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คำนำ 

 มาตรา 8 (7) แห�งพระราชบัญญัต ิระเบ ียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัต ิให� ก.พ.  
มีอำนาจหน�าที่ในการกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
ข�าราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเป2นธรรมและมาตรฐานด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 13 (4) บัญญัติให� สำนักงาน ก.พ.  
มีอำนาจหน�าท่ีในการติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือน  

 ก.พ. ได�ออกระเบียบ ก.พ. ว�าด�วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือน 
เพื ่อประโยชน;ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธ ิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2553  
เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการและเพื่อประโยชน;ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือนของส�วนราชการ โดยส�งเสริม
ส�วนราชการและจังหวัดให�พัฒนาสมรรถนะด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ 
(HR Scorecard) 5 มิติ ได�แก� มิติที่ 1 ความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร; มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 4 ความพร�อมรับผิดด�าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล และมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทำงาน 

 สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการใน 2 ส�วน 
ส�วนที่ 1 คือ การรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปJของส�วนราชการ (Agency Survey : AS) 
โดยให�ส�วนราชการส�งรายงานผลการประเมินตนเองที่หัวหน�าส�วนราชการลงนามรับรองมายังสำนักงาน ก.พ. 
ในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกปJ และส�วนที่ 2 คือ การสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
ข�าราชการพลเรือนสามัญที่มีต�อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ (Employee Survey : ES)  
โดยให�ข�าราชการในส�วนราชการต�าง ๆ ตอบแบบสำรวจผ�านระบบออนไลน;ในช�วงเดือนธันวาคมของทุกปJ 

 รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือน ปJงบประมาณ 2560 เป2นผลจาก 
การประมวลผลการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการและผลการสำรวจ 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการพลเรือนสามัญที ่มีต �อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
ส�วนราชการตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

 สำนักงาน ก.พ. หวังเป2นอย�างยิ ่งว �า ข�อมูลจากรายงานฉบับนี ้จะเป2นประโยชน;ต�อการพัฒนา 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ตลอดจนสามารถยกระดับมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐให�ดียิ่งข้ึนต�อไป 

 

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล 
สำนักงาน ก.พ. 

กันยายน  2562 



รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2560 ก-1 

สารบัญ 
หนຌา 

สารบัญตาราง  ข 

สารบัญภาพ  ค 

บททีไ แ สภาพกำลังคนในภาคราชการ   1 

แ.แ กำลังคนภาครัฐ฿นฝຆายพลรือน  1 

แ.โ กำลังคน฿นราชการพลรือน  ไ 

บททีไ 2 การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด  20 

 ตามนวทาง Human Resource Scorecard  

โ.แ การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด โ1 

 ตามนวทาง HR Scorecard 

โ.โ วิวัฒนาการของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด 25 

ตามนวทาง HR Scorecard 

โ.ใ ครืไองมือ฿นการติดตามประมินผล 27 

2.4 การจัดทำรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน  31 

 ปีงบประมาณ 2560 

บททีไ 3 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  35 

 ประจำปีงบประมาณ 256เ   

ใ.แ ผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ใ5 

 ประจำปีงบประมาณ 2560 

ใ.โ ปัญหาอุปสรรค฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 5ใ 

ใ.ใ นวัตกรรมดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 55 

3.4 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ประจำปีงบประมาณ โ56เ 56 

 จำนกตามสวนราชการ 

 ใ.5 การปรียบทียบขຌอมูลผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 63 

 ของสวนราชการ ิAgency Survey : AS) ปีงบประมาณ 2556 - 2560 

  



กู2                    รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2560

สารบัญ (ตอี 
หนຌา 

บททีไ 4 ความคิดหในละความพึงพอใจของขຌาราชการพลรือนสามัญ 65 

 ทีไมีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 

ไ.แ ความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนสามัญ 65 

 ทีไมีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ประจำปีงบประมาณ โ56เ 

ไ.โ ความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนสามัญ ็เ 

 ทีไมีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ประจำปีงบประมาณ โ56เ 

 จำนกตามสวนราชการ 

ไ.ใ การปรียบทียบขຌอมูลความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนสามัญ 78 

 ทีไมีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ิEmployee Survey : ES) 

 ปีงบประมาณ โ556 – โ56เ 

ภาคผนวก   

▪ สรุปผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  ผู ใ
 (Agency Survey : AS) ประจำปีงบประมาณ โ56เ 

▪ สรุปผลความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนสามัญ ผู 9
ทีไมีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ิEmployee Survey : ES)  

 ประจำปีงบประมาณ โ56เ 

▪ จำนวนประชากรละกลุมปງาหมายจำนกตามสวนราชการระดับกระทรวง ผูโ5 

▪ ระบียบ ก.พ. วาดຌวยการรายงานกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ผูใ9
ขຌาราชการพลรือนพืไอประยชน์฿นการปรับปรุงประสิทธิภาพละประสิทธิผล 

 การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. โ55ใ 

▪ บบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีของสวนราชการ (Agency Survey) ผูไ5 

▪ บบสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนสามัญ ผู6็
 ทีไมีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ (Employee Survey) 

 ประจำปีงบประมาณ 2560 

▪ สวนราชการทีไเมจัดสงบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ผู็5  



รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือน ป�งบประมาณ 2560 ข-1 

สารบัญตาราง 
หน�า 

ตารางที่ 1 กำลังคนภาครัฐในฝ�ายพลเรือนในป�งบประมาณ 2560   2 
 จำแนกตามประเภทกำลังคน 
ตารางที่ 2 จำนวนข�าราชการในฝ�ายพลเรือนในป�งบประมาณ 2560   3 
 จำแนกตามประเภทข�าราชการ 
ตารางที่ 3 กำลังคนในราชการพลเรือนในป�งบประมาณ 2560   5 
 จำแนกตามกระทรวงและประเภทกำลังคน 
ตารางที่ 4 จำนวนข�าราชการพลเรือนสามัญในป�งบประมาณ 2560   6 
 จำแนกตามประเภทตำแหน0ง 
ตารางที่ 5 จำนวนข�าราชการพลเรือนสามัญในป�งบประมาณ 2560   7 
 จำแนกตามประเภทและระดับตำแหน0ง 
ตารางที่ 6 จำนวนข�าราชการพลเรือนสามัญในป�งบประมาณ 2551   8 
 เปรียบเทียบกับป�งบประมาณ 2560 
ตารางที่ 7 จำนวนตำแหน0งว0างและอัตราว0างของข�าราชการพลเรือนสามัญในป�งบประมาณ 2560   9 
 จำแนกตามกระทรวง 
ตารางที่ 8  จำนวนข�าราชการพลเรือนสามัญในป�งบประมาณ 2560 11 
 จำแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางที่ 9 จำนวนข�าราชการพลเรือนสามัญในป�งบประมาณ 2560  14 
 จำแนกตามช0วงอายุ 
ตารางที่ 10 อัตราการเกษียณอายุราชการของข�าราชการพลเรือนสามัญ 17 
 ป�งบประมาณ 2560 – 2569 
ตารางที่ 11 อัตราการเข�ารับราชการและการออกจากราชการของข�าราชการพลเรือนสามัญ 19 
 ในป�งบประมาณ 2559 
ตารางที่ 12 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส0วนราชการ ประจำป�งบประมาณ 2560 38 
 เร่ืองแผนอัตรากำลังของส0วนราชการ 
ตารางที่ 13 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส0วนราชการ ประจำป�งบประมาณ 2560 39 
 เร่ืองแผนสรรหา บรรจุ และแต0งตั้ง 
ตารางที่ 14 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส0วนราชการ ประจำป�งบประมาณ 2560 40 
 เร่ืองแผนบริหารจัดการกลุ0มบุคลากรที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียมและพัฒนา 
 อย0างเป@นระบบ 
ตารางที่ 15 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส0วนราชการ ประจำป�งบประมาณ 2560 41 
 เร่ืองแผนการสร�างและพัฒนาผู�บริหารทุกระดับ เพ่ือสร�างความต0อเนื่องในการบริหารราชการ 



ข-2                    รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือน ป�งบประมาณ 2560

สารบัญตาราง (ต�อ) 
หน�า 

ตารางที่ 16 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส0วนราชการ ประจำป�งบประมาณ 2560 43 
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บทท่ี 1 

สภาพกำลังคนในภาคราชการ 

1.1 กำลังคนภาครัฐในฝ�ายพลเรือน 

ในป�งบประมาณ 2560 กำลังคนภาครัฐในฝ�ายพลเรือนมีจำนวนทั ้งสิ ้น 2,160,657 คน คิดเป*น 
ร+อยละ 3.26 ของประชากร (จำนวนประชากรของประเทศไทยในป� พ.ศ. 2560 มี 66.19 ล+านคน1) โดยจำแนกเป*น
ข+าราชการ 1,318,314 คน (ร+อยละ 61.01 ของกำลังคนภาครัฐในฝ�ายพลเรือนทั้งหมด) รองลงมาเป*นลูกจ+าง
ชั่วคราว 300,527 คน (ร+อยละ 13.91) พนักงานจ+าง 246,562 คน (ร+อยละ 11.41) ลูกจ+างประจำ 149,155 คน 
(ร+อยละ 6.90) และพนักงานราชการ 146,099 คน (ร+อยละ 6.76) ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 1 
และตารางท่ี 1 

ภาพท่ี 1 กำลังคนภาครัฐในฝ�ายพลเรือนในป�งบประมาณ 2560 จำแนกตามประเภทกำลังคน 

 

 
 

ท่ีมา : กำลังคนภาครัฐในฝ�ายพลเรือน 2560, สำนักงาน ก.พ. 
  

 
1 ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เร่ือง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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ตารางที่ 1 กำลังคนภาครัฐในฝ�ายพลเรือนในป�งบประมาณ 2560 จำแนกตามประเภทกำลังคน 

ประเภทกำลังคน 
จำนวน 
(คน) 

อัตรา 
(ร+อยละ) 

1. ข+าราชการ 1,318,314 61.01 

2. ลูกจ+างประจำ 149,155 6.90 

3. ลูกจ+างชั่วคราว 300,527 13.91 

4. พนักงานราชการ 146,099 6.76 

5. พนักงานจ+าง 246,562 11.41 

รวม 2,160,657 100.00 

ท่ีมา : สำนักงาน ก.พ., อ+างแล+ว 

ในสCวนของข+าราชการจำนวน 1,318,314 คน น้ัน ข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวนมากที่สุด 
คือ 433,704 คน (ร+อยละ 32.90 ของจำนวนข+าราชการทั้งหมด) รองลงมาเป*นข+าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 
384,653 คน (ร+อยละ 29.18) และข+าราชการตำรวจ 219,494 คน (ร+อยละ 16.65)  

สCวนข+าราชการที่มีกำลังคนน+อยที่สุด 3 ลำดับแรก ได+แกC ข+าราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 3,049 คน 
(ร+อยละ 0.23) ข+าราชการอัยการ จำนวน 3,713 คน (ร+อยละ 0.28) และข+าราชการตุลาการ จำนวน 4,716 คน  
(ร+อยละ 0.36) รายละเอียดปรากกฎตามภาพที่ 2 และตารางท่ี 2 

ภาพท่ี 2 จำนวนข+าราชการในฝ�ายพลเรือนในป�งบประมาณ 2560 จำแนกตามประเภทข+าราชการ 

 
ท่ีมา : สำนักงาน ก.พ., อ+างแล+ว  
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ตารางท่ี 2 จำนวนข+าราชการในฝ�ายพลเรือนในป�งบประมาณ 2560 จำแนกตามประเภทข+าราชการ 

ประเภทข+าราชการ 
จำนวน 
(คน) 

อัตรา 
(ร+อยละ) 

 1. ข+าราชการพลเรือนสามัญ 384,653 29.18 

 2. ข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 433,704 32.90 

 3. ข+าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 16,507 1.25 

 4. ข+าราชการรัฐสภาสามัญ 3,049 0.23 

 5. ข+าราชการตำรวจ 219,494 16.65 

 6. ข+าราชการอัยการ 3,713 0.28 

 7. ข+าราชการตุลาการ 4,716 0.36 

 8. ข+าราชการองคHกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 21,139 1.60 

 9. ข+าราชการกรุงเทพมหานคร 35,169 2.67 

10. ข+าราชการองคHการบริหารสCวนจังหวัด  9,871 0.75 

11. พนักงานสCวนตำบล 71,370 5.41 

12. พนักงานเทศบาล  58,356 4.43 

13. ครูสCวนท+องถ่ิน 56,573 4.29 

รวม 1,318,314 100.00 

ที่มา : สำนักงาน ก.พ., อ+างแล+ว  
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1.2 กำลังคนในราชการพลเรือน 

1.2.1 จำนวนและขนาดกำลังคนในราชการพลเรือน 

สำหรับกำลังคนในราชการพลเรือนปIจจุบันมีจำนวนทั ้งสิ ้น 757,791 คน ประกอบด+วยข+าราชการ 
พลเรือนสามัญซึ่งเป*นกำลังคนกลุ Cมหลัก จำนวน 384,653 คน (ร+อยละ 50.76 ของกำลังคนในราชการ 
พลเรือนท้ังหมด) รองลงมาเป*นลูกจ+างชั่วคราว จำนวน 209,220 คน (ร+อยละ 27.61) พนักงานราชการ จำนวน 
98,516 คน (ร+อยละ 13.00) และลูกจ+างประจำ 65,402 คน (ร+อยละ 8.63) ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏ 
ตามภาพท่ี 3 

ภาพท่ี 3 กำลังคนในราชการพลเรือนในป�งบประมาณ 2560 จำแนกตามประเภทกำลังคน 

 

ท่ีมา : สำนักงาน ก.พ., อ+างแล+ว  

กระทรวงที ่ม ีกำล ังคนมากที ่ส ุด ได +แกC กระทรวงสาธารณสุขซึ ่งมีกำลังคนรวม 279,278 คน  
(ร+อยละ 36.85 ของกำลังคนในราชการพลเรือนทั ้งหมด) รองลงมา ได+แกC กระทรวงเกษตรและสหกรณH  
จำนวน 204,412 คน (ร+อยละ 26.97) โดยกระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทย มีกำลังคนใกล+เคียงกัน 
คือ 50,936 คน (ร+อยละ 6.72) และ 50,661 คน (ร+อยละ 6.69) ตามลำดับ 

สำหรับกระทรวงที่มีกำลังคนน+อยท่ีสุด คือ กระทรวงการทCองเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวิทยาศาสตรH
และเทคโนโลยี ซึ ่งมีกำลังคนเพียง 937 คน (ร+อยละ 0.12) และ 1,170 คน (ร+อยละ 0.15) ตามลำดับ  
โดยกระทรวงพลังงานและสCวนราชการไมCสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีกำลังคน 2,381 คน 
(ร+อยละ 0.31) และ 2,682 คน (ร+อยละ 0.35) ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 กำลังคนในราชการพลเรือนในป�งบประมาณ 2560 จำแนกตามกระทรวงและประเภทกำลังคน 

กระทรวง 

ประเภทกำลังคน รวม 

ข+าราชการ
พลเรือน
สามัญ 

ลูกจ+าง 
ประจำ 

ลูกจ+าง
ชั่วคราว 

พนักงาน
ราชการ 

จำนวน 

(คน) 

อัตรา  
(ร+อยละ) 

สำนักนายกรัฐมนตร ี 6,695 584 396 1,340 9,015 1.19 

กระทรวงการคลัง 29,313 2,316 7,521 2,599 41,749 5.51 

กระทรวงการตCางประเทศ 1,558 86 1,467 25 3,136 0.41 

กระทรวงการทCองเท่ียวและกีฬา 654 114 11 158 937 0.12 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยH 

2,878 1,578 130 4,472 9,058 1.20 

กระทรวงเกษตรและสหกรณH 33,508 17,209 126,780 26,915 204,412 26.97 

กระทรวงคมนาคม 13,621 5,959 23,244 8,112 50,936 6.72 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล+อม 

10,263 5,745 1,233 24,541 41,782 5.51 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 

2,091 87 499 1,259 3,936 0.52 

กระทรวงพลังงาน 1,330 187 66 798 2,381 0.31 

กระทรวงพาณิชยH 3,541 436 200 631 4,808 0.63 

กระทรวงมหาดไทย 40,787 3,637 863 5,374 50,661 6.69 

กระทรวงยุติธรรม 18,750 1,474 1,812 7,103 29,139 3.85 

กระทรวงแรงงาน 5,936 1,455 1,239 1,687 10,317 1.36 

กระทรวงวัฒนธรรม 3,533 349 636 323 4,841 0.64 

กระทรวงวิทยาศาสตรHและ
เทคโนโลย ี

772 110 23 265 1,170 0.15 

กระทรวงศึกษาธิการ 3,233 N/A N/A N/A 3,233 0.43 

กระทรวงสาธารณสุข 201,111 23,218 42,877 12,072 279,278 36.85 

กระทรวงอุตสาหกรรม 2,915 708 157 540 4,320 0.57 

สCวนราชการไมCสังกัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวง 

2,164 150 66 302 2,682 0.35 

รวม 384,653 65,402 209,220 98,516 757,791 100.00 

ร+อยละ 50.76 8.63 27.61 13.00  100.00 

ที่มา : สำนักงาน ก.พ., อ+างแล+ว  
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1.2.2 จำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญ 

ในป�งบประมาณ 2560 ข+าราชการพลเรือนสามัญมีจำนวน 384,653 คน โดยเป*นผู+ดำรงตำแหนCง
ประเภทวิชาการมากที่สุด จำนวน 275,562 คน (ร+อยละ 71.64 ของจำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด) 
รองลงมาดำรงตำแหนCงประเภททั ่วไป จำนวน 101,724 คน (ร+อยละ 26.44) สำหรับตำแหนCงประเภท
อำนวยการและประเภทบริหาร ซ่ึงเป*นตำแหนCงท่ีมีความสำคัญทางยุทธศาสตรH มีผู+ดำรงตำแหนCงรวม 7,367 คน 
(ร+อยละ 1.92) เป*นประเภทอำนวยการ 6,300 คน (ร+อยละ 1.64) และประเภทบริหาร 1,067 คน (ร+อยละ 0.28) 
รายละเอียดปรากฏตามภาพท่ี 4 และตารางที่ 4  

ภาพท่ี 4 จำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญในป�งบประมาณ 2560 จำแนกตามประเภทตำแหน1ง 

 

ท่ีมา : กำลังคนภาครัฐ 2560 : ข+าราชการพลเรือนสามัญ, สำนักงาน ก.พ.  

ตารางที่ 4 จำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญในป�งบประมาณ 2560 จำแนกตามประเภทตำแหน1ง 

ประเภทตำแหนCง 
จำนวน 

(คน) 

อัตรา 

(ร+อยละ) 

ประเภทท่ัวไป 101,724 26.44 

ประเภทวิชาการ 275,562 71.64 

ประเภทอำนวยการ 6,300 1.64 

ประเภทบริหาร 1,067 0.28 

รวม 384,653 100.00 

ท่ีมา : สำนักงาน ก.พ., อ+างแล+ว  
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เมื ่อพิจารณาจำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญจำแนกตามประเภทและระดับตำแหนCง พบวCา 
ข+าราชการพลเรือนสามัญเกือบครึ ่งหนึ่งดำรงตำแหนCงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ โดยมีจำนวน 
173,782 คน (ร+อยละ 45.18 ของจำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญท้ังหมด) รองลงมา เป*นกลุCมผู+ดำรงตำแหนCง
ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และกลุCมผู+ดำรงตำแหนCงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 70,327 คน 
(ร+อยละ 18.28) และ 69,677 คน (ร+อยละ 18.11) ตามลำดับ สำหรับตำแหนCงแรกบรรจุ ได+แกC กลุCมผู+ดำรง
ตำแหนCงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหนCงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มีจำนวน 69,677 คน 
(ร+อยละ 18.11) และ 24,276 คน (ร+อยละ 6.31) ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 จำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญในป�งบประมาณ 2560 จำแนกตามประเภทและระดับตำแหน1ง  

ระดับตำแหนCง 
จำนวน 

(คน) 

อัตรา 

(ร+อยละ) 

ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 24,276 6.31 

ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 70,327 18.28 

ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 7,118 1.85 

ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 3                 0.001  

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 69,677 18.11 

ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 173,782 45.18 

ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 28,812 7.49 

ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 3,125 0.81 

ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 166 0.04 

ประเภทอำนวยการ ระดับต+น 2,219 0.58 

ประเภทอำนวยการ ระดับสูง 4,081 1.06 

ประเภทบริหาร ระดับต+น 553 0.14 

ประเภทบริหาร ระดับสูง 514 0.13 

รวม 384,653 100.00 

ที่มา : สำนักงาน ก.พ., อ+างแล+ว 

เมื ่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงจำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญนับตั ้งแตCป�งบประมาณ 2551  
จนถึงป�งบประมาณ 2560 พบวCา จำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญโดยรวมเพิ ่มขึ ้นจาก 356,798 คน  
ในป �งบประมาณ 2551 เป *น 384,653 คน ในป�งบประมาณ 2560 หร ือเพิ ่มข ึ ้นจำนวน 27,855 คน  
(ร+อยละ 7.81 ของจำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญในป�งบประมาณ 2551)  
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ตำแหนCงท่ีมีจำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญเพิ่มสูงที่สุด ได+แกC ตำแหนCงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 25,435 คน รองลงมา ได+แกC ตำแหนCงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหนCงประเภททั่วไป 
ระดับปฏิบัติงาน และตำแหนCงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่เพ่ิมข้ึนจำนวน 8,382 คน 7,704 คน 
และ 6,085 คน ตามลำดับ 

เมื ่อเปรียบเทียบจำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญในป�งบประมาณ 2560 ในแตCละระดับตำแหนCง  
พบวCา สัดสCวนการเพิ่มขึ้นของจำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญสูงสุด 3 ลำดับแรก ได+แกC ตำแหนCงประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหนCงประเภทอำนวยการ ระดับสูง และตำแหนCงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยเพิ่มข้ึน
ร+อยละ 114.63, 87.63 และ 57.49 ของจำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญในระดับตำแหนCงนั้นในป�งบประมาณ  
2551 ตามลำดับ  

สCวนตำแหนCงประเภทอำนวยการ ระดับต+น และตำแหนCงประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน มีสัดสCวน
การลดลงของจำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญ ร+อยละ 41.02 และ 24.23 ของจำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญ
ในระดับตำแหนCงน้ันในป�งบประมาณ 2551 ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 จำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญในป�งบประมาณ 2551 เปรียบเทียบกับป�งบประมาณ 2560 

ระดับตำแหนCง 

จำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญ 
(คน) 

การเพ่ิม/ลด 

(+/-) 

ป� 2551 ป� 2560 
จำนวนท่ีเพ่ิม/ลด  

(คน) 

อัตราการเพ่ิม/ลด 

(ร+อยละ) 

ประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบติังาน 16,572 24,276 7,704 46.49 

ประเภทท่ัวไป ระดับชำนาญงาน 92,817 70,327 -22,490 -24.23 

ประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส 6,565 7,118 553 8.42 

ประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ 3 3 - - 

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบติัการ 44,242 69,677 25,435 57.49 

ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 165,400 173,782 8,382 5.07 

ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 22,727 28,812 6,085 26.77 

ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 1,456 3,125 1,669 114.63 

ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 142 166 24 16.90 

ประเภทอำนวยการ ระดับต+น 3,762 2,219 -1,543 -41.02 

ประเภทอำนวยการ ระดับสูง 2,175 4,081 1,906 87.63 

ประเภทบริหาร ระดับต+น 458 553 95 20.74 

ประเภทบริหาร ระดับสูง 479 514 35 7.31 

รวม 356,798 384,653 27,855 7.81 

ที่มา : สำนักงาน ก.พ., อ+างแล+ว  
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1.2.3 จำนวนตำแหน1งว1างและอัตราว1างของข+าราชการพลเรือนสามัญ 

ในป�งบประมาณ 2560 มีตำแหนCงของข+าราชการพลเรือนสามัญรวมจำนวน 418,102 ตำแหนCง  
โดยเป*นตำแหนCงที่มีคนครอง จำนวน 384,653 ตำแหนCง (ร+อยละ 92 ของจำนวนตำแหนCงของข+าราชการ 
พลเรือนสามัญทั้งหมด) และเป*นตำแหนCงวCางจำนวน 33,449 ตำแหนCง (ร+อยละ 8) โดยกระทรวงที่มีอัตราวCาง
มากท่ีสุด ได+แกC กระทรวงการตCางประเทศและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยH ที่มีอัตราวCาง
ใกล+เคียงกัน คือ ร+อยละ 22.29 และ 22.03 ของจำนวนตำแหนCงข+าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมดในกระทรวง 
รองลงมา ได+แกC กระทรวงศึกษาธิการ สCวนราชการไมCสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และกระทรวง 
การทCองเที่ยวและกีฬา ร+อยละ 19.20, 17.91 และ 16.37 ตามลำดับ 

สำหรับกระทรวงที่มีอัตราวCางน+อยท่ีสุด ได+แกC กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวัฒนธรรม ท่ีมีอัตราวCาง
เพียงร+อยละ 6.00 และ 7.05 รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 7 

ตารางที ่ 7 จำนวนตำแหน1งว1างและอัตราว1างของข+าราชการพลเรือนสามัญในป�งบประมาณ 2560  

 จำแนกตามกระทรวง 

กระทรวง 
จำนวน 
ตำแหนCง 

จำนวน 
คน 

ตำแหนCงวCาง 
จำนวน ร+อยละ 

สำนักนายกรัฐมนตรี 7,672 6,695 977 12.73 

กระทรวงการคลัง 31,891 29,313 2,578 8.08 
กระทรวงการตCางประเทศ 2,005 1,558 447 22.29 
กระทรวงการทCองเท่ียวและกีฬา 782 654 128 16.37 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยH 3,691 2,878 813 22.03 

กระทรวงเกษตรและสหกรณH 37,736 33,508 4,228 11.20 
กระทรวงคมนาคม 15,207 13,621 1,586 10.43 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล+อม 11,220 10,263 957 8.53 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2,287 2,091 196 8.57 
กระทรวงพลังงาน 1,478 1,330 148 10.01 
กระทรวงพาณิชยH 3,973 3,541 432 10.87 

กระทรวงมหาดไทย 44,483 40,787 3,696 8.31 
กระทรวงยุติธรรม 20,575 18,750 1,825 8.87 
กระทรวงแรงงาน 6,617 5,936 681 10.29 
กระทรวงวัฒนธรรม 3,801 3,533 268 7.05 

กระทรวงวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 860 772 88 10.23 
กระทรวงศึกษาธิการ 4,001 3,233 768 19.20 
กระทรวงสาธารณสุข 213,941 201,111 12,830 6.00 
กระทรวงอุตสาหกรรม 3,246 2,915 331 10.20 
สCวนราชการไมCสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 2,636 2,164 472 17.91 

รวม 418,102 384,653 33,449 8.00 

ที่มา : สำนักงาน ก.พ., อ+างแล+ว  
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1.2.4 จำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญจำแนกตามระดับการศึกษา 

 ข+าราชการพลเรือนสามัญสCวนใหญCมีการศึกษาในระดับปริญญา โดยจำแนกเป*นปริญญาตรี ร+อยละ 67.75 
ของจำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด ปริญญาโท ร+อยละ 16.70 และปริญญาเอก ร+อยละ 2.47 
นอกจากน้ัน เป*นผู+สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกวCาปริญญา (ร+อยละ 13.08) รายละเอียดปรากฏตามภาพท่ี 5 

ภาพท่ี 5 จำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญในป�งบประมาณ 2560 จำแนกตามระดับการศึกษา  

 
ท่ีมา : สำนักงาน ก.พ., อ+างแล+ว 

หมายเหตุ ข+อมูลระดับการศึกษาที่นำเสนอเป*นข+อมูลบุคคล ไมCใชCข+อมูลคุณวุฒิที่ข+าราชการพลเรือนสามัญใช+สำหรับ 
การบรรจุและแตCงต้ังให+ดำรงตำแหนCงตามท่ีกำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหนCง 

สCวนราชการระดับกระทรวงที่ข+าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดมีการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
ในสัดสCวนที่สูง 3 ลำดับแรก ได+แกC กระทรวงการตCางประเทศ ที่มีผู +มีการศึกษาในระดับปริญญาเอกมากถึง  
ร+อยละ 6.80 ของจำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมดในกระทรวง รองลงมาคือ กระทรวงวิทยาศาสตรH
และเทคโนโลยี ร+อยละ 6.22 และกระทรวงสาธารณสุข ร+อยละ 4.03  

ในขณะที่ สCวนราชการระดับกระทรวงท่ีข+าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดมีการศึกษาต่ำกวCาระดับ
ปริญญาในสัดสCวนที่สูง 3 ลำดับแรก ได+แกC กระทรวงยุติธรรม ที่มีผู+มีการศึกษาต่ำกวCาระดับปริญญามากถึง 
ร+อยละ 43.38 ของจำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมดในกระทรวง รองลงมาคือ กระทรวงคมนาคม  
ร+อยละ 27.60 และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ร+อยละ 23.53 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8  
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ตารางท่ี 8 จำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญในป�งบประมาณ 2560 จำแนกตามระดับการศึกษา 

กระทรวง 
ต่ำกวCาปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวม 
จำนวน ร+อยละ จำนวน ร+อยละ จำนวน ร+อยละ จำนวน ร+อยละ 

สำนักนายกรัฐมนตรี 856 12.79 3,042 45.44 2,703 40.37 94 1.40 6,695 

กระทรวงการคลัง 4,286 14.62 16,577 56.55 8,353 28.50 97 0.33 29,313 

กระทรวงการตCางประเทศ 143 9.18 447 28.69 862 55.33 106 6.80 1,558 

กระทรวงการทCองเที่ยว
และกีฬา 

32 4.89 302 46.18 309 47.25 11 1.68 654 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคง
ของมนุษยH 

219 7.61 1,447 50.28 1,195 41.52 17 0.59 2,878 

กระทรวงเกษตร 
และสหกรณH 

4,526 13.51 20,462 61.07 8,117 24.22 403 1.20 33,508 

กระทรวงคมนาคม 3,760 27.60 7,537 55.33 2,236 16.42 88 0.65 13,621 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล+อม 

1,456 14.19 5,429 52.90 3,233 31.50 145 1.41 10,263 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

492 23.53 1,102 52.70 473 22.62 24 1.15 2,091 

กระทรวงพลังงาน 146 10.98 622 46.77 531 39.92 31 2.33 1,330 

กระทรวงพาณิชยH 238 6.72 1,687 47.64 1,570 44.34 46 1.30 3,541 

กระทรวงมหาดไทย 3,471 8.51 25,901 63.50 11,302 27.71 113 0.28 40,787 

กระทรวงยุติธรรม 8,134 43.38 8,263 44.07 2,295 12.24 58 0.31 18,750 

กระทรวงแรงงาน 295 4.97 3,638 61.29 1,985 33.44 18 0.30 5,936 

กระทรวงวัฒนธรรม 295 8.35 2,113 59.81 1,101 31.16 24 0.68 3,533 

กระทรวงวิทยาศาสตรH
และเทคโนโลยี 

73 9.46 359 46.50 292 37.82 48 6.22 772 

กระทรวงศึกษาธิการ 233 7.21 2,513 77.73 446 13.80 41 1.27 3,233 

กระทรวงสาธารณสุข 21,306 10.59 155,928 77.53 15,775 7.84 8,102 4.03 201,111 

กระทรวงอุตสาหกรรม 283 9.71 1,704 58.46 893 30.63 35 1.20 2,915 

สCวนราชการไมCสังกัด
สำนักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 

63 2.91 1,522 70.33 564 26.06 15 0.69 2,164 

รวม 50,307 13.08 260,595 67.75 64,235 16.70 9,516 2.47 384,653 

ที่มา : สำนักงาน ก.พ., อ+างแล+ว 
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1.2.5 จำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญจำแนกตามช1วงอายุ 

 ข+าราชการพลเรือนสามัญมีความแตกตCางกันในหลายมิติ โดยชCวงอายุเป*นมิติหนึ่งที่สะท+อนให+เห็นถึง
ความแตกตCางในคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล ในจำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญที่มีอยูCทั้งหมด 384,653 คน 
สCวนใหญCเป*นกลุCมผู+ที่อยูCในชCวงอายุ 36 – 50 ป� (ร+อยละ 46.33) รองลงมาเป*นกลุCมผู+ที่อยูCในชCวงอายุมากกวCา 
50 ป� (ร+อยละ 27.86) และกลุCมผู+ท่ีอยูCในชCวงอายุเทCากับหรือน+อยกวCา 35 ป� (ร+อยละ 25.82) 

 กระทรวงที่มีสัดสCวนจำนวนข+าราชการกลุCมที่อยูCในชCวงอายุเทCากับหรือน+อยกวCา 35 ป� มากที่สุด ได+แกC 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงสาธารณสุข (ร+อยละ 31.56 และร+อยละ 30.47 ของ 
จำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมดของกระทรวง ตามลำดับ) รองลงมา คือ กระทรวงพาณิชยH กระทรวง 
การตCางประเทศ และกระทรวงวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี ที ่มีข+าราชการอยูCในกลุCมชCวงอายุนี ้ในสัดสCวน
ใกล+เคียงกัน คือ ร+อยละ 29.29 ร+อยละ 29.27 และร+อยละ 29.27 ของจำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญ 
ทั้งหมดของกระทรวง ตามลำดับ 

 กระทรวงที่มีสัดสCวนจำนวนข+าราชการกลุCมที่อยูCในชCวงอายุ 36 – 50 ป� เกินกวCาร+อยละ 50 ของจำนวน
ข+าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมดของกระทรวง ได+แกC กระทรวงยุติธรรม (ร+อยละ 53.25) กระทรวงการคลัง  
(ร+อยละ 50.67) กระทรวงแรงงาน (ร+อยละ 50.51) และสCวนราชการไมCสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง (ร+อยละ 50.46) 

กระทรวงที่มีสัดสCวนจำนวนข+าราชการกลุCมที่อยูCในชCวงอายุมากกวCา 50 ป� มากที่สุด ได+แกC กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล+อม (ร+อยละ 41.56 ของจำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมดของ
กระทรวง) กระทรวงคมนาคม (ร+อยละ 37.58) และกระทรวงเกษตรและสหกรณH (ร+อยละ 37.02) รายละเอียด
ปรากฏตามภาพที่ 6 และตารางที่ 9 
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ภาพท่ี 6 สัดส1วนของจำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญในป�งบประมาณ 2560 จำแนกตามช1วงอายุ 

 
ท่ีมา : สำนักงาน ก.พ., อ+างแล+ว 
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ตารางท่ี 9 จำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญในป�งบประมาณ 2560 จำแนกตามช1วงอายุ 

กระทรวง 

กลุCมผู+ท่ีอยูCในชCวงอาย ุ
เทCากับหรือน+อยกวCา 35 ป� 

กลุCมผู+ท่ีอยูCในชCวงอายุ  
36 – 50 ป� 

กลุCมผู+ท่ีอยูCในชCวงอาย ุ
มากกวCา 50 ป� รวม 

จำนวน ร+อยละ จำนวน ร+อยละ จำนวน ร+อยละ 

สำนักนายกรัฐมนตรี 1,694 25.30 2,968 44.33 2,033 30.37 6,695 

กระทรวงการคลัง 4,672 15.94 14,852 50.67 9,789 33.39 29,313 

กระทรวงการตCางประเทศ 456 29.27 596 38.25 506 32.48 1,558 

กระทรวงการทCองเท่ียว
และกีฬา 

182 27.83 293 44.80 179 27.37 654 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคง
ของมนุษยH 

660 22.93 1,255 43.61 963 33.46 2,878 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณH 

7,530 22.47 13,574 40.51 12,404 37.02 33,508 

กระทรวงคมนาคม 2,302 16.90 6,200 45.52 5,119 37.58 13,621 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล+อม 

1,690 16.47 4,308 41.98 4,265 41.56 10,263 

กระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

660 31.56 897 42.90 534 25.54 2,091 

กระทรวงพลังงาน 370 27.82 577 43.38 383 28.80 1,330 

กระทรวงพาณิชยH 1,037 29.29 1,616 45.64 888 25.08 3,541 

กระทรวงมหาดไทย 8,472 20.77 18,424 45.17 13,891 34.06 40,787 

กระทรวงยุติธรรม 4,218 22.50 9,984 53.25 4,548 24.26 18,750 

กระทรวงแรงงาน 957 16.12 2,998 50.51 1,981 33.37 5,936 

กระทรวงวัฒนธรรม 715 20.24 1,595 45.15 1,223 34.62 3,533 

กระทรวงวิทยาศาสตรH
และเทคโนโลยี 

226 29.27 373 48.32 173 22.41 772 

กระทรวงศึกษาธิการ 824 25.49 1,262 39.03 1,147 35.48 3,233 

กระทรวงสาธารณสุข 61,280 30.47 94,199 46.84 45,632 22.69 201,111 

กระทรวงอุตสาหกรรม 781 26.79 1,140 39.11 994 34.10 2,915 

สCวนราชการไมCสังกัด
สำนักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 

578 26.71 1,092 50.46 494 22.83 2,164 

รวม 99,304 25.82 178,203 46.33 107,146 27.86 384,653 

ที่มา : สำนักงาน ก.พ., อ+างแล+ว  
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1.2.6 โครงสร+างอายุข+าราชการพลเรือนสามัญ 

 ระบบราชการพลเรือนของไทยอยูCในสภาวะสังคมสูงอายุ (Aging Society) โดยมีข+าราชการพลเรือนสามัญ
จำนวนมากถึง 107,146 คน ที่จะเกษียณอายุราชการระหวCางป�งบประมาณ 2560 – 2569 ซึ่งคิดเป*น 
ร+อยละ 27.86 ของจำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมดในปIจจุบัน 

เม่ือพิจารณาอัตราการเกษียณอายุราชการของข+าราชการพลเรือนสามัญในกระทรวงตCาง ๆ ในชCวง 5 ป�แรก 
(ป�งบประมาณ 2560 – 2564) ปรากฏวCา กระทรวงที่มีอัตราการเกษียณอายุราชการสูงที่สุดในลำดับแรก  
ได+แกC กระทรวงเกษตรและสหกรณH (ร+อยละ 20.20 ของจำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมดในปIจจุบันของ
กระทรวง) กระทรวงวัฒนธรรม (ร+อยละ 18.68) ในขณะที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยH และกระทรวงศึกษาธิการมีอัตราการเกษียณอายุสูงใกล+เคียงกัน คือ 
ร+อยละ 17.89, 17.76 และ 17.07 ตามลำดับ  

หากพิจารณาอัตราการเกษียณอายุราชการของข+าราชการพลเรือนสามัญในชCวง 10 ป� (ป�งบประมาณ 
2560 - 2569) จะพบวCา กระทรวงที ่มีอัตราการเกษียณอายุราชการสูงที ่สุด 3 ลำดับแรก คือ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม (ร+อยละ 41.56 ของจำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมดในปIจจุบัน
ของกระทรวง) กระทรวงคมนาคม (ร+อยละ 37.58) และกระทรวงเกษตรและสหกรณH (ร+อยละ 37.02) 
รายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 7 และตารางท่ี 10 
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ภาพที่ 7 อัตราการเกษียณอายุราชการของข+าราชการพลเรือนสามัญในช1วง 5 ป�แรก (ป�งบประมาณ 2560 – 2564)  

และในช1วง 10 ป� (ป�งบประมาณ 2560 - 2569) จำแนกตามกระทรวง  

 
ท่ีมา : สำนักงาน ก.พ., อ+างแล+ว  
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ตารางท่ี 10 อัตราการเกษียณอายุราชการของข+าราชการพลเรือนสามัญ ป�งบประมาณ 2560 - 2569 

กระทรวง 
จำนวน 

(คน) 

การเกษียณในชCวง 5 ป�แรก 

(2560 – 2564) 

การเกษียณในชCวง 10 ป� 

(2560 - 2569) 

จำนวน 

(คน) 

อัตรา 

(ร+อยละ) 

จำนวน 

(คน) 

อัตรา 

(ร+อยละ) 
สำนักนายกรัฐมนตร ี 6,695 803 11.99 2,033 30.37 
กระทรวงการคลัง 29,313 4,429 15.11 9,789 33.39 
กระทรวงการตCางประเทศ 1,558 248 15.92 506 32.48 
กระทรวงการทCองเท่ียวและกีฬา 654 77 11.77 179 27.37 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษยH 

2,878 511 17.76 963 33.46 

กระทรวงเกษตรและสหกรณH 33,508 6,768 
20.20 

 
12,404 37.02 

กระทรวงคมนาคม 13,621 1,899 13.94 5,119 37.58 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล+อม 

10,263 1,836 17.89 4,265 41.56 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม 

2,091 209 10.00 534 25.54 

กระทรวงพลังงาน 1,330 184 13.83 383 28.80 
กระทรวงพาณิชยH 3,541 390 11.01 888 25.08 
กระทรวงมหาดไทย 40,787 5,959 14.61 13,891 34.06 
กระทรวงยุติธรรม 18,750 1,875 10.00 4,548 24.26 
กระทรวงแรงงาน 5,936 756 12.74 1,981 33.37 
กระทรวงวัฒนธรรม 3,533 660 18.68 1,223 34.62 
กระทรวงวิทยาศาสตรH 
และเทคโนโลย ี

772 77 9.97 173 22.41 

กระทรวงศึกษาธิการ 3,233 552 17.07 1,147 35.48 
กระทรวงสาธารณสุข 201,111 16,128 8.02 45,632 22.69 
กระทรวงอุตสาหกรรม 2,915 443 15.20 994 34.10 
สCวนราชการไมCสังกัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง  
หรือทบวง 

2,164 234 10.81 494 22.83 

รวม 384,653 44,038 11.45 107,146 27.86 

ที่มา : สำนักงาน ก.พ., อ+างแล+ว 
  



18                                        รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือน ป�งบประมาณ 2560

1.2.7 การเข+ารับราชการและการออกจากราชการของข+าราชการพลเรือนสามัญในป�งบประมาณ 2559 

1) การเข+ารับราชการ 

  ในรอบป�งบประมาณ 2559 ม ีผู+บรรจ ุเป *นข +าราชการพลเรือนสาม ัญ จำนวนทั ้งสิ้น  
21,067 คน (ร+อยละ 5.48 ของจำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด) โดยกระทรวงที่มีอัตราการบรรจุใหมC
ของข+าราชการพลเรือนสามัญสูงที่สุด 3 ลำดับแรก ได+แกC กระทรวงยุติธรรม (ร+อยละ 6.61 ของจำนวนข+าราชการ
พลเรือนสามัญทั้งหมดของกระทรวง) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม2 และกระทรวงสาธารณสุข  
(ร+อยละ 6.50 เทCากัน) และกระทรวงอุตสาหกรรม (ร+อยละ 6.48)  

สำหรับกระทรวงที่มีอัตราการบรรจุใหมCของข+าราชการพลเรือนสามัญน+อยที่สุด 3 ลำดับแรก 
ได+แกC กระทรวงแรงงาน (ร+อยละ 1.92 ของจำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมดของกระทรวง) กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยH (ร+อยละ 1.98) และกระทรวงการตCางประเทศ (ร+อยละ 2.63) 

2) การออกจากราชการ 

  ในรอบป�งบประมาณ 2559 มีการสูญเสียข+าราชการพลเรือนสามัญจากระบบราชการ 
(เกษียณอายุราชการ ลาออก และออกจากราชการโดยเหตุอื่น ๆ เชCน เหตุวินัยหรือเสียชีวิต) จำนวนทั้งสิ้น 
11,921 คน (ร+อยละ 3.10 ของจำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด) โดยเป*นการออกจากราชการเนื่องจาก
การเกษียณอายุราชการและการลาออก ในสัดสCวนที่ใกล+เคียงกัน คือ 5,847 คน (ร+อยละ 1.52) และ 5,499 คน 
(ร+อยละ 1.43) ตามลำดับ นอกจากนั้น เป*นการออกจากราชการโดยเหตุอื ่น ๆ เชCน เหตุวินัยหรือเสียชีวิต)  
อีกจำนวน 575 คน (ร+อยละ 0.15)  

กระทรวงที่มีอัตราการสูญเสียมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได+แกC กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษยH (ร+อยละ 6.91 ของจำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมดของกระทรวง) กระทรวง 
การทCองเท่ียวและกีฬา (ร+อยละ 6.27) และกระทรวงการตCางประเทศ (ร+อยละ 5.20) 

กระทรวงที่มีอัตราการสูญเสียน+อยที่สุด 3 ลำดับแรก ได+แกC กระทรวงยุติธรรม (ร+อยละ 1.50  
ของจำนวนข+าราชการพลเรือนสามัญทั ้งหมดของกระทรวง) สCวนราชการไมCสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
กระทรวง หรือทบวง (ร+อยละ 1.94) และกระทรวงศึกษาธิการ (ร+อยละ 2.35) รายละเอียดอัตราการเข+ารับราชการ
และการออกจากราชการของข+าราชการพลเรือนสามัญ ในป�งบประมาณ 2559 ปรากฏตามตารางที่ 11  

 
2 ในป�งบประมาณ 2559 ใช+ชื่อ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตารางท่ี 11 อัตราการเข+ารับราชการและการออกจากราชการของข+าราชการพลเรือนสามัญ ในป�งบประมาณ 2559 

กระทรวง 
จำนวน 

ข+าราชการ 
(คน) 

การบรรจุใหมC การออกจากราชการ 
จำนวน 
(คน) 

อัตรา 
(ร+อยละ) 

จำนวน 
(คน) 

อัตรา 
(ร+อยละ) 

สำนักนายกรัฐมนตร ี 6,695 261 3.90 310 4.63 
กระทรวงการคลัง 29,313 1,011 3.45 1,084 3.70 
กระทรวงการตCางประเทศ 1,558 41 2.63 81 5.20 

กระทรวงการทCองเท่ียวและกีฬา 654 19 2.91 41 6.27 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยH 

2,878 57 1.98 199 6.91 

กระทรวงเกษตรและสหกรณH 33,508 1,625 4.85 1,227 3.66 

กระทรวงคมนาคม 13,621 513 3.77 524 3.85 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล+อม 

10,263 308 3.00 347 3.38 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือศรษฐกิจ
และสังคม* 

2,091 136 6.50 63 3.01 

กระทรวงพลังงาน 1,330 51 3.83 60 4.51 
กระทรวงพาณิชยH 3,541 183 5.17 170 4.80 
กระทรวงมหาดไทย 40,787 1,783 4.37 1,502 3.68 
กระทรวงยุติธรรม 18,750 1,239 6.61 282 1.50 
กระทรวงแรงงาน 5,936 114 1.92 232 3.91 
กระทรวงวัฒนธรรม 3,533 140 3.96 167 4.73 
กระทรวงวิทยาศาสตรHและ
เทคโนโลย ี

772 40 5.18 33 4.27 

กระทรวงศึกษาธิการ 3,233 191 5.91 76 2.35 
กระทรวงสาธารณสุข 201,111 13,079 6.50 5,341 2.66 
กระทรวงอุตสาหกรรม 2,915 189 6.48 140 4.80 
สCวนราชการไมCสังกัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวง 

2,164 87 4.02 42 1.94 

รวม 384,653 21,067 5.48 11,921** 3.10 

* ในป�งบประมาณ 2559 ใช+ชื่อ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

** ข+อมูลการออกจากราชการ จำแนกเป*นการเกษียณอายุราชการ จำนวน 5,847 คน การลาออก จำนวน 5,499 คน 
และการออกจากราชการโดยสาเหตุอ่ืน ๆ เชCน เหตุวินัยหรือเสียชีวิต จำนวน 575 คน 

ที่มา : สำนักงาน ก.พ., อ+างแล+ว 
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บททีไ 2 
การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของสวนราชการละจังหวัด ตามนวทาง  
Human Resource Scorecard 

฿นยุคของการขงขันกันดຌวยทุนมนุษย์ (Human Capital) มีความทຌาทายทีไสำคัญประการหนึไง คือ 
การวัดละการประมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือการบริหารทุนมนุษย์฿หຌป็นรูปธรรม พื ไอ฿ชຌ
ประกอบการบงชีๅวา หนวยงาน฿ดมีทุนมนุษย์ทีไทำ฿หຌมีความเดຌปรียบ฿นการขงขันมากกวาหนวยงาน฿ด 
มຌวาการวัดละการประมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลจะยากกวาการวัดผลทางดຌานอืไ นโ ตนักวิชาการ
ทัๅง฿นละตางประทศตาง฿หຌความสำคัญ฿นการวัดละประมินผลดຌานนีๅ ถึงกับมีคำกลาวทีไวา หากเมสามารถ
วัดประมินการบริหารทรัพยากรบุคคลเดຌ กใจะเมสามารถบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌกิดประยชน์สูงสุด
ตอองค์กรเดຌ  ใ3 

 การประมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมีวัตถุประสงค์หลักพืไอจะชวย฿หຌองค์กรทราบวา จะ฿ชຌกำลังคน
อยางเร฿หຌมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล มีความคุຌมคา ละชวย฿หຌองค์กรบรรลุพันธกิจละปງาหมาย  

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

ยุทธศาสตร์การบริหาร (Strategy) ละผลการปฏิบัติงาน (Performance) ขององค์กร กลุ มนักวิชาการ 

ซึไงประกอบดຌวย Brian E. Becker, Mark A. Huselid ละ Dave Ulrich เดຌสนอนวคิดรืไอง HR Scorecard 

เวຌป็นครัๅงรก฿นหนังสือ The HR Scorecard : Linking People, Strategy and Performance  ดยเดຌพัฒนา
นวคิดมาจากตัวบบการประมินบบสมดุลของ Robert Kaplan ละ David Norton ซึไงป็นผูຌบุกบิก 

รืไอง Balance Scorecard ป็นครัๅงรก฿นปี ค.ศ. แ้้โ ไ4ดังนัๅน จึงอาจสรุปเดຌวา HR Scorecard สามารถ 

฿ชຌป็นครืไองมือหนึไง฿นการประมินผลสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร พืไอนำเปสูการพัฒนา
ละพิไมขีดสมรรถนะกำลังคนขององค์กร฿หຌมีความขຌมขใงละสอดรับกับภารกิจขององค์กร 

  

 
3  David Norton กลาวเวຌ฿นบทนำของหนังสือ The HR Scorecard : Linking People, Strategy and Performance ของ 
Brian E. Becker. Mark A. Huselid  ละ Dave Ulrich  สำนักพิมพ ์Harvard Business School Press, Boston, 

Massachusetts ิค.ศ. โเเแี  
4  สุรพงษ์ มาลี. ทุนมนุษย์กับการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล. ิกรุงทพฯ : สำนักงาน ก.พ., โ5ไ็ี หนຌา ใโ  
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2.แ การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด ตามนวทาง  
HR Scorecard 

สำนักงาน ก.พ. เดຌศึกษาละพัฒนาครืไองมือสำหรับ พัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล  
หรือทีไรียกวา HR Scorecard ดยศึกษาจากนวทางของตางประทศ ลຌวนำมาออกบบ฿หຌหมาะสมกับ
ระบบราชการเทย ดยมีวัตถุประสงค์ ดังนีๅ 

แ. พืไอพัฒนาระบบละสรຌางกลเกการประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผล ตลอดจนความคุຌมคาละ
ความพรຌอมรับผิด฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับสวนราชการละจังหวัด อันจะป็นชองทาง฿นการ฿หຌขຌอมูล
ยຌอนกลับกีไยวกับสภาพปัญหาละนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงจะชวย฿หຌสวนราชการละ
จังหวัดสามารถบริหารกำลังคน฿หຌกิดประยชน์สูงสุด พืไอการขับคลืไอนยุทธศาสตร์฿หຌบรรลุปງาหมายทีไตัๅงเวຌ 

โ. พืไอสรຌางความขຌมขใงดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌกับสวนราชการละจังหวัด อันจะนำเปสู
การพัฒนาสมรรถนะของหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด฿หຌสามารถปฏิบัติงาน
฿นฐานะทีไป็นหุຌนสวนชิงยุทธศาสตร์฿นการบริหารราชการของสวนราชการละจังหวัดเดຌ 

ใ. พืไอสรຌางกลเกความสัมพันธ์ระหวางองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงทำหนຌาทีไชิงนยบาย
ดຌานการบริหารกำลังคน฿นภาพรวม (Human Resource Policy) ละสวนราชการละจังหวัดซึไงรับผิดชอบ
ตอยุทธศาสตร์ละวิธีปฏิบัติดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Strategy and Operation) 

 HR Scorecard ฿นภาครัฐมีองค์ประกอบทัๅงหมด ไ สวน เดຌก 

 แ. มาตรฐานความสำรใจ (Standard for Success) หมายถึง ปງาหมายสุดทຌายดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทีไสวนราชการละจังหวัดตຌองบรรลุ 

 โ. ปัจจัยทีไจะนำเปสูความสำรใจ (Critical Success Factors) หมายถึง นยบาย ผนงาน ครงการ 
มาตรการ ละการดำนินการตาง โ ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัดทีไจะทำ฿หຌ
บรรลุมาตรฐานความสำรใจ 

ใ. มาตรวัดหรือตัวชีๅวัดความสำรใจ (Measures and Indicators) ฿นการดำนินการตามนยบาย 

ผนงาน ครงการ ละมาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ไ. ผลการดำนินงานทีไสวนราชการละจังหวัด฿ชຌป็นหลักฐาน฿นการประมินวา เดຌดำนินการตาม
นยบาย ผนงาน ครงการ ละมาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล จนบรรลุตามมาตรฐานความสำรใจ 

มาตรฐานความสำรใจ (Standard for Success) ของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล฿นสวนราชการละ
จังหวัดทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ประกอบดຌวย 5 มิติ ดยมีปัจจัยความสำรใจรวม แ็ ปัจจัย ดังนีๅ 
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 มิติทีไ แ ความสอดคล ຌองช ิงย ุทธศาสตร์  (Strategic Alignment) ประกอบด ຌวยป ัจจัย
ความสำรใจ 4 ปัจจัย 

 มิติทีไ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 

ประกอบดຌวยปัจจัยความสำรใจ 4 ปัจจัย 

 มิติทีไ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 

ประกอบดຌวยปัจจัยความสำรใจ 4 ปัจจัย 

มิติทีไ 4 ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Accountability) ประกอบดຌวย 
ปัจจัยความสำรใจ 2 ปัจจัย 

มิติทีไ 5 คุณภาพชีวิตการทำงานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน  (Quality of 

work-life and Work-life balance) ประกอบดຌวยปัจจัยความสำรใจ 3 ปัจจัย 

ภาพทีไ ่ กรอบมาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Scorecardี 
 

 
มิติทีไ 1         ความสอดคลຌองชิงยุท  าสตร  (Strategic Alignment) 

  จจัยทีไ 1        น ยบาย  นงาน ละมาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล สอดคลຌองกับ 
                      าหมาย พัน กิจของสวนราชการละจังหวัด 
  จจัยทีไ 2        มีการวาง นละบริหารก าลังคน (Workforce Planning and Management) 
  จจัยทีไ 3        มีการบริหารก าลังคนกลุมทีไมีทัก ะละสมรรถนะส ง (Talent Management) 
  จจัยทีไ 4        มีการสรຌาง พัฒนา ละส บทอดของต าหนงบริหาร (Continuity and 
                    Replacement Plan) 

มิติทีไ 4         ความพรຌอมรับ ิด 
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Accountability) 

  จจัยทีไ 13     การรับ ิดชอบตอการตัดสิน จละ ลของ 
                   การตัดสิน จดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลละ 
                   การด านินการทางวินัย บนหลักของความสามารถ 
                   หลักคุ  รรม หลักนิติ รรม ละหลักสิท ิมนุ ยชน 
  จจัยทีไ 14      ความ  รง สของกระบวนการ 
                   บรหิารทรัพยากรบคุคลละ 
                   ความพรຌอม หຌมกีารตรวจสอบ 

 

มิติทีไ 2          ระสิท ิภาพของ 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HR Operational Efficiency) 

  จจัยทีไ 5     กิจกรรมละกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลม ี
                 ความถ กตຌองละทันวลา 
  จจัยทีไ 6     ระบบฐานขຌอม ลการบริหารทรัพยากรบุคคลม ี
                 ความถ กตຌอง ทีไยงตรง ละทนัสมัย 
  จจัยทีไ 7     สัดสวนคา ชຌจายของกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
                 ตองบ ระมา รายจายมคีวามหมาะสม สะทຌอน ลติภาพ 
                 ละความคุຌมคา 
  จจัยทีไ 8     มีการน าทค น ลยีสารสนท มา ชຌ นการบริหาร 
                 ทรัพยากรบคุคล (HR Automation) 

มิติทีไ 5       คุ ภาพชีวิตการท างานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน 
                (Quality of work-life and Work-life balance) 
  จจัยทีไ 15     ความพ งพอ จตอสภาพวดลຌอม นการท างานละระบบงาน 
  จจัยทีไ 16     การจัดสวัสดิการละสิไงอ านวยความสะดวกพิไมติมจากสวัสดิการทีไ 
                   ก หมายก าหนด 
  จจัยทีไ 17      การสงสริมความสัมพัน  อันดีระหวาง  ายบริหารกับขຌาราชการ  ຌ  ิบัติงาน ละ 
                    ระหวางขຌาราชการ  ຌ  ิบัติงานดຌวยกัน 

มิติทีไ 3          ระสิท ิ ล 
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HRM Program Effectiveness) 
  จจัยทีไ 9    การรัก า วຌ  ไงขຌาราชการทีไจ า  นตอการบรรลุ  าหมายละ 
                พัน กิจของสวนราชการ 
  จจัยทีไ 10  ความพ งพอ จของขຌาราชการตอน ยบายละมาตรการดຌานการบริหาร 
                ทรัพยากรบคุคล 
  จจัยทีไ 11   การสนับสนุน หຌกิดการรียนร ຌละพัฒนา 
  จจัยทีไ 12   การมีระบบการบริหาร ลงาน ละมีวิ ีการ ระมิน ลการ  ิบัติงานทีไม ี
                 ระสทิ ิ ล   ไงช ไอม ยงกับ ลตอบทน 

 

กรอบมาตรฐานความส ารใจ 
ดຌาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ดยรายละอียด฿นตละมิติมีดังนีๅ 

 แ. ความสอดคลຌองชิงยุท  าสตร  หมายถึง การทีไสวนราชการละจังหวัดมีนวทางละวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังตอเปนีๅ 

(ก) สวนราชการละจังหวัดมีนยบาย ผนงาน ละมาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ซึไงมคีวามสอดคลຌองละสนับสนุน฿หຌสวนราชการละจังหวัดบรรลุพันธกิจ ปງาหมาย ละวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌ 

(ข) สวนราชการมีการวางผนละบริหารกำลังคนทัๅง฿นชิงปริมาณละคุณภาพ กลาวคือ 
กำลังคนมีขนาดละสมรรถนะ  ทีไหมาะสม สอดคลຌองกับการบรรลุภารกิจละความจำป็นของสวนราชการ

ละจังหวัดทัๅง฿นปัจจุบันละ฿นอนาคต มีการวิคราะห์สภาพกำลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุ
ชองวางดຌานความตຌองการกำลังคนละมีผนพืไอลดชองวางดังกลาว 

(ค) สวนราชการละจังหวัดมีนยบาย ผนงาน ครงการ ละมาตรการดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลพืไอดึงดูด฿หຌเดຌมา พัฒนา ละรักษาเวຌซึ ไงกลุมขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานทีไมีทักษะหรือ
สมรรถนะสูง ซึไงจำป็นตอความคงอยูละขีดความสามารถ฿นการขงขันของสวนราชการละจังหวัด (Talent 

Management) 

(ง) สวนราชการละจังหวัด มีผนการสรຌางละผนการพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ รวมทัๅง 

มีผนสรຌางความตอนืไอง฿นการบริหารราชการ นอกจากนีๅ ยังรวมถึงการทีไผูຌนำปฏิบัติตนป็นบบอยางทีไดีละ
สรຌางรงบันดาล฿จ฿หຌกับขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงาน ทัๅง฿นรืไองของผลการปฏิบัติงานละพฤติกรรม฿นการทำงาน 

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

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

(ข) สวนราชการละจังหวัดมีระบบฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไมีความถูกตຌอง 
ทีไยงตรง ทันสมัย ละนำมา฿ชຌประกอบการตัดสิน฿จละการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัดเดຌจริง 

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

(ง) มีการนำทคนลยีละทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌ฿นกิจกรรมละกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด พืไอปรับปรุงการบริหารละการบริการ (HR Automation) 

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

(ก) การรักษาเวຌซึไงขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานซึไงจำป็นตอการบรรลุปງาหมาย พันธกิจของ
สวนราชการละจังหวัด (Retention) 
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(ข) ความพึงพอ฿จของขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงาน ตอนยบาย ผนงาน ครงการ ละ
มาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด 

(ค) การสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละการพัฒนาอยางตอนืไอง รวมทัๅงสงสริม฿หຌมีการบงปัน
ลกปลีไยนขຌอมูลขาวสารละความรูຌ (Development and Knowledge Management) พืไอพัฒนาขຌาราชการ
ละผูຌปฏิบัติงาน฿หຌมีทักษะละสมรรถนะทีไจำป็นสำหรับการบรรลุภารกิจละปງาหมายของสวนราชการละจังหวัด 

(ง) การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ทีไนຌนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลละความคุຌมคา มีระบบหรือวิธีการประมินผลการปฏิบัติงานทีไสามารถจำนกความตกตางละ
จัดลำดับผลการปฏิบัติงานของขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานซึไงรียกชืไออืไนเดຌอยางมีประสิทธิผล นอกจากนีๅ 
ขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานมีความขຌา฿จถึงความชืไอมยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลละผลงาน  

ของทีมงาน กับความสำรใจหรือผลงานของสวนราชการละจังหวัด 

4. ความพรຌอมรับ ิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การทีไสวนราชการละจังหวัดจะตຌอง 
(ก) รับผิดชอบตอการตัดสิน฿จละผลของการตัดสิน฿จดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน

การดำนินการดຌานวิน ัย ดยคำนึงถ ึงหลักความสามารถละผลงาน หลักคุณธรรม  หลักนิต ิธรรม ละ 

หลักสิทธิมนุษยชน 

(ข) มีความปรง฿ส฿นทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ทัๅงนีๅ จะตຌองกำหนด฿หຌความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลทรกอยู฿นทุกกิจกรรม
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด 

 5. คุ ภาพชีวิตการทำงานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน หมายถึง การทีไสวนราชการหรือ
จังหวัดมีนยบาย ผนงาน ครงการ ละมาตรการ ซึไงจะนำเปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของ
ขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ ดังนีๅ 

(ก) ขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานมีความพึงพอ฿จตอสภาพวดลຌอม฿นการทำงาน ระบบงานละ
บรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำทคนลยีการสืไอสารขຌามา฿ชຌ฿นการบริหารราชการละการ฿หຌบริการ
กประชาชน ซึไงจะสงสริม฿หຌขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานเดຌ฿ชຌศักยภาพอยางตใมทีไ ดยเมสูญสียรูปบบการ฿ชຌ
ชีวิตสวนตัว 

(ข) มีการจัดสวัสดิการละสิ ไงอำนวยความสะดวกพิ ไมติมที ไเม฿ชสวัสดิการภาคบังคับ  

ตามกฎหมาย ซึไงมีความหมาะสม สอดคลຌองกับความตຌองการละสภาพของสวนราชการละจังหวัด 

(ค) มีการสงสริมความสัมพันธ์อันดีระหวางฝຆายบริหารของสวนราชการละจังหวัดกับ
ขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงาน ละ฿นระหวางขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานดຌวยกันอง 

มาตรฐานความสำรใจทัๅง 5 มิตินี ๅ มีความครอบคลุม฿นภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงจะป็น
นวทาง฿หຌสวนราชการละจังหวัดบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล฿หຌบรรลุความสำรใจ ละสามารถประมิน
ความสำรใจดยสะทຌอนมาตรฐานดังกลาวเดຌ 
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วิ ีดำนินการ 

฿นการดำนินการ สวนราชการละจังหวัดจะตຌองกำหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌชัดจนวา
จะบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอยางเรจึงจะตอบสนองปງาหมายยุทธศาสตร์ ดยจัดทำป็นผนกลยุทธ์
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลนีๅตຌองสอดคลຌองกับมาตรฐาน
ความสำรใจ 5 มิติทีไกำหนด มืไอสวนราชการละจังหวัดนำผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเปปฏิบัติ  
ตามขัๅนตอนละระยะวลาทีไกำหนดเวຌลຌว กใจะตຌองมีการติดตามความคืบหนຌาละประมินผลสำรใจ
ของการดำนินงาน ดย฿ชຌตัวชีๅวัดความสำรใจทีไระบุเวຌ฿นผนกลยุทธ์ป็นตัวบงชีๅวา  สามารถดำนินการ 

เดຌสอดคลຌองกับมาตรฐานความสำรใจจนบรรลุปງาหมายทีไตัๅงเวຌมากนຌอยพียง฿ด 

หลักฐาน฿นการดำนินงานตามผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจะป็นสารสนทศทีไป็น
ประยชน์฿นการรียนรูຌวา สวนราชการหรือจังหวัดดำนินการสำรใจ฿นสิไง฿ดบຌางละทำเดຌอยางเร ละ฿นทางกลับกัน 
สิไงทีไเมประสบความสำรใจมีอะเรบຌาง กิดจากหตุ฿ด พืไอหาทางปງองกันละขจัดอุปสรรคออกเป สวนราชการละ
จังหวัดกใจะสามารถปรับปรุงละพัฒนาขีดความสามารถ฿นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล฿หຌดีขึๅนเดຌ 

นอกจากนีๅ สวนราชการละจังหวัดจะสามารถรายงานความสำรใจของการบริหารทรัพยากรบุคคลตอ 
ก.พ. เดຌอยางป็นระบบ ซึไงจะทำ฿หຌ ก.พ. ิแี รับทราบผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการพลรือน  

อยางตอนืไอง ทัๅง฿นชิงของความคุຌมคาของการ฿ชຌจายงบประมาณดຌานบุคลากร ความพรຌอมของกำลังคน  

฿นราชการพลรือน ละความมีคุณภาพของการดำนินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามระบบคุณธรรม 
ทีไยึดหลักผลงาน หลักความสามารถ ละหลักคุณภาพชีวิต  ละ ิโี ฿ชຌป็นขຌอมูลประกอบการสนอนะ
นยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไหมาะสมตอเป 

 ระ ยชน ของ HR Scorecard ประยชน์ทีไสวนราชการละจังหวัดจะเดຌรับจากการ฿ชຌครืไองมือนีๅ คือ 

แ. สวนราชการละจังหวัดสามารถ฿ชຌมาตรฐานความสำรใจทัๅง 5 มิติ ป็นนวทาง฿นการจัดทำกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของตนพืไอ฿หຌกิดผลสำรใจทีไสะทຌอนความสมดุลทัๅง 5 มิติ ละ฿ชຌป็นกณฑ์  
฿นการประมินตนอง (Self Assessment) 

โ. การประมินผลสำรใจของการบริหารทรัพยากรบุคคลจะนำเปสูการยกระดับขีดความสามารถของ
สวนราชการละจังหวัด มีการรียนรูຌละพัฒนา นำเปสูการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไมีคุณภาพ ละมีนวัตกรรม
฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.2 วิวัฒนาการของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด 
ตามนวทาง HR Scorecard 

ปีงบประมาณ โ5ไ็ ก.พ. มีมติรับทราบขຌอสนอการประมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

สวนราชการละจังหวัดบบสมดุล ิHR Scorecardี ดย฿ชຌกรอบมาตรฐานความสำรใจ 5 มิติ ป็นครืไองมือ 
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฿นการประมิน เดຌก มาตรฐานดຌานความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ มาตรฐานดຌานความมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล มาตรฐานดຌานความมีประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มาตรฐานดຌานความพรຌอมรับผิด฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล ละมาตรฐานดຌานคุณภาพชีวิตการทำงานละ
ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน ดยกรอบมาตรฐานความสำรใจดังกลาวประกอบดຌวยปัจจัยความสำรใจ
รวม แ็ ปัจจัย ซึไงเดຌกลาวถึง฿นรายละอียดลຌว฿นตอนตຌน 

 ตอจากนัๅน ก.พ. เดຌพิจารณาละมีมติหในชอบรายละอียดของการดำนินการประมินสมรรถนะ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลตามนวทาง HR Scorecard ละเดຌมอบหมาย฿หຌสำนักงาน ก.พ. ดำนินการ 

วางครงสรຌางพืๅนฐานสำหรับการประมินฯ ดຌวยการสรຌางความรู ຌ ความขຌา฿จ ตลอดจน฿หຌการสนับสนุน  

สวนราชการละจังหวัด฿นการจัดทำผนกลยุทธ์ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล กอนทีไจะมีการประมิน  

การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัดอยางตใมรูปบบตอเป 

สำนักงาน ก.พ. จึงริ ไมดำนินการสงสริม฿หຌสวนราชการละจังหวัดขຌา฿จ฿นหลักการของการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล ขัๅนตอน วิธีการ฿นการจัดทำผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลดย฿ชຌ
หลักการ HR Scorecard ดย฿นปีงบประมาณ โ5ไ็ เดຌมีการนำรองการจัดทำผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล฿น ไ สวนราชการ คือ กรมราชทัณฑ์ กรมศุลกากร สำนักงานปลัดกระทรวงทคนลยีสารสนทศละ
การสืไอสาร ละสำนักงาน ก.พ. ตอนืไองเป฿นปีงบประมาณ โ5ไ่ เดຌขยายผลการจัดทำผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล฿นสวนราชการอีก ไ หง เดຌก กรมชลประทาน กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง ละ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สวน฿นปีงบประมาณ โ55เ สำนักงาน ก.พ. เดຌสนอ฿หຌ ก.พ.ร. กำหนด฿หຌ
สวนราชการทุกหงตຌองดำนินการจัดทำผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลพืไอ฿หຌมีการบริหารทรัพยากร
บุคคลทีไป็นระบบตามกรอบมาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ ตามทีไสำนักงาน ก.พ. 
กำหนด ดยป็นหนึไง฿นตัวชีๅวัด฿นคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี โ55เ ละ฿หຌสวนราชการริไมนำ
ผนกลยุทธ์ดังกลาวเปปฏิบัติตัๅงตปีงบประมาณ โ55แ ป็นตຌนเป 

 ฿นการนีๅ พืไอ฿หຌมีการจูง฿จละกระตุຌนสงสริม฿หຌสวนราชการละจังหวัดพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามนวทาง HR Scorecard อยางตอนืไอง ละพืไอ฿หຌมีบบอยางความสำรใจสำหรับผยพร
พืไอการรียนรูຌละพัฒนาตอเป สำนักงาน ก.พ. จึง฿หຌมีการดำนินการคัดลือกสวนราชการดีดนละจังหวัดดีดน
พืไอสงสริมความขຌมขใงดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลป็นประจำทุกปี ดย฿ชຌวิธีประมินจากอกสาร ตรวจยีไยม
สวนราชการละจังหวัด ละสัมภาษณ์หัวหนຌาสวนราชการละขຌาราชการ ดยประมินความขຌา฿จละความสามารถ
฿นการวางผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลละผนปฏิบัติการตามหลักการ HR Scorecard ซึไงมี 
กรอบมาตรฐานความสำรใจทีไสวนราชการละจังหวัดตຌองบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌบรรลุ 5 มิติ รวมทัๅง
ประมินความดดดนละผลสัมฤทธิ์ของผลงานจากการนำผนเปปฏิบัติดຌวย ดยระหวางปีงบประมาณ โ55เ 
ถึงปีงบประมาณ โ55ใ สำนักงาน ก.พ. เดຌจัด฿หຌมีพิธีมอบรางวัลประจำปีพืไอกระตุຌนละจูง฿จ฿หຌสวนราชการ
ละจังหวัดพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌดียิไงขึๅนตอเป  
  



รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2560 27 

฿นปีงบประมาณ โ55ใ ก.พ. เดຌออกระบียบ ก.พ. วาดຌวยการรายงานกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของขຌาราชการพลรือนพืไอประยชน์฿นการปรับปรุงประสิทธิภาพละประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
พ.ศ. โ55ใ กำหนด฿หຌกระทรวง กรม ละจังหวัดจัดทำรายงานสดงผลการดำนินงานกีไยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือนทีไอยู฿นอำนาจหนຌาทีไเปยัง ก.พ. ป็นประจำทุกปี  ดยรายงานดังกลาว
ประกอบดຌวยขຌอมูล ใ สวน เดຌก ิกี การดำนินงานละผลการดำนินงานดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทีไสอดคลຌองกับมาตรฐานการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือนที ไ ก.พ. กำหนด  

ตามมาตรา ่ ิใี ิขี สถิติกีไยวกับตำหนงละกำลังคน฿นสังกัด ณ วันสิๅนปีงบประมาณ ละ ิคี ผลการสำรวจ
ความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคล฿นประดในทีไสอดคลຌองกับมาตรฐาน
การบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือนทีไ ก.พ. กำหนดตามมาตรา ่ ิใี ละมืไอ 

สวนราชการระดับกรมเดຌดำนินการจัดทำรายงานสรใจรียบรຌอยลຌว ฿หຌจัดสง฿หຌกระทรวงตຌนสังกัดดຌวย 

พืไอตรวจสอบประมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม฿นสังกัดละจัดทำรายงาน฿นภาพรวมสง฿หຌ
สำนักงาน ก.พ. มืไอสำนักงาน ก.พ. เดຌรับขຌอมูลดังกลาวลຌว จะดำนินการวิคราะห์ละจัดทำความหใน 

สนอตอ ก.พ. พืไอประยชน์฿นการปรับปรุงประสิทธิภาพละประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตอเป 

฿นการนี ๅ ก.พ. เดຌหในชอบ฿หຌ฿ชຌกรอบมาตรฐานความสำร ใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ตามนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Scorecardี 5 มิติ ซึไงประกอบดຌวยปัจจัย
ความสำรใจรวม แ็ ปัจจัย ป็นมาตรฐานการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน 

ตามความ฿นมาตรา ่ ิใี หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ พืไอ฿หຌสวนราชการละ
จังหวัด฿ชຌป็นนวทาง฿นการจัดทำรายงานกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามระบียบฯ ขຌางตຌนลຌว 

 พืไอดำนินการ฿หຌป็นเปตามระบียบละนวทางขຌางตຌน สำนักงาน ก.พ. เดຌกำหนดบบรายงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีของสวนราชการ (Agency Survey) ละบบสำรวจความคิดหในละ
ความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการ (Employee Survey) ฿หຌสอดคลຌองกับ
มาตรฐานการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน 5 มิติดังกลาว พืไอ฿หຌการจัดทำ
รายงานตามระบียบฯ ป็นเปอยางมีคุณภาพละมีประสิทธิภาพ ดยบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีของสวนราชการ (Agency Survey) บงป็น ใ ประภท เดຌก ิแี บบรายงานการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจำปีของสวนราชการระดับกรม ิโี บบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีของกระทรวง 

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

2.3 คร ไองม อ นการติดตาม ระมิน ล 

 สำนักงาน ก.พ. เดຌพัฒนาครืไองมือ฿นการติดตามละประมินผลการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการละจังหวัด ดังนีๅ 
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 2.3.แ บบรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ระจำ ีของสวนราชการละจังหวัด 
(Agency Survey : AS) ป็นบบรายงานผลการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละ
จังหวัด ตามกรอบมาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ แ็ ปัจจัย ดยมีพัฒนาการของ 
Agency Survey ระหวางปีงบประมาณ โ55แ ถึงปีงบประมาณ โ5ๆเ ดังนีๅ 

 1. ปีงบประมาณ โ55แ บบรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี  
ของสวนราชการละจังหวัด ประกอบดຌวยขຌอคำถามจำนวน ้ไ ขຌอ ซึไงป็นคำถามตามมิติละปัจจัยตามกรอบ
มาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดยมีระดับการประมิน ใ ระดับ คือ เม เดຌดำนินการ  
ิเ คะนน) กำลังดำนินการ (1 คะนนี ดำนินการลຌวสรใจ ิโ คะนนี  

 โ. ปีงบประมาณ โ55โ บบรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี  
ของสวนราชการละจังหวัด ประกอบดຌวยขຌอคำถามจำนวนจำนวน ไเ ขຌอ ซึไงป็นคำถามตามมิติละปัจจัยตาม
กรอบมาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดยมีระดับการประมิน 5 ระดับ คือ ยังเมดำนินการ 
ิเ คะนน) กำลังวางผนทีไจะดำนินการ (1 คะนนี กำลังดำนินการ ิโ คะนนี กำลังติดตามประมินผล  
ิใ คะนนี กำลังทบทวนละกำหนดผนการดำนินงานระยะตอเป ิไ คะนนี 

 ใ. ปีงบประมาณ โ55ใ ู โ555 บบรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 
ของสวนราชการละจังหวัด ิ฿นชวง ใ ปีดังกลาว฿ชຌบบรายงานชุดดียวกันี ดยประกอบดຌวยขຌอคำถามสำหรับ
สวนราชการจำนวน 5ไ ขຌอ ละขຌอคำถามสำหรับจังหวัดจำนวน ไ5 ขຌอ ซึไงป็นคำถามตามมิติละปัจจัย  

ตามกรอบมาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล มีระดับการประมิน ใ ระดับ คือ ยังเมดำนินการ 
ิเ คะนนี กำลังดำนินการ ิแ คะนนี ดำนินการครบถຌวน ิ โ คะนนี 

 ไ. ปีงบประมาณ โ55ๆ ู โ5ๆเ บบรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี  
ของสวนราชการ ซึไงป็นบบทีไ฿ชຌ฿นการกใบขຌอมูลจนถึงปัจจุบันนัๅน มีการปรับขຌอคำถามจากบบรายงาน
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ โ55ใ ู โ555 ฿หຌมีจำนวนนຌอยลง บบรายงานนีๅ
ประกอบดຌวยขຌอคำถามจำนวน แไ ขຌอ ตามมิติละปัจจัยตามกรอบมาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มีระดับการประมิน ใ ระดับ คือมีการดำนินการตามหลักกณฑ์ วิธีการตามมาตรฐานขัๅนตไำ 
ทีไควรตຌองดำนินการ฿นรืไองนัๅน ิแ คะนน) มีการพัฒนาวิธีการ นวทาง฿นการดำนินการ฿นตละรืไองเดຌดีกวา
มาตรฐานขัๅนตไำทีไควรตຌองดำนินการ ิโ คะนนี มีการติดตาม ประมินผล พืไอปรับปรุงพัฒนาวิธีการ ละ
นวทาง฿นการดำนินการ฿นตละรืไอง฿หຌดียิไงขึๅน ิใ คะนนี  

 2.3.2 บบสำรวจความคิดหในละความพ งพอ จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการละจังหวัด ิEmployee Survey : ES) ป็นบบทีไ฿ชຌสำหรับสำรวจความคิดหในละ 

ความพึงพอ฿จของขຌาราชการดຌวยการวัดหรือประมินผลลัพธ์ของการดำนินการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการละจังหวัดทีไสงผลถึงตัวขຌาราชการดยตรง พัฒนาการของ Employee Survey ระหวาง
ปีงบประมาณ โ55แ ถึงปีงบประมาณ โ5ๆเ ดังนีๅ  
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1. บบสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการละจังหวัดประจำปี โ55แ จำนกป็นบบสำรวจความคิดหในฯ สำหรับสวนราชการ ละ
บบสำรวจความคิดหในฯ สำหรับจังหวัด ซึไงประกอบดຌวยขຌอคำถามบบสำรวจละ ็ไ ขຌอ ตามประดใน  

การบริหารทรัพยากรบุคคล แใ ประดใน เดຌก ิแี การถายทอดยุทธศาสตร์องค์กรสูการปฏิบัติ ิโี การขับคลืไอน
ปลีไยนปลงผานภาวะผูຌนำของผูຌบริหาร ิใี การบริหารทรัพยากรบุคลชิงกลยุทธ์ ิไี การดำนินการตาม 

ผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ิ5ี บทบาทละการดำนินงานของหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
ิๆี การสรรหา การพัฒนา ละการรักษาบุคลากร ิ็ี การบริหารผลการปฏิบัติงาน ิ่ี ความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ 
การลืไอนตำหนง ิ้ี การจูง฿จ การตอบทน ละสวัสดิการ ิแเี การบริหารความขัดยຌง การรຌองทุกข์ การปฏิบัติ
ตามกฎ ระบียบ ิแแี การสงสริมวัฒนธรรมการมุงนຌนผลงาน ิแโี การสงสริมบรรยากาศการรียนรูຌ฿นองค์กร 
ละ ิแใี คุณภาพชีวิตละการทำงาน ดยมีระดับการ฿หຌคะนนความคิดหใน ิScaleี 5 ระดับ คือ เมหในดຌวย
อยางยิไง เมหในดຌวย เมน฿จ หในดຌวย หในดຌวยอยางยิไง ละมีชอง฿หຌกรอกเมทราบ/เมมีขຌอมูล กรณีทีไผูຌตอบ
เมทราบหรือเมมีขຌอมูล฿นรืไองนัๅนโ 

2. บบสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการละจังหวัดประจำปี โ55โ จำนกป็นบบสำรวจความคิดหในฯ สำหรับขຌาราชการสังกัด
สวนกลาง ละบบสำรวจความคิดหในฯ สำหรับขຌาราชการสังกัดสวนภูมิภาค ซึไงประกอบดຌวยขຌอคำถาม 

บบสำรวจละ ไโ ขຌอ ตามประดในการบริหารทรัพยากรบุคคล แเ ประดใน เดຌก ิแี ความคิดหในกีไยวกับ
วัฒนธรรมมุงนຌนผลงาน ิโี วัฒนธรรมองค์กร ิใี ความคิดหในตอผูຌบริหารระดับสูง ิไี ความคิดหในกีไยวกับ
ผูຌบังคับบัญชา ิ5ี การดำนินการตามระบบคุณธรรม ิๆี ความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ ิ็ี การรียนรูຌละพัฒนา  
ิ่ี ความคิดหในกีไยวกับงาน ิ้ี บรรยากาศละสภาพวดลຌอมการทำงาน ละ ิแเี ความคิดหในกีไยวกับ
หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีระดับการ฿หຌคะนนความคิดหใน ิScaleี 5 ระดับ คือ เมหในดຌวยอยางยิไง  
เมหในดຌวย เมน฿จ หในดຌวย ละหในดຌวยอยางยิไง 

ใ. บบสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการละจังหวัดประจำปี โ55ใ จำนกป็นบบสำรวจความคิดหในฯ สำหรับสวนราชการ ซึไง
ประกอบดຌวยขຌอคำถาม ไ5 ขຌอ ละบบสำรวจความคิดหในฯ สำหรับจังหวัด ซึไงประกอบดຌวยขຌอคำถาม ไไ ขຌอ 
ดยป็นขຌอคำถามทีไสอดคลຌองตามมิติละปัจจัยตามกรอบมาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5 มิติ แ็ ปัจจัย มีระดับคะนนความคิดหใน ิScaleี 5 ระดับ คือ หในดຌวยหรือพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด หในดຌวยหรือ
พึงพอ฿จนຌอย หในดຌวยหรือพึงพอ฿จปานกลาง หในดຌวยหรือพึงพอ฿จมาก ละหในดຌวยหรือพึงพอ฿จมากทีไสุด  

ไ. บบสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของสวนราชการละจังหวัดประจำปี โ55ไ จำนกป็นบบสำรวจความคิดหใ นฯ สำหรับสวนราชการ ซึไง
ประกอบดຌวยขຌอคำถาม 5ใ ขຌอ ละบบสำรวจความคิดหในฯ สำหรับจังหวัด ซึไงประกอบดຌวยขຌอคำถาม ไโ ขຌอ 
ดยป็นขຌอคำถามทีไสอดคลຌองตามมิติละปัจจัยตามกรอบมาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
5 มิติ แ็ ปัจจัย มีระดับคะนนความคิดหใน ิScaleี 5 ระดับ คือ หในดຌวยหรือพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด หในดຌวยหรือ
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พึงพอ฿จนຌอย หในดຌวยหรือพึงพอ฿จปานกลาง หในดຌวยหรือพึงพอ฿จมาก หในดຌวยหรือพึงพอ฿จมากทีไสุด ละมีชอง
สำหรับการกรอกเมทราบขຌอมูล กรณีผูຌตอบเมทราบขຌอมูลหรือเมมีความคิดหใน฿นรืไองนัๅน โ  

5. บบสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการละจังหวัดประจำปี โ555 จำนกป็นบบสำรวจความคิดหในฯ สำหรับสวนราชการ  
ซึไงประกอบดຌวยขຌอคำถาม 5แ ขຌอ ละบบสำรวจความคิดหในฯ สำหรับจังหวัด ซึไงประกอบดຌวยขຌอคำถาม ไ่ ขຌอ 
ดยป็นขຌอคำถามทีไสอดคลຌองตามมิติละปัจจัยตามกรอบมาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5 มิติ แ็ ปัจจัย มีระดับคะนนความคิดหใน ิScaleี ไ ระดับ คือ หในดຌวยหรือพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด หในดຌวยหรือ
พึงพอ฿จนຌอย หในดຌวยหรือพึงพอ฿จมาก หในดຌวยหรือพึงพอ฿จมากทีไสุด 

ๆ. บบสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกี ไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ขຌาราชการประจำปี โ55ๆ จำนกป็นบบสำรวจความคิดหในฯ สำหรับขຌาราชการสังกัดสวนกลาง ซึไง
ประกอบดຌวยขຌอคำถาม ใไ ขຌอ ละบบสำรวจความคิดหในฯ สำหรับขຌาราชการสังกัดสวนภูมิภาค ซึไง
ประกอบดຌวยขຌอคำถาม ไเ ขຌอ ดยป็นขຌอคำถามทีไสอดคลຌองตามมิติละปัจจัยตามกรอบมาตรฐานความสำรใจ
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ แ็ ปัจจัย มีระดับคะนนความคิดหใน ิScaleี ไ ระดับ คือ เมหในดຌวย
อยางยิไง เมหในดຌวย หในดຌวย หในดຌวยอยางยิไง ละมีชองสำหรับการกรอกเมทราบขຌอมูล กรณีผูຌตอบเมทราบ
ขຌอมูลของรืไองนัๅน โ 

็. บบสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกี ไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ขຌาราชการประจำปี โ55็ จำนกป็นบบสำรวจความคิดหในฯ สำหรับขຌาราชการสังกัดสวนกลาง ซึไง
ประกอบดຌวยขຌอคำถาม ใโ ขຌอ ละบบสำรวจความคิดหในฯ สำหรับขຌาราชการสังกัดสวนภูมิภาค ซึไง
ประกอบดຌวยขຌอคำถาม ใ่ ขຌอ ดยป็นขຌอคำถามทีไสอดคลຌองตามมิติละปัจจัยตามกรอบมาตรฐานความสำรใจ
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ แ็ ปัจจัย มีระดับคะนนความคิดหใน ิScaleี ไ ระดับ คือ เมหในดຌวย
อยางยิไง เมหในดຌวย หในดຌวย หในดຌวยอยางยิไง ละมีชองสำหรับการกรอกเมทราบขຌอมูล กรณีผูຌตอบเมทราบ
ขຌอมูลของรืไองนัๅน โ 

่. บบสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกี ไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ขຌาราชการประจำปี โ55่ ป็นบบสำรวจความคิดหในฯ สำหรับขຌาราชการพลรือนสามัญ฿นทุกสวนราชการ 
ทัๅงสังกัดราชการบริหารสวนกลางละราชการบริหารสวนภูมิภาค ซึไงประกอบดຌวยขຌอคำถาม ใโ ขຌอ ดยป็น 

ขຌอคำถามทีไสอดคลຌองตามมิติละปัจจัยตามกรอบมาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ 
แ็ ปัจจัย มีระดับคะนนความคิดหใน ิScaleี ไ ระดับ คือ เมหในดຌวยอยางยิไง เมหในดຌวย หในดຌวย หในดຌวย
อยางยิไง ละมีชองสำหรับการกรอกเมทราบขຌอมูล กรณีผูຌตอบเมทราบขຌอมูลของรืไองนัๅน โ 

้. บบสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกี ไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ขຌาราชการประจำปี โ55้ ละ โ5ๆเ ป็นบบสำรวจความคิดหในฯ สำหรับขຌาราชการพลรือนสามัญ 

฿นทุกสวนราชการ ทัๅงสังกัดราชการบริหารสวนกลางละราชการบริหารสวนภูมิภาค ซึไงประกอบดຌวยขຌอคำถาม 
โ่ ขຌอ ดยป็นขຌอคำถามทีไสอดคลຌองตามมิติละปัจจัยตามกรอบมาตรฐานความสำรใจดຌานการบริ หาร
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ทรัพยากรบุคคล 5 มิติ แ็ ปัจจัย มีระดับคะนนความคิดหใน ิScale) ไ ระดับ คือ เมหในดຌวยอยางยิไง เมหในดຌวย 
หในดຌวย หในดຌวยอยางยิไง ละมีชองสำหรับการกรอกเมทราบขຌอมูล กรณีผูຌตอบเมทราบขຌอมูลของรืไองนัๅน โ 

การสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการฯ ตัๅงตปี โ55แ ู โ555 ป็นการจัดพิมพ์บน
กระดาษละจัดสงเปยังสวนราชการละจังหวัด ดย฿ชຌผนการสุมตัวอยางบบบงชัๅนภูมิ (Stratified 

random sampling) ละทำการสุมตัวอยาง฿นตละชัๅนภูมินัๅน โ ดຌวยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple 

random sampling) ดยกลุมตัวอยาง฿ชຌประมาณรຌอยละ แเ ของจำนวนประชากรขຌาราชการพลรือนสามัญ
ของปีนัๅน โ  

ตัๅงตปี โ55ๆ ป็นตຌนมา เดຌมีการดำนินการปรับปลีไยนการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จ
ของขຌาราชการพลรือนสามัญทีไมีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัด฿หຌป็นการสำรวจ
บบออนเลน์ ดยจำนวนกลุมตัวอยางประยุกต์มาจากตารางการคำนวณของทาร ยามาน  

 สำนักงาน ก.พ. เดຌนำขຌอมูลสภาพกำลังคน฿นราชการพลรือน ขຌอมูลผลการประมินสถานภาพ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ละขຌอมูลผลการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของ
ขຌาราชการพลรือนสามัญทีไมีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ มาประมวล วิคราะห์ ละจัดทำ  

ป็นรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือนประจำปี ดยดำนินการ 

มาอยางตอนืไองตัๅงตปีงบประมาณ โ55แ 

2.4 การจัดทำรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลร  อน  
 ีงบ ระมา  256เ 

พืไอติดตามตรวจสอบละประมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตามกรอบมาตรฐาน
ความสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) สำนักงาน ก.พ. จึงเดຌดำนินการจัดทำรายงาน
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ประจำปีงบประมาณ โ5ๆเ ดยมีรายละอียด
การดำนินการ ดังตอเปนีๅ 

 2.4.แ วิ ีดำนินการรวบรวมขຌอม ล  

 ขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการจัดทำรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน 
ปีงบประมาณ โ5ๆเ ประกอบดຌวยขຌอมูลหลัก ใ สวน เดຌก ิแี ขຌอมูลสภาพกำลังคน฿นราชการพลรือน  
ิโี ขຌอมูลผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ละ ิใี ขຌอมูลผลการสำรวจ 

ความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนสามัญทีไมีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
ดยมีวิธีการรวบรวมขຌอมูล ดังนีๅ  

 แ. ขຌอม ลสภาพกำลังคน นราชการพลร อน กใบรวบรวมขຌอมูลจาก 

  แ.แ รายงานกำลังคนภาครัฐ฿นฝຆายพลรือน 2560 

  แ.โ รายงานกำลังคนภาครัฐ โ5ๆเ : ขຌาราชการพลรือนสามัญ  
  สำหรับขຌอมูลขຌาราชการพลรือนสามัญ฿นรายงานฉบับนีๅ ป็นขຌอมูล ณ วันทีไ แ มษายน โ5ๆเ 
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 2. ขຌอม ล ลการ ระมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ กใบรวบรวมขຌอมูล
จากบบรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีของสวนราชการระดับกรม ิAgency Survey : AS) 

ทีไสวนราชการเดຌประมินตนอง ิSelf Assessment) ตามกรอบมาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากร
บุคคล ิHR Scorecardี 5 มิติ  

 ฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ มีสวนราชการจำนวน แโ็ สวนราชการ ิรຌอยละ ้แ.ใ็ ของสวนราชการ
ทัๅงหมดี เดຌดำนินการจัดทำรายงานการประมินตนอง ดยสวนราชการทีไหลือนอกจากนัๅน รวม แโ สวนราชการ 
เมเดຌดำนินการจัดทำรายงานการประมินตนองดังกลาว ิรายชืไอตามอกสารภาคผนวก หนຌา ผู็้ี 

 3. ขຌอม ล ลการสำรวจความคิดหในละความพ งพอ จของขຌาราชการพลร อนสามัญทีไมีตอ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ดยกใบรวบรวมขຌอมูลจากการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จ 

ของขຌาราชการซึไงป็นผูຌเดຌรับผลดยตรงจากนยบาย มาตรการ ละนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการ ซึไงขอบขตของการสำรวจสอดคลຌองกับกรอบมาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Scorecard) 5 มิต ิ 

 ประชากร฿นการสำรวจคือ ขຌาราชการพลรือนสามัญ฿นทุกสวนราชการ ทัๅงสังกัดราชการบริหาร
สวนกลางละราชการบริหารสวนภูมิภาค จำนวนทัๅงสิๅน ใ็ุ้5โไ คน ิขຌอมูล ณ มษายน โ55้ี  

 การสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนสามัญทีไมีตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ประจำปีงบประมาณ โ5ๆเ ฿ชຌวิธีการกำหนดจำนวนกลุมปງาหมายบบผสม  
ิHybrid Strategy) (A. Agresti and Y. Min, โเเโี กลาวคือ กรณีกลุมประชากรขนาดลใก กำหนดกลุมปງาหมาย
อยางนຌอย ใเ ราย ละกลุมประชากรขนาด฿หญ ฿ชຌตารางสำรใจรูปหรือสูตรคำนวณ ดังนีๅ 

ขนาดของหนวยงาน วิ ีการกำหนดกลุม  าหมาย 

จำนวนขຌาราชการเมกิน แ,5เเ ราย กำหนดกลุมปງาหมายทากับรຌอยละ ใเ ของจำนวนขຌาราชการ฿นหนวยงาน 

จำนวนขຌาราชการมากกวา แ,5เเ ราย ฿ชຌตารางสำรใจรูปทีไดัดปลงมาจากตารางสำรใจรูปของทาร ยามาน ป็นตัวกำหนด ดังนีๅ 
      ประชากร                กลุมปງาหมาย 

โ,เเเ – โ,5เเ     ราย             โเ ั 

ใ,เเเ – ไ,เเเ     ราย             แ5 ั 

5,เเเ – ๆ,เเเ     ราย               ่ ั 

็,เเเ – แเ,เเเ   ราย               ๆ ั 

แ5,เเเ – โเ,เเเ ราย               ใ ั 

ใเ,เเเ – 5เ,เเเ ราย               โ ั 

็เ,เเเ ราย ขึๅนเป                   เ.ๆ ั 

ทีไมา : วิธีการกำหนดขนาดกลุมปງาหมาย฿ชຌวิธีผสม (Hybrid Strategy) (Agresti, A. & Min, Y., โเเโี รายงานผลการสำรวจความคิดหใน 

 ละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ประจำปี พ.ศ. โ55็ สถาบันพิไมผลผลิตหงชาติ 
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จากวิธีการคำนวณกลุ มปງาหมายดังกลาว ฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ มีข ຌาราชการผู ຌตอบ 

บบสำรวจจำนวนทัๅงสิ ๅน 5เุใ่้ คน จำนกป็นขຌาราชการสังกัดราชการบริหารสวนกลาง โแุ่ไ5 คน 
ขຌาราชการสังกัดราชการบริหารสวนกลางทีไปฏิบัติงาน฿นภูมิภาค 12,723 คน ละขຌาราชการสังกัดราชการบริหาร
สวนภูมิภาค 15ุ821 คน ดยจำนวนผูຌตอบบบสำรวจ คิดป็นรຌอยละ แใ.โ่ ของขຌาราชการพลรือนสามัญทัๅงหมด  

2.4.2 การ ระมวล ลละวิคราะห ขຌอม ล 

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

 แ.โ คะนนนๅำหนักผลการประมินรายหัวขຌอ เดຌจากการนำจำนวนหัวขຌอ฿นตละมิติเปหาร
คะนนตใมของมิติ คือ โเ คะนน ชน มิติทีไ โ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงมีหัวขຌอ
การประมิน ใ หัวขຌอ ดังนัๅน คะนนนๅำหนักของตละหัวขຌอเดຌมาจากนๅำหนักรวมของมิติ โเ หารดຌวย ใ ซึไง
ทากับ ๆ.ๆ็ สวนมิติทีไ ใ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงมีหัวขຌอการประมิน โ หัวขຌอ ดังนัๅน 
คะนนนๅำหนักของตละหัวขຌอเดຌมาจากนๅำหนักรวมของมิติ โเ หารดຌวย โ ซึไงทากับ แเ ป็นตຌน ทัๅงนีๅ ยกวຌน
หัวขຌอการประมินทีไ แ.แ ผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ละหัวขຌอการประมินทีไ แใ รืไองระบบการทำงาน
ทีไอืๅอประยชน์รวมกันระหวางปัจจกบุคคลกับองค์กร ซึไงกำหนดคะนนเวຌหัวขຌอละ 5 คะนน 

 แ.ใ คะนนผลการประมินรายหัวขຌอ ิคะนนถวงนๅำหนักี ป็นคะนนผลการดำนินงานจริง
ของสวนราชการ฿นตละหัวขຌอ ดยนำคาคะนนทีไสวนราชการประมินตนอง คูณดຌวยนๅำหนักของหัวขຌอนัๅน  
ลຌวหารดຌวย ใ ินืไองจากกณฑ์การ฿หຌคะนนรายหัวขຌอมี ใ ระดับี ชน รืไองผนอัตรากำลังของสวนราชการ 
คะนนทีไสวนราชการประมินตนอง฿นระดับ โ ดังนัๅน คะนนถวงนๅำหนักจะทากับ โ คูณ ใ.็5 ลຌวหารดຌวย ใ 
ทากับ โ.5เ ป็นตຌน  

 โ. การสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคล (ES)  
บบออนเลน์ ฿ชຌมาตรวัดบบชวง ิInterval Scale) ดย฿ชຌมาตราสวนประมาณคากณฑ์ ไ ระดับ ของ Likert 

Scale คือ แ ิเมหในดຌวยอยางยิไงี โ ิเมหในดຌวยี ใ ิหในดຌวยี ไ ิหในดຌวยอยางยิไงี ละมีชอง฿หຌกรอกกรณี 
เมทราบขຌอมูล หมายถึง เมทราบขຌอมูล฿นรืไองดังกลาวหรือเมกีไยวขຌอง฿นรืไองนีๅ ซึไงเมกำหนดคาคะนน  

ดยมีการปลความคาฉลีไยความคิดหในละความพึงพอ฿จ5 ป็น ไ ระดับ ดังนีๅ 

  

 
5 รายงานผลการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน ประจำปี พ.ศ. 2557  
สถาบันพิไมผลผลิตหงชาติ 
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ชวงคะนน รຌอยละ ความหมาย 

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

 ชวงคะนน แ.เเเ – 2.5เ้ หร อคะนนนຌอยกวารຌอยละ 62.็5 หมายถึง ขຌาราชการ
ตຌองการ฿หຌสวนราชการทีไสังกัดปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

 ชวงคะนน 2.5แเ - 3.5เ้ หร อคะนนรຌอยละ 62.็5 - ่็.็4 หมายถึง ขຌาราชการ 

มีความพึงพอ฿จปานกลางตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการทีไสังกัด ดยสวนราชการยังสามารถ
พัฒนาพืไอ฿หຌขຌาราชการมีความพึงพอ฿จพิไมขึๅนเดຌ 
 ชวงคะนน 3.5แเ - 4.เเเ หร อคะนนรຌอยละ ่็.็5 ข ๅน   หมายถึง ขຌาราชการ 

มีความพึงพอ฿จมากตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการทีไสังกัด 

 ฿นการสำรวจครัๅงนีๅ ฿ชຌบบสำรวจซึไงมีขຌอคำถามจำนวน โ่ ขຌอ ดย฿ชຌปรกรม Microsoft 

Excel ฿นการประมวลผลละวิคราะห์ขຌอมูล 
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บทท่ี 3 
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ  

ประจำป งบประมาณ 2560 
หลักการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ คือ การให!ส�วนราชการ

ประเมินตนเอง (Self Assessment) ตามแบบรายงานท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด ซ่ึงเป6นการประเมินตามกรอบ
มาตรฐานความสำเร็จด!านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ที่ประกอบด!วย 5 มิติ ได!แก� มิติที่ 1 
ความสอดคล!องเชิงยุทธศาสตรE มิติที ่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที ่ 3 
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 4 ความพร!อมรับผิดด!านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ 
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทำงาน 

3.1 ผลการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ประจำป งบประมาณ 2560 

ส�วนราชการส�งรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปJงบประมาณ 2560 จำนวน  
127 ส�วนราชการ คิดเป6นร!อยละ 91.37 ของส�วนราชการระดับกรมทั้งหมด 139 ส�วนราชการ โดยคะแนน 
ผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมทุกมิติคือ ร!อยละ 89.50 สำหรับมิติที่มีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ มิติท่ี 4 ความพร!อมรับผิดด!านการบริหารทรัพยากรบุคคล ร!อยละ 98.03 รองลงมาตามลำดับ ได!แก� มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทำงาน ร!อยละ 92.72 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ร!อยละ 90.03 มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ร!อยละ 85.21 และมิติท่ี 1 ความสอดคล!องเชิงยุทธศาสตรE ร!อยละ 81.50 สรุปข!อมูลผลคะแนนตามภาพที่ 9 

ภาพท่ี 9 ผลการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการในภาพรวม  
ประจำป งบประมาณ 2560  
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สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ประจำป งบประมาณ 2560 ในรายละเอียดของแต�ละมิติ 

ผลการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ประจำปJงบประมาณ 2560  
ในรายละเอียดของแต�ละมิติ พบประเด็นท่ีน�าสนใจ ดังภาพที่ 10 ต�อไปนี้ 

ภาพท่ี 10  สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ประจำป งบประมาณ 2560  
   ในรายละเอียดของแต�ละมิติ  
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มิติที่ 1 ความสอดคล0องเชิงยุทธศาสตร3 (Strategic Alignment)  

ในการประเมินมิติความสอดคล!องเชิงยุทธศาสตรE เป6นการประเมินเพื่อให!ทราบว�า ส�วนราชการ 
มีการวางแผนและดำเนินการตามแผนหลักด!านการบริหารทรัพยากรบุคคลใน 5 แผน มากน!อยเพียงใด ได!แก� 
1) แผนกลยุทธEการบริหารทรัพยากรบุคคล 2) แผนอัตรากำลังของส�วนราชการ 3) แผนสรรหา บรรจุ และแต�งตั้ง 
4) แผนบริหารจัดการกลุ�มบุคลากรที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอย�างเป6นระบบ และ  
5) แผนการสร!างและพัฒนาผู!บริหารทุกระดับเพื่อสร!างความต�อเน่ืองในการบริหารราชการ  

จากการติดตามและประเมินผลสถานภาพการบร ิหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการในปJ 
งบประมาณ 2560 ในมิติความสอดคล!องเชิงยุทธศาสตรEในภาพรวม พบว�า ส�วนราชการดำเนินการ 
ในเร่ืองการจัดทำแผนกลยุทธEด!านการบริหารทรัพยากรบุคคลได!ดีที่สุด โดยมีคะแนนการประเมินร!อยละ 95.28
รองลงมาตามลำดับ คือ การจัดทำแผนอัตรากำลังของส�วนราชการ (คะแนนร!อยละ 82.41) การจัดทำแผน
บริหารจัดการกลุ�มบุคลากรที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอย�างเป6นระบบ (คะแนนร!อยละ 
80.84) และการจัดทำแผนสรรหา บรรจุ และแต�งตั้ง (คะแนนร!อยละ 80.58) สำหรับเรื่องท่ีส�วนราชการดำเนินการ
ได!น!อยที่สุด คือ การจัดทำแผนการสร!างและพัฒนาผู!บริหารทุกระดับเพื่อสร!างความต�อเนื่องในการบริหาร
ราชการ โดยมีคะแนนการประเมินร!อยละ 63.78 

1) แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  

การประเมินในเรื่องแผนกลยุทธEการบริหารทรัพยากรบุคคล เป6นการประเมินว�า ส�วนราชการ
ได!มีการจัดทำแผนกลยุทธEด!านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือมีนโยบายและทิศทางด!านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที่สอดคล!องกับยุทธศาสตรEของส�วนราชการ มากน!อยเพียงใด  

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในปJงบประมาณ 2560 พบว�า ในจำนวน 
ส�วนราชการที่ทำการประเมินสถานภาพตนเอง 127 ส�วนราชการนั้น ส�วนใหญ� ร!อยละ 95.28 (121 ส�วนราชการ)  
มีการจัดทำแผนกลยุทธEด!านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในขณะที่ ร!อยละ 4.72 (6 ส�วนราชการ) ไม�มีการจัดทำ
แผนกลยุทธEการบริหารทรัพยากรบุคคล  
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2) แผนอัตรากำลังของส�วนราชการ 

การประเมินในเรื ่องแผนอัตรากำลังของส�วนราชการ เป6นการประเมินว�า ส�วนราชการ 
ได!มีการจัดทำแผนอัตรากำลังของส�วนราชการ โดยมีการวิเคราะหEข!อมูลที่เกี่ยวข!องและนำไปสู�การกำหนดจำนวน 
ประเภท และระดับตำแหน�ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา ตลอดจนมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
แผนอัตรากำลังอย�างต�อเนื่อง มากน!อยเพียงใด  

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในปJงบประมาณ 2560 พบว�า ส�วนราชการ 
ส�วนใหญ� ร!อยละ 54.33 (69 ส�วนราชการ) มีข!อมูลการวิเคราะหEอัตรากำลัง เพื่อจัดทำแผนกรอบอัตรากำลัง
ประจำปJที่ส�วนราชการต!องการ โดยมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากำลังอย�างต�อเนื่อง และ
นำไปสู�การกำหนดจำนวน ประเภท และระดับตำแหน�ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา สำหรับส�วนราชการ 
ที่มีข!อมูลการวิเคราะหEอัตรากำลัง เพื่อจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังประจำปJ แต�ยังไม�มีการติดตาม ประเมินผล 
เพื ่อปรับปรุงแผนอัตรากำลังมีร!อยละ 38.58 (49 ส�วนราชการ) และยังคงมีส�วนราชการอีกร!อยละ 7.09  
(9 ส�วนราชการ) มีเพียงแผนอัตรากำลังของอดีตท่ีผ�านมา โดยไม�มีข!อมูลการวิเคราะหEอัตรากำลังที่ส�วนราชการต!องการ 

ตารางท่ี 12 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ประจำป งบประมาณ 2560 
เรื่องแผนอัตรากำลังของส�วนราชการ 

ขั้นดำเนินการ เกณฑ3การประเมิน 

ผลการประเมิน 
จำนวน 

ส�วนราชการ 
(แห�ง) 

ร0อยละ 

1 ใช!แผนอัตรากำลังของอดีตที่ผ�านมา โดยไม�มีข!อมูลการวิเคราะหE
อัตรากำลังที่ส�วนราชการต!องการ 

9 7.09 

2 มีข!อมูลการวิเคราะหEอัตรากำลัง เพื่อจัดทำแผนกรอบอัตรากำลัง
ประจำปJที่ส�วนราชการต!องการ และนำไปสู�การกำหนดจำนวน 
ประเภท และระดับตำแหน�ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา 

49 38.58 

3 ม ีการติดตาม ประเม ินผล และปร ับปร ุงแผนอัตรากำลัง 
อย�างต�อเนื่อง และนำไปสู�การกำหนดจำนวน ประเภท และ
ระดับตำแหน�ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา 

69 54.33 

 
  



รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือน ป�งบประมาณ 2560 39 

3) แผนสรรหา บรรจุ และแต�งตั้ง 

การประเมินในเรื่องแผนสรรหา บรรจุ และแต�งตั้ง เป6นการประเมินว�า ส�วนราชการได!ดำเนินการ
ในเรื่องต�อไปนี้ได!มากน!อยเพียงใด กล�าวคือ มีการจัดทำแผนสรรหา บรรจุ และแต�งตั้ง และสามารถสรรหา 
บรรจุ และแต�งตั้งข!าราชการได!ตามกรอบอัตรากำลัง โดยมีอัตราว�างไม�เกินกว�าร!อยละ 6 ของกรอบอัตรากำลัง 

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในปJงบประมาณ 2560 พบว�า ส�วนราชการ 
ส�วนใหญ� ร!อยละ 51.97 (66 ส�วนราชการ) มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต�งตั้งได!ตามกรอบอัตรากำลัง  
แต�ยังคงมีอัตราว�างเกินกว�าร!อยละ 6 ของกรอบอัตรากำลัง และส�วนราชการร!อยละ 44.88 (57 ส�วนราชการ) 
มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต�งตั ้งได!ตามกรอบอัตรากำลัง โดยมีอัตราว�างไม�เกินกว�าร!อยละ 6 ของ 
กรอบอัตรากำลัง 

ตารางท่ี 13  สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ประจำป งบประมาณ 2560 
 เรื่องแผนสรรหา บรรจุ และแต�งตั้ง 

ขั้นดำเนินการ เกณฑ3การประเมิน 

ผลการประเมิน 
จำนวน 

ส�วนราชการ 
(แห�ง) 

ร0อยละ 

1 มีแนวทางและกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแต�งตั้ง
อย�างไม�เป6นทางการชัดเจน 

4 3.15 

2 มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต�งตั้งได!ตามกรอบอัตรา 
กำลัง โดยมีอัตราว�างเกินกว�าร!อยละ 6 ของกรอบอัตรากำลัง 

66 51.97 

3 มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต�งตั้งได!ตามกรอบอัตรา 
กำลัง โดยมีอัตราว�างไม�เกินกว�าร!อยละ 6 ของกรอบอัตรากำลัง 

57 44.88 
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4) แผนบริหารจัดการกลุ�มบุคลากรที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพ่ือเตรียมและพัฒนาอย�างเป0นระบบ 

การประเมินในเรื่องแผนบริหารจัดการกลุ�มบุคลากรที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียมและ
พัฒนาอย�างเป6นระบบ เป6นการประเมินว�า ส�วนราชการดำเนินการในเรื่องต�อไปน้ีได!มากน!อยเพียงใด กล�าวคือ  
มีการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) และมีแผนพัฒนาทางก!าวหน!าในอาชีพ (Career 
Development Plan) สำหรับตำแหน�งสำคัญ ๆ ในกลุ�มภารกิจหลักของส�วนราชการ ตลอดจนมีการกำหนด
หลักเกณฑE วิธีการ ในการคัดเลือกบุคลากร เพื่อให!ได!มาซึ่งกลุ�มบุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง พร!อมท้ัง 
มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนพัฒนาทางก!าวหน!าในอาชีพ 

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในปJงบประมาณ 2560 พบว�า ส�วนราชการ 
ส�วนใหญ� ร!อยละ 88.19 (112 ส�วนราชการ) มีแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) และแผนพัฒนา
ทางก!าวหน!าในอาชีพ (Career Development Plan) สำหรับตำแหน�งสำคัญ ๆ ในกลุ�มภารกิจหลักของส�วนราชการ 
โดยในจำนวนนี้มีส�วนราชการร!อยละ 55.12 (70 ส�วนราชการ) ที่มีการกำหนดหลักเกณฑE วิธีการ ในการคัดเลือก
บุคลากรเพื่อให!ได!มาซึ่งกลุ�มบุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง พร!อมทั้งมีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 
ตามแผนพัฒนาทางก!าวหน!าในอาชีพเพื่อเตรียมและพัฒนาอย�างเป6นระบบด!วย ในขณะที่ มีส�วนราชการอีก 1 แห�ง 
ประเมินตนเองว�า ไม�มีการดำเนินการในเรื่องการบริหารจัดการกลุ�มบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง 

ตารางท่ี 14  สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ประจำป งบประมาณ 2560 
 เรื่องแผนบริหารจัดการกลุ�มบุคลากรที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพ่ือเตรียมและพัฒนา 

อย�างเปIนระบบ 

ขั้นดำเนินการ เกณฑ3การประเมิน 

ผลการประเมิน 
จำนวน 

ส�วนราชการ 
(แห�ง) 

ร0อยละ 

1 มีแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) ของตำแหน�ง
งานสำคัญ ๆ ในกลุ�มภารกิจหลักของส�วนราชการ 

14 11.02 

2 มีแผนพัฒนาทางก!าวหน!าในอาชีพ (Career Development Plan) 
สำหรับตำแหน�งสำคัญๆ ในกลุ�มภารกิจหลักของส�วนราชการ 

42 33.07 

3 กำหนดหลักเกณฑE วิธีการ ในการคัดเลือกบุคลากร เพ่ือให!ได!มา
ซึ่งกลุ�มบุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง และจัดทำแผนพัฒนา 
รายบุคคลตามแผนพัฒนาทางก!าวหน!าในอาชีพ เพื่อเตรียมและ
พัฒนาอย�างเป6นระบบ 

70 55.12 
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5) แผนการสร2างและพัฒนาผู2บริหารทุกระดับ เพ่ือสร2างความต�อเน่ืองในการบริหารราชการ 

การประเมินในเร่ืองแผนการสร!างและพัฒนาผู!บริหารทุกระดับ เพ่ือสร!างความต�อเน่ืองในการบริหาร
ราชการ เป6นการประเมินว�า ส�วนราชการได!ดำเนินการในเร่ืองต�อไปนี้ได!มากน!อยเพียงใด กล�าวคือ ส�วนราชการ
มีการกำหนดตำแหน�งหลักที่ต!องการสร!างความต�อเนื่องในการบริหารราชการ พร!อมกำหนดเกณฑEคุณสมบัติ 
ที ่เหมาะสมสำหรับตำแหน�งหลักดังกล�าว (Success Profile) และมีการประเมินสมรรถนะที่จำเป6นสำหรับ 
ตำแหน�งหลักดังกล�าวกับบุคลากรผู!มีสิทธิทุกคน พร!อมทั้งมีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร!างและพัฒนา
ผู!บริหารเพื่อความต�อเนื่องในการบริหารราชการ  

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในปJงบประมาณ 2560 พบว�า ส�วนราชการ 
ส�วนใหญ� ร!อยละ 60.63 (77 ส�วนราชการ) มีการกำหนดตำแหน�งหลักที่ต!องการสร!างความต�อเนื่องในการบริหาร
ราชการ และเกณฑEคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับตำแหน�งหลักดังกล�าว (Success Profile) และมีการประเมิน
สมรรถนะที่จำเป6นสำหรับตำแหน�งดังกล�าวกับข!าราชการ โดยผลการประเมินสมรรถนะได!นำไปจัดทำแผน 
การสร!างและพัฒนาผู!บริหาร โดยในจำนวนนี้มีส�วนราชการร!อยละ 36.22 (46 ส�วนราชการ) มีแผนพัฒนา
รายบุคคลตามแผนการสร!างและพัฒนาผู !บร ิหารเพื ่อความต�อเนื ่องในการบริหารราชการด!วย ในขณะที่   
มีส�วนราชการอีก 7 แห�ง หรือคิดเป6นร!อยละ 5.51 ยังไม�มีแผนการสร!างและพัฒนาผู!บริหารทุกระดับ เพื่อสร!าง
ความต�อเนื่องในการบริหารราชการ  

ตารางท่ี 15  สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ประจำป งบประมาณ 2560 
 เรื่องแผนการสร0างและพัฒนาผู0บริหารทุกระดับ เพ่ือสร0างความต�อเนื่องในการบริหารราชการ 

ขั้นดำเนินการ เกณฑ3การประเมิน 

ผลการประเมิน 
จำนวน 

ส�วนราชการ 
(แห�ง) 

ร0อยละ 

1 กำหนดตำแหน�งหลักที่ต!องการสร!างความต�อเนื่องในการบริหารราชการ 
พร!อมเกณฑEคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับตำแหน�งหลักดังกล�าว 

43 33.86 

2 ประเมินสมรรถนะที่จำเป6นสำหรับตำแหน�งหลักกับบุคลากรผู!มีสิทธิ
ทุกคน เพื่อจัดทำแผนการสร!างและพัฒนาผู!บริหารอย�างเป6นระบบ 

31 24.41 

3 มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร!างและพัฒนาผู!บริหาร
เพ่ือความต�อเน่ืองในการบริหารราชการ 

46 36.22 

 
  



42                                        รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือน ป�งบประมาณ 2560

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 

ในการประเมินมิติประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล มีประเด็นการประเมินอยู�  
3 ประเด็น ได!แก� 1) สัดส�วนค�าใช!จ�ายด!านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสมและสะท!อนผลิตภาพ
ของบุคลากร (Productivity) 2) ฐานข!อมูลด!านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต!อง พร!อมที่จะนำไปใช!
ประโยชนEอยู�เสมอ และ 3) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ให!มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

จากการติดตามและประเมินผลสถานภาพการบร ิหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการในปJ 
งบประมาณ 2560 ในมิติประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวม พบว�า ประเด็นที่ 
ส�วนราชการดำเนินการได!ดีที่สุดคือ เร่ืองการดำเนินการให!ฐานข!อมูลด!านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต!อง
พร!อมที่จะนำไปใช!ประโยชนEได!เสมอ โดยมีคะแนนร!อยละ 94.75 รองลงมาคือ เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให!มีประสิทธิภาพ (คะแนนร!อยละ 85.56) ส�วนเรื ่องที่ 
ส�วนราชการดำเนินการได!น!อยที่สุด คือ เรื่องการบริหารจัดการสัดส�วนค�าใช!จ�ายด!านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ให!มีความเหมาะสมและสะท!อนผลิตภาพของบุคลากร (Productivity) ซ่ึงได!คะแนนร!อยละ 75.33 

1) สัดส�วนค�าใช2จ�ายด2านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสมและสะท2อนผลิตภาพของ
บุคลากร (Productivity) 

การประเมินในเรื่องสัดส�วนค�าใช!จ�ายด!านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสมและ
สะท!อนผลิตภาพของบุคลากร (Productivity) เป6นการประเมินว�า ส�วนราชการได!ดำเนินการในเรื่องต�อไปนี้ 
ได!มากน!อยเพียงใด กล�าวคือ มีการจัดทำรายงานต!นทุนรวม และต!นทุนกิจกรรมย�อยเก่ียวกับบุคลากรของส�วนราชการ 
ประจำปJงบประมาณ ตามหลักเกณฑEและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และมีการเปรียบเทียบผลการคำนวณ
ต!นทุนของปJงบประมาณปcจจุบันกับปJงบประมาณที่ผ�านมาว�า มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย�างไร 
รวมทั้งวิเคราะหEถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล�าว นอกจากนั้น คือ มีการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
กำลังคน ประจำปJงบประมาณ โดยกำหนดเปdาหมายของการเพิ่มประสิทธิภาพให!ชัดเจน เพื่อนำไปใช!เพิ่ม
ประสิทธิภาพกำลังคนในปJงบประมาณถัดไป  
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จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในปJงบประมาณ 2560 พบว�า ส�วนราชการ 
ส�วนใหญ� ร!อยละ 88.98 (113 ส�วนราชการ) มีการจัดทำรายงานต!นทุนรวม และต!นทุนกิจกรรมย�อย 
เกี่ยวกับบุคลากรของส�วนราชการ ประจำปJงบประมาณ ตามหลักเกณฑEและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
และมีการเปรียบเทียบผลการคำนวณต!นทุนของปJงบประมาณปcจจุบันกับปJงบประมาณที ่ผ�านมาว�า 
มีการเปลี ่ยนแปลงเพิ ่มขึ ้นหรือลดลงอย�างไร พร!อมทั ้งวิเคราะหEถึงสาเหตุของการเปลี ่ยนแปลงดังกล�าว  
โดยในจำนวนนี้มีส�วนราชการร!อยละ 37.80 (48 ส�วนราชการ) มีการกำหนดเปdาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพ
กำลังคนในรอบปJงบประมาณถัดไป โดยแผนดังกล�าวได!รับความเห็นชอบจากผู!บริหารระดับสูงของส�วนราชการ 
นอกจากนี้ ยังมีส�วนราชการอีก 1 แห�ง ประเมินตนเองว�า ไม�มีการดำเนินการในการจัดทำสัดส�วนค�าใช!จ�าย 
ด!านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสมและสะท!อนผลิตภาพของบุคลากร  

ตารางท่ี 16 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ประจำป งบประมาณ 2560 
 เร่ืองสัดส�วนค�าใช0จ�ายด0านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสมและสะท0อนผลิตภาพของ

บุคลากร (Productivity) 

ขั้นดำเนินการ เกณฑ3การประเมิน 

ผลการประเมิน 
จำนวน 

ส�วนราชการ 
(แห�ง) 

ร0อยละ 

1 มีรายงานต!นทุนรวม และต!นทุนกิจกรรมย�อยเกี่ยวกับบุคลากร
ของส�วนราชการ ประจำปJงบประมาณ ตามหลักเกณฑEและวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

13 10.24 

2 เปรียบเทียบผลการคำนวณต!นทุนของปJงบประมาณปcจจุบันกับ
ปJงบประมาณที่ผ�านมาว�า มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
อย�างไร พร!อมทั้งวิเคราะหEถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล�าว 

65 51.18 

3 จ ัดทำแผนเพิ ่มประสิทธ ิภาพกำลังคน ประจำปJงบประมาณ  
พร !อมทั ้งกำหนดเปdาหมายการเพิ ่มประส ิทธ ิภาพให !ช ัดเจน  
(สามารถวัดผลได!) เพื ่อนำไปใช!เพิ ่มประสิทธิภาพกำลังคนใน 
รอบปJงบประมาณถัดไป โดยแผนฯ ดังกล�าวได!รับความเห็นชอบ 
จากผู!บริหารระดับสูงของส�วนราชการ 

48 37.80 
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2) ฐานข2อมูลด2านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต2อง พร2อมท่ีจะนำไปใช2ประโยชนอยู�เสมอ 

การประเมินในเรื่องฐานข!อมูลด!านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต!อง พร!อมที่จะนำไปใช!
ประโยชนEอยู�เสมอ เป6นการประเมินว�า ส�วนราชการได!ดำเนินการในเร่ืองต�อไปน้ีได!มากน!อยเพียงใด กล�าวคือ ส�วนราชการ 
มีการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข!อมูลเกี่ยวกับบุคคลของส�วนราชการ และมีการปรับปรุง
ฐานข!อมูลอย�างสม่ำเสมอและทันท�วงที นอกจากนั้น ฐานข!อมูลดังกล�าวยังสามารถเชื่อมโยงกับระบบ DPIS ของ
สำนักงาน ก.พ. โดยข!อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน มีความถูกต!องตรงกัน  

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในปJงบประมาณ 2560 พบว�า ส�วนราชการ 
ส�วนใหญ� ร!อยละ 98.43 (125 ส�วนราชการ) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข!อมูลบุคคลของส�วนราชการ 
และมีการปรับปรุงฐานข!อมูลบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย�างสม่ำเสมอ เพื่อให!มีความเป6นปcจจุบัน  
โดยในจำนวนนี้มีส�วนราชการร!อยละ 85.83 (109 ส�วนราชการ) มีฐานข!อมูลบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับ 
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information System : DPIS) ของ
สำนักงาน ก.พ. โดยข!อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน ของส�วนราชการและสำนักงาน ก.พ. มีความถูกต!องตรงกัน 

ตารางท่ี 17  สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ประจำป งบประมาณ 2560 
 เร่ืองฐานข0อมูลด0านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต0อง พร0อมที่จะนำไปใช0ประโยชน3อยู�เสมอ 

ขั้นดำเนินการ เกณฑ3การประเมิน 

ผลการประเมิน 
จำนวน 

ส�วนราชการ 
(แห�ง) 

ร0อยละ 

1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข!อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ของส�วนราชการ 

2 1.57 

2 มีการปรับปรุงฐานข!อมูลเกี ่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย�างสม่ำเสมอและทันท�วงที 

16 12.60 

3 ฐานข!อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส�วนราชการสามารถเชื่อมโยงกับระบบ DPIS ของสำนักงาน ก.พ. 
และข!อมูล ณ 1 เมษายน มีความถูกต!องตรงกัน 

109 85.83 
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3) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให2มีประสิทธิภาพ 

การประเมินในเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ให!มีประสิทธิภาพ เป6นการประเมินว�า ส�วนราชการได!ดำเนินการในเรื ่องต�อไปนี ้ได!มากน!อยเพียงใด กล�าวคือ  
มีการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการให!บริการด!านการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการพัฒนา
ระบบงานหรือระบบการให!บริการด!านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานข!อมูลเกี่ยวกับบุคคลได!อย�างน!อย 3 ระบบ นอกจากนั้น ยังมีการนำข!อคิดเห็น/ข!อเสนอแนะจากผู!ใช!งานในระบบ
สารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนดังกล�าว มาปรับปรุงให!การใช!ระบบสารสนเทศในรอบปJงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในปJงบประมาณ 2560 พบว�า ส �วนราชการ 
ส�วนใหญ� ร!อยละ 92.91 (118 ส�วนราชการ) มีการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการให!บริการด!าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให!บริการด!านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข!อมูลเก่ียวกับบุคคลได!อย�างน!อย 3 ระบบ เช�น ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information System : DPIS) ระบบการลา และระบบลงเวลา
ปฏิบัติราชการ เป6นต!น ในจำนวนนี ้มีส�วนราชการร!อยละ 63.78 (81 ส�วนราชการ) ที ่มีการนำข!อคิดเห็นหรือ
ข!อเสนอแนะจากผู!ใช!งานมาปรับปรุงให!การใช!ระบบสารสนเทศในรอบปJงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ตารางท่ี 18 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ประจำป งบประมาณ 2560 
 เร่ืองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให0มีประสิทธิภาพ 

ขั้นดำเนินการ เกณฑ3การประเมิน 

ผลการประเมิน 
จำนวน 

ส�วนราชการ 
(แห�ง) 

ร0อยละ 

1 มีการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการให!บริการ
ด!านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

9 7.09 

2 มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให!บริการด!านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที ่สามารถเชื ่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฐานข!อมูลเกี่ยวกับบุคคลได!อย�างน!อย 3 ระบบ โดย
ระบบที ่ส�วนราชการได!มีการพัฒนาหรือให!บริการสูงสุด 3 
ลำดับแรก ได!แก�  
2.1 ระบบ DPIS  
2.2 ระบบการลา  
2.3 ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ  

37 29.13 

3 มีการนำข!อคิดเห็น/ข!อเสนอแนะจากผู!ใช!งานในระบบสารสนเทศ
ที่พัฒนาข้ึนตามข!อ 2 มาปรับปรุงให!การใช!ระบบสารสนเทศ
ในรอบปJงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

81 63.78 
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มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 

 ในการประเมินมิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มีประเด็นการประเมินอยู� 2 ประเด็น คือ 
1) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และ 2) ระบบการจัดการความรู! โดยการสนับสนุนให!เกิดการเรียนรู!และ
พัฒนาอย�างต�อเนื่อง เพ่ือพัฒนาบุคลากรของส�วนราชการ 

 จากการติดตามและประเมินผลสถานภาพการบริหารทร ัพยากรบุคคลของส�วนราชการในปJ 
งบประมาณ 2560 ในมิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล พบว�า ส�วนราชการดำเนินการในเรื ่อง
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานได!ดีที่สุด โดยมีคะแนนร!อยละ 98.95 ส�วนการสนับสนุนให!เกิดการเรียนรู!
และพัฒนาอย�างต�อเนื่อง เพ่ือพัฒนาบุคลากรของส�วนราชการ ได!คะแนนร!อยละ 81.10 

1) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินในเรื่องระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เป6นการประเมินว�า ส�วนราชการได!ดำเนินการ
ในเรื่องต�อไปนี้ได!มากน!อยเพียงใด กล�าวคือ ส�วนราชการได!ปฏิบัติตามหลักเกณฑEและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื ่อง หลักเกณฑEและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข!าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล!องกับ
ภารกิจและผลผลิตหลัก หรือมาตรฐานงาน (Job Standard) ของตำแหน�งตามที่กำหนด ผลการประเมินที่ได!
สามารถจำแนกความแตกต�างและจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของข!าราชการได!อย�างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
และสามารถนำไปใช!ประโยชนEในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช�น การเลื่อนเงินเดือน การพัฒนาข!าราชการ 
การกำหนดเป6นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงเพื่อพัฒนาทางก!าวหน!าในอาชีพ หรือ
การกำหนดเป6นเงื่อนไขในการปรับเลื่อนตำแหน�งที่สูงข้ึน เป6นต!น 

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในปJงบประมาณ 2560 พบว�า ส�วนราชการ 
ทุกแห�ง (127 ส�วนราชการ) มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑEและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 และตัวชี้วัด (KPI) ระดับบุคคลสอดคล!องกับภารกิจ
และผลผลิตหลัก หรือมาตรฐานงาน (Job Standard) ของตำแหน�งตามที่กำหนด โดยในจำนวนนี้มีส�วนราชการ 
ร!อยละ 96.85 (123 ส�วนราชการ) สามารถจำแนกความแตกต�างและจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของข!าราชการ 
ได!อย�างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และมีการนำไปใช!ประโยชนEในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช�น การเลื่อนเงินเดือน 
การพัฒนาบุคลากร การนำไปใช!ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข!าราชการหรือหน�วยงาน  
การกำหนดเป6นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงเพื่อพัฒนาทางก!าวหน!าในอาชีพ หรือ
การกำหนดเป6นเงื่อนไขในการปรับเลื่อนตำแหน�งที่สูงขึ้น และกรณีอื่น ๆ เช�น การพิจารณาให!ทุนการศึกษา 
การคัดเลือกข!าราชการดีเด�น การจัดสรรเงินรางวัล และการให!ออกจากราชการ เป6นต!น 
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ตารางท่ี 19  สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ประจำป งบประมาณ 2560 
 เรื่องระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ขั้นดำเนินการ เกณฑ3การประเมิน 

ผลการประเมิน 
จำนวน 

ส�วนราชการ 
(แห�ง) 

ร0อยละ 

1 ปฏิบัติตามหลักเกณฑEและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตาม ว 20/2552 

127 100.00 

2 มีการดำเนินการตามข!อ 1 โดย KPI ระดับบุคคลสอดคล!องกับ
ภารกิจและผลผลิตหลัก หรือมาตรฐานงาน (Job Standard)  
ของตำแหน�งตามที่กำหนด 

4 3.15 

3 มีการดำเนินการตามข!อ 1 โดยผลการประเมินที่ได!สามารถ
จำแนกความแตกต�างและจ ัดลำดับผลการปฏิบ ัต ิงานของ
ข!าราชการได!อย�างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ถูกนำไปใช!
ประโยชนE เพื่อ 
- การเลื่อนเงินเดือน  
- การพัฒนาข!าราชการ  
- การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข!าราชการ/สำนัก กอง/
องคEกร  
- การกำหนดเป6นเงื ่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ หรือ
สมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาทางก!าวหน!าในอาชีพ  
- การกำหนดเป6นเงื่อนไขในการปรับเลื่อนตำแหน�งท่ีสูงข้ึน  
- อื่น ๆ ได!แก� การพิจารณาให!ทุนการศึกษา/การคัดเลือกข!าราชการ
ดีเด�น/การจัดสรรเงินรางวัล/การให!ออกจากราชการ  

123 96.85 
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2) การสนับสนุนให2เกิดการเรียนรู2และพัฒนาอย�างต�อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากรของส�วนราชการ 

การประเมินในเรื่องการสนับสนุนให!เกิดการเรียนรู!และพัฒนาอย�างต�อเนื่อง เป6นการประเมินว�า  
ส�วนราชการได!ดำเนินการในเรื่องต�อไปนี้ได!มากน!อยเพียงใด กล�าวคือ ส�วนราชการมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องคEความรู! (Knowledge Management) ภายในของส�วนราชการ ไม�น!อยกว�า 2 เรื ่อง และมีระบบการสอนงาน 
(Coaching หรือ On-the-Job Training) ของบุคลากรระดับหัวหน!างาน หรือการถ�ายโอนความรู!จากผู!ที่จะเกษียณอายุ
ราชการอย�างมีแบบแผน โดยเฉพาะองคEความรู!ในภารกิจหลัก และรวบรวมเป6นข!อมูลองคEความรู!เพื ่อประโยชนE 
ในการเรียนรู!ของบุคลากรผู!ปฏิบัติงานรุ�นต�อไป นอกจากจะมีระบบดังกล�าวข!างต!นแล!ว ยังมีการประเมินประสิทธิผล
ของการพัฒนาและการเรียนรู!ในระบบการสอนงานของบุคลากรและหัวหน!างาน เพื่อให!บุคลากรผู!ปฏิบัติงานมีทักษะ
และสมรรถนะที่จำเป6นสำหรับการปฏิบัติงาน และนำไปใช!ในการปรับปรุงระบบการสอนงานให!มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในปJงบประมาณ 2560 พบว�า ส �วนราชการ 
ส�วนใหญ� ร!อยละ 90.56 (115 ส�วนราชการ) มีระบบการบริหารจัดการองคEความรู! (Knowledge Management) ภายใน
ของส�วนราชการ ไม�น!อยกว�า 2 เรื่อง และมีระบบการสอนงาน (Coaching หรือ On-the-job Training) หรือการถ�ายโอน
ความรู!จากผู!ที่จะเกษียณอายุราชการอย�างมีแบบแผน โดยเฉพาะองคEความรู!ในภารกิจหลัก และรวบรวมเป6นข!อมูล 
องคEความรู!เพื่อประโยชนEในการเรียนรู!ของบุคลากรผู!ปฏิบัติงานรุ�นต�อไป โดยในจำนวนนี้มีส�วนราชการร!อยละ 52.76 
(67 ส�วนราชการ) มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรู!ในระบบการสอนงานของบุคลากรและ 
หัวหน!างาน เพื่อให!บุคลากรผู!ปฏิบัติงานมีทักษะและสมรรถนะที่จำเป6นสำหรับการปฏิบัติงาน และนำไปใช! 
ในการปรับปรุงระบบการสอนงานให!มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ตารางท่ี 20  สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ประจำป งบประมาณ 2560 
เรื่องระบบการจัดการความรู0 โดยสนับสนุนให0เกิดการเรียนรู0และพัฒนาอย�างต�อเนื่อง  
เพื่อพัฒนาบุคลากรของส�วนราชการ 

ขั้นดำเนินการ เกณฑ3การประเมิน 

ผลการประเมิน 
จำนวน 

ส�วนราชการ 
(แห�ง) 

ร0อยละ 

1 มีระบบการบริหารจัดการองคEความรู! (Knowledge Management) 
ภายในของส�วนราชการ ไม�น!อยกว�า 2 เร่ือง 

12 9.45 

2 มีระบบการสอนงาน (Coaching หรือ On-the-job Training) ของ
บุคลากรระดับหัวหน!างาน หรือการถ�ายโอนความรู!จากผู!ที่จะ
เกษียณอายุราชการอย�างมีแบบแผน โดยเฉพาะองคEความรู!ใน
ภารกิจหลัก และรวบรวมเป6นข!อมูลองคEความรู!เพื ่อประโยชนE 
ในการเรียนรู!ของบุคลากรผู!ปฏิบัติงานรุ�นต�อไป 

48 37.80 

3 มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรู!ในระบบ 
การสอนงานของบุคลากรและหัวหน!างาน เพ่ือให!บุคลากรผู!ปฏิบัติงาน
มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป6นสำหรับการปฏิบัติงาน และนำไปใช! 
ในการปรับปรุงระบบการสอนงานให!มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

67 52.76 
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มิติที่ 4 ความพร0อมรับผิดด0านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 

 ในการประเมินมิติความพร!อมรับผิดด!านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีประเด็นการประเมินอยู� 2 ประเด็น 
ได!แก� 1) การส�งเสริมให!การบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการมีธรรมาภิบาล และ 2) บทบาทของผู!นำองคEกร 
ต�อการดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย และความรับผิดชอบต�อการตัดสินใจด!านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพื่อการกำกับดูแลองคEกรที่ดี 

 จากการติดตามและประเมินผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการในปJงบประมาณ  
2560 ในมิติความพร!อมรับผิดด!านการบริหารทรัพยากรบุคคล พบว�า ส�วนราชการดำเนินการในเรื ่องบทบาท 
ของผู!นำองคEกรต�อการดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย และความรับผิดชอบต�อการตัดสินใจด!านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อการกำกับดูแลองคEกรที่ดี ได!ดีในระดับคะแนนที่ใกล!เคียงกับเรื ่องการส�งเสริมให!การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการมีธรรมาภิบาล โดยมีคะแนนการประเมินร!อยละ 98.69 และร!อยละ 97.38 ตามลำดับ  

1) การส�งเสริมให2การบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการมีธรรมาภิบาล 

การประเมินในเรื ่องการส�งเสริมให!การบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการมีธรรมาภิบาล  
เป6นการประเมินว�า ส�วนราชการได!ดำเนินการในเรื่องต�อไปนี้ได!มากน!อยเพียงใด กล�าวคือ ส�วนราชการมีการดำเนินการ
บริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักเกณฑE วิธีการท่ีกำหนดใน กฎ ระเบียบ หรือหนังสือเวียน ของ ก.พ. โดยคำนึงถึงระบบ
คุณธรรม ซึ่งมีการพิจารณาความรู! ความสามารถ ความเสมอภาค ความเป6นธรรม และประโยชนEของทางราชการด!วย 
นอกจากนั ้น ยังจัดให!มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการเพื ่อเสริมสร!าง 
ความเช่ือม่ันว�า ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเป6นไปตามระบบคุณธรรม 

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในปJงบประมาณ 2560 พบว�า ส �วนราชการ 
ส�วนใหญ� ร!อยละ 99.21 (126 ส�วนราชการ) มีการดำเนินการตามหลักเกณฑE วิธีการที่กำหนดใน กฎ ระเบียบ หรือ
หนังสือเวียน ของ ก.พ. ซึ่งเป6นการพิจารณาโดยคำนึงถึงระบบคุณธรรมเป6นสำคัญ (ความรู! ความสามารถ ความเสมอภาค 
ความเป6นธรรม และประโยชนEของทางราชการ) โดยในจำนวนนี้มีส�วนราชการร!อยละ 92.91 (118 ส�วนราชการ)  
มีการจัดให!มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการเพื่อเสริมสร!างความเชื่อมั่นว�า 
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเป6นไปตามระบบคุณธรรม 
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ตารางท่ี 21 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ประจำป งบประมาณ 2560 
 เรื่องการส�งเสริมให0การบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการมีธรรมาภิบาล 

ขั้นดำเนินการ เกณฑ3การประเมิน 

ผลการประเมิน 
จำนวน 

ส�วนราชการ 
(แห�ง) 

ร0อยละ 

1 มีการดำเนินการตามหลักเกณฑE วิธีการที ่กำหนดในกฎ ก.พ. 
ระเบียบ ก.พ. หรือ หนังสือเวียน ก.พ. 

1 0.79 

2 การพิจารณาตามข!อ 1 เป6นการพิจารณาโดยคำนึงถึงระบบ
คุณธรรมเป6นสำคัญ (ความรู ! ความสามารถ ความเสมอภาค  
ความเป6นธรรม และประโยชนEของทางราชการ) 

8 6.30 

3 จัดให!มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
ส�วนราชการ เพ่ือสร!างความเชื่อม่ันว�า ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลเป6นไปตามระบบคุณธรรม 

118 92.91 

2) บทบาทของผู2นำองคกรต�อการดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย และความรับผิดชอบ 
ต�อการตัดสินใจด2านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือการกำกับดูแลองคกรท่ีดี 

การประเมินในเรื่องบทบาทของผู!นำองคEกรต�อการดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย 
และความรับผิดชอบต�อการตัดสินใจด!านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการกำกับดูแลองคEกรท่ีดี เป6นการประเมิน 
บทบาทของผู!นำองคEกรหรือผู!บริหารส�วนราชการใน 3 ประเด็น ได!แก� 1) ผู!นำองคEกรมีกระบวนการในการสร!าง
บรรยากาศเพื่อส�งเสริม กำกับ และส�งผลให!บุคลากรในองคEกรปฏิบัติตามกฎหมาย และมีจริยธรรม 2) ผู!นำองคEกร 
มีส�วนร�วมในการพัฒนากลุ�มบุคลากรท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูงให!อยู�กับองคEกร และการพัฒนาผู!นำในอนาคต
ขององคEกรเพื่อให!การบริหารราชการเป6นไปอย�างต�อเนื่อง 3) ผู !นำองคEกรมีส�วนร�วมในการเปtดโอกาสให!
ข!าราชการมีส�วนร�วมในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในปJงบประมาณ 2560 พบว�า ส�วนราชการ 
ส�วนใหญ� ร!อยละ 96.85 (123 ส�วนราชการ) ประเมินว�าผู!นำองคEกรมีการดำเนินการครบทั้ง 3 กระบวนการ คือ 
1) การสร!างบรรยากาศเพ่ือส�งเสริม กำกับ และส�งผลให!บุคลากรในองคEกรปฏิบัติตามกฎหมาย และมีจริยธรรม 
2) การพัฒนากลุ�มบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงให!อยู�กับองคEกร และการพัฒนาผู!นำในอนาคตขององคEกร
เพื่อให!การบริหารราชการเป6นไปอย�างต�อเนื่อง และ 3) การเปtดโอกาสให!ข!าราชการมีส�วนร�วมในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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ตารางท่ี 22  สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ประจำป งบประมาณ 2560 
 เร่ืองบทบาทของผู0นำองค3กรต�อการดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย และความรับผิดชอบ 

ต�อการตัดสินใจด0านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือการกำกับดูแลองค3กรท่ีดี 

เกณฑ3การประเมิน 

ผลการประเมิน 
จำนวน 

ส�วนราชการ 
(แห�ง) 

ร0อยละ 

มีการดำเนินการ 1 กระบวนการ 1 0.79 
มีการดำเนินการ 2 กระบวนการ 3 2.36 
มีการดำเนินการ 3 กระบวนการ 123 96.85 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทำงาน (Quality of work-life 
and Work-life balance) 

 ในการประเมินมิติคุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทำงาน มีประเด็นการประเมินอยู�  
2 ประเด็น ได!แก� 1) สภาพแวดล!อมในการทำงาน 2) ระบบการทำงานที่เอ้ือประโยชนEร�วมกันระหว�างปcจเจกบุคคลกับองคEกร 

 จากการติดตามและประเมินผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการในปJงบประมาณ  
2560 ในมิติคุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทำงาน พบว�า ส�วนราชการดำเนินการ 
ในเรื่องระบบการทำงานที่เอื้อประโยชนEร�วมกันระหว�างปcจเจกบุคคลกับองคEกร ได!คะแนนร!อยละ 97.64 ในขณะที่  
เรื่องสภาพแวดล!อมในการทำงาน ได!คะแนนร!อยละ 91.08 

1) สภาพแวดล2อมในการทำงาน 

การประเมินในเร่ืองสภาพแวดล!อมในการทำงาน เป6นการประเมินว�า ส�วนราชการได!มีการดำเนินการ
ในเรื ่องต�อไปนี้ได!มากน!อยเพียงใด กล�าวคือ ส�วนราชการได!จัดให!มีอุปกรณEและกระบวนการเจ!าหน!าที่สัมพันธE 
ข้ันพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให!กับบุคลากร จัดให!มีกิจกรรมตามยุทธศาสตรEการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของข!าราชการที่สะท!อนภาพการทำงานของส�วนราชการโดยสามารถดำเนินการได!ครอบคลุมตามยุทธศาสตรE 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข!าราชการในทุกมิติ และกิจกรรมที่ดำเนินการมีมากกว�าครึ่งหน่ึงของกิจกรรมตามยุทธศาสตรEฯ 

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในปJงบประมาณ 2560 พบว�า ส �วนราชการ 
ส�วนใหญ� ร!อยละ 97.64 (124 ส�วนราชการ) มีการจัดให!มีอุปกรณEและกระบวนการเจ!าหน!าที่สัมพันธEขั้นพื้นฐาน 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให!กับบุคลากร และมีการจัดให!มีกิจกรรมตามยุทธศาสตรEการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข!าราชการที่สะท!อนภาพการทำงานของส�วนราชการโดยสามารถดำเนินการได!ครอบคลุมในทุกมิติ โดยในจำนวนนี้ 
มีส�วนราชการร!อยละ 75.59 (96 ส�วนราชการ) ดำเนินกิจกรรมได!มากกว�าครึ่งหน่ึงของกิจกรรมท่ีระบุไว!ตามแผนยุทธศาสตรEฯ 
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ตารางท่ี 23 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ประจำป งบประมาณ 2560 
 เรื่องสภาพแวดล0อมในการทำงาน 

ขั้นดำเนินการ เกณฑ3การประเมิน 

ผลการประเมิน 
จำนวน 

ส�วนราชการ 
(แห�ง) 

ร0อยละ 

1 จัดให!มีอุปกรณEและกระบวนการเจ!าหน!าที่สัมพันธEขั้นพื้นฐาน
เพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให!กับบุคลากร 

3 2.36 

2 จัดให!มีกิจกรรมตามยุทธศาสตรEการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข!าราชการพลเรือนสามัญที่สะท!อนภาพการทำงานของส�วนราชการ
โดยสามารถดำเนินการได!ครอบคลุมในทุกมิติ แต�กิจกรรม 
ที่ดำเนินการมีน!อยกว�าคร่ึงหนึ่งของกิจกรรมตามยุทธศาสตรEฯ 

28 22.05 

3 จัดให!มีกิจกรรมตามยุทธศาสตรEการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข!าราชการพลเรือนสามัญที่สะท!อนภาพการทำงานของส�วนราชการ
โดยสามารถดำเนินการได!ครอบคลุมในทุกมิติและกิจกรรม 
ที่ดำเนินการมีมากกว�าครึ่งหนึ่งของกิจกรรมตามยุทธศาสตรEฯ 

96 75.59 

2) ระบบการทำงานที่เอ้ือประโยชนร�วมกันระหว�างปFจเจกบุคคลกับองคกร 

การประเมินในเรื่องระบบการทำงานที่เอื้อประโยชนEร�วมกันระหว�างปcจเจกบุคคลกับองคEกร 
เป6นการประเมินว�า ส�วนราชการได!ดำเนินการพัฒนาระบบวิธีการทำงานที่สามารถช�วยให!บุคลากรสามารถทำงาน 
ได!เต็มศักยภาพ สามารถสร!างสรรคEและส�งมอบงานที่มีคุณภาพให!กับส�วนราชการ ทั้งนี้ ตามผลการดำเนินการ 
ที่ปรากฏในยุทธศาสตรEการพัฒนาคุณภาพชีวิตของส�วนราชการ ในมิติด!านการทำงาน ซ่ึงประกอบด!วย การปรับปรุง
สภาพแวดล!อมและบรรยากาศในการทำงาน การพัฒนาระบบและวิธีการทำงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักคุณธรรม หรือไม� อย�างไร 

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในปJงบประมาณ 2560 พบว�า ส�วนราชการ 
ส�วนใหญ� ร!อยละ 97.64 (124 ส�วนราชการ) มีระบบวิธีการทำงานที่สามารถช�วยให!บุคลากรสามารถทำงาน 
ได!เต็มศักยภาพ สามารถสร!างสรรคEและส�งมอบผลงานที่มีคุณภาพให!กับส�วนราชการ โดยในจำนวนนี้มีส�วนราชการ
ที ่ดำเนินการตามยุทธศาสตรEการพัฒนาคุณภาพชีวิตของส�วนราชการ ในมิติด!านการทำงาน เช�น การปรับปรุง
สภาพแวดล!อมและความปลอดภัย การจัดอุปกรณEทำงานให!เพียงพอ มิติด!านส�วนตัว เช�น การดูแลสุขภาพกายและจิต 
การสร!างความสมดุลชีวิต มิติด!านสังคม เช�น การส�งเสริมวัฒนธรรมการทำงาน การจัดกิจกรรมสันทนาการ 
และมิติด!านเศรษฐกิจ เช�น การทบทวนการจัดสวัสดิการ การออมทรัพยE การช�วยเหลือด!านเศรษฐกิจเงินกู!
ดอกเบี้ยต่ำ เป6นต!น ในขณะที่ ยังมีส�วนราชการอีก 3 แห�ง ยังไม�มีระบบการทำงานที่เอื้อประโยชนEร�วมกัน
ระหว�างปcจเจกบุคคลกับองคEกร 
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ตารางท่ี 24 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ประจำป งบประมาณ 2560 
 เรื่องระบบการทำงานที่เอ้ือประโยชน3ร�วมกันระหว�างปeจเจกบุคคลกับองค3กร 

เกณฑ3การประเมิน 

ผลการประเมิน 
จำนวน 

ส�วนราชการ 
(แห�ง) 

ร0อยละ 

ให!ส�วนราชการอธิบายวิธีการทำงานที่สามารถช�วยให!บุคลากรสามารถทำงานได! 
เต็มศักยภาพ สามารถสร!างสรรคEและส�งมอบผลงานที่มีคุณภาพให!กับส�วนราชการ 
ทั ้งนี ้ ตามผลการดำเนินการที ่ปรากฏในยุทธศาสตรEการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของส�วนราชการ ในมิติด!านการทำงาน 

124 97.64 

3.2 ปeญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ  

 ปcญหาที่ส�วนราชการพบมากท่ีสุดใน 3 ลำดับแรก มีดังนี้ 
1) จำนวนอัตรากำลังไม�สอดคล!องกับภารกิจและปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน (ร!อยละ 36.22)  
2) การสูญเสียบุคลากรที่มีความรู!ความสามารถและประสบการณEจากการเกษียณอายุราชการ 

การโอน การย!าย และการลาออก เป6นจำนวนมาก ทำให!การปฏิบัติงานขาดความต�อเนื่องและไม�สามารถสั่งสม
ประสบการณEในการทำงานได! ส�วนราชการต!องสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานแทน ซึ่งการสรรหาแต�ละคร้ัง 
ต!องใช!ระยะเวลาในการดำเนินการ และเมื่อบรรจุข!าราชการใหม�แล!ว ต!องมีระยะเวลาในการสั่งสมความรู! 
และประสบการณEในการทำงาน (ร!อยