธรรม พืไอ฿ชຌ
ประกอบการบงชีๅวา หนวยงาน฿ดมีทุนมนุษย์ทีไท า฿หຌมีความเดຌปรียบ฿นการขงขันมากกวาหนวยงาน฿ด 
มຌวาการวัดละการประมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลจะยากกวาการวัดผลทางดຌานอืไ นโ ตนักวิชาการ
ทัๅง฿นละตางประทศตาง฿หຌความส าคัญ฿นการวัดละประมินผลดຌานนีๅ ถึงกับมีค ากลาวทีไวา หากเมสามารถ
วัดประมินการบริหารทรัพยากรบุคคลเดຌ กใจะเมสามารถบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌกิดประยชน์สูงสุด
ตอองค์กรเดຌ  

 การประมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมีวัตถุประสงค์หลักพืไอจะชวย฿หຌองค์กรทราบวา จะ฿ชຌก าลังคน
อยางเร฿หຌมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล มีความคุຌมคา ละชวย฿หຌองค์กรบรรลุพันธกิจละปງาหมาย  

ทีไก าหนดเวຌ นวทางหนึไง฿นการประมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล คือ การประมินระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลบบสมดุลตามหลักการของ Human Capital Scorecard ซึไงป็นการประมินครงสรຌางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทัๅงระบบ (Human Resource Architecture) ซึไงนຌนความชืไอมยงของผูຌปฏิบัติงาน (People) 

ยุทธศาสตร์การบริหาร (Strategy) ละผลการปฏิบัติงาน (Performance) ขององค์กร ิซึไงมิ฿ชการประมินผล
การปฏิบัติงานของผูຌปฏิบัติงานรายบุคคลี กลุมนักวิชาการซึไงประกอบดຌวย Brian E. Becker, Mark A. Huselid 

ละ Dave Ulrich เดຌสนอนวคิดรืไอง HR Scorecard เวຌป็นครัๅงรก฿นหนังสือ The HR Scorecard : 
Linking People, Strategy and Performance  ดยเดຌพัฒนานวคิดมาจากตัวบบการประมินบบสมดุล
ของ Robert Kaplan ละ David Norton ซึไงป็นผูຌบุกบิกรืไอง Balance Scorecard ป็นครัๅงรก฿นปี ค.ศ. แ้้โ
ดังนัๅน จึงอาจสรุปเดຌวา HR Scorecard สามารถ฿ชຌป็นครืไองมือหนึไง฿นการประมินผลส ารใจดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์กร พืไอน าเปสูการพัฒนาละพิไมขีดสมรรถนะก าลังคนขององค์กร฿หຌมีความขຌมขใง
ละสอดรับกับภารกิจขององค์กร 

การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด ตามแนวทาง HR 

Scorecard 

ส านักงาน ก.พ. ดยส านักวิจัยละพัฒนาระบบงานบุคคล เดຌท าการศึกษาละพัฒนาครืไองมือส าหรับ 
พัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล  หรือทีไรียกวา HR Scorecard ดยศึกษาจากนวทางของ

ตางประทศ ลຌวน ามาออกบบ฿หຌหมาะสมกับระบบราชการเทย ดยมีวัตถุประสงค์ ดังนีๅ 
แ. พืไอพัฒนาระบบละสรຌางกลเกการประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผล ตลอดจนความคุຌมคาละ

ความพรຌอมรับผิด฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลส าหรับสวนราชการละจังหวัด อันจะป็นชองทาง฿นการ฿หຌขຌอมูล
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ยຌอนกลับกีไยวกับสภาพปัญหาละนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงจะชวย฿หຌสวนราชการละ
จังหวัดสามารถบริหารก าลังคน฿หຌกิดประยชน์สูงสุด พืไอการขับคลืไอนยุทธศาสตร์฿หຌบรรลุปງาหมายทีไตัๅงเวຌ 

โ. พืไอสรຌางความขຌมขใงดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌกับสวนราชการละจังหวัด อันจะน าเปสู
การพัฒนาสมรรถนะของหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด฿หຌสามารถปฏิบัติงาน
฿นฐานะทีไป็นหุຌนสวนชิงยุทธศาสตร์฿นการบริหารราชการของสวนราชการละจังหวัดเดຌ 

ใ. พืไอสรຌางกลเกความสัมพันธ์ระหวางองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงท าหนຌาทีไชิงนยบาย
ดຌานการบริหารก าลังคน฿นภาพรวม (Human Resource Policy) ละสวนราชการละจังหวัดซึไงรับผิดชอบ
ตอยุทธศาสตร์ละวิธีปฏิบัติดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Strategy and Operation) 

 HR Scorecard ฿นภาครัฐมีองค์ประกอบทัๅงหมด ไ สวน เดຌก 
 แ. มาตรฐานความส ารใจ (Standard for Success) หมายถึง ปງาหมายสุดทຌายดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทีไสวนราชการละจังหวัดตຌองบรรลุ 
 โ. ปัจจัยทีไจะน าเปสูความส ารใจ (Critical Success Factors) หมายถึง นยบาย ผนงาน ครงการ 
มาตรการ ละการด านินการตาง โ ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัดทีไจะท า฿หຌ
บรรลุมาตรฐานความส ารใจ 

ใ. มาตรวัดหรือตัวชีๅวัดความส ารใจ (Measures and Indicators) ฿นการด านินการตามนยบาย 

ผนงาน ครงการ ละมาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ไ. ผลการด านินงานทีไสวนราชการละจังหวัด฿ชຌป็นหลักฐาน฿นการประมินวา เดຌด านินการตาม
นยบาย ผนงาน ครงการ ละมาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล จนบรรลุตามมาตรฐานความส ารใจ 

มาตรฐานความส ารใจ (Standard for Success) ของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล฿นสวนราชการละ
จังหวัดทีไส านักงาน ก.พ. ก าหนด ประกอบดຌวย 5 มิติ ดยมีปัจจัยความส ารใจรวม แ็ ปัจจัย ดังนีๅ 
 มิติที่ 1 ความสอดคลຌองชิ งยุทธศาสตร์  (Strategic Alignment) ประกอบดຌวยปัจจัย
ความส ารใจ 4 ปัจจัย 

 มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 

ประกอบดຌวยปัจจัยความส ารใจ 4 ปัจจัย 

 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 

ประกอบดຌวยปัจจัยความส ารใจ 4 ปัจจัย 

มิติที่ 4 ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Accountability) ประกอบดຌวย 
ปัจจัยความส ารใจ 2 ปัจจัย 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน  (Quality of 

work-life and Work-life balance) ประกอบดຌวยปัจจัยความส ารใจ 3 ปัจจัย 
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มิติท่ี 1         ความสอดคล อง ชิงยุท  าสตร  (Strategic Alignment) 

  จจัยที่ 1        น ยบาย แ นงาน และมาตรการด านการบริหารทรัพยากรบุคคล สอดคล องกับ 
                       าหมาย พัน กิจของส่วนราชการและจังหวัด 
  จจัยที่ 2        มีการวางแ นและบริหารก าลังคน (Workforce Planning and Management) 
  จจัยที่ 3        มีการบริหารก าลังคนกลุ่มที่มีทัก ะและสมรรถนะส ง (Talent Management) 
  จจัยที่ 4        มีการสร าง พัฒนา และส บทอดของต าแหน่งบริหาร (Continuity and 
                    Replacement Plan) 

มิติท่ี 4         ความพร อมรับ ิด 
ด านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Accountability) 

  จจัยที่ 13     การรับ ิดชอบต่อการตัดสิน จและ ลของ 
                   การตัดสิน จด านการบริหารทรัพยากรบุคคลและ 
                   การด า นินการทางวินัย บนหลักของความสามารถ 
                   หลักคุ  รรม หลักนิติ รรม และหลักสิท ิมนุ ยชน 
  จจัยที่ 14      ความ  ร่ง สของกระบวนการ 
                   บรหิารทรัพยากรบคุคลและ 
                   ความพร อม ห มกีารตรวจสอบ 

 

มิติท่ี 2          ระสิท ิ าพของ 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HR Operational Efficiency) 

  จจัยที่ 5     กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลม ี
                 ความถ กต องและทัน วลา 
  จจัยที่ 6     ระบบ านข อม ลการบริหารทรัพยากรบุคคลม ี
                 ความถ กต อง  ที่ยงตรง และทนัสมัย 
  จจัยที่ 7     สัดส่วนค่า ช จ่ายของกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
                 ต่องบ ระมา รายจ่ายมคีวาม หมาะสม สะท อน ลติ าพ 
                 และความคุ มค่า 
  จจัยที่ 8     มีการน า ทค น ลยีสารสน ท มา ช  นการบริหาร 
                 ทรัพยากรบคุคล (HR Automation) 

มิติท่ี 5       คุ  าพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
                (Quality of work-life and Work-life balance) 
  จจัยที่ 15     ความพ งพอ จต่อส าพแวดล อม นการท างานและระบบงาน 
  จจัยที่ 16     การจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวก พิ่ม ติมจากสวัสดิการที ่
                   ก หมายก าหนด 
  จจัยที่ 17      การส่ง สริมความสัมพัน  อันดีระหว่าง  ายบริหารกับข าราชการ     ิบัติงาน และ 
                    ระหว่างข าราชการ     ิบัติงานด วยกัน 

มิติท่ี 3          ระสิท ิ ล 
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HRM Program Effectiveness) 
  จจัยที่ 9    การรัก า ว   ่งข าราชการที่จ า   นต่อการบรรลุ   าหมายและ 
                พัน กิจของส่วนราชการ 
  จจัยที่ 10  ความพ งพอ จของข าราชการต่อน ยบายและมาตรการด านการบริหาร 
                ทรัพยากรบคุคล 
  จจัยที่ 11   การสนับสนุน ห  กิดการ รียนร  และพัฒนา 
  จจัยที่ 12   การมีระบบการบริหาร ลงาน และมีวิ ีการ ระ มิน ลการ  ิบัติงานที่ม ี
                 ระสทิ  ิล   ง่ ช อ่ม ยงกับ ลตอบแทน 

 

กรอบมาตร านความส า ร จ 
ด าน 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ดยรายละอียด฿นตละมิติมีดังนีๅ 

 1. ความสอดคล อง ชิงยุท  าสตร  หมายถึง การทีไสวนราชการละจังหวัดมีนวทางละวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังตอเปนีๅ 

(ก) สวนราชการละจังหวัดมีนยบาย ผนงาน ละมาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ซึไงมคีวามสอดคลຌองละสนับสนุน฿หຌสวนราชการละจังหวัดบรรลุพันธกิจ ปງาหมาย ละวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌ 

(ข) สวนราชการมีการวางผนละบริหารก าลังคนทัๅง฿นชิงปริมาณละคุณภาพ กลาวคือ 
ก าลังคนมีขนาดละสมรรถนะ  ทีไหมาะสม สอดคลຌองกับการบรรลุภารกิจละความจ าป็นของสวนราชการ

ละจังหวัดทัๅง฿นปัจจุบันละ฿นอนาคต มีการวิคราะห์สภาพก าลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุ
ชองวางดຌานความตຌองการก าลังคนละมีผนพืไอลดชองวางดังกลาว 

(ค) สวนราชการละจังหวัดมีนยบาย ผนงาน ครงการ ละมาตรการดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลพืไอดึงดูด฿หຌเดຌมา พัฒนา ละรักษาเวຌซึไงกลุมขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานทีไมีทักษะหรือ
สมรรถนะสูง ซึไงจ าป็นตอความคงอยูละขีดความสามารถ฿นการขงขันของสวนราชการละจังหวัด (Talent 

Management) 

 าพที่ 8 กรอบมาตรฐานความส ารใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Scorecardี 
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(ง) สวนราชการละจังหวัด มีผนการสรຌางละผนการพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ รวมทัๅง  

มีผนสรຌางความตอนืไอง฿นการบริหารราชการ นอกจากนีๅ ยังรวมถึงการทีไผูຌน าปฏิบัติตนป็นบบอยางทีไดีละ
สรຌางรงบันดาล฿จ฿หຌกับขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงาน ทัๅง฿นรืไองของผลการปฏิบัติงานละพฤติกรรม฿นการท างาน 

 2.  ระสิท ิ าพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กิจกรรมละกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด ิHR Transactional Activities) มีลักษณะดังตอเปนีๅ 

(ก) กิจกรรมละกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด ชน  
การสรรหาคัดลือก การบรรจุตงตัๅง การพัฒนา การลืไอนขัๅนลืไอนต าหนง การยຌาย ละกิจกรรมดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอืไน โ มีความถูกตຌองละทันวลา 

(ข) สวนราชการละจังหวัดมีระบบฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไมีความถูกตຌอง 
ทีไยงตรง ทันสมัย ละน ามา฿ชຌประกอบการตัดสิน฿จละการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัดเดຌ 

(ค) สัดสวนคา฿ชຌจายส าหรับกิจกรรมละกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลตองบประมาณ
รายจายของสวนราชการละจังหวัด มีความหมาะสม ละสะทຌอนผลิตภาพของบุคลากร ิHR Productivity) ตลอดจน
ความคุຌมคา (Value for Money) 

(ง) มีการน าทคนลยีละทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌ฿นกิจกรรมละกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด พืไอปรับปรุงการบริหารละการบริการ (HR Automation) 

 3.  ระสิท ิ ลของการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง นยบาย ผนงาน ครงการ ละมาตรการ
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด กอ฿หຌกิดผลดังตอเปนีๅ 

(ก) การรักษาเวຌซึไงขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานซึไงจ าป็นตอการบรรลุปງาหมาย พันธกิจของ
สวนราชการละจังหวัด (Retention) 

(ข) ความพึงพอ฿จของขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงาน ตอนยบาย ผนงาน ครงการ ละ
มาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด 

(ค) การสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละการพัฒนาอยางตอนืไอง รวมทัๅงสงสริม฿หຌมีการบงปัน
ลกปลีไยนขຌอมูลขาวสารละความรูຌ (Development and Knowledge Management) พืไอพัฒนาขຌาราชการ
ละผูຌปฏิบัติงาน฿หຌมีทักษะละสมรรถนะทีไจ าป็นส าหรับการบรรลุภารกิจละปງาหมายของสวนราชการละจังหวัด 

(ง) การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ทีไนຌนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลละความคุຌมคา มีระบบหรือวิธีการประมินผลการปฏิบัติงานทีไสามารถจ านกความตกตางละ
จัดล าดับผลการปฏิบัติงานของขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานซึไงรียกชืไออืไนเดຌอยางมีประสิทธิผล นอกจากนีๅ 
ขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานมีความขຌา฿จถึงความชืไอมยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลละผลงาน  

ของทีมงาน กับความส ารใจหรือผลงานของสวนราชการละจังหวัด 
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4. ความพร อมรับ ิดด านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การทีไสวนราชการละจังหวัดจะตຌอง 
(ก) รับผิดชอบตอการตัดสิน฿จละผลของการตัดสิน฿จดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน

การด านินการดຌานวินัย ดยค านึงถึงหลักความสามารถละผลงาน หลักคุณธรรม  หลักนิติธรรม ละ 

หลักสิทธิมนุษยชน 

(ข) มีความปรง฿ส฿นทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ทัๅงนีๅ จะตຌองก าหนด฿หຌความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลทรกอยู฿นทุกกิจกรรม
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด 

 5. คุ  าพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมายถึง การทีไสวนราชการหรือ
จังหวัดมีนยบาย ผนงาน ครงการ ละมาตรการ ซึไงจะน าเปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของ
ขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ ดังนีๅ 

(ก) ขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานมีความพึงพอ฿จตอสภาพวดลຌอม฿นการท างาน ระบบงานละ
บรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าทคนลยีการสืไอสารขຌามา฿ชຌ฿นการบริหารราชการละการ฿หຌบริการ
กประชาชน ซึไงจะสงสริม฿หຌขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานเดຌ฿ชຌศักยภาพอยางตใมทีไ ดยเมสูญสียรูปบบการ฿ชຌ
ชีวิตสวนตัว 

(ข) มีการจัดสวัสดิการละสิไงอ านวยความสะดวกพิไมติมทีไเม฿ชสวัสดิการภาคบังคับ 

ตามกฎหมาย ซึไงมีความหมาะสม สอดคลຌองกับความตຌองการละสภาพของสวนราชการละจังหวัด 

(ค) มีการสงสริมความสัมพันธ์อันดีระหวางฝຆายบริหารของสวนราชการละจังหวัดกับ
ขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงาน ละ฿นระหวางขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานดຌวยกันอง 

มาตรฐานความส ารใจทัๅง 5 มิตินีๅ มีความครอบคลุม฿นภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงจะป็น
นวทาง฿หຌสวนราชการละจังหวัดบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล฿หຌบรรลุความส ารใจ ละสามารถประมิน
ความส ารใจดยสะทຌอนมาตรฐานดังกลาวเดຌ 

วิ ีด า นินการ 

฿นการด านินการ สวนราชการละจังหวัดจะตຌองก าหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌชัดจนวา
จะบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอยางเรจึงจะตอบสนองปງาหมายยุทธศาสตร์ ดยจัดท าป็นผนกลยุทธ์
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลนีๅตຌองสอดคลຌองกับมาตรฐาน
ความส ารใจ 5 มิติทีไก าหนด มืไอสวนราชการละจังหวัดน าผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุ คคลเปปฏิบัติ 
ตามขัๅนตอนละระยะวลาทีไก าหนดเวຌลຌว กใจะตຌองมีการติดตามความคืบหนຌาละประมินผลส ารใจ
ของการด านินงาน ดย฿ชຌตัวชีๅวัดความส ารใจทีไระบุเวຌ฿นผนกลยุทธ์ป็นตัวบงชีๅวา  สามารถด านินการ 

เดຌสอดคลຌองกับมาตรฐานความส ารใจจนบรรลุปງาหมายทีไตัๅงเวຌมากนຌอยพียง฿ด 

หลักฐาน฿นการด านินงานตามผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจะป็นสารสนทศทีไป็น
ประยชน์฿นการรียนรูຌวา สวนราชการหรือจังหวัดด านินการส ารใจ฿นสิไง฿ดบຌางละท าเดຌอยางเร ละ฿นทางกลับกัน 
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สิไงทีไเมประสบความส ารใจมีอะเรบຌาง กิดจากหตุ฿ด พืไอหาทางปງองกันละขจัดอุปสรรคออกเป สวนราชการละ
จังหวัดกใจะสามารถปรับปรุงละพัฒนาขีดความสามารถ฿นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล฿หຌดีขึๅนเดຌ 

นอกจากนีๅ สวนราชการละจังหวัดจะสามารถรายงานความส ารใจของการบริหารทรัพยากรบุคคลตอ 
ก.พ. เดຌอยางป็นระบบ ซึไงจะท า฿หຌ ก.พ. ิแี รับทราบผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการพลรือน 

อยางตอนืไอง ทัๅง฿นชิงของความคุຌมคาของการ฿ชຌจายงบประมาณดຌานบุคลากร ความพรຌอมของก าลังคน  

฿นราชการพลรือน ละความมีคุณภาพของการด านินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามระบบคุณธรรม 
ทีไยึดหลักผลงาน หลักความสามารถ ละหลักคุณภาพชีวิต ละ ิโี ฿ชຌป็นขຌอมูลประกอบการสนอนะ
นยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไหมาะสมตอเป 

 ระ ยชน ของ HR Scorecard ประยชน์ทีไสวนราชการละจังหวัดจะเดຌรับจากการ฿ชຌครืไองมือนีๅ คือ 

แ. สวนราชการละจังหวัดสามารถ฿ชຌมาตรฐานความส ารใจทัๅง 5 มิติ ป็นนวทาง฿นการจัดท ากลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของตนพืไอ฿หຌกิดผลส ารใจทีไสะทຌอนความสมดุลทัๅง 5 มิติ ละ฿ชຌป็นกณฑ์  
฿นการประมินตนอง (Self Assessment) 

โ. การประมินผลส ารใจของการบริหารทรัพยากรบุคคลจะน าเปสูการยกระดับขีดความสามารถของ
สวนราชการละจังหวัด มีการรียนรูຌละพัฒนา น าเปสูการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไมีคุณภาพ ละมีนวัตกรรม
฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

วิวัฒนาการของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด 
ตามแนวทาง HR Scorecard 

ตຌนปีงบประมาณ โ5ไ็ ก.พ. มีมติรับทราบขຌอสนอการประมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการละจังหวัดบบสมดุล ิHR Scorecardี ดย฿ชຌกรอบมาตรฐานความส ารใจ 5 มิติ ป็นครืไองมือ 

฿นการประมิน เดຌก มาตรฐานดຌานความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ มาตรฐานดຌานความมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล มาตรฐานดຌานความมีประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มาตรฐานดຌานความพรຌอมรับผิด฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล ละมาตรฐานดຌานคุณภาพชีวิตการท างานละ
ความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน ดยกรอบมาตรฐานความส ารใจดังกลาวประกอบดຌวยปัจจัยความส ารใจ
รวม แ็ ปัจจัย ซึไงเดຌกลาวถึง฿นรายละอียดลຌว฿นตอนตຌน 

 ตอจากนัๅน อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการบริหารก าลังคนภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ เดຌพิจารณาละมีมติ
หในชอบรายละอียดของการด านินการประมินสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลตามนวทาง HR Scorecard 

ละเดຌมอบหมาย฿หຌส านักงาน ก.พ. ด านินการวางครงสรຌางพืๅนฐานส าหรับการประมินฯ ดຌวยการสรຌางความรูຌ 
ความขຌา฿จ ตลอดจน฿หຌการสนับสนุนสวนราชการละจังหวัด฿นการจัดท าผนกลยุทธ์ดຌานการบริหารทรัพยากร
บุคคล กอนทีไจะมีการประมินการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัดอยางตใมรูปบบตอเป 

ส านักงาน ก.พ. จึงริไมด านินการสงสริม฿หຌสวนราชการละจังหวัดขຌา฿จ฿นหลักการของการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล ขัๅนตอน วิธีการ฿นการจัดท าผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลดย฿ชຌ
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หลักการ HR Scorecard ดย฿นปีงบประมาณ โ5ไ็ เดຌมีการน ารองการจัดท าผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล฿น ไ สวนราชการ คือ กรมราชทัณฑ์ กรมศุลกากร ส านักงานปลัดกระทรวงทคนลยีสารสนทศละ
การสืไอสาร ละส านักงาน ก.พ. ตอนืไองเป฿นปีงบประมาณ โ5ไ่ เดຌขยายผลการจัดท าผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล฿นสวนราชการอีก ไ หง เดຌก กรมชลประทาน กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง ละ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สวน฿นปีงบประมาณ โ55เ ส านักงาน ก.พ. เดຌสนอ฿หຌ ก.พ.ร. ก าหนด฿หຌ
สวนราชการทุกหงตຌองด านินการจัดท าผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลพืไอ฿หຌมีการบริหารทรัพยากร
บุคคลทีไป็นระบบตามกรอบมาตรฐานความส ารใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ ตามทีไส านักงาน ก.พ. 
ก าหนด ดยป็นหนึไง฿นตัวชีๅวัด฿นค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี โ55เ ละ฿หຌสวนราชการริไมน า
ผนกลยุทธ์ดังกลาวเปปฏิบัติตัๅงตปีงบประมาณ โ55แ ป็นตຌนเป 

 ฿นการนีๅ พืไอ฿หຌมีการจูง฿จละกระตุຌนสงสริม฿หຌสวนราชการละจังหวัดพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามนวทาง HR Scorecard อยางตอนืไอง ละพืไอ฿หຌมีบบอยางความส ารใจส าหรับผยพร
พืไอการรียนรูຌละพัฒนาตอเป ส านักงาน ก.พ. จึง฿หຌมีการด านินการคัดลือกสวนราชการดีดนละจังหวัดดีดน
พืไอสงสริมความขຌมขใงดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลป็นประจ าทุกปี ดย฿ชຌวิธีประมินจากอกสาร ตรวจยีไยม
สวนราชการละจังหวัด ละสัมภาษณ์หัวหนຌาสวนราชการละขຌาราชการ ดยประมินความขຌา฿จละความสามารถ
฿นการวางผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลละผนปฏิบัติการตามหลักการ HR Scorecard ซึไงมี 
กรอบมาตรฐานความส ารใจที ไสวนราชการละจังหวัดตຌองบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌบรรลุ 5 มิติ รวมทัๅง
ประมินความดดดนละผลสัมฤทธิ์ของผลงานจากการน าผนเปปฏิบัติดຌวย ดยระหวางปีงบประมาณ โ55เ 
ถึงปีงบประมาณ โ55ใ ส านักงาน ก.พ. เดຌจัด฿หຌมีพิธีมอบรางวัลประจ าปีพืไอกระตุຌนละจูง฿จ฿หຌสวนราชการ
ละจังหวัดพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌดียิไงขึๅนตอเป  

฿นปีงบประมาณ โ55ใ ก.พ. เดຌออกระบียบ ก.พ. วาดຌวยการรายงานกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของขຌาราชการพลรือนพืไอประยชน์฿นการปรับปรุงประสิทธิภาพละประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
พ.ศ. โ55ใ ก าหนด฿หຌกระทรวง กรม ละจังหวัดจัดท ารายงานสดงผลการด านินงานกีไยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือนทีไอยู฿นอ านาจหนຌาทีไเปยัง ก.พ. ป็นประจ าทุกปี  ดยรายงานดังกลาว
ประกอบดຌวยขຌอมูล ใ สวน เดຌก ิกี การด านินงานละผลการด านินงานดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทีไสอดคลຌองกับมาตรฐานการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือนทีไ ก.พ. ก าหนด 

ตามมาตรา ่ ิใี ิขี สถิติกีไยวกับต าหนงละก าลังคน฿นสังกัด ณ วันสิๅนปีงบประมาณ ละ ิคี ผลการส ารวจ
ความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคล฿นประดในทีไสอดคลຌองกับมาตรฐาน
การบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือนทีไ  ก.พ. ก าหนดตามมาตรา ่ ิใี ละมืไอ 

สวนราชการระดับกรมเดຌด านินการจัดท ารายงานสรใจรียบรຌอยลຌว ฿หຌจัดสง฿หຌกระทรวงตຌนสังกัดดຌวย 

พืไอตรวจสอบประมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม฿นสังกัดละจัดท ารายงาน฿นภาพรวมสง฿หຌ
ส านักงาน ก.พ. มืไอส านักงาน ก.พ. เดຌรับขຌอมูลดังกลาวลຌว จะด านินการวิคราะห์ละจัดท าความหใน 

สนอตอ ก.พ. พืไอประยชน์฿นการปรับปรุงประสิทธิภาพละประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตอเป 
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฿นการนีๅ อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เดຌหในชอบ฿หຌ฿ชຌกรอบมาตรฐาน
ความส ารใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ิHR Scorecardี 5 มิติ ซึไงประกอบดຌวยปัจจัยความส ารใจรวม แ็ ปัจจัย ป็นมาตรฐานการบริหารละพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือนตามความ฿นมาตรา ่ ิใี หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการ 

พลรือน พ.ศ. โ55แ พืไอ฿หຌสวนราชการละจังหวัด฿ชຌป็นนวทาง฿นการจัดท ารายงานกีไยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามระบียบฯ ขຌางตຌน ซึไง ก.พ. มีมติรับทราบมติ อ.ก.พ. วิสามัญฯ ดังกลาวลຌว 

 พืไอด านินการ฿หຌป็นเปตามระบียบละนวทางขຌางตຌน ส านักงาน ก.พ. เดຌก าหนดบบรายงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีของสวนราชการ (Agency Survey) ละบบส ารวจความคิดหในละ
ความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการ (Employee Survey) ฿หຌสอดคลຌองกับ
มาตรฐานการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน 5 มิติดังกลาว พืไอ฿หຌการจัดท า
รายงานตามระบียบฯ ป็นเปอยางมีคุณภาพละมีประสิทธิภาพ ดยบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจ าปีของสวนราชการ (Agency Survey) บงป็น ใ ประภท เดຌก ิแี บบรายงานการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจ าปีของสวนราชการระดับกรม ิโี บบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีของกระทรวง 

ละ ิใี บบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีของจังหวัด ฿นการนีๅ เดຌมีการปรับปรุงรายละอียด฿น 
Agency Survey ละ Employee Survey ป็นระยะ โ พืไอความหมาะสม 

 คร ่องม อ นการติดตาม ระ มิน ล 

 ส านักงาน ก.พ. เดຌพัฒนาครืไองมือ฿นการติดตามละประมินผลการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการละจังหวัด ดังนีๅ 

 ใ.แ บบรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีของสวนราชการละจังหวัด (Agency 

Survey : AS) ป็นบบรายงานผลการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด ตามกรอบ
มาตรฐานความส ารใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ แ็ ปัจจัย ดยมีพัฒนาการของ Agency Survey 

ระหวางปีงบประมาณ โ55แ ถึงปีงบประมาณ โ55ๆ ดังนีๅ 
 3.1.1 ปีงบประมาณ โ55แ บบรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีของ
สวนราชการละจังหวัด ประกอบดຌวยขຌอค าถามจ านวน ้ไ ขຌอ ซึไงป็นค าถามตามมิติละปัจจัยตามกรอบ
มาตรฐานความส ารใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดยมีระดับการประมิน ใ ระดับ คือ เมด านินการ  
ิเ คะนน) ก าลังด านินการ (1 คะนนี ด านินการลຌวสรใจ ิโ คะนนี  

ใ.แ.โ ปีงบประมาณ โ55โ บบรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี  
ของสวนราชการละจังหวัด ประกอบดຌวยขຌอค าถามจ านวนจ านวน ไเ ขຌอ ซึไงป็นค าถามตามมิติละปัจจัยตาม
กรอบมาตรฐานความส ารใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดยมีระดับการประมิน 5 ระดับ คือ ยังเมด านินการ 
ิเ คะนน) ก าลังวางผนทีไจะด านินการ (1 คะนนี ก าลังด านินการ ิแ คะนนี ก าลังติดตามประมินผล  
ิแ คะนนี ก าลังทบทวนละก าหนดผนการด านินงานระยะตอเป ิแ คะนนี 
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ใ.แ.ใ ปีงบประมาณ โ55ใ-โ555 บบรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
ของสวนราชการละจังหวัด ิ฿นชวง ใ ปีดังกลาว฿ชຌบบรายงานชุดดียวกันี ดยประกอบดຌวยขຌอค าถามส าหรับ
สวนราชการจ านวน 5ไ ขຌอ ละขຌอค าถามส าหรับจังหวัดจ านวน ไ5 ขຌอ ซึไงป็นค าถามตามมิติละปัจจัย 

ตามกรอบมาตรฐานความส ารใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล มีระดับการประมิน ใ ระดับ คือ ยังเมด านินการ 
ิเ คะนนี ก าลังด านินการ ิแ คะนนี ด านินการครบถຌวน ิ โ คะนนี 

ใ.แ.ไ ปีงบประมาณ โ55ๆ บบรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
ของสวนราชการ ซึไงป็นบบทีไ฿ชຌ฿นการกใบขຌอมูลจนถึงปัจจุบันนัๅน มีการปรับขຌอค าถามจากบบรายงาน
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ โ55ใ-โ555 ฿หຌมีจ านวนนຌอยลง บบรายงานนีๅประกอบดຌวย
ขຌอค าถามจ านวน แไ ขຌอ ตามมิติละปัจจัยตามกรอบมาตรฐานความส ารใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
มีระดับการประมิน ใ ระดับ คือมีการด านินการตามหลักกณฑ์ วิธีการตามมาตรฐานขัๅนตไ าทีไควรตຌองด านินการ
฿นรืไองนัๅน ิแ คะนน) มีการพัฒนาวิธีการ นวทาง฿นการด านินการ฿นตละรืไองเดຌดีกวามาตรฐานขัๅนตไ า  

ทีไควรตຌองด านินการ ิโ คะนนี มีการติดตาม ประมินผล พืไอปรับปรุงพัฒนาวิธีการ ละนวทาง 
฿นการด านินการ฿นตละรืไอง฿หຌดียิไงขึๅน ิใ คะนนี  

 ใ.โ บบส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการละจังหวัด (Employee Survey : ES) ป็นบบทีไ฿ชຌส าหรับส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จ
ของขຌาราชการดຌวยการวัดหรือประมินผลลัพธ์ของการด านินการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละ
จังหวัดทีไสงผลถึงตัวขຌาราชการดยตรง พัฒนาการของ Employee Survey ระหวางปีงบประมาณ โ55แ 
ถึงปีงบประมาณ โ55ๆ มีดังนีๅ 

3.2.1 บบส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการละจังหวัดประจ าปี โ55แ จ านกป็นบบส ารวจความคิดหในฯ ส าหรับสวนราชการ ละ
บบส ารวจความคิดหในฯ ส าหรับจังหวัด ซึไงประกอบดຌวยขຌอค าถามบบส ารวจละ ็ไ ขຌอ ตามประดใน  

การบริหารทรัพยากรบุคคล แใ ประดใน เดຌก ิแี การถายทอดยุทธศาสตร์องค์กรสูการปฏิบัติ ิโี การขับคลืไอน
ปลีไยนปลงผานภาวะผูຌน าของผูຌบริหาร ิใี การบริหารทรัพยากรบุคลชิงกลยุทธ์ ิไี การด านินการตาม  

ผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ิ5ี บทบาทละการด านินงานของหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
ิๆี การสรรหา การพัฒนา ละการรักษาบุคลากร ิ็ี การบริหารผลการปฏิบัติงาน ิ่ี ความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ 
การลืไอนต าหนง ิ้ี การจูง฿จ การตอบทน ละสวัสดิการ ิแเี การบริหารความขัดยຌง การรຌองทุกข์ การปฏิบัติ
ตามกฎ ระบียบ ิแแี การสงสริมวัฒนธรรมการมุงนຌนผลงาน ิแโี การสงสริมบรรยากาศการรียนรูຌ฿นองค์กร 
ละ ิแใี คุณภาพชีวิตละการท างาน ดยมีระดับการ฿หຌคะนนความคิดหใน ิScaleี 5 ระดับ คือ เมหในดຌวย
อย างยิ ไง เม ห ในด ຌวย เม น ฿จ ห ในด ຌวย ห ในด ຌวยอย างยิ ไง ละม ีช อง฿ห ຌกรอกเม ทราบ/เม ม ีข ຌอม ูล  
กรณีทีไผูຌตอบเมทราบหรือเมมีขຌอมูล฿นรืไองนัๅนโ 

3.2.2 บบส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการละจังหวัดประจ าปี โ55โ จ านกป็นบบส ารวจความคิดหในฯ ส าหรับสวนราชการ ละ
บบส ารวจความคิดหในฯ ส าหรับจังหวัด ซึไงประกอบดຌวยขຌอค าถามบบส ารวจละ ไโ ขຌอ ตามประดใน
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การบริหารทรัพยากรบุคคล แเ ประดใน เดຌก ิแี ความคิดหในกีไยวกับวัฒนธรรมมุงนຌนผลงาน ิโี วัฒนธรรม
องค์กร ิใี ความคิดหในตอผูຌบริหารระดับสูง ิไี ความคิดหในกีไยวกับผูຌบังคับบัญชา ิ5ี การด านินการตามระบบ
คุณธรรม ิๆี ความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ ิ็ี การรียนรูຌละพัฒนา ิ่ี ความคิดหในกีไยวกับงาน ิ้ี บรรยากาศละ
สภาพวดลຌอมการท างาน ละ ิแเี ความคิดหในกีไยวกับหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีระดับการ฿หຌ
คะนนความคิดหใน ิScaleี 5 ระดับ คือ เมหในดຌวยอยางยิไง เมหในดຌวย เมน฿จ หในดຌวย ละหในดຌวยอยางยิไง 

ใ.โ.ใ บบส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการละจังหวัดประจ าปี โ55ใ จ านกป็นบบส ารวจความคิดหในฯ ส าหรับสวนราชการ ซึไง
ประกอบดຌวยขຌอค าถาม ไ5 ขຌอ ละบบส ารวจความคิดหในฯ ส าหรับจังหวัด ซึไงประกอบดຌวยขຌอค าถาม ไไ ขຌอ 
ดยป็นขຌอค าถามทีไสอดคลຌองตามมิติละปัจจัยตามกรอบมาตรฐานความส ารใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5 มิติ แ็ ปัจจัย มีระดับคะนนความคิดหใน ิScaleี 5 ระดับ คือ หในดຌวยหรือพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด หในดຌวยหรือ
พึงพอ฿จนຌอย หในดຌวยหรือพึงพอ฿จปานกลาง หในดຌวยหรือพึงพอ฿จมาก ละหในดຌวยหรือพึงพอ฿จมากทีไสุด  

ใ.โ.ไ บบส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ของสวนราชการละจังหวัดประจ าปี โ55ไ จ านกป็นบบส ารวจความคิดหในฯ ส าหรับสวนราชการ ซึไง
ประกอบดຌวยขຌอค าถาม 5ใ ขຌอ ละบบส ารวจความคิดหในฯ ส าหรับจังหวัด ซึไงประกอบดຌวยขຌอค าถาม ไโ ขຌอ 
ดยป็นขຌอค าถามทีไสอดคลຌองตามมิติละปัจจัยตามกรอบมาตรฐานความส ารใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
5 มิติ แ็ ปัจจัย มีระดับคะนนความคิดหใน ิScaleี 5 ระดับ คือ หในดຌวยหรือพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด หในดຌวยหรือ
พึงพอ฿จนຌอย หในดຌวยหรือพึงพอ฿จปานกลาง หในดຌวยหรือพึงพอ฿จมาก หในดຌวยหรือพึงพอ฿จมากทีไสุด ละมีชอง
ส าหรับการกรอกเมทราบขຌอมูล กรณีผูຌตอบเมทราบขຌอมูลหรือเมมีความคิดหใน฿นรืไองนัๅน โ  

ใ.โ.5 บบส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการละจังหวัดประจ าปี โ555 จ านกป็นบบส ารวจความคิดหในฯ ส าหรับสวนราชการ ซึไง
ประกอบดຌวยขຌอค าถาม 5แ ขຌอ ละบบส ารวจความคิดหในฯ ส าหรับจังหวัด ซึไงประกอบดຌวยขຌอค าถาม ไ่ ขຌอ 
ดยป็นขຌอค าถามทีไสอดคลຌองตามมิติละปัจจัยตามกรอบมาตรฐานความส ารใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5 มิติ แ็ ปัจจัย มีระดับคะนนความคิดหใน ิScaleี ไ ระดับ คือ หในดຌวยหรือพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด หในดຌวยหรือ
พึงพอ฿จนຌอย หในดຌวยหรือพึงพอ฿จมาก หในดຌวยหรือพึงพอ฿จมากทีไสุด 

ใ.โ.ๆ บบส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ขຌาราชการประจ าปี โ55ๆ จ านกป็นบบส ารวจความคิดหในฯ ส าหรับขຌาราชการสังกัดสวนกลาง ซึไง
ประกอบดຌวยขຌอค าถาม ใๆ ขຌอ ละบบส ารวจความคิดหในฯ ส าหรับขຌาราชการสังกัดสวนภูมิภาค ซึไง
ประกอบดຌวยขຌอค าถาม ไโ ขຌอ ดยป็นขຌอค าถามทีไสอดคลຌองตามมิติละปัจจัยตามกรอบมาตรฐานความส ารใจ
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ แ็ ปัจจัย มีระดับคะนนความคิดหใน ิScaleี ไ ระดับ คือ เมหในดຌวย
อยางยิไง เมหในดຌวย หในดຌวย หในดຌวยอยางยิไง ละมีชองส าหรับการกรอกเมทราบขຌอมูล กรณีผูຌตอบเมทราบ
ขຌอมูลของรืไองนัๅน โ  

การส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการฯ ตัๅงตปี โ55แ-โ555 ป็นการจัดพิมพ์บน
กระดาษละจัดสงเปยังสวนราชการละจังหวัด ดย฿ชຌผนการสุ มตัวอยางบบบงชั ๅนภูมิ (Stratified 
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random sampling) ละท าการสุมตัวอยาง฿นตละชัๅนภูมินัๅน โ ดຌวยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple 

random sampling) ดยกลุมตัวอยาง฿ชຌประมาณรຌอยละ แเ ของจ านวนประชากรขຌาราชการพลรือนสามัญ
ของปีนัๅน โ ดยเดຌจัดจຌางสถาบันทคนลยีจຌาคุณทหารลาดกระบัง ป็นผูຌจัดพิมพ์ จัดสงบบส ารวจ  
ประมวลผล ละวิคราะห์ขຌอมูล 

ส าหรับ฿นปี โ55ๆ ส านักงาน ก.พ. เดຌปรับปลีไยนการส ารวจฯ ดย฿ชຌการส ารวจบบออนเลน์ละ
จ านวนกลุมตัวอยางประยุกต์มาจากตารางการค านวณของทาร ยามาน ดยเดຌจัดจຌางสถาบันพิไมผลผลิตหงชาติ
ป็นผูຌประมวลผลละวิคราะห์ขຌอมูล 

 ส านักงาน ก.พ. เดຌน าขຌอมูลสภาพก าลังคน฿นราชการพลรือน ขຌอมูลผลการประมินสถานภาพ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ละขຌอมูลผลการส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของ
ขຌาราชการพลรือนสามัญตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ มาประมวล วิคราะห์ ละจัดท า  

ป ็นรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือนประจ าปี  ดยด านินการ 

มาอยางตอนืไองตัๅงตปีงบประมาณ โ55แ 

การจัดท ารายงานสถาน าพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข าราชการพล ร อนสามัญ 
 ีงบ ระมา  2559 

พืไอติดตามตรวจสอบละประมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตามกรอบมาตรฐาน
ความส ารใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ส านักงาน ก.พ. จึงเดຌด านินการจัดท ารายงาน
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือนสามัญ ประจ าปีงบประมาณ โ55้ ดยมี
รายละอียดการด านินการ ดังตอเปนีๅ 

วิ ีด า นินการรวบรวมข อม ล  

 ขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการจัดท ารายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือนสามัญ
ประจ าปีงบประมาณ โ55้ ประกอบดຌวยขຌอมูลหลัก ใ สวน เดຌก ิแี ขຌอมูลสภาพก าลังคน฿นราชการพลรือนสามัญ 
ิโี ขຌอมูลผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ละ ิใี ขຌอมูลผลการส ารวจ
ความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนสามัญตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
ดยมีวิธีการรวบรวมขຌอมูล ดังนีๅ  

 1. ข อม ลส าพก าลังคน นราชการพล ร อน กใบรวบรวมขຌอมูลจาก 

  แ.แ รายงานก าลังคนภาครัฐ฿นฝຆายพลรือน 

  แ.โ รายงานก าลังคนภาครัฐ : ขຌาราชการพลรือนสามัญ ประจ าปี โ55้ 

  แ.ใ ระบบสารสนทศก าลังคนภาครัฐ หรือระบบ GMIS (Government Manpower Information 

System) ซึไงป็นระบบทีไส านักงาน ก.พ. พัฒนาขึๅน พืไอ฿ชຌ฿นการรวบรวมขຌอมูลขຌาราชการพลรือนสามัญจาก 
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สวนราชการ ละน ามาจัดท าป็นสารสนทศก าลังคนภาครัฐ฿นภาพรวม ปีละ โ ครัๅง ดยป็นขຌอมูล ณ วันทีไ แ 
ตุลาคม ละวันทีไ แ มษายน ของทุกปี 
  ส าหรับขຌอมูลขຌาราชการพลรือนสามัญ฿นรายงานฉบับนีๅ ป็นขຌอมูล ณ วันทีไ แ มษายน โ55้ 

 2. ข อม ล ลการ ระ มินสถาน าพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ กใบรวบรวมขຌอมูล
จากบบรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีของสวนราชการระดับกรม ิAgency Survey : AS) 

ทีไสวนราชการเดຌประมินตนอง (Self Assessment) ตามกรอบมาตรฐานความส ารใจดຌานการบริหารทรัพยากร
บุคคล ิHR Scorecardี ฿น 5 มิติ คือ มิติความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ มิติประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล มิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ละมิติคุณภาพชีวิตการท างานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน  
 ฿นปีงบประมาณ โ55้ มีสวนราชการจ านวน แโ้ สวนราชการ ิรຌอยละ ้ใ.ไ่ ของสวนราชการ
ทัๅงหมดี เดຌด านินการจัดท ารายงานการประมินตนอง ดยสวนราชการทีไหลือนอกจากนัๅน รวมจ านวน  
้ สวนราชการ เมเดຌด านินการจัดท ารายงานการประมินตนองดังกลาว ิรายชืไอตามอกสารภาคผนวกี 

 3. ข อม ล ลการส ารวจความคิด ห นและความพ งพอ จของข าราชการพล ร อนสามัญต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ดยกใบรวบรวมขຌอมูลจากการส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จ 

ของขຌาราชการซึไงป็นผูຌเดຌรับผลดยตรงจากนยบาย มาตรการ ละนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการละจังหวัด ดยขอบขตของการส ารวจสอดคลຌองกับกรอบมาตรฐานความส ารใจดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 5 มิต ิ 

 ประชากร฿นการส ารวจคือ ขຌาราชการพลรือนสามัญ฿นทุกสวนราชการ ทัๅงสังกัดราชการบริหาร
สวนกลางละราชการบริหารสวนภูมิภาค จ านวนทัๅงสิๅน ใ็5ุ5็แ คน ิขຌอมูล ณ มษายน โ55่ี ดยเมมีการก าหนด
จ านวนกลุมตัวอยาง฿นการส ารวจครัๅงนีๅ นืไองจาก฿ชຌ Online Questionnaire ซึไงขຌาราชการพลรือนสามัญทัๅงหมด
สามารถขຌาสูระบบพืไอตอบบบสอบถามเดຌ อยางเรกใตาม พืไอ฿หຌผลการส ารวจมีความนาชืไอถือ จึงมีการ
ด านินการ฿หຌขຌาราชการตอบบบสอบถาม฿นจ านวนทีไพียงพอตอการวิคราะห์ละปลผล฿นระดับกระทรวง
ละระดับกรม ดย฿นการส ารวจครัๅงนีๅ฿ชຌบบส ารวจซึไงมีขຌอค าถามจ านวน โ่ ขຌอ 

 ขຌาราชการผู ຌตอบบบส ารวจมีจ านวนทัๅงสิๅน ไ็ุไใ่ คน จ านกป็นขຌาราชการสังกัดราชการ 
บริหารสวนกลาง แ6ุ499 คน ขຌาราชการสังกัดราชการบริหารสวนกลางทีไปฏิบัติงาน฿นภูมิภาค 12,459 คน ละ
ขຌาราชการสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค 18ุ480 คน ดยจ านวนผูຌตอบบบสอบถาม คิดป็นรຌอยละ แโ.ๆใ  
ของขຌาราชการพลรือนสามัญทัๅงหมด  
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มาตรวัด 

 การวัดความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนสามัญตอการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการ฿นครัๅงนีๅ ฿ชຌมาตรวัดบบชวง (Interval Scale) ทีไ฿ชຌมาตราสวนประมาณคากณฑ์ ไ ระดับ 
ของ Likert Scale คือ แ ิเมหในดຌวยอยางยิไงี โ ิเมหในดຌวยี ใ ิหในดຌวยี ไ ิหในดຌวยอยางยิไงี ละมีชอง฿หຌกรอก
กรณีเมทราบขຌอมูล หมายถึง เมทราบขຌอมูล฿นรืไองดังกลาวหรือเมกีไยวขຌอง฿นรืไองนีๅ ซึไงเมก าหนดคาคะนน  
ดยมีการปลความคาฉลีไยความคิดหในละความพึงพอ฿จ ป็น ไ ระดับ ดังนีๅ 

ตารางท่ี 22 การปลความคาฉลีไยความคิดหในละความพึงพอ฿จ 

ช่วงคะแนน ร อยละ ความหมาย 

แ.เเ0 – แ.5เ9 โ5.เเ – ใ็.็ไ เมหในดຌวยอยางยิไง/ตຌองการ฿หຌปรับปรุงอยางยิไง 
แ.5แ0 – โ.5เ9 ใ็.็5 – ๆโ.็ไ เมหในดຌวย/ตຌองการ฿หຌปรับปรุง 
โ.5แ0 – ใ.5เ9 ๆโ.็5 – ่็.็ไ หในดຌวย/พึงพอ฿จปานกลาง 
ใ.5แ0 – ไ.เเ0 ่็.็5 – แเเ.เเ หในดຌวยอยางยิไง/พึงพอ฿จมาก 

การ ระมวล ลและวิ คราะห ข อม ล 

 1. การประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ (AS) มีการประมิน฿น 5 มิติ
ตามกรอบมาตรฐานความส ารใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดยมีหัวขຌอ฿นการประมิน แไ หัวขຌอ  
฿ชຌปรกรม Excel ฿นการประมวลผล ละมีวิธีการคิดคะนน ดังนีๅ 
 1.แ คะนนผลการประมินรวม แเเ คะนน เดຌจากผลการประมิน฿นระดับมิติ รวม 5 มิติ  
ดยตละมิติก าหนดคาคะนนทากัน คือ มิติละ โเ คะนน 

 แ.โ คะนนนๅ าหนักผลการประมินรายหัวขຌอ เดຌจากการน าจ านวนหัวขຌอ฿นตละมิติเปหารคะนนตใม
ของมิติ คือ โเ คะนน ชน มิติทีไ โ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงมีหัวขຌอการประมิน 
ใ หัวขຌอ ดังนัๅน คะนนนๅ าหนักของตละหัวขຌอเดຌมาจากนๅ าหนักรวมของมิติ โเ หารดຌวย ใ ซึไงทากับ ๆ.ๆ็ 
สวนมิติทีไ ใ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงมีหัวขຌอการประมิน โ หัวขຌอ ดังนัๅน คะนนนๅ าหนัก
ของตละหัวขຌอเดຌมาจากนๅ าหนักรวมของมิติ โเ หารดຌวย โ ซึไงทากับ แเ ป็นตຌน ทัๅงนีๅ ยกวຌนหัวขຌอการประมินทีไ 
แ.แ ผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ละหัวขຌอการประมินทีไ แใ รืไองระบบการท างานทีไอืๅอประยชน์
รวมกันระหวางปัจจกบุคคลกับองค์กร ซึไงก าหนดคะนนเวຌหัวขຌอละ 5 คะนน 

 แ.ใ คะนนผลการประมินรายหัวขຌอ ิคะนนถวงนๅ าหนักี ป็นคะนนผลการด านินงานจริงของ
สวนราชการ฿นตละหัวขຌอ ดยน าคาคะนนทีไสวนราชการประมินตนอง คูณดຌวยนๅ าหนักของหัวขຌอนัๅน  
ลຌวหารดຌวย ใ ินืไองจากกณฑ์การ฿หຌคะนนรายหัวขຌอมี ใ ระดับี ชน รืไองผนอัตราก าลังของสวนราชการ 
คะนนทีไสวนราชการประมินตนอง฿นระดับ โ ดังนัๅน คะนนถวงนๅ าหนักจะทากับ โ คูณ ใ.็5 ลຌวหารดຌวย ใ 
ทากับ โ.5เ ป็นตຌน  
 โ. การส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคล (ES) ซึไงป็น
การส ารวจบบออนเลน์ ฿ชຌปรกรม Excel ฿นการประมวลผลละวิคราะห์ขຌอมูล 
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บททีไ 3 

สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ โ55้ 

หลักการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ คือ การ฿หຌสวนราชการ
ประมินตนอง (Self Assessment) ตามบบรายงานทีไส านักงาน ก.พ. ก าหนด ซึไงป็นการประมินตามกรอบ
มาตรฐานความส ารใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ทีไประกอบดຌวย 5 มิติ เดຌก มิติทีไ แ 
ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ มิติทีไ โ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติทีไ ใ 
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติทีไ ไ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ละ
มิติทีไ 5 คุณภาพชีวิตการท างานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน 

สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการประจ าปงบประมาณ โ55้ ปรากฏผลคะนน
รวมทุกมิติ คือ รຌอยละ ่9.06 ดยมิติทีไมีคะนนสูงสุด คือ มิติความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ิรຌอยละ ้8.0ๆี รองลงมาตามล าดับ เดຌก มิติคุณภาพชีวิตการท างานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน 
ิรຌอยละ ้2.่ใี มิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ิรຌอยละ ่9.แ5ี มิติประสิทธิภาพของ
กระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล ิรຌอยละ ่4.แ5ี ละมิติความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ ิรຌอยละ 81.แเี 
รายละอียดตามภาพทีไ ้ 

ภาพทีไ ้ ภาพรวมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการประจ าปงบประมาณ โ55้ 

 

มืไอพิจารณาถึงนวนຌมการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นชวงปงบประมาณ 
โ555 – โ55้ พบวา ฿นตละปคะนน฿นตละมิติมีนวนຌมการพัฒนาดีขึๅนตามล าดับดยฉพาะมิติทีไ ไ 
ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ป็นมิติทีไมีพัฒนาการดีทีไสุด สวนมิติทีไมีพัฒนาการนຌอยทีไสุด 
คือ มิติทีไ โ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ฿นขณะทีไ มิติทีไเดຌคะนนผลการประมิน 

฿นระดับตไ าทีไสุด฿นทุกป คือ มิติทีไ แ ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ สวนมิติทีไเดຌคะนนผลการประมิน฿นระดับ 
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สูงทีไสุด ฿นปงบประมาณ โ555 คือ มิติทีไ 5 คุณภาพชีวิตการท างานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน  
ละหลังจากนัๅน ตัๅงตปงบประมาณ โ55ๆ ป็นตຌนมา พบวา มิติทีไสวนราชการประมินตนอง฿นระดับคะนน 

สูงทีไสุด คือ มิติทีไ ไ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ แเ ละ
ตารางทีไ โใ 

ภาพทีไ แเ นวนຌมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ฿นชวงปงบประมาณ โ555ูโ55้
จ านกตามมิติ 

 

ตารางทีไ โใ สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ฿นชวงปงบประมาณ โ555ูโ55้ 

จ านกตามมิติ 

มิต ิ
ปีงบประมาณ 

โ555 โ556 โ557 โ55่ โ55้ 

แ. ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ 62.90 78.00 79.56 81.00 81.10 

โ. ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 76.30 80.75 83.55 84.55 84.15 

ใ. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 74.20 85.49 86.38 88.21 89.15 

ไ. ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 77.20 92.43 94.58 96.61 98.06 

5. คุณภาพชีวิตการท างานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน 86.00 90.00 90.28 92.68 92.83 

รวม 76.20 85.45 86.87 88.61 89.06 
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สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ประจ าปีงบประมาณ โ55้ ฿นรายละอียดของตละมิติ 

 ผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ฿นปงบประมาณ โ55้ ฿นรายละอียด
ของตละมิติ พบประดในทีไนาสน฿จ ดังภาพทีไ แแ ตอเปนีๅ 

ภาพทีไ แแ สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ประจ าปงบประมาณ โ55้ 

฿นรายละอียดของตละมิติ 
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มิติทีไ แ ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ ิStrategic Alignment) 

 ฿นการประมินมิติความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ ป็นการประมินพืไอ฿หຌทราบวา สวนราชการมี  
การวางผนละด านินการตามผนหลักดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿น 5 ผน มากนຌอยพียง฿ด เดຌก  
แี ผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โี ผนอัตราก าลังของสวนราชการ ใี ผนการสรรหา บรรจุ ละ
ตงตัๅง ไี ผนการบริหารจัดการกลุมบุคลากรทีไมีทักษะหรือสมรรถนะสูงพืไอตรียมละพัฒนาอยางป็นระบบ 
ละ 5ี ผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับพืไอสรຌางความตอนืไอง฿นการบริหารราชการ  
 จากการติดตามละประมินผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ประจ าป
งบประมาณ โ55้ ฿นมิติความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ ฿นภาพรวม พบวา สวนราชการด านินการ฿นรืไอง  

การจัดท าผนกลยุทธ์ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลเดຌดีทีไสุด ดยมีคะนนการประมินรຌอยละ ้ๆ.90

รองลงมาตามล าดับ คือ การด านินการ฿นรืไองผนอัตราก าลังของสวนราชการละการจัดท ารืไองผน 

การสรรหา บรรจุ ละตงตัๅง ิคะนนรຌอยละ81.14ี การด านินการรืไองผนบริหารจัดการกลุมบุคคล 

ทีไมีทักษะ หรือสมรรถนะสูง ิคะนนรຌอยละ 79.84ี ส าหรับรืไองทีไสวนราชการด านินการเดຌนຌอยทีไสุด คือ  
การจัดท าผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับฯ คือ ด านินการเดຌคะนนรຌอยละ 61.24 

แ.แ ผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การประมิน฿นรืไองผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ป็นการประมินวา สวนราชการเดຌมี
การจัดท าผนกลยุทธ์ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือมีนยบายละทิศทางดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ของสวนราชการ มากนຌอยพียง฿ด ซึไงจากการติดตามละประมินผล฿นปงบประมาณ 
โ55้ พบวา สวนราชการจ านวน แโ5 สวนราชการ ฿หຌความส าคัญละเดຌด านินการ฿นรืไองดังกลาว ิคิดป็น
รຌอยละ ้ๆ.90 ของสวนราชการทีไท าการประมินสถานภาพตนองรวม แ29 สวนราชการี 

แ.โ ผนอัตราก าลังของสวนราชการ 

 การประมิน฿นรืไองการจัดท าผนอัตราก าลัง ป็นการประมินวา สวนราชการเดຌมีการจัดท าผน
อัตราก าลัง ดยมีการวิคราะห์ขຌอมูลทีไกีไยวขຌองละน าเปสูการก าหนดจ านวน ประภท ละระดับต าหนง 
สนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา ตลอดจนมีการติดตาม ประมินผล ละปรับปรุงผนอัตราก าลังอยางตอนืไอง 
มากนຌอยพียง฿ด  
 จากการติดตามละประมินผลการด านินงาน฿นปงบประมาณ โ55้ พบวา สวนราชการสวน฿หญ 
ิรຌอยละ 5แ.94ี สามารถด านินการเดຌตามกณฑ์การประมินทีไก าหนดขຌางตຌน ตมีสวนราชการอีกจ านวนรຌอยละ
่.53 ทีไยัง฿ชຌผนอัตราก าลังของอดีตทีไผานมา ดยเมมีขຌอมูลการวิคราะห์อัตราก าลังทีไสวนราชการตຌองการ  

ตอยาง฿ด 
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ตารางทีไ โไ สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55้ 

รืไองผนอัตราก าลังของสวนราชการ 

ขัๅนด านินการ กณฑ์การประมิน 

ผลการประมิน 

จ านวน 

สวนราชการ 
ิหงี 

รຌอยละ 

แ 
฿ชຌผนอัตราก าลังของอดีตทีไผาน ดยเมมีขຌอมูลการวิคราะห์
อัตราก าลังทีไสวนราชการตຌองการ 

แแ ่.53 

โ 

มีขຌอมูลการวิคราะห์อัตราก าลัง พืไอจัดท าผนกรอบอัตราก าลัง
ประจ าปทีไสวนราชการตຌองการ ละน าเปสูการก าหนดจ านวน 
ประภท ละระดับต าหนง สนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา 

5แ ใ้.53 

ใ 

มีการติดตาม ประมินผล ละปรับปรุงผนอัตราก าลังอยางตอนืไอง 
ละน าเปสูการก าหนดจ านวน ประภท ละระดับต าหนง สนอ 
อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา 

ๆ7 5แ.94 

แ.ใ ผนการสรรหา บรรจุ ละตงตัๅง 

 การประมิน฿นรืไองผนการสรรหา บรรจุ ละตงตัๅง ป็นการประมินวา สวนราชการเดຌด านินการ
฿นรืไองตอเปนีๅเดຌมากนຌอยพียง฿ด กลาวคือ มีการจัดท าผนการสรรหา ละสามารถสรรหา บรรจุ ละตงตัๅง
ขຌาราชการเดຌตามกรอบอัตราก าลัง ดยมีอัตราวางเมกินกวารຌอยละ ๆ ของกรอบอัตราก าลัง 
 จากการติดตามละประมินผลการด านินงาน฿นปงบประมาณ โ55้ พบวา สวนราชการสวน฿หญ 
ิรຌอยละ 48.84) มีผนละสามารถสรรหา บรรจุ ละตงตัๅงเดຌตามกรอบอัตราก าลัง ดยมีอัตราวางเมกินกวา
รຌอยละ ๆ ของกรอบอัตราก าลัง ฿นขณะทีไ สวนราชการรຌอยละ ไ6.51 มีผนละสามารถสรรหา บรรจุละ
ตงตัๅงเดຌตามกรอบอัตราก าลัง ดยมีอัตราวางกินกวารຌอยละ ๆ ละยังคงมีสวนราชการอีกรຌอยละ ใ.88 

ระบุวา สวนราชการของตน มีพียงนวทางละกรอบระยะวลา฿นการสรรหา บรรจุ ละตงตัๅงอยางเมป็น
ทางการทานัๅน นอกจากนีๅ ยังมีสวนราชการอีก แ หง ประมินตนองวา เมมีการด านินการ฿นรืไองผน 

การสรรหา บรรจุ ละตงตัๅง 
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ตารางทีไ โ5 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55้ 

 รืไองผนการสรรหา บรรจุ ละตงตัๅง 

ขัๅนด านินการ กณฑ์การประมิน 

ผลการประมิน 

จ านวน 

สวนราชการ 
ิหงี 

รຌอยละ 

แ 
มีนวทางละกรอบระยะวลา฿นการสรรหา บรรจุ ละตงตัๅง
อยางเมป็นทางการชัดจน 

5 ใ.88 

โ 
มีผนละสามารถสรรหา บรรจุ ละตงตัๅงเดຌตามกรอบอัตราก าลัง 
ดยมีอัตราวางกินกวารຌอยละ 6 ของกรอบอัตราก าลัง 

ๆเ ไๆ.51 

ใ 
มีผนละสามารถสรรหา บรรจุ ละตงตัๅงเดຌตามกรอบอัตราก าลัง 
ดยมีอัตราวางเมกินกวารຌอยละ 6 ของกรอบอัตราก าลัง 

63 ไ่.84 

แ.ไ ผนบริหารจัดการกลุมบุคลากรทีไมีทักษะ หรือสมรรถนะสูง 

 การประมิน฿นรืไองผนบริหารจัดการกลุมบุคลากรทีไมีทักษะหรือสมรรถนะสูง ป็นการประมินวา
สวนราชการด านินการ฿นรืไองตอเปนีๅเดຌมากนຌอยพียง฿ด กลาวคือ มีการจัดท าบบบรรยายลักษณะงาน (Job 

Descriptions) ละมีผนพัฒนาทางกຌาวหนຌา฿นอาชีพ (Career Development Plan) ส าหรับต าหนงส าคัญ โ 
฿นกลุมภารกิจหลักของสวนราชการตลอดจนมีการก าหนดหลักกณฑ์ วิธีการ ฿นการคัดลือกบุคลากรพืไอ฿หຌ
เดຌมาซึไงกลุมบุคคลทีไมีทักษะ หรือสมรรถนะสูง พรຌอมทัๅงมีการจัดท าผนพัฒนารายบุคคลตามผนพัฒนา 
ทางกຌาวหนຌา฿นอาชีพ 

 จากการติดตามละประมินผลการด านินงาน฿นปงบประมาณ โ55้ พบวา สวนราชการสวน฿หญ 
ิรຌอยละ 5ๆ.5้ี สามารถด านินการเดຌตามกณฑ์การประมินทีไก าหนดดังกลาวขຌางตຌน ฿นขณะทีไ สวนราชการ
รຌอยละ โ็.้แ ด านินการ฿นขัๅนมีผนพัฒนาทางกຌาวหนຌา฿นอาชีพ (Career Development Plan) ส าหรับ
ต าหนงส าคัญ โ ฿นกลุมภารกิจหลักของสวนราชการ ส าหรับสวนราชการทีไมีพียงบบบรรยายลักษณะงาน 
ิJob Descriptions) ของต าหนงงานส าคัญ โ ฿นกลุมภารกิจหลักของสวนราชการ มีรຌอยละ แใ.้5 นอกจากนีๅ
ยังมีสวนราชการอีก โ หง ประมินตนองวา เมมีการด านินการ฿นรืไองการบริหารจัดการกลุมบุคลากรทีไมีทักษะ
หรือสมรรถนะสูง 
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ตารางทีไ โ6 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55้ 

 รืไองผนบรหิารจดัการกลุมบุคลากรทีไมีทักษะ หรือสมรรถนะสูงพืไอตรียมละพัฒนาอยางป็นระบบ 

ขัๅนด านินการ กณฑ์การประมิน 

ผลการประมิน 

จ านวน 

สวนราชการ 
ิหงี 

รຌอยละ 

แ 
มีบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) ของต าหนง
งานส าคัญ โ ฿นกลุมภารกิจหลักของสวนราชการ 

แ8 แใ.95 

โ 
มีผนพัฒนาทางกຌาวหนຌา฿นอาชีพ (Career Development Plan)

ส าหรับต าหนงส าคัญโ ฿นกลุมภารกิจหลักของสวนราชการ 
ใๆ 27.91 

ใ 

ก าหนดหลักกณฑ์ วิธีการ ฿นการคัดลือกบุคลากร พืไอ฿หຌเดຌมา
ซึไงกลุมบุคคลทีไมีทักษะ หรือสมรรถนะสูง ละจัดท าผนพัฒนา 
รายบุคคลตามผนพัฒนาทางกຌาวหนຌา฿นอาชีพ พืไอตรียมละ
พัฒนาอยางป็นระบบ 

็ใ 56.59 

แ.5 ผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ พืไอสรຌางความตอนืไอง฿นการบริหารราชการ 

 การประมิน฿นรืไองผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ พืไอสรຌางความตอนืไอง฿นการบริหาร
ราชการ ป็นการประมินวา สวนราชการเดຌด านินการ฿นรืไองตอเปนีๅเดຌมากนຌอยพียง฿ด กลาวคือ สวนราชการ
มีการก าหนดต าหนงหลักทีไตຌองการสรຌางความตอนืไอง฿นการบริหารราชการ พรຌอมก าหนดกณฑ์คุณสมบัติ  
ทีไหมาะสมส าหรับต าหนงหลักดังกลาว (Success Profile) ละมีการประมินสมรรถนะทีไจ าป็นส าหรับ
ต าหนงหลักดังกลาวกับบุคลากรผูຌมีสิทธิทุกคน พรຌอมทัๅงมีผนพัฒนารายบุคคลตามผนการสรຌางละพัฒนา
ผูຌบริหารพืไอความตอนืไอง฿นการบริหารราชการ  
 จากการติดตามละประมินผลการด านินงาน฿นปงบประมาณ โ55้ พบวา มีสวนราชการพียง 
รຌอยละ ใแ.็่ ทานัๅนทีไประมินตนองวา เดຌด านินการครบตามกณฑ์การประมินทีไก าหนดขຌางตຌน ตสวนราชการ
สวน฿หญ ิรຌอยละ ใโ.5ๆี มีพียงการก าหนดต าหนงหลักทีไตຌองการสรຌางความตอนืไอง฿นการบริหารราชการ 
พรຌอมก าหนดกณฑ์คุณสมบัติทีไ หมาะสมส าหรับต าหนงหลักดังกลาว ิSuccess Profile) ฿นขณะทีไ 
มีสวนราชการอีก แเ หง หรือคิดป็นรຌอยละ ็.75 ทีไยังเมมีผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ 

พืไอสรຌางความตอนืไอง฿นการบริหารราชการ 
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ตารางทีไ โ7 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ559 

 รืไองผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับพืไอสรຌางความตอนืไอง฿นการบริหารราชการ 

ขัๅนด านินการ กณฑ์การประมิน 

ผลการประมิน 

จ านวน 

สวนราชการ 
ิหงี 

รຌอยละ 

แ 

ก าหนดต าหนงหลักทีไตຌองการสรຌางความตอนืไอง฿นการบริหาร
ราชการ พรຌอมกณฑ์คุณสมบัติทีไหมาะสมส าหรับต าหนงหลัก
ดังกลาว 

42 32.56 

โ 

ประมินสมรรถนะทีไจ าป็นส าหรับต าหนงหลักกับบุคลากร 

ผูຌมีสิทธิทุกคน พืไอจัดท าผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหาร
อยางป็นระบบ 

ใๆ 27.91 

ใ 
มีผนพัฒนารายบุคคลตามผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหาร
พืไอความตอนืไอง฿นการบริหารราชการ 

41 31.78 

มิติทีไ โ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Operational Efficiency) 

 ฿นการประมินมิติประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล มีประดในการประมินอยู
ใ ประดใน เดຌก แี สัดสวนคา฿ชຌจายดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความหมาะสมละสะทຌอนผลิตภาพของ
บุคลากร (Productivity) 2ี ฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌอง พรຌอมทีไจะน าเป฿ชຌ
ประยชน์อยูสมอ ละ ใี การพัฒนาระบบสารสนทศพืไอสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  

฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน  
 จากการติดตามละประมินผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ประจ าป
งบประมาณ โ55้ ฿นมิติประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล฿นภาพรวม พบวา ประดในทีไ
สวนราชการด านินการเดຌดีทีไสุดคือ รืไองการด านินการ฿หຌฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌอง
พรຌอมทีไจะน าเป฿ชຌประยชน์เดຌสมอ ดยมีคะนนรຌอยละ ้ไ.57 รองลงมาคือ การพัฒนาระบบสารสนทศ
พืไอสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน ิคะนนรຌอยละ ่3.98ี สวนรืไองทีไ
สวนราชการด านินการเดຌนຌอยทีไสุด คือ รืไองการบริหารจัดการสัดสวนคา฿ชຌจายดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

฿หຌมีความหมาะสมละสะทຌอนผลิตภาพของบุคลากร (Productivity) ซึไงเดຌคะนนรຌอยละ ็3.90 
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โ.แ สัดสวนคา฿ชຌจายดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความหมาะสมละสะทຌอนผลิตภาพของบุคลากร  
(Productivity) 

 การประมิน฿นรืไองสัดสวนคา฿ชຌจายดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความหมาะสมละสะทຌอนผลิตภาพ
ของบุคลากร (Productivity) ป็นการประมินวา สวนราชการเดຌด านินการ฿นรืไองตอเปนีๅเดຌมากนຌอยพียง฿ด 
เดຌก มีการจัดท ารายงานตຌนทุนรวม ละตຌนทุนกิจกรรมยอยกีไยวกับบุคลากรของสวนราชการ ประจ าป
งบประมาณ ตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไกรมบัญชีกลางก าหนด ละมีการปรียบทียบผลการค านวณตຌนทุนของ
ปงบประมาณปัจจุบันกับปงบประมาณทีไผานมาวา มีการปลีไยนปลงพิไมขึๅนหรือลดลงอยางเร รวมทัๅงวิคราะห์ 
ถึงสาหตุของการปลีไยนปลงดังกลาว นอกจากนัๅน คือ มีการจัดท าผนพิไมประสิทธิภาพก าลังคน ประจ าป
งบประมาณ ดยก าหนดป้าหมายของการพิไมประสิทธิภาพ฿หຌชัดจน พืไอน าเปพิไมประสิทธิภาพของก าลังคน
฿นปงบประมาณถัดเป  
 จากการติดตามละประมินผลการด านินงาน฿นปงบประมาณ โ559 พบวา สวนราชการพียงรຌอยละ
34.11 สามารถด านินการเดຌครบตามกณฑ์การประมินทีไก าหนดขຌางตຌน ตสวนราชการสวน฿หญ ิรຌอยละ 
55.04ี ด านินการเดຌพียงปรียบทียบผลการค านวณตຌนทุนของปงบประมาณปัจจุบันกับปงบประมาณทีไผานมาวา
มีการปลี ไยนปลงพิไมขึ ๅนหรือลดลงอยางเร พรຌอมทัๅงวิคราะห์ถึงสาหตุของการปลี ไยนปลงดังกลา ว  
ละมีสวนราชการอีก รຌอยละ 9.30 ซึไงมีพียงรายงานตຌนทุนรวม ละตຌนทุนกิจกรรมยอยกีไยวกับบุคลากร
ของสวนราชการ ประจ าปงบประมาณ ตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไกรมบัญชีกลางก าหนดทานัๅน นอกจากนีๅ  
ยังมีสวนราชการอีก โ หง ประมินตนองวา เมมีการด านินการ฿นการจัดท าสัดสวนคา฿ชຌจายดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความหมาะสมละสะทຌอนผลิตภาพของบุคลากร 

ตารางทีไ โ่ สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ559 
 รืไองสัดสวนคา฿ชຌจาย ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความหมาะสมละสะทຌอนผลิตภาพของ

บุคลากร (Productivity) 

ขัๅนด านินการ กณฑ์การประมิน 

ผลการประมิน 

จ านวน 

สวนราชการ 
ิหงี 

รຌอยละ 

แ 

มีรายงานตຌนทุนรวม ละตຌนทุนกิจกรรมยอยกีไยวกับบุคลากรของ 

สวนราชการ ประจ าปงบประมาณ ตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไ
กรมบัญชีกลางก าหนด 

12 9.30 

โ 

ปรียบทียบผลการค านวณตຌนทุนของปงบประมาณปัจจุบันกับ
ปงบประมาณทีไผานมาวา มีการปลีไยนปลงพิไมขึๅนหรือลดลงอยางเร 
พรຌอมทัๅงวิคราะห์ถึงสาหตุของการปลีไยนปลงดังกลาว 

71 55.04 

ใ 

จัดท าผนพิไมประสิทธิภาพก าลังคน ประจ าปงบประมาณ พรຌอมทัๅง
ก าหนดป้าหมายการพิไมประสิทธิภาพ฿หຌชัดจน ิสามารถวัดผลเดຌี  
พืไอน าเป฿ชຌพิไมประสิทธิภาพก าลังคน฿นรอบปงบประมาณถัดเป ดยผนฯ 
ดังกลาวเดຌรับความหในชอบจากผูຌบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

44 34.11 
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โ.โ ฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌอง พรຌอมทีไจะน าเป฿ชຌประยชน์สมอ 

 การประมิน฿นรืไองฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌอง พรຌอมทีไจะน าเป฿ชຌ
ประยชน์สมอ ป็นการประมินวา สวนราชการเดຌด านินการ฿นรืไองตอเปนีๅเดຌมากนຌอยพียง฿ด กลาวคือ สวนราชการ 
มีการจัดท าระบบทคนลยีสารสนทศ฿นการจัดกใบขຌอมูลกีไยวกับบุคคลของสวนราชการ ละมีการปรับปรุง
ฐานขຌอมูลอยางสมไ าสมอละทันทวงที นอกจากนัๅน ฐานขຌอมูลดังกลาวยังสามารถชืไอมยงกับระบบ DPIS ของ
ส านักงาน ก.พ. ดยขຌอมูล ณ วันทีไ แ มษายน มีความถูกตຌองตรงกัน  
 จากการติดตามละประมินผลการด านินงาน฿นปงบประมาณ โ55้ พบวา สวนราชการสวน฿หญ 
ิรຌอยละ ่ไ.50ี สามารถด านินการเดຌครบตามกณฑ์การประมินทีไก าหนดขຌางตຌน สวนราชการรຌอยละ แไ.73

ประมินตนองวา เดຌปรับปรุงฐานขຌอมูลกีไยวกับบุคคล฿นระบบทคนลยีสารสนทศอยางสมไ าสมอมืไอขຌอมูล 

มีการปลีไยนปลง ฿นขณะทีไสวนราชการรຌอยละ เ.็7 มีพียงการ฿ชຌระบบทคนลยีสารสนทศ฿นการจัดกใบ
ขຌอมูลกีไยวกับบุคคลทานัๅน  

ตารางทีไ โ้ สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ559 

 รืไองฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌอง พรຌอมทีไจะน าเป฿ชຌประยชน์อยูสมอ 

ขัๅนด านินการ กณฑ์การประมิน 

ผลการประมิน 

จ านวน 

สวนราชการ 
ิหงี 

รຌอยละ 

แ 
มีระบบทคนลยีสารสนทศ฿นการจัดกใบขຌอมูลกีไยวกับบุคคล
ของสวนราชการ 

แ 0.77 

โ 
มีการปรับปรุงฐานขຌอมูลกีไยวกับบุคคล฿นระบบทคนลยี
สารสนทศอยางสมไ าสมอละทันทวงที 

แ้ แไ.73 

ใ 

ฐานขຌอมูลกีไยวกับบุคคล฿นระบบทคนลยีสารสนทศของ
สวนราชการสามารถชืไอมยงกับระบบ DPIS ของส านักงาน ก.พ. 
ละขຌอมูล ณ แ มษายน มีความถูกตຌองตรงกัน 

แเ9 ่ไ.50 

โ.ใ การพัฒนาระบบสารสนทศพืไอสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมีประสิทธิภาพ 

 การประมิน฿นรืไองการพัฒนาระบบสารสนทศพืไอสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมี
ประสิทธิภาพ ป็นการประมินวา สวนราชการเดຌด านินการ฿นรืไองตอเปนีๅเดຌมากนຌอยพียง฿ด กลาวคือ มีการ฿ชຌ
ทคนลยีสารสนทศ฿นระบบงานหรือระบบการ฿หຌบริการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ละมีการพัฒนา
ระบบงานหรือระบบการ฿หຌบริการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไสามารถชืไอมยงกับระบบทคนลยี
สารสนทศฐานขຌอมูลกีไยวกับบุคคลเดຌอยางนຌอย ใ ระบบ นอกจากนัๅน ยังมีการน าขຌอคิดหใน/ขຌอสนอนะ 
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จากผูຌ฿ชຌระบบสารสนทศทีไพัฒนาขึๅนดังกลาว มาปรับปรุง฿หຌการ฿ชຌระบบสารสนทศ฿นรอบปงบประมาณถัดเปมี
ประสิทธิภาพยิไงขึๅน 

 จากการติดตามละประมินผลการด านินงาน฿นปงบประมาณ โ55้ พบวา สวนราชการสวน฿หญ 
ิรຌอยละ ๆ2.79ี สามารถด านินการเดຌตามกณฑ์การประมินทีไก าหนดดังกลาวขຌางตຌน สวนราชการทีไหลือ  
ิรຌอยละ โๆ.3ๆี ด านินการเดຌถึงขัๅนมีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการ฿หຌบริการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทีไสามารถชืไอมยงกับระบบทคนลยีสารสนทศฐานขຌอมูลกีไยวกับบุคคล เดຌอยางนຌอย ใ ระบบ ละ 

สวนราชการอีกรຌอยละ แเ.85 ด านินการเดຌ฿นระดับพืๅนฐาน กลาวคือ มีการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ฿น
ระบบงานหรือระบบการ฿หຌบริการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลทานัๅน  

ตารางทีไ 30 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55้ 

 รืไองการพัฒนาระบบสารสนทศพืไอสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน 

ขัๅนด านินการ กณฑ์การประมิน 

ผลการประมิน 

จ านวน 

สวนราชการ 
ิหงี 

รຌอยละ 

แ 
มีการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ฿นระบบงานหรือระบบการ฿หຌบริการ
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

แ4 แเ.85 

โ 

มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการ฿หຌบริการดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทีไสามารถชืไอมยงกับระบบทคนลยี
สารสนทศฐานขຌอมูลกีไยวกับบุคคลเดຌอยางนຌอย ใ ระบบ 

ใไ โๆ.36 

ใ 

มีการน าขຌอคิดหใน/ขຌอสนอนะจากผูຌ฿ชຌงาน฿นระบบสารสนทศ
ทีไพัฒนาขึๅนตามขຌอ โ มาปรับปรุง฿หຌการ฿ชຌระบบสารสนทศ
฿นรอบปงบประมาณถัดเปมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน 

่แ 62.79 

มิติทีไ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHRM Program Effectiveness) 

 ฿นการประมินมิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มีประดในการประมินสวนราชการ  
อยู โ ประดใน คือ แี ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ละ โี ระบบการจัดการความรูຌ ดยการสนับสนุน  

฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนาอยางตอนืไอง พืไอพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ 

 จากการติดตามละประมินผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ประจ าป
งบประมาณ โ559 มิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล พบวา สวนราชการด านินการ฿นรืไองระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงานเดຌคะนนรຌอยละ 98.45 สวนระบบการจัดการความรูຌ ดยการสนับสนุน฿หຌกิด
การรียนรูຌละพัฒนาอยางตอนืไองพืไอพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ เดຌคะนนรຌอยละ 79.84 
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ใ.แ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

 การประมิน฿นรืไองระบบบริหารผลการปฏิบัติงานป็นการประมินวา สวนราชการเดຌด านินการ฿นรืไอง
ตอเปนีๅเดຌมากนຌอยพียง฿ด กลาวคือ สวนราชการเดຌปฏิบัติตามหลักกณฑ์ละวิธีการประมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ทีไ นร แเแโ/ว โเ ลงวันทีไ ใ กันยายน โ55โ รืไอง หลักกณฑ์ละวิธีการ
ประมินผลการปฏิบัติราชการของขຌาราชการพลรือนสามัญ ดยมีการจัดท าตัวชีๅวัดระดับบุคคลทีไสอดคลຌอง  

กับภารกิจละผลผลิตหลัก หรือมาตรฐานงาน (Job Standard) ของต าหนงตามทีไก าหนด ผลการประมินทีไเดຌ
สามารถจ านกความตกตางละจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของขຌาราชการเดຌอยางชัดจนละมีประสิทธิภาพ 
ละสามารถน าเป฿ชຌประยชน์฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล ชน การลืไอนงินดือน การพัฒนาขຌาราชการ
ก าหนดป็นงืไอนเข฿นการคัดลือกบุคคลทีไมีทักษะหรือสมรรถนะสูงพืไอพัฒนาทางกຌาวหนຌา฿นอาชี พ หรือ
ก าหนดป็นงืไอนเข฿นการปรับลืไอนต าหนงทีไสูงขึๅน ป็นตຌน 

 จากการติดตามละประมินผลการด านินงาน฿นปงบประมาณ โ55้ พบวา สวนราชการสวน฿หญ 
ิรຌอยละ ้ๆ.12) สามารถด านินการเดຌตามกณฑ์การประมินทีไก าหนดขຌางตຌน   

ตารางทีไ ใแ สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55้ 

 รืไองระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ขัๅนด านินการ กณฑ์การประมิน 

ผลการประมิน 

จ านวน 

สวนราชการ 
ิหงี 

รຌอยละ 

แ 
ปฏิบัติตามหลักกณฑ์ละวิธีการประมินผลการปฏิบัติราชการ
ตาม ว โเ/โ55โ 

แ 0.78 

โ 
KPI ระดับบุคคลสอดคลຌองกับภารกิจละผลผลิตหลัก หรือ
มาตรฐานงาน (Job Standard) ของต าหนงตามทีไก าหนด 

4 3.10 

ใ 

ผลการประมินทีไเดຌสามารถจ านกความตกตางละจัดล าดับผล
การปฏิบัติงานของขຌาราชการเดຌอยางชัดจนละมีประสิทธิภาพ 
ดยถูกน าเป฿ชຌประยชน์พืไอการลืไอนงินดือน การพัฒนา
ขຌาราชการ ก าหนดป็นงืไอนเข฿นการคัดลือกบุคคลทีไมีทักษะ  
หรือสมรรถนะสูง พืไอพัฒนาทางกຌาวหนຌา฿นอาชีพ ก าหนดป็น
งืไอนเข฿นการปรับลืไอนต าหนงทีไสูงขึๅน พืไอ฿ชຌ฿นการปรับปรุง
ละพัฒนาคุณภาพงานของขຌาราชการ ฯลฯ 

124 96.12 
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3.2 การสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนาอยางตอนืไอง 

 การประมิน฿นรืไองการสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนาอยางตอนืไอง ป็นการประมินวา สวนราชการ
เดຌด านินการ฿นรืไองตอเปนีๅเดຌมากนຌอยพียง฿ด กลาวคือ สวนราชการมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

องค์ความรูຌ (Knowledge Management) ภาย฿นของสวนราชการ เมนຌอยกวา โ รืไอง ละมีระบบการสอนงาน 
(Coaching หรือ On-the-Job Training) ของบุคลากรระดับหัวหนຌางาน หรือการถายอนความรูຌจากผูຌทีไจะ
กษียณอายุราชการอยางมีบบผน ดยฉพาะองค์ความรูຌ฿นภารกิจหลัก ละรวบรวมป็นขຌอมูลองค์ความรูຌ
พืไอประยชน์฿นการรียนรูຌของบุคลากรผูຌปฏิบัติงานรุนตอเป นอกจากจะมีระบบการสอนงานดังกลาวขຌางตຌนลຌว 
ยังมีการประมินประสิทธิผลของการพัฒนาละการรียนรูຌ฿นระบบการสอนงานของบุคลากรละหัวหนຌางาน 
พืไอ฿หຌบุคลากรผูຌปฏิบัติงานมีทักษะละสมรรถนะทีไจ าป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ละน าเป฿ชຌ฿นการปรับปรุงระบบ
การสอนงาน฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน 

 จากการติดตามละประมินผลการด านินงาน฿นปงบประมาณ โ55้ พบวา สวนราชการสวน฿หญ
ิรຌอยละ ไ่.8ไี สามารถด านินการเดຌตามกณฑ์การประมินทีไก าหนดดังกลาว ฿นขณะทีไสวนราชการ 

รຌอยละ ไ1.86 ด านินการถึงขัๅนมีระบบการสอนงาน ิCoaching หรือ On-the-Job Training) ของบุคลากร
ระดับหัวหนຌางาน หรือการถายอนความรูຌจากผูຌทีไจะกษียณอายุราชการอยางมีบบผน ดยฉพาะองค์ความรูຌ
฿นภารกิจหลัก ละรวบรวมป็นขຌอมูลองค์ความรูຌพืไอประยชน์฿นการรียนรูຌของบุคลากรผูຌปฏิบัติงานรุนตอเป 
สวนราชการทีไหลือ ิรຌอยละ ้.30ี ด านินการเดຌพียง฿หຌมีระบบการบริหารจัดการองค์ความรูຌ (Knowledge 

Management) ภาย฿นของสวนราชการ เมนຌอยกวา โ รืไอง ตเมมีระบบการสอนงานละยังเมเดຌมีการประมิน
ประสิทธิภาพละประสิทธิผลของการพัฒนาละรียนรูຌ 
ตารางทีไ ใโ สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55้ 
 รืไองระบบการจัดการความรูຌดยสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนาอยางตอนืไอง พืไอพัฒนา

บุคลากรของสวนราชการ 

ขัๅนด านินการ กณฑ์การประมิน 

ผลการประมิน 

จ านวน 

สวนราชการ 
ิหงี 

รຌอยละ 

แ 
มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรูຌ (Knowledge Management) ภาย฿น
ของสวนราชการ เมนຌอยกวา โ รืไอง 

แโ ้.ใ0 

โ 

มีระบบการสอนงาน (Coaching หรือ On-the-job Training) ของบุคลากร
ระดับหัวหนຌางาน หรือการถายอนความรูຌจากผูຌทีไจะกษียณอายุราชการ
อยางมีบบผน ดยฉพาะองค์ความรูຌ฿นภารกิจหลัก ละรวบรวมป็นขຌอมูล
องค์ความรูຌพืไอประยชน์฿นการรียนรูຌของบุคลากรผูຌปฏิบัติงานรุนตอเป 

5ไ 41.86 

ใ 

มีการประมินประสิทธิผลของการพัฒนาละการรียนรูຌ฿นระบบ 

การสอนงานของบุคลากรละหัวหนຌางาน พืไอ฿หຌบุคลากรผูຌปฏิบัติงาน 

มีทักษะละสมรรถนะทีไจ าป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ละน าเป฿ชຌ 
฿นการปรับปรุงระบบการสอนงาน฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน 

ๆ3 ไ่.84 



รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีงบประมาณ 2559 62 

 

มิติทีไ ไ ความพรຌอมรับผดิดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Accountability) 

 ฿นการประมินมิติความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีประดในการประมินสวนราชการ
อยู โ ประดใน เดຌก แี การสงสริม฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมีธรรมาภิบาล ละ โี บทบาท
ของผูຌน าตอการด านินการกีไยวกับจริยธรรม กฎหมาย ละความรับผิดชอบตอการตั ดสิน฿จดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พืไอการก ากับละดูลองค์กรทีไดี 
 จากการติดตามละประมินผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ประจ าป
งบประมาณ โ55้ มิติความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล พบวา สวนราชการด านินการ฿นรืไอง
บทบาทของผูຌน าตอการด านินการกีไยวกับจริยธรรม กฎหมาย ละความรับผิดชอบตอการตัดสิน฿จ  

ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล พืไอการก ากับละดูลองค์กรทีไดี เดຌดี ฿นระดับคะนนทีไ ฿กลຌคียงกับ 

การด านินการรืไองการสงสริม฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมีธรรมาภิบาล ดยมีคะนน 

การประมินรຌอยละ ้่.แ9 ละรຌอยละ ้็.้3 ตามล าดับ  

4.1 การสงสริม฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมีธรรมาภิบาล 

 การประมิน฿นรืไองการสงสริม฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมีธรรมาภิบาล ป็น
การประมินวา สวนราชการเดຌด านินการ฿นรืไองตอเปนีๅมากนຌอยพียง฿ด กลาวคือ สวนราชการเดຌด านินการ
บริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักกณฑ์ วิธีการทีไก าหนด฿น กฎ ระบียบ หรือหนังสือวียน ของ ก.พ. ดยค านึงถึง
ระบบคุณธรรม ซึไงมีการพิจารณาความรูຌ ความสามารถ ความสมอภาค ความป็นธรรม ละประยชน์  
ของทางราชการดຌวย นอกจากนัๅน ยังจัด฿หຌมีกลเกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
พืไอสริมสรຌางความชืไอมัไนวา ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลป็นเปตามระบบคุณธรรม 

 จากการติดตามละประมินผลการด านินงาน฿นปงบประมาณ โ55้ พบวา สวนราชการสวน฿หญ 
ิรຌอยละ ้ใ.80ี ประมินตนองวา มีการด านินการเดຌตามกณฑ์การประมินทีไก าหนด 

ตารางทีไ ใใ สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55้ 
 รืไองการสงสริม฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมีธรรมาภิบาล 

ขัๅนด านินการ กณฑ์การประมิน 

ผลการประมิน 

จ านวน 

สวนราชการ 
ิหงี 

รຌอยละ 

แ 
มีการด านินการตามหลักกณฑ์ วิธีการทีไก าหนด฿นกฎ ก.พ. ระบียบ ก.พ. 
หรือ หนังสือวียน ก.พ. 

ู ู 

โ 

การพิจารณาตามขຌอ แ ป็นการพิจารณาดยค านึงถึงระบบคุณธรรม 

ป็นส าคัญ ิความรูຌ ความสามารถ ความสมอภาค ความป็นธรรมละ
ประยชน์ของทางราชการี 

่ ๆ.โ0 

ใ 

จัด฿หຌมีกลเกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

สวนราชการ พืไอสรຌางความชืไอมัไนวา ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ป็นเปตามระบบคุณธรรม 

แโ1 ้ใ.80 



รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีงบประมาณ 2559 63 

 

ไ.โ บทบาทของผูຌน าตอการด านินการกีไยวกับจริยธรรม กฎหมาย ละความรับผิดชอบตอการตัดสิน฿จ
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การประมิน฿นรืไองบทบาทของผูຌน าตอการด านินการกีไยวกับจริยธรรม กฎหมาย ละความรับผิดชอบ
ตอการตัดสิน฿จดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ป็นการประมินบทบาทของผูຌน าหรือผูຌบริหารสวนราชการ฿น 
ใ ประดใน เดຌก แี ผูຌน าองค์กรมีกระบวนการ฿นการสรຌางบรรยากาศพืไอสงสริม ก ากับ ละสงผล฿หຌบุคลากร
฿นองค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย ละมีจริยธรรม โี ผูຌน าองค์กรมีสวนรวม฿นการพัฒนากลุมบุคลากรทีไมีทักษะ
หรือสมรรถนะสูง฿หຌอยูกับองค์กร ละการพัฒนาผูຌน า฿นอนาคตขององค์กรพืไอ฿หຌการบริหารราชการป็นเป
อยางตอนืไอง ใี ผูຌน าองค์กรมีสวนรวม฿นการปຂดอกาส฿หຌขຌาราชการมีสวนรวม฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  จากการติดตามละประมินผลการด านินงาน฿นปงบประมาณ โ55้ พบวา สวนราชการสวน฿หญ 
ิรຌอยละ ้5.ใ5ี ประมินวา ผูຌน าของตนองมีการด านินการทัๅง ใ ประดในการประมินดังกลาวขຌางตຌน  

ตารางทีไ ใไ สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55้ 

 รืไองบทบาทของผูຌน าตอการด านินการกีไยวกับจริยธรรม กฎหมาย ละความรับผิดชอบตอ 

 การตัดสิน฿จดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

กณฑ์การประมิน 

ผลการประมิน 

จ านวน 

สวนราชการ 
ิหงี 

รຌอยละ 

มีการด านินการ แ กระบวนการ แ เ.็7 

มีการด านินการ โ กระบวนการ 5 ใ.88 

มีการด านินการ ใ กระบวนการ แโ3 ้5.ใ5 

มิติทีไ 5 คุณภาพชีวิตการท างานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน 

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

 ฿นการประมินมิติคุณภาพชีวิตการท างานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน มีประดในการประมิน
การด านินการของสวนราชการอยู โ ประดใน เดຌก แี การด านินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขຌาราชการ โี ระบบการท างานทีไอืๅอประยชน์รวมกันระหวางปัจจกบุคคลกับองค์กร  
 จากการติดตามละประมินผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ประจ าป
งบประมาณ โ55้ มิติคุณภาพชีวิตการท างานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน พบวา สวนราชการ
ด านินการ฿นรืไองการพัฒนาระบบการท างานทีไอืๅอประยชน์รวมกันระหวางปัจจกบุคคลกับองค์กร เดຌคะนน
รຌอยละ ้่.ไ5 ฿นขณะทีไ การด านินการรืไองการด านินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการ 
เดຌคะนนรຌอยละ ้เ.96 
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5.แ การด านินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการ 

 การประมิน฿นรืไองการด านินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการ ป็น
การประมินวา สวนราชการเดຌมีการด านินการ฿นรืไองตอเปนีๅเดຌมากนຌอยพียง฿ด กลาวคือ สวนราชการเดຌจัด฿หຌมี
อุปกรณ์ละกระบวนการจຌาหนຌาทีไสัมพันธ์ขัๅนพืๅนฐานพืไออ านวยความสะดวก฿นการปฏิบัติงาน฿หຌกับบุคลากร 
จัด฿หຌมีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของขຌาราชการทีไสะทຌอนภาพการท างานของสวนราชการ
ดยสามารถด านินการเดຌครอบคลุมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการ฿นทุกมิติ ละกิจกรรม
ทีได านินการมีมากกวาครึไงหนึไงของกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ฯ 

 จากการติดตามละประมินผลการด านินงานปงบประมาณ โ55้ พบวา สวนราชการสวน฿หญ 
ิรຌอยละ ็5.9็ี มีการด านินการเดຌตามกณฑ์การประมินดังกลาวขຌางตຌน ตยังมีสวนราชการ รຌอยละ ใ.แ0 
ทีได านินการเดຌ฿นระดับพืๅนฐาน คือ จัด฿หຌมีอุปกรณ์ละกระบวนการจຌาหนຌาทีไสัมพันธ์ขัๅนพืๅนฐาน พืไออ านวย
ความสะดวก฿นการปฏิบัติงาน฿หຌกับบุคลากรทานัๅน 

ตารางทีไ ใ5 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ559 

 รืไองการด านินการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตขຌาราชการ 

ขัๅนด านินการ กณฑ์การประมิน 

ผลการประมิน 

จ านวน 

สวนราชการ 
ิหงี 

รຌอยละ 

แ 
จัด฿หຌมีอุปกรณ์ละกระบวนการจຌาหนຌาทีไสัมพันธ์ขัๅนพืๅนฐาน
พืไออ านวยความสะดวก฿นการปฏิบัติงาน฿หຌกับบุคลากร 

4 3.10 

โ 

จัด฿หຌมีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขຌาราชการพลรือนสามัญทีไสะทຌอนภาพการท างานของสวนราชการ
ดยสามารถด านินการเดຌครอบคลุม฿นทุกมิติ ตกิจกรรม 

ทีได านินการมีนຌอยกวาครึไงหนึไงของกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ฯ 

27 20.93 

ใ 

จัด฿หຌมีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขຌาราชการพลรือนสามัญทีไสะทຌอนภาพการท างานของสวนราชการ
ดยสามารถด านินการเดຌครอบคลุม฿นทุกมิติละกิจกรรม 

ทีได านินการมีมากกวาครึไงหนึไงของกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ฯ 

98 75.97 

5.โ ระบบการท างานทีไอืๅอประยชน์รวมกันระหวางปัจจกบุคคลกับองค์กร 

 การประมิน฿นรื ไองระบบการท างานทีไอืๅอประยชน์รวมกันระหวางปัจจกบุคคลกับองค์กร  
ป็นการประมินวา สวนราชการเดຌด านินการพัฒนาระบบวิธีการท างานทีไสามารถชวย฿หຌบุคลากรสามารถ
ท างานเดຌตใมศักยภาพ สามารถสรຌางสรรค์ละสงมอบงานทีไมีคุณภาพ฿หຌกับสวนราชการ ทัๅงนีๅ ตามผลการด านินการ
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ทีไปรากฏ฿นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสวนราชการ ฿นมิติดຌานการท างาน ซึไงประกอบดຌวย การปรับปรุง
สภาพวดลຌอมละบรรยากาศ฿นการท างาน การพัฒนาระบบละวิธีการท างาน การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ทีไมีประสิทธิภาพตามหลักคุณธรรม หรือเม อยางเร 

 จากการติดตามละประมินผลการด านินงาน฿นปงบประมาณ โ55้ ฿นรื ไองระบบการท างานทีไ 
อืๅอประยชน์รวมกันระหวางปัจจกบุคคลกับองค์กร พบวา สวนราชการสวน฿หญ  ิรຌอยละ ้่.ไ5ี ประมิน
ตนองวา เดຌด านินการ฿นรืไองนีๅตามกณฑ์การประมินทีไก าหนด 

ตารางทีไ ใ6 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿นปงบประมาณ โ55้ 

 รืไองระบบการท างานทีไอืๅอประยชน์รวมกันระหวางปัจจกบุคคลกับองค์กร 

กณฑ์การประมิน 

ผลการประมิน 

จ านวน 

สวนราชการ 
ิหงี 

รຌอยละ 

฿หຌสวนราชการอธิบายวิธีการท างานทีไสามารถชวย฿หຌบุคลากรสามารถท างานเดຌ
ตใมศักยภาพ สามารถสรຌางสรรค์ละสงมอบผลงานทีไมีคุณภาพ฿หຌกับสวนราชการ 
ทัๅงนีๅ ตามผลการด านินการทีไปรากฏ฿นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของสวนราชการ ฿นมิติดຌานการท างาน 

แโ7 98.45 
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บททีไ 4 

ความคิดหในละความพึงพอใจของขຌาราชการพลรือนสามัญ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 

การส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนสามัญตอการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ิEmployee Survey : ES) ป็นการวัดผลลัพธ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ซึไงสะทຌอน฿นรูปของ
ความคิดหในละความพึงพอ฿จตอการบริหารทรัพยากรบุคคลรืไองนัๅน โ ละจะป็นประยชน์ตอสวนราชการ 

฿นการน าเปปรับปรุงพืไอยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿หຌดียิไงขึๅน นอกจากนัๅน ผลการส ารวจ
฿นภาพรวมกใจะป็นประยชน์ตอการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐตอเป 

ส านักงาน ก.พ. เดຌด านินการส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลของขຌาราชการพลรือนสามัญ ประจ าปีงบประมาณ โ55้ ซึไงป็นการส ารวจผานระบบออนเลน์  
ทางวใบเซต์ของส านักงาน ก.พ. ดยมีขຌาราชการตอบบบส ารวจจ านวนทัๅงสิๅน ไ็ุไใ่ คน หรือคิดป็นรຌอยละ 
แโ.ๆใ ของจ านวนขຌาราชการพลรือนสามัญทัๅงหมด 

฿นภาพรวม ขຌาราชการพลรือนสามัญมีความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการทีไสังกัด฿นระดับปานกลาง ดยมีคะนนฉลีไย฿นภาพรวมทุกมิติ ทากับ รຌอยละ ๆ5.้ไ 
ดยมิติทีไขຌาราชการมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด เดຌก มิติทีไ 5 คุณภาพชีวิตการท างานละความสมดุลระหวางชีวิต
กับการท างาน ซึไงเดຌคะนน รຌอยละ ๆ็.5้ รองลงมาตามล าดับ เดຌก มิติทีไ โ ประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ิคะนนรຌอยละ ๆ็.ไโี มิติทีไ ใ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ิคะนนรຌอยละ ๆ็.เ้ี มิติทีไ แ ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ ิคะนนรຌอยละ ๆๆ.แเี สวนมิติทีไขຌาราชการ  

มีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด เดຌก มิติทีไ ไ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงเดຌคะนนรຌอยละ 
ๆแ.ไ้ รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ แโ 

ภาพทีไ แ2 ความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
ขຌาราชการพลรือนสามัญ ประจ าปีงบประมาณ โ55้ ฿นภาพรวม จ านกตามมิติ
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จากการปรียบทียบนวนຌมของความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล฿นชวงปีงบประมาณ โ555 – โ55้ ซึไง฿ชຌค าถามทีไสอดคลຌองกับกรอบมาตรฐานความส ารใจ
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ แ็ ปัจจัย ชนดียวกัน พบวา ปีงบประมาณ โ555 – โ55ๆ คะนน
ความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคล ฿นทุกมิติมีทิศทางทีไสูงขึๅน 
หลังจากนัๅน ฿นชวงปีงบประมาณ โ55็ – โ55้ ขຌาราชการสะทຌอนความคิดหในละความพึงพอ฿จตอ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการลดลง฿นทุกมิติ ดยฉพาะ฿นมิติทีไ ไ คะนนความคิดหในละ
ความพึงพอ฿จตอการบริหารทรัพยากรบุคคลมีทิศทางทีไลดลง฿นทุกปี สวน฿นมิติอืไนโ คะนนความคิดหในละ
ความพึงพอ฿จตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมีระดับทีไ฿กลຌคียงกัน รายละอียดปรากฏ 

ตามภาพทีไ แใ ละตารางทีไ ใ็ 

ภาพทีไ แ3 ปรียบทียบนวนຌมความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนสามัญตอ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล ฿นชวงปีงบประมาณ โ555 ู โ55้ 

 

ตารางทีไ 3็ ปรียบทียบนวนຌมความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนสามัญตอ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล ฿นชวงปีงบประมาณ โ555 – โ55้ 

มิต ิ
ปีงบประมาณ 

2555 2556 255็ 255่ 2559 

แ. ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ 65.25 71.00 66.68 65.97 66.10 

โ. ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 65.60 71.00 66.59 67.64 67.42 

ใ. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 66.00 73.00 66.86 67.00 67.09 

ไ. ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 63.25 68.50 64.03 62.70 61.49 

5. คุณภาพชีวิตการท างานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน 67.50 72.00 67.57 68.96 67.59 

รวม 65.50 71.50 66.35 66.68 65.94 
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ผลการส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนสามัญ฿นปีงบประมาณ โ55้  
฿นตละมิติ มีรายละอียด ดังนีๅ 

มิติทีไ แ ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ ิStrategic Alignment) 

 ฿นมิติดຌานความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ ป็นการส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จขຌาราชการ฿น 

ไ ประดในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไส าคัญ เดຌก แี นยบาย ผนงาน ละมาตรการดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โี การวางผนละบริหารก าลังคน฿นชิงปริมาณละชิงคุณภาพ ใี นยบาย ผนงาน ละ
มาตรการการรักษาเวຌซึไงกลุมขຌาราชการทีไมีสมรรถนะสูง ละ ไี ผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบ ริหารทุกระดับ 

ดยคะนนความคิดหในละความพึงพอ฿จฉลีไยของขຌาราชการ฿นมิตินีๅ อยู฿นระดับปานกลาง คือ คะนนฉลีไย
รຌอยละ ๆๆ.แเ  
 มืไอพิจารณา฿นรายละอียดของมิตินีๅ พบวา ขຌาราชการมีความคิดหในละความพึงพอ฿จ฿นระดับสูง
ทีไผูຌบริหารของสวนราชการป็นบบอยางทีไดี ิคะนนรຌอยละ ็แ.ๆ้ี ละรืไองนยบายละผนงานดຌาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมีสวนชวยสนับสนุน฿หຌหนวยงานบรรลุผลส ารใจตามพันธกิจ 
ิคะนนรຌอยละ ็แ.5็ี  
 สวนประดในทีไขຌาราชการมีความคิดหในละความพึงพอ฿จ฿นระดับนຌอยละตຌองการ฿หຌปรับปรุง  
คือ รืไองอัตราก าลังของผูຌปฏิบัติงาน ทีไควรตຌองพียงพอพืไอ฿หຌการขับคลืไอนการปฏิบัติราชการตามบทบาท
ภารกิจป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ิคะนนรຌอยละ 55.้ใี ละรืไองการสรรหา บรรจุ ละตงตัๅงทีไควรตຌอง
สอดคลຌองกับความจ าป็นของสวนราชการ ิคะนนรຌอยละ ๆโ.โ5ี  

มิติทีไ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Operational Efficiency) 

 ฿นมิติดຌานประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคล ป็นการส ารวจความคิดหในละ
ความพึงพอ฿จขຌาราชการ฿น ใ ประดในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไส าคัญ เดຌก แี กิจกรรมละกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌองละทันวลา โี ระบบฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มีความถูกตຌองทีไยงตรงละทันสมัย ละ ใี การ฿ชຌทคนลยีละทคนลยีสารสนทศ฿นกิจกรรมละ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ดยคะนนความคิดหในละความพึงพอ฿จฉลีไยของขຌาราชการ฿นมิตินีๅ 
อยู฿นระดับปานกลาง คือ คะนนฉลีไยรຌอยละ ๆ7.42 

 มืไอพิจารณา฿นรายละอียดของมิตินีๅ พบวา ขຌาราชการมีความคิดหในละความพึงพอ฿จ฿นระดับ
฿กลຌคียงกัน฿นทุกประดใน ดังนีๅ ขຌาราชการหในวา ขຌอมูลสวนบุคคลของตนทีไบันทึก฿นระบบฐานขຌอมูล
สารสนทศการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌอง ป็นปัจจุบัน ละสามารถน ามา฿ชຌประยชน์เดຌจริง 
ิคะนนรຌอยละ ๆ้.ไ็ี การพัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศ฿นการ฿หຌบริการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล
฿นสวนราชการมีความหมาะสม ิคะนนรຌอยละ ๆ็.่่ี สวนราชการมีประสิทธิภาพ฿นการด านินกิจกรรม 

การบริหารทรัพยากรบุคคล ิคะนนรຌอยละ ๆๆ.โไี ละคา฿ชຌจาย฿นการด านินกิจกรรมการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลมีความคุຌมคา ิคะนนรຌอยละ ๆๆ.แแี   
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มิติทีไ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHRM Program Effectiveness) 

 ฿นมิติดຌานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคล ป็นการส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จ
ขຌาราชการ฿น ไ ประดในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไส าคัญ เดຌก แี การธ ารงรักษาเวຌซึไงผูຌปฏิบัติงานทีไจ าป็น
ตอการท างาน฿หຌบรรลุป้าหมายพันธกิจของสวนราชการ โี ความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ใี การสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนาอยางตอนืไอง ละ ไี ระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงานละการประมินผลการปฏิบัติงานทีไมีประสิทธิภาพ ดยคะนนความคิดหในละ  

ความพึงพอ฿จฉลีไยของขຌาราชการ฿นมิตินีๅ อยู฿นระดับปานกลาง คือ คะนนฉลีไยรຌอยละ 6็.เ้ 
 มืไอพิจารณา฿นรายละอียดของมิตินีๅ พบวา ขຌาราชการมีความคิดหในละความพึงพอ฿จ฿นระดับสูง
ทีไผูຌบังคับบัญชา฿หຌค านะน าละสนับสนุน฿หຌตนเดຌพัฒนาละรียนรูຌอยูสมอ ิคะนนรຌอยละ ็โ.่แี ละ 

รืไองของผลการประมินผลการปฏิบัติงานละการลืไอนงินดือน฿นปีทีไผานมา ิคะนนรຌอยละ ็เ.โ5ี  
 สวนประดในทีไขຌาราชการมีความคิดหในละความพึงพอ฿จ฿นระดับนຌอยละตຌองการ฿หຌปรับปรุง 
คือ รืไองการน าผลการส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จเปปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลของ  

สวนราชการนัๅน ิคะนนรຌอยละ ๆเ.ใโี ซึไงอาจสะทຌอนวา สวนราชการเมเดຌด านินการ฿นรืไองนีๅอยางจริงจัง  

มิติทีไ 4 ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Accountability) 

 ฿นมิติดຌานความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ป็นการส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จ
ขຌาราชการ฿น โ ประดในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไส าคัญ เดຌก แี การรับผิดชอบตอการตัดสิน฿จดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โี ความปรง฿ส฿นทุกกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ดยคะนนความคิดหในละความพึงพอ฿จ
ฉลีไยของขຌาราชการ฿นมิตินีๅ อยู฿นระดับนຌอยละตຌองการ฿หຌปรับปรุง คือ คะนนฉลีไยรຌอยละ ๆแ.ไ้ 

 มืไอพิจารณา฿นรายละอียดของมิตินีๅ พบวา ขຌาราชการมีความคิดหในละความพึงพอ฿จ฿นระดับสูง
ทีไสวนราชการมีการสืไอสาร฿หຌขຌาราชการเดຌรับรูຌ รับทราบ หลักกณฑ์ วิธีการ ขัๅนตอน กระบวนการตาง โ กีไยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางสมไ าสมอ ิคะนนรຌอยละ ๆ5.โไี  

 สวนประดในทีไขຌาราชการมีความคิดหในละความพึงพอ฿จ฿นระดับนຌอยละตຌองการ฿หຌปรับปรุง  
คือ รืไองการขຌาถึงชองทางการอุทธรณ์ละรຌองทุกข์ดຌวยความชืไอมัไนวาจะเมสงผลกระทบตอตนอง  
ิคะนนรຌอยละ 5็.ๆ5ี ละรืไองทีไตนเดຌรับความป็นธรรมละความสมอภาคจากการด านินการดຌาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลจากสวนราชการ ชน การตงตัๅง การยຌาย การลืไอนงินดือน ละการพัฒนา ป็นตຌน 
ิคะนนรຌอยละ ๆแ.5้ี  
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มิติทีไ 5 คุณภาพชีวิตการท างานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน (Quality of 

work-life and Work-life balance) 

 ฿นมิติดຌานคุณภาพชีวิตการท างานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน ป็นการส ารวจ  

ความคิดหในละความพึงพอ฿จขຌาราชการ฿น ใ ประดในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไส าคัญ เดຌก แี ความพึงพอ฿จ 

ตอสภาพวดลຌอม฿นการท างาน ละระบบงานทีไมีความยืดหยุนตามลักษณะงาน โี การจัดสวัสดิการละ 

สิไงอ านวยความสะดวกทีไมีความหมาะสมกับสภาพของหนวยงาน ละ ใี การสงสริมความสัมพันธ์อันดีระหวาง
ขຌาราชการทุกระดับ ดยคะนนความคิดหในละความพึงพอ฿จฉลีไยของขຌาราชการ฿นมิตินีๅ อยู฿นระดับปานกลาง 
คือ คะนนฉลีไยรຌอยละ ๆ็.5้ 

 มืไอพิจารณา฿นรายละอียดของมิตินีๅ พบวา ขຌาราชการมีความคิดหในละความพึงพอ฿จ฿นระดับสูง 
ตอการทีไสวนราชการมีการ฿ชຌทคนลยีทีไสงสริมละสนับสนุน฿หຌสามารถปฏิบัติราชการเดຌอยางคลองตัวละ 

มีประสิทธิภาพ ิคะนนรຌอยละ ็แ.เแี ละรืไองความสัมพันธ์ดยรวมของบุคลากร฿นสวนราชการซึไงป็นเป
อยางมีมิตรภาพ ฿หຌกียรติ มีเมตรีจิต ละมีความเวຌวาง฿จตอกัน ิคะนนรຌอยละ ็เ.แแี  
 สวนประดในทีไขຌาราชการมีความคิดหในละความพึงพอ฿จ฿นระดับนຌอยละตຌองการ฿หຌปรับปรุง  
คือ รืไองการจัดสวัสดิการทีไนอกหนือจากสวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ทีไอาจจะยังเมตรงตาม 

ความตຌองการของขຌาราชการ ิคะนนรຌอยละ ๆไ.แเี ซึไงสวนราชการอาจปรับปรุงดยด านินการจัดสวัสดิการ
฿หຌตรงตามความตຌองการของขຌาราชการมากยิไงขึๅน 
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บททีไ 5 

การปรียบทียบผลการประมินตนองของสวนราชการ 
กีไยวกับสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ิAgency Survey) 

กับผลการส ารวจความคิดหในละความพึงพอใจ 

ของขຌาราชการพลรือนสามัญ ิEmployee Survey) 

มืไอปรียบทียบผลการประมินตนองของสวนราชการกีไยวกับสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
ิAgency Survey) กับผลการส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนสามัญ ิEmployee 

Survey) ประจ าปีงบประมาณ โ55้ นัๅน พบวา ผลลัพธ์มีความตกตางกันอยางชัดจน ดยผลการส ารวจ
ความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการมีคะนนนຌอยกวาผลการประมินตนองของสวนราชการ  

ทัๅง฿นระดับภาพรวมละ฿นระดับมิติ ดย฿นภาพรวม มีผลตางของคะนน โใ.แโ สวน฿นระดับมิติ ปรากฎวา
มิติทีไมีผลตางของคะนนมากทีไสุด ใ ล าดับรก เดຌก มิติทีไ ไ ความพรຌอมรับผิดดຌานากรบริหารทรัพยากรบุคคล
ซึไงมีผลตางถึง ใๆ.5็ รองลงมาคือ มิติทีไ 5 คุณภาพชีวิตการท างานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน ละ 
มิติทีไ ใ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงมีผลตาง โ5.โไ ละ โโ.เๆ ตามล าดับ รายละอียด 

ตามภาพทีไ แไ ละตารางทีไ ใ่ ดังนีๅ 

ภาพทีไ แ4  การปรียบทียบผลการประมินตนองกีไยวกับสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลกับ 

ผลการส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนสามัญ จ านกตามมิติ 
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มิติทีไ 5 คุณภาพชีวิตการท างานละความสมดุลระหวางชีวิตกบัการท างาน

มิติทีไ 4 ความพรຌอมรับผิดดຌานการบรหิารทรพัยากรบคุคล

มิติทีไ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบคุคล

มิติทีไ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

มิติทีไ แ ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์

Agency Survey

Employee Survey

ผลตางระหวาง AS ละ ES
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ตารางทีไ 3่ การปรียบทียบผลการประมินตนองกีไยวกับสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลกับ 

     ผลการส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนสามัญ จ านกตามมิติ 

มิติ 
ผลประมิน ความ

ตกตาง 
(Gap) 

 
Agency 

Survey 

Employee 

Survey  

1. ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ 81.10 66.10 15.00 
 

2. ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 84.15 67.42 16.73 
 

3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 89.15 67.09 22.06 
4. ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 98.06 61.49 36.57 
5. คุณภาพชีวิตการท างานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน 92.83 67.59 25.24 

รวม 89.06 65.94 23.12 
 

คะนนผลตางระหวางผลการส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชพลรือนสามัญ  

กับผลการประมินตนองของสวนราชการกีไยวกับสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไง฿นภาพรวมทากับ 
โใ.แโ นัๅน มืไอพิจารณาปรียบทียบสวนราชการระดับกระทรวง ปรากฏวา กระทรวงทีไมีผลตางของคะนน 

รวมทุกมิติมากทีไสุด ใ ล าดับรก เดຌก กระทรวงรงงาน ซึไงมีผลตางมากถึง ใเ.5โ กระทรวงการตางประทศ  
ละกระทรวงสาธารณสุข ทีไมีผลตาง ใเ.ใใ ละ โ็.โแ ตามล าดับ  

สวนกระทรวงมหาดเทย กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี กระทรวงกษตรละสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม สวนราชการเมสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ละ
กระทรวงพลังงาน มีผลตางของคะนนรวมทุกมิติ฿กลຌคียงกันคือ โๆ.ๆไ, โๆ.โไ, โ5.็ไ, โ5.ใใ, โ5.โๆุ 
โใ.่เุ โใ.ๆแ, โใ.โ้, โใ.โๆ ละ โใ.โ5 ตามล าดับ 

กระทรวง ็ กระทรวงทีไหลือ มีผลตางของคะนนนຌอยกวาคะนนผลตาง฿นภาพรวม ิโใ.แโี  
เดຌก กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ กระทรวงการทองทีไยว 

ละกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ ส านักนายกรัฐมนตรี ละกระทรวงยุติธรรม ดยมีคะนน
ผลตาง โโ.โแ, โแ.เ5, 20.96, 20.72, 20.04, 19.65 ละ แๆ.เ้ ตามล าดับ 

ทัๅงนีๅ การปรียบทียบผลการส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนสามัญกับ 

ผลการประมินตนองของสวนราชการกีไยวกับสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ฿นรายละอียด ปรากฏผล 
ดังนีๅ 
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มิติทีไ แ ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ ิStrategic Alignment) 

 ฿นมิติความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ ซึไง฿นภาพรวมของทุกกระทรวง พบวา มีผลตาง แ5.เเ นัๅน 
ปรากฏว า กระทรวงทีไมีผลตางของคะนน฿นมิตินีๅมากทีไสุด ใ ล าดับรก เดຌก กระทรวงรงงาน 
กระทรวงมหาดเทย ละกระทรวงสาธารณสุข ซึไงมีผลตางมากถึง โใ.เเุ โแ.แเ ละ โเ.โ5 ตามล าดับ  

สวนกระทรวงทีไมีผลตางของคะนนนຌอยกวาคะนนผลตาง฿นภาพรวม ิแ5.เเี เดຌก สวนราชการ 

เมสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม ส านักนายกรัฐมนตรี ละกระทรวงยุติธรรม ซึไงมีผลตางคะนน 
แไ.เแุ แโ.้ๆุ แเ.5ไุ ้.ุ่้ ่.ไ5ุ ็.็้ ละ ใ.่ๆ ตามล าดับ  

มิติทีไ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Operational Efficiency) 

 ฿นมิติประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไง฿นภาพรวมของทุกกระทรวง พบวา  
มีผลตาง แๆ.็ใ นัๅน ปรากฏวา กระทรวงทีไมีผลตางของคะนน฿นมิตินีๅมากทีไสุด ใ ล าดับรก เดຌก สวนราชการ
เมสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง กระทรวงรงงาน ละกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
ซึไงมีผลตางมากถึง โ่.ใๆุ โ่.ใ5 ละ โๆ.็5 ตามล าดับ 

สวนกระทรวงทีไมีผลตางของคะนนนຌอยกวาคะนนผลตาง฿นภาพรวม ิแๆ.็ใี เดຌก กระทรวง 
การคลัง กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม กระทรวงศึกษาธิการ ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม 
ละกระทรวงอุตสาหกรรม ซึไงมีผลตางคะนน แไ.ุ้่ แโ.5ุ้ แโ.ไๆุ แเ.ุ้่ ้.โ5ุ ละ ็.้่ ตามล าดับ 

฿นมิตินีๅ พบประดในทีไป็นขຌอสังกตคือ ผลการประมินตนองกีไยวกับสถานภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกระทรวงการทองทีไยวละกีฬา ปรากฏคะนนคอนขຌางตไ า ซึไงเมสอดคลຌองกับมิติอืไน โ ละคะนน
ความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการด านินการของสวนราชการ ดยมีความตกตางของคะนน โ.ใ5  

มิติทีไ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHRM Program Effectiveness) 

฿นมิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไง฿นภาพรวมของทุกกระทรวง พบวา มีผลตาง 
22.06 นัๅน ปรากฏวา กระทรวงทีไมีผลตางของคะนน฿นมิตินีๅมากทีไสุด ใ ล าดับรก เดຌก กระทรวง 
การตางประทศ กระทรวงรงงาน ละกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ซึไงมีผลตางมากถึง ใ5.เไุ 
ใแ.แๆ ละ โ็.เ่ ตามล าดับ 

สวนกระทรวงทีไมีผลตางของคะนนนຌอยกวาคะนนผลตาง฿นภาพรวม ิโโ.เๆี เดຌก กระทรวง 
การคลัง สวนราชการเมสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง  

วิทยาศาสตร์ละทคนลยี กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา 
กระทรวงพลังงาน ละกระทรวงยุติธรรม ซึไงมีผลตางคะนน โแ.ๆ5ุ โแ.โุ้ โแ.เๆุ โเ.็แุ แ็.็ใุ แ็.โโุ 
แๆ.ๆเุ แไ.่้ ละ แโ.แแ ตามล าดับ  
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มิติทีไ 4 ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Accountability) 

 ฿นมิติความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไง฿นภาพรวมของทุกกระทรวง พบวา มีผลตาง 
ใๆ.5็ นัๅน ปรากฏวา กระทรวงทีไมี ผลตางของคะนน฿นมิตินีๅมากทีไสุด ใ ล าดับรก เดຌก กระทรวง 
การทองทีไยวละกีฬา กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละกระทรวงการตางประทศ ซึไงมีผลตางมากถึง 
46.99ุ 44.43 ละ 43.66 ตามล าดับ 

สวนกระทรวงทีไมีผลตางของคะนนนຌอยกวาคะนนผลตาง฿นภาพรวม ิใๆ.5็ี เดຌก กระทรวง
กษตรละสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม สวนราชการเมสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม กระทรวงมหาดเทย กระทรวงคมนาคม กระทรวง 
ศึกษาธิการ ละกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ ซึไงมีผลตางคะนน ใๆ.โ็ุ ใ5.แไุ 
ใ5.เใุ ใไ.้5ุ ใใ.ไไุ ใโ.ไๆุ ใแ.เ5ุ ใเ.โโ ละ โ5.แโ ตามล าดับ 

มิติทีไ 5 คุณภาพชีวิตการท างานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน ิQuality of work-life and 

Work-life balance) 

 ฿นมิติคุณภาพชีวิตการท างานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน ซึไง฿นภาพรวมของทุกกระทรวง 
พบวา มีผลตาง โ5.โไ นัๅน ปรากฏวา กระทรวงทีไมีผลตางของคะนน฿นมิตินีๅมากทีไสุด ใ ล าดับรก เดຌก 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดเทย ละกระทรวงการตางประทศ ซึไงมีผลตางมากถึง ใใ.็เุ ใโ.โเ ละ 
ใแ.ไใ ตามล าดับ 

สวนกระทรวงทีไมีผลตางของคะนนนຌอยกวาคะนนผลตาง฿นภาพรวม ิโ5.โไี เดຌก กระทรวง 
การพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงวัฒนธรรม สวนราชการเมสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ซึไงมีผลตางคะนน 
โใ.็็ุ โใ.แุ้ โโ.ไ5ุ โแ.แแุ โเ.55ุ โเ.ใุ่ โเ.โเุ แ้.็่ ละ แ่.้โ ตามล าดับ  

การปรียบทียบผลการประมินตนองของสวนราชการกีไยวกับสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ิAgency Survey : AS) กับผลการส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนสามัญ ิEmployee 

Survey : ES) จ านกตามกระทรวงละมิติ ปรากฏตามตารางทีไ ใ้ 
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ตารางทีไ 39 การปรียบทียบผลการประมินตนองกีไยวกับสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ิAgency Survey : AS) กับผลการส ารวจความคิดหใน 

ละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนสามัญ ิEmployee Survey : ES) จ านกตามกระทรวงละมิติ  

สวนราชการ 

มิติทีไ 1 มิติทีไ 2 มิติทีไ 3 มิติทีไ 4 มิติทีไ 5 

คะนนรวมทุกมิต ิ
ความสอดคลຌองชิง

ยุทธศาสตร์  
ประสิทธิภาพของ

กระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ความพรຌอมรับผิดดຌานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

คุณภาพชีวิตการท างานละ
ความสมดุลระหวางชีวิตกับ

การท างาน 

AS ES GAP AS ES GAP AS ES GAP AS ES GAP AS ES GAP AS ES GAP 

ส านักนายกรฐัมนตร ี 72.16 64.37 7.79 76.77 65.79 10.98 81.82 64.60 17.22 96.97 57.89 39.08 90.91 67.72 23.19 83.72 64.07 19.65 

กระทรวงกษตรละสหกรณ ์ 90.97 70.81 20.16 87.65 72.67 14.98 92.59 70.94 21.65 100.00 64.86 35.14 97.22 71.12 26.10 93.69 70.08 23.61 

กระทรวงการคลัง 81.25 62.86 18.39 88.89 65.76 23.13 100.00 64.96 35.04 100.00 56.34 43.66 100.00 68.57 31.43 94.03 63.70 30.33 

กระทรวงการตางประทศ 70.83 57.87 12.96 55.56 57.91 -2.35 77.78 61.18 16.60 100.00 53.01 46.99 91.67 61.09 30.58 79.17 58.21 20.96 

กระทรวงการทองทีไยวละกฬีา 84.38 68.32 16.06 86.11 68.94 17.17 91.67 68.51 23.16 87.50 62.38 25.12 93.75 69.98 23.77 88.68 67.63 21.05 

กระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ 85.00 66.99 18.01 89.63 68.96 20.67 94.44 67.95 26.49 98.89 62.62 36.27 95.00 67.72 27.28 92.59 66.85 25.74 

กระทรวงคมนาคม 81.25 72.80 8.45 92.06 73.70 18.36 97.62 74.30 23.32 100.00 68.95 31.05 96.43 73.98 22.45 93.47 72.75 20.72 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 78.13 61.01 17.12 85.56 63.99 21.57 90.00 62.93 27.07 98.33 56.68 41.65 82.50 63.58 18.92 86.90 61.64 25.26 

กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 81.25 64.73 16.52 81.48 68.89 12.59 94.44 67.36 27.08 94.44 61.00 33.44 91.67 64.84 26.83 88.66 65.37 23.29 

กระทรวงพลังงาน 78.75 62.91 15.84 82.22 64.47 17.75 80.00 65.11 14.89 96.67 57.43 39.24 95.00 66.47 28.53 86.53 63.28 23.25 

กระทรวงพาณิชย์ 85.16 65.59 19.57 86.11 66.29 19.82 91.67 66.89 24.78 100.00 58.63 41.37 90.63 69.52 21.11 90.71 65.38 25.33 

กระทรวงมหาดเทย 88.54 67.44 21.10 90.74 69.40 21.34 94.44 68.33 26.11 97.22 64.76 32.46 100.00 67.80 32.20 94.19 67.55 26.64 

กระทรวงยุติธรรม 71.88 68.02 3.86 78.89 69.64 9.25 81.67 69.56 12.11 100.00 64.97 35.03 90.00 69.80 20.20 84.49 68.40 16.09 

กระทรวงรงงาน 87.50 64.50 23.00 95.56 67.21 28.35 96.67 65.51 31.16 100.00 58.79 41.21 95.00 66.07 28.93 94.94 64.42 30.52 

กระทรวงวัฒนธรรม 76.25 65.71 10.54 82.22 65.20 17.02 90.00 66.77 23.23 100.00 60.25 39.75 85.00 64.45 20.55 86.69 64.48 22.21 

กระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลยี 83.33 63.83 19.50 88.89 62.14 26.75 83.33 62.62 20.71 100.00 55.57 44.43 83.33 63.55 19.78 87.78 61.54 26.24 

กระทรวงศึกษาธิการ 75.00 65.11 9.89 75.56 63.10 12.46 86.67 65.61 21.06 90.00 59.78 30.22 95.00 68.40 26.60 84.44 64.40 20.04 

กระทรวงสาธารณสุข 84.72 64.47 20.25 85.19 65.01 20.18 88.89 65.29 23.60 98.15 59.82 38.33 100.00 66.30 33.70 91.39 64.18 27.21 

กระทรวงอุตสาหกรรม 84.38 65.09 19.29 72.22 64.24 7.98 83.33 65.60 17.73 100.00 57.84 42.16 95.83 66.66 29.17 87.15 63.89 23.26 

สวนราชการเมสังกัดส านักนายกรัฐมนตร ีกระทรวง หรือทบวง 78.13 64.12 14.01 91.67 63.31 28.36 87.50 66.21 21.29 95.83 60.88 34.95 87.50 67.12 20.38 88.13 64.33 23.80 

คะนนในภาพรวมของทุกกระทรวง 81.10 66.10 15.00 84.15 67.42 16.73 89.15 67.09 22.06 98.06 61.49 36.57 92.83 67.59 25.24 89.06 65.94 23.12 
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จ านวนสวนราชการระดับกรมทีไเมด านินการประมินตนอง ิSelf Assessmentี 
กีไยวกับสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 

กระทรวง จ านวนสวนราชการระดับกรม 

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี โ 

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมละควำมมัไนคงของมนุษย์ 2 

กระทรวงมหำดเทย แ 

กระทรวงอุตสำหกรรม แ 

สวนรำชกำรเมสังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ใ 
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กีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของขຌาราชการพลรือนสามัญ 

ประจ าปีงบประมาณ โ55้ 
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ความคิดหในละความพึงพอ฿จ 

กีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของขຌาราชการพลรือนสามัญ 

ประจ าปีงบประมาณ โ55้ 

จ านกตามสวนราชการ 
ิรียงล าดับตามคะนนี 
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บบรายงาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีของสวนราชการ 
ิAgency Survey) 
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บบรายงาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าป ี

ของสวนราชการระดับกรม 
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บบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี  
ของสวนราชการ   

 

แ. พระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. โ55แ มำตรำ ่ ิ็ี บัญญัติวำ 
ก.พ. มีอ ำนำจหนຌำทีไ฿นกำรก ำกับ ดูล ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของขຌำรำชกำรพลรือน฿นกระทรวงละกรม พืไอรักษำควำมป็นธรรมละมำตรฐำนดຌำน  
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล รวมทัๅงตรวจสอบละติดตำมกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินีๅ ฿นกำรนีๅ 
฿หຌมีอ ำนำจรียกอกสำรละหลักฐำนจำกสวนรำชกำร หรือ฿หຌผูຌทนสวนรำชกำร ขຌำรำชกำร หรือ
บุคคล฿ดโ มำชีๅจงขຌอทใจจริง ละ฿หຌมีอ ำนำจออกระบียบ฿หຌกระทรวงละกรมรำยงำนกีไยวกับ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของขຌำรำชกำรพลรือนทีไอยู฿นอ ำนำจหนຌำทีไเปยัง ก.พ.  

โ. ก.พ. จึงเดຌออกระบียบ ก.พ. วำดຌวยกำรรำยงำนกีไยวกับกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของขຌำรำชกำรพลรือน พืไอประยชน์฿นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพละประสิทธิผล 

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล พ.ศ. โ55ใ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ทีไ นร แเแโ/ว ใ ลงวันทีไ แโ 

กุมภำพันธ์ โ55ใ พืไอ฿หຌสวนรำชกำรจัดท ำรำยงำนกีไยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
ขຌำรำชกำรพลรือน฿นปงบประมำณทีไผำนมำ สง฿หຌส ำนักงำน ก.พ. ป็นประจ ำทุกป 

ใ. วัตถุประสงค์ของกำรรำยงำน 

ใ.แ พืไอติดตำมละประมินผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสวนรำชกำร 
ใ.โ พืไอประยชน์฿นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพละประสิทธิผลกำรบริหำรทรัพยำกร

บุคคลของขຌำรำชกำรพลรือนของสวนรำชกำร 
ไ. กำรรำยงำนประกอบดຌวยนืๅอหำหลัก ใ สวน ดังนีๅ 

สวนทีไ แ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสวนรำชกำรตำมกรอบมำตรฐำนควำมส ำรใจ
ดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ิHR Scorecard) 

สวนทีไ โ ผลสัมฤทธิ์ของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึไงประกอบดຌวย 

แี ขຌอมูลชิงสถิติทัๅง฿นสวนของขຌอมูลก ำลังคน ขຌอมูลผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ละขຌอมูลกำร฿ชຌจำยงบประมำณ  

โี นวัตกรรมดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

สวนทีไ ใ ภำคผนวก ประกอบดຌวยผนภำพขຌอมูลพืไอกำรวิครำะห์ดຌำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ซึไงเดຌจำกขຌอมูล฿นสวนทีไ โ 

5. ฿หຌสวนรำชกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปตำมบบทีไส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด ิบบ ู กรมี 
สง฿หຌส ำนักงำน ก.พ. ละกระทรวงตຌนสังกัดภำย฿นดือนตุลำคม 
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รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ .... 
สวนราชการ ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรดระบุชืไอผูຌประสานงาน 

ชืไอูสกุล  ....................................................................... 
ต ำหนง ....................................................................... 
ทรศัพท์/ทรสำร .......................................................... 
E-Mail ....................................................................... 
วัน ดือน ป ทีไท ำงำน ..................................................... 

  

ขอรับรองขຌอมูลผลกำรด ำนินงำนตำมรำยละอียดทีไนบมำพรຌอมนีๅ 
ลงชืไอ ................................................................. 

ิ............................................................ี 
      อธิบดี / หัวหนຌำสวนรำชกำร 

     ............/................../............... 
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รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

ตัวชีๅวัดการบริหารทรัพยากรบุคคล 
นๅ าหนัก 
(รຌอยละี 

กณฑ์การ฿หຌ
คะนน 

ผลการด านินงาน 

แ โ ใ 
คา

คะนนทีไ
เดຌ 

คะนน 
ถวง

นๅ าหนัก 

มิติทีไ แ ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์  โเ.เเ          

แ.แ ผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  5.เเ เ   5    

แ.โ กำรบริหำรจัดกำรอัตรำก ำลัง             

  แี ผนอัตรำก ำลงัของสวนรำชกำร ใ.็5 แ โ ใ    

  โี ผนสรรหำ บรรจุ ละตงตัๅง ใ.็5 แ โ ใ    

  
ใี ผนบริหำรจัดกำรกลุมบุคลำกรทีไมีทักษะหรือสมรรถนะสูง
พืไอตรียมละพัฒนำอยำงป็นระบบ 

ใ.็5 แ โ ใ    

  
ไี ผนกำรสรຌำงละพฒันำผูຌบริหำรทุกระดับ พืไอสรຌำง 
ควำมตอนืไอง฿นกำรบริหำรรำชกำร 

ใ.็5 แ โ ใ    

มิติทีไ โ ประสิทธิภาพของการบรหิารทรัพยากรบุคคล  โเ.เเ          

  
5ี สัดสวนคำ฿ชຌจำยดຌำนกำรบรหิำรทรัพยำกรบุคคล 

มีควำมหมำะสม ละสะทຌอนผลิตภำพของบุคคล  
ๆ.ๆ็ แ โ ใ    

  
ๆี ฐำนขຌอมูลดຌำนกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคลมีควำมถูกตຌอง 
พรຌอมทีไจะน ำเป฿ชຌประยชน์อยูสมอ 

ๆ.ๆ็ แ โ ใ    

  
็ี กำรพัฒนำระบบสำรสนทศพืไอสนับสนุนกระบวนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 

ๆ.ๆ็ แ โ ใ    

มิติทีไ ใ ประสิทธผิลของการบริหารทรพัยากรบุคคล  โเ.เเ          

  ่ี ระบบกำรบริหำรผลกำรปฏบิัติงำน แเ.เเ แ โ ใ    

  
้ี สนับสนนุ฿หຌกิดกำรรียนรูຌละพัฒนำอยำงตอนืไอง     
พืไอพัฒนำบุคลำกรของสวนรำชกำร 

แเ.เเ แ โ ใ    

มิติทีไ ไ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบรหิารทรัพยากรบุคคล โเ.เเ          

  
แเี กำรสงสริม฿หຌกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ 
สวนรำชกำรมีธรรมำภิบำล 

แเ.เเ แ โ ใ    

  

แแี บทบำทของผูຌน ำองค์กรตอกำรตัดสิน฿จดຌำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล พืไอกำรก ำกับดูลองค์กรทีไดี 

แเ.เเ แ แ แ    

มิติทีไ 5 คุณภาพชีวิตการท างานละความสมดุลระหวางชีวิตกับ 

การท างาน  
โเ.เเ          

  แโี สภำพวดลຌอม฿นกำรท ำงำน แ5.เเ แ โ ใ    

  

แใี ระบบกำรท ำงำนทีไอืๅอประยชน์รวมกันระหวำง 
ปัจจกบุคคลกับองค์กร 

5.เเ เ   5    

นๅ าหนักรวม แเเ.เเ คาคะนนทีไเดຌ  
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สวนทีไ แ การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตามกรอบมาตรฐานความส ารใจ 

ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Scorecard) 

มิติทีไ แ ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ ิโเ คะนนี 

แ.แ ผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ิ5 คะนนี 
ผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลฉบับปัจจุบัน ป็นฉบับทีไ .... ประจ ำป พ.ศ. .... ู พ.ศ. .... 

ิสำมำรถนบอกสำรขนำด Aไ พิไมติมเดຌตำมควำมหมำะสม) 

ประดในยุทธศำสตร์ของ
สวนรำชกำร ประดในทีไมุง฿หຌควำมส ำคัญ฿นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ประดในทีไ แ 

…………………………………. 
ปทีไ แ 

 

 

……………………. 

 ปทีไ โ 
 
 

……………………. 

 ปทีไ ใ 
 
 

……………………… 

ประดในทีไ โ 

…………………………………. 
ปทีไ แ 

 

 

……………………. 

 ปทีไ โ 
 
 

……………………. 

 ปทีไ ใ 
 
 

……………………… 

ประดในทีไ  
…………………………………. 

ปทีไ แ 

 

 

……………………. 

 ปทีไ โ 
 
 

……………………. 

 ปทีไ ใ 
 
 

……………………… 
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แ.โ การบริหารจัดการอัตราก าลัง ิแ5 คะนนี 

รำยกำร คะนน กณฑ์กำร฿หຌคะนน 

1) ผนอัตรำก ำลังของสวนรำชกำร 
ินๅ ำหนักรຌอยละ ใ.็5ี 
 

 

 1. ฿ชຌผนอัตรำก ำลังของอดีตทีไผำน ดยเมมีขຌอมูล 

กำรวิครำะห์อัตรำก ำลังทีไสวนรำชกำรตຌองกำร ิแ คะนนี 
2. มีขຌอมูลกำรวิครำะห์อัตรำก ำลัง พืไอจัดท ำผนกรอบ

อัตรำก ำลังประจ ำปทีไสวนรำชกำรตຌองกำร ละน ำเปสู 
กำรก ำหนดจ ำนวน ประภท ละระดับต ำหนง สนอ 
อ.ก.พ. กระทรวงพิจำรณำ ิโ คะนนี 

3. มีกำรติดตำม ประมนิผล ละปรับปรุงผนอัตรำก ำลัง
อยำงตอนืไอง ละน ำเปสูกำรก ำหนดจ ำนวน ประภท ละ
ระดับต ำหนง สนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจำรณำ ิใ คะนนี 

โี ผนสรรหำ บรรจุ ละตงตัๅง 
ินๅ ำหนักรຌอยละ ใ.็5ี 
 

 

 1. มีนวทำงละกรอบระยะวลำ฿นกำรสรรหำ บรรจุ ละ
ตงตัๅงอยำงเมป็นทำงกำรชัดจน ิแ คะนนี 

2. มีผนละสำมำรถสรรหำ บรรจุ ละตงตัๅงเดຌตำม 

กรอบอัตรำก ำลัง ดยมีอัตรำวำงกินกวำรຌอยละ ๆ ของ 
กรอบอัตรำก ำลัง ิโ คะนนี 

3. มีผนละสำมำรถสรรหำ บรรจุ ละตงตัๅงเดຌตำม 

กรอบอัตรำก ำลัง ดยมีอัตรำวำงเมกินรຌอยละ ๆ ของ 
กรอบอัตรำก ำลัง ิใ คะนนี 

ใี ผนบริหำรจัดกำรกลุมบุคลำกรทีไมี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูงพืไอตรียม
ละพัฒนำอยำงป็นระบบ 

ินๅ ำหนักรຌอยละ ใ.็5ี 
 

 1. มีบบบรรยำยลักษณะงำน  ิJob Descriptions) ของ
ต ำหนงงำนส ำคัญโ ฿นกลุมภำรกิจหลักของสวนรำชกำร 
ิแ คะนนี 

2. มีผนพฒันำทำงกຌำวหนຌำ฿นอำชพี ิCareer Development 
Plan) ส ำหรับต ำหนงส ำคัญโ ฿นกลุมภำรกิจหลักของ 
สวนรำชกำร ิโ คะนนี    

3. ก ำหนดหลักกณฑ์ วิธีกำร ฿นกำรคัดลือกบุคลำกร พืไอ฿หຌ
เดຌมำซึไงกลุมบุคคลทีไมทีักษะ หรือสมรรถนะสูง ละจัดท ำ
ผนพัฒนำ รำยบุคคลตำมผนพัฒนำทำงกຌำวหนຌำ฿นอำชพี 
พืไอตรียมละพัฒนำอยำงป็นระบบ ิใ คะนนี 
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แ.โ การบริหารจัดการอัตราก าลัง ิตอี  

รำยกำร คะนน กณฑ์กำร฿หຌคะนน 

ไี ผนกำรสรຌำงละพฒันำผูຌบริหำร 

ทุกระดับพืไอสรຌำงควำมตอนืไอง฿นกำร
บริหำรรำชกำร 

ินๅ ำหนักรຌอยละ ใ.็5ี 

 1. ก ำหนดต ำหนงหลักทีไตຌองกำรสรຌำงควำมตอนืไอง฿นกำร
บริหำรรำชกำร พรຌอมกณฑ์คุณสมบัติทีไหมำะสมส ำหรับ
ต ำหนงหลักดังกลำว ิSuccess Profile) ิแ คะนนี 

2. ประมินสมรรถนะทีไจ ำปน็ส ำหรับต ำหนงหลักกับบุคลำกร
ผูຌมีสิทธิทุกคน พืไอจัดท ำผนกำรสรຌำงละพัฒนำผูຌบริหำร
อยำงป็นระบบ ิโ คะนนี 

3. มีผนพัฒนำรำยบุคคลตำมผนกำรสรຌำงละพัฒนำผูຌบริหำร
พืไอควำมตอนืไอง฿นกำรบริหำรรำชกำร ิใ คะนนี 

มิติทีไ โ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ิโเ คะนนี 
รำยกำร คะนน กณฑ์กำร฿หຌคะนน 

5ี สัดสวนคำ฿ชຌจำยดຌำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลมีควำมหมำะสม  
ละสะทຌอนผลติภำพของบุคลำกร 
ิProductivity) 

ินๅ ำหนักรຌอยละ ๆ.ๆ็ี 
 

 1. มีรำยงำนตຌนทนุรวม ละตຌนทนุกิจกรรมยอยกีไยวกับ
บุคลำกรของสวนรำชกำร ประจ ำปงบประมำณ ตำมหลักกณฑ์
ละวิธีกำรทีไกรมบัญชีกลำงก ำหนด ิแ คะนนี 

2. ปรียบทียบผลกำรค ำนวณตຌนทนุของปงบประมำณปัจจบุัน
กับปงบประมำณทีไผำนมำวำมีกำรปลีไยนปลงพิไมขึๅนหรือ
ลดลงอยำงเร พรຌอมทัๅงวิครำะห์ถงึสำหตุของกำรปลีไยนปลง
ดังกลำว ิโ คะนนี 

3. จัดท ำผนพิไมประสิทธภิำพก ำลงัคน ประจ ำปงบประมำณ 

พรຌอมทัๅงก ำหนดป้ำหมำยกำรพิไมประสิทธิภำพ฿หຌชัดจน 

(สำมำรถวัดผลเดຌ) พืไอน ำเป฿ชຌพิไมประสิทธิภำพก ำลังคน 

฿นรอบปงบประมำณถัดเป ดยผนฯ ดังกลำวเดຌรับ 

ควำมหในชอบจำกผูຌบริหำรระดับสูงของสวนรำชกำร   
ิใ คะนนี 

ๆี ฐำนขຌอมูลดຌำนกำรบริหำรทรพัยำกร
บุคคลมีควำมถูกตຌอง พรຌอมทีไจะ
น ำเป฿ชຌประยชน์อยูสมอ 

ินๅ ำหนักรຌอยละ ๆ.ๆ็ี 

 1. มีระบบทคนลยีสำรสนทศ฿นกำรจัดกใบขຌอมูลกีไยวกับ
บุคคลของสวนรำชกำร ิแ คะนนี 

2. มีกำรปรับปรุงฐำนขຌอมูลกีไยวกับบุคคล฿นระบบทคนลยี
สำรสนทศอยำงสมไ ำสมอละทันทวงที ิโ คะนนี 

3. ฐำนขຌอมูลกีไยวกับบุคคล฿นระบบทคนลยีสำรสนทศ 

ของสวนรำชกำรสำมำรถชืไอมยงกับระบบ DPIS ของ
ส ำนักงำน ก.พ. ละขຌอมูล ณ แ มษำยน มีควำมถูกตຌอง
ตรงกัน ิใ คะนนี 
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มิติทีไ โ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ิตอี 

รำยกำร คะนน กณฑ์กำร฿หຌคะนน 

็ี กำรพัฒนำระบบสำรสนทศ 

พืไอสนับสนุนกระบวนกำรบริหำร
ทรัพยำกร฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 

ินๅ ำหนักรຌอยละ ๆ.ๆ็ี 
 

 

 1. มีกำร฿ชຌทคนลยีสำรสนทศ฿นระบบงำนหรือระบบ 

กำร฿หຌบริกำรดຌำนกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคล ิแ คะนนี 
2. มีกำรพัฒนำระบบงำนหรือระบบกำร฿หຌบริกำรดຌำนกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคลทีไสำมำรถชืไอมยงกับระบบทคนลยี
สำรสนทศฐำนขຌอมูลกีไยวกับบคุคลเดຌอยำงนຌอย ใ ระบบ 
ดังนีๅ ิโ คะนนี 
โ.แ ................................................................................ 
โ.โ ................................................................................ 
โ.ใ ……………………………………………………………………... 

3. มีกำรน ำขຌอคิดหใน/ขຌอสนอนะจำกผูຌ฿ชຌงำน฿นระบบ
สำรสนทศทีไพัฒนำขึๅนตำมขຌอ โ มำปรับปรุง฿หຌกำร฿ชຌระบบ
สำรสนทศ฿นรอบปงบประมำณถัดเปมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 
ิใ คะนนี 

มิติทีไ ใ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ิโเ คะนนี 

รำยกำร คะนน กณฑ์กำร฿หຌคะนน 

่ี ระบบกำรบริหำรผลกำรปฏบิัติงำน 

ินๅ ำหนักรຌอยละ แเี 
 1. ปฏิบัติตำมหลักกณฑ์ละวิธีกำรประมินผลกำรปฏิบัติ

รำชกำรตำม ว.โเ/โ55โ ิแ คะนนี 
2. KPI ระดับบุคคลสอดคลຌองกับภำรกิจละผลผลิตหลัก หรือ

มำตรฐำนงำน ิJob Standard) ของต ำหนงตำมทีไก ำหนด   
ิโ คะนนี 

3. ผลกำรประมินทีไเดຌสำมำรถจ ำนกควำมตกตำงละจัดล ำดับ
ผลกำรปฏบิัติงำนของขຌำรำชกำรเดຌอยำงชัดจนละ 

มีประสิทธิภำพ ดยถูกน ำเป฿ชຌประยชน์ ดังนีๅ ิใ คะนนี 
พืไอกำรลืไอนงินดือน 

พืไอกำรพัฒนำบุคลำกร 
พืไอก ำหนดป็นงืไอนเข฿นกำรคัดลือกบุคคลกลุมทีไมี

ทักษะ หรือสมรรถนะสูง พืไอพัฒนำทำงกຌำวหนຌำ฿นอำชีพ 

พืไอก ำหนดป็นงืไอนเข฿นกำรปรับลืไอนต ำหนงทีไสูงขึๅน 

พืไอ฿ชຌ฿นกำรปรับปรุงละพฒันำคุณภำพงำนของ
ขຌำรำชกำร/ส ำนัก กอง/องค์กร 

อืไนโ ิปรดระบุี .............................................. 
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มิติทีไ ใ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ิตอี 

รำยกำร คะนน กณฑ์กำร฿หຌคะนน 

้ี สนับสนนุ฿หຌกิดกำรรียนรูຌละพัฒนำ
อยำงตอนืไอง พืไอพัฒนำบุคลำกรของ
สวนรำชกำร 

ินๅ ำหนักรຌอยละ แเี 

 1. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรูຌ (Knowledge 
Management) ภำย฿นของสวนรำชกำร เมนຌอยกวำ โ รืไอง 
ิแ คะนนี 

2. มีระบบกำรสอนงำน ิCoaching หรือ On-the-Job 
Training) ของบุคลำกรระดับหัวหนຌำงำน หรือกำรถำยอน
ควำมรูຌจำกผูຌทีไจะกษียณอำยุรำชกำรอยำงมีบบผน 
ดยฉพำะองค์ควำมรูຌ฿นภำรกิจหลัก ละรวบรวมป็น
ขຌอมูลองค์ควำมรูຌพืไอประยชน์฿นกำรรียนรูຌของบุคลำกร
ผูຌปฏิบัตงิำนรุนตอเป ิโ คะนนี 

3. มีกำรประมินประสิทธิผลของกำรพัฒนำละกำรรียนรูຌ 
฿นระบบกำรสอนงำนของบุคลำกรละหัวหนຌำงำน พืไอ฿หຌ
บุคลำกรผูຌปฏิบัติงำนมีทักษะละสมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับ
กำรปฏิบัติงำน ละน ำเป฿ชຌ฿นกำรปรับปรุงระบบกำรสอนงำน
฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน ิใ คะนนี 

มิติทีไ ไ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิโเ คะนนี 

รำยกำร คะนน กณฑ์กำร฿หຌคะนน 

แเี กำรสงสริม฿หຌกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของสวนรำชกำรมีธรรมำภิบำล 

ินๅ ำหนักรຌอยละ แเี 

 1. มีกำรด ำนินกำรตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ทีไก ำหนด฿นกฎ ก.พ. 
ระบียบ ก.พ. หรือ หนังสือวียน ก.พ. ิแ คะนนี 

2. กำรพิจำรณำตำมขຌอ แ ป็นกำรพิจำรณำดยค ำนึงถึงระบบ
คุณธรรมป็นส ำคัญ ิควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ควำมสมอภำค 
ควำมป็นธรรม ละประยชน์ของทำงรำชกำรี ิโ คะนนี 

3. จัด฿หຌมีกลเกกำรตรวจสอบผลของกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของสวนรำชกำร พืไอสรຌำงควำมชืไอมัไนวำระบบ 

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลปน็เปตำมระบบคุณธรรม  
ดยกลเกทีไสวนรำชกำร฿ชຌมีดงัตอเปนีๅ ิใ คะนนี 
ใ.แ ...................................................................................... 
ใ.โ ...................................................................................... 
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มิติทีไ ไ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิตอี 
รำยกำร คะนน กณฑ์กำร฿หຌคะนน 

แแี บทบำทของผูຌน ำองค์กรตอ 

กำรด ำนนิกำรกีไยวกับจริยธรรม 
กฎหมำย ละควำมรับผิดชอบตอ
ตัดสิน฿จดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล พืไอกำรก ำกับดูลองค์กรทีไดี  

ินๅ ำหนักรຌอยละ แเี 

 ฿หຌสวนรำชกำรตอบค ำถำมตอเปนีๅ ิขຌอละ แ คะนนี 
ปรดระบุจ ำนวนรืไองรຌองทุกข์ของขຌำรำชกำร฿นรอบป  

ิระบุรืไอง ละจ ำนวนขຌำรำชกำรทีไรຌองทุกข์ยกตำมประภท
รืไองทีไรຌองทุกข์ี 
……………………………………………………………………………………… 

1. ผูຌน ำองค์กรมีกระบวนกำรอยำงเร฿นกำรสรຌำงบรรยำกำศ
พืไอสงสริม ก ำกับ ละสงผล฿หຌบุคลำกร฿นองค์กรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย ละมีจริยธรรม  
………………………………………………………………………………… 

2. ผูຌน ำองค์กรมีสวนรวมอยำงเร ฿นกำรพัฒนำกลุมบุคลำกร 
ทีไมีทักษะหรือสมรรถนะสูง฿หຌอยูกับองค์กร ละกำรพัฒนำ
ผูຌน ำ฿นอนำคตขององค์กรพืไอ฿หຌกำรบริหำรรำชกำรป็นเป
อยำงตอนืไอง  
………………………………………………………………………………… 

3. ผูຌน ำองค์กรมีสวนรวมอยำงเร฿นกำรปຂดอกำส฿หຌขຌำรำชกำร 
มีสวนรวม฿นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล   
………………………………………………………………………………… 

มิติทีไ 5   คุณภาพชีวิตการท างานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน ิโเ คะนนี 
รำยกำร คะนน กณฑ์กำร฿หຌคะนน 

แโี สภำพวดลຌอม฿นกำรท ำงำน  
ินๅ ำหนักรຌอยละ แ5ี 

 1. จัด฿หຌมีอุปกรณ์ละกระบวนกำรจຌำหนຌำทีไสัมพันธ์ขัๅนพืๅนฐำน 
พืไออ ำนวยควำมสะดวก฿นกำรปฏิบัติงำน฿หຌกับบุคลำกร    
ิแ คะนนี  

2. จัด฿หຌมีกิจกรรมตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญทีไสะทຌอนภำพกำรท ำงำนของ 
สวนรำชกำรดยสำมำรถด ำนินกำรเดຌครอบคลุม฿นทุกมิติ 
ตกิจกรรมทีได ำนินกำรมีนຌอยกวำครึไงหนึไงของกิจกรรม
ตำมยุทธศำสตร์ฯ ิโ คะนนี 

3. จัด฿หຌมีกิจกรรมตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญทีไสะทຌอนภำพกำรท ำงำนของ 
สวนรำชกำรดยสำมำรถด ำนินกำรเดຌครอบคลุม฿นทุกมิติ 
ละกิจกรรมทีได ำนินกำรมีมำกกวำครึไงหนึไงของกิจกรรม
ตำมยุทธศำสตร์ฯ ิใ คะนนี 
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มิติทีไ 5   คุณภาพชีวิตการท างานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน ิตอี 

รำยกำร คะนน กณฑ์กำร฿หຌคะนน 

แใี ระบบกำรท ำงำนทีไอืๅอประยชน์
รวมกันระหวำงปัจจกบุคคลกบั
องค์กร 

ินๅ ำหนักรຌอยละ 5ี 

 ฿หຌสวนรำชกำรอธิบำยระบบวิธกีำรท ำงำนทีไสำมำรถชวย฿หຌ
บุคลำกรสำมำรถท ำงำนเดຌตใมศกัยภำพ สำมำรถสรຌำงสรรค์ละ
สงมอบผลงำนทีไมีคุณภำพ฿หຌกับสวนรำชกำร ทัๅงนีๅ ตำมผล 

กำรด ำนินกำรทีไปรำกฏ฿นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของสวนรำชกำร ฿นมิติดຌำนกำรท ำงำน  
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 

สวนทีไ โ ผลสัมฤทธิ์ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โ.แ ขຌอมูลก าลังคนของสวนราชการ 

รำยกำร 
ปทีไ n ปทีไ n-แ ปทีไ n-โ 

จ ำนวน สัดสวน จ ำนวน สัดสวน จ ำนวน สัดสวน 

โ.แ.แ อัตรำก ำลังคน       

1) ขຌำรำชกำร       

2) ลูกจຌำงประจ ำ       

3) ลูกจຌำงชัไวครำว       

4) พนักงำนรำชกำร       

ผลรวมก ำลังคน       

โ.แ.โ กำรคลืไอนเหวของขຌำรำชกำร       

1) กำรขຌำรับรำชกำร       

- บรรจุ฿หม 
- รับอน 

- บรรจุกลับ 

- กำรขຌำรับรำชกำรตำม  
มำตรำ 5ๆ 

      

2) กำรสูญสียขຌำรำชกำร       

- ลำออก 

- ฿หຌอน 

- กษียณอำยุ 
- อืไนโ 
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โ.โ ขຌอมูลขຌาราชการของสวนราชการ 

รำยกำร 

ปทีไ n ปทีไ nูแ ปทีไ n-โ 

กรอบ 

ทีไมี 
จ ำนวน 
ิคนี 

อัตรำ
วำง 

กรอบ 

ทีไมี 
จ ำนวน 
ิคนี 

อัตรำ
วำง 

กรอบ
ทีไมี 

จ ำนวน 
ิคนี 

อัตรำ
วำง 

แ. บริหำร          

โ. อ ำนวยกำร          

ใ. วิชำกำร          

ไ. ทัไวเป          

รวม          

หตุผลส าคัญของการปลีไยนปลง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โ.ใ ขຌอมูลครงสรຌางอายุของขຌาราชการของสวนราชการ 

ชวงอำยุ ิปี 
จ ำนวนขຌำรำชกำร ิคนี 

ปทีไ n ปทีไ n-แ ปทีไ n-โ 

ผูຌหญิง ผูຌชำย ผูຌหญิง ผูຌชำย ผูຌหญิง ผูຌชำย 

<= โไ       

โ5ูโ้       

ใเูใไ       

ใ5ูใ้       

ไเูไไ       

ไ5ูไ้       

5เู5ไ       

>=55       

รวม       

โ.ไ จ านวนบุคลากรของหนวยการจຌาหนຌาทีไ  

รำยกำร 
จ ำนวน ิคนี 

ปทีไ n ปทีไ n-แ ปทีไ n-โ 

แ. ขຌำรำชกำร    

โ. พนักงำนรำชกำร    

รวม    
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โ.5 ขຌอมูลดຌานงบประมาณการ฿ชຌจาย 

รำยกำร 
ปทีไ n ปทีไ n-แ ปทีไ n-โ 

มูลคำ สัดสวน มูลคำ สัดสวน มูลคำ สัดสวน 

โ.5.แ งบประมำณตำม พ.ร.บ.งบประมำณ
รำยจำยประจ ำป 

      

งบประมำณรวมของสวนรำชกำร ิลຌำนบำที       

งบประมำณรำยจำยประภทงบบุคลำกร 
ิลຌำนบำที 

      

โ.5.โ ขຌอมูลรำยงำนตຌนทุนรวมยกตำมหลงงิน 

ิบิกจำยจริงี 
      

คำ฿ชຌจำยบุคลำกร 

คำ฿ชຌจำยดຌำนกำรฝຄกอบรม 

คำ฿ชຌจำยดินทำง 
คำตอบทน฿ชຌสอยวัสดุ ละคำ
สำธำรณูปภค 

คำสืไอมรำคำละคำตัดจ ำหนำย 

คำ฿ชຌจำยงินอุดหนุน 

ตຌนทุน฿นกำรผลิตอืไน 

รวมตຌนทุนผลผลิต ปทีไ n ปทีไ n-แ ปทีไ n-โ 

โ.5.ใ ขຌอมูลรำยงำนตຌนทุนกิจกรรมยอยกีไยวกับ
บุคลำกร 

   

ตຌนทุนรวมดຌำนบริหำรบุคลำกร ิบำที    

จ ำนวนบุคลำกรทีไ฿ชຌค ำนวณ ิคนี    

ตຌนทุนตอหนวยดຌำนบริหำรบุคลำกร    

ตຌนทุนดຌำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล    

จ ำนวนชัไวมง/คนกำรฝຄกอบรม    

ตຌนทุนตอหนวยดຌำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล    

หตุผลส าคัญของการปลีไยนปลง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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โ.6 ขຌอมูลดຌานผลการปฏิบัติราชการ 

โ.ๆ.แ ผลกำรปฏิบัติรำชกำร ปรดระบุรำยละอียดตัวชีๅวัดส ำคัญตำมบทบำทภำรกิจของสวนรำชกำร 

  ิ฿ชຌขຌอมูลตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรี 

รำยกำร หนวยวัด 
ปทีไ n ปทีไ n-แ ปทีไ n-โ 

ป้ำหมำย ผลลพัธ์ทีไเดຌ ป้ำหมำย ผลลพัธ์ทีไเดຌ ป้ำหมำย ผลลพัธ์ทีไเดຌ 
ตัวชีๅวัดทีไ แ ..........................        

        

ตัวชีๅวัดทีไ โ ..........................        

        

ตัวชีๅวัดทีไ ............................        

        

โ.ๆ.โ กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนละคำตอบทน 

ปทีไ ระดับผลกำรประมิน 
ชวงคะนน 

กำรประมิน 

ชวงรຌอยละ 

กำรลืไอนงินดือน 

จ ำนวนขຌำรำชกำร 

อ ำนวยกำร วิชำกำรละทัไวเป 

n ดีดน     

  ดีมำก     

  ดี     

  พอ฿ชຌ     

  ตຌองปรับปรุง ตไ ำกวำรຌอยละ ๆเ    

n-แ ดีดน     

  ดีมำก     

  ดี     

  พอ฿ชຌ     

  ตຌองปรับปรุง ตไ ำกวำรຌอยละ ๆเ    

n-โ ดีดน     

  ดีมำก     

  ดี     

  พอ฿ชຌ     

  ตຌองปรับปรุง ตไ ำกวำรຌอยละ ๆเ    
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ปรดระบุหลักกณฑ์กีไยวกับรูปบบ฿นกำรก ำหนดรຌอยละของกำรลืไอนงินดือนทีไ฿ชຌของตละป 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

โ.็ ปัญหาอุปสรรค฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
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โ.่ นวัตกรรมดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผลกำรด ำนินงำนดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลทีไส ำคัญของสวนรำชกำรพืไอกำรปรับปรุงวิธีกำร 
กระบวนกำร หรือนวทำงทีไกีไยวขຌองกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลทัๅงกำรพัฒนำ หรือกำรตรียมกำรรองรับ
สถำนกำรณ์฿นอนำคตทีไจะสงผล฿หຌสวนรำชกำรมีผลกำรปฏิบัติรำชกำรทีไสูงขึๅนหรือมีขีดควำมสำมำรถพิไมขึๅน 
หรือสำมำรถชวยกຌเขปัญหำหรือสถำนกำรณ์ดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลทีไป็นอยูของสวนรำชกำร  

ิปรดระบุชืไอนวัตกรรม ละสดงควำมชืไอมยงของนวัตกรรมดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกับประดใน
ยุทธศำสตร์ของสวนรำชกำร ตลอดจนควำมชืไอมยงกับผนกลยุทธ์ดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ  

สวนรำชกำร ดยสดงสำระส ำคัญของวิธีกำรด ำนินกำร พรຌอมผลสัมฤทธิ์ทีไเดຌจำกกำรด ำนินกำร ดยสำมำรถ
นบอกสำรขนำด Aไ พิไมติมเดຌตำมควำมหมำะสม) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................... ................................................... 
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สวนทีไ ใ ภาคผนวก 

ใ.แ  ผนภำพสดงขຌอมูลก ำลังคนของสวนรำชกำร ิขຌอมูลจำกหัวขຌอ โ.แี 

ใ.โ ผนภำพนวนຌมขຌำรำชกำรมืไอทียบกับกรอบอัตรำก ำลังทีไมี ิขຌอมูลจำกหัวขຌอ โ.โี 
 สดงป็นภำพรวมของสวนรำชกำร  ละ 

 ยกประภทตำมต ำหนงอ ำนวยกำร/ต ำหนงวิชำกำร/ต ำหนงทัไวเป 

ใ.ใ ผนภำพสดงกำรสูญสียขຌำรำชกำร ิขຌอมูลจำกหัวขຌอ โ.แี 

ใ.ไ ผนภำพสดงกำรบรรจุละตงตัๅงขຌำรำชกำรพืไอทดทนกำรสูญสียขຌำรำชกำร ิขຌอมูลจำกหัวขຌอ โ.แี 

ใ.5 ผนภำพพีรำมิดขຌำรำชกำร จ ำนกตำมชวงอำยุ ิขຌอมูลจำกหัวขຌอ โ.ใี 

ใ.ๆ ผนภำพสดงสัดสวนบุคลำกรของหนวยกำรจຌำหนຌำทีไตอบุคลำกรทัๅงหมด ิขຌอมูลจำกหัวขຌอ โ.ไี 

ใ.็ ผนภำพสดงกำร฿ชຌจำยงบประมำณ ิขຌอมูลจำกหัวขຌอ โ.5ี 
 คำ฿ชຌจำย฿นภำพรวม ละ 

 ตຌนทุนกิจกรรมของหนวยกำรจຌำหนຌำทีไ  

ใ.่ ผนภำพสดงผลกำรปฏิบัติรำชกำร  ิขຌอมูลจำกหัวขຌอ โ.ๆี 
 ผลกำรปฏิบัติรำชกำร ิกรณีป็นขຌอมูลชิงคุณภำพเมตຌองสดงผนภำพ฿นหัวขຌอนีๅี 
 กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนละคำตอบทน 
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บบส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จ 

กีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของขຌาราชการ ประจ าปีงบประมาณ โ55้ 
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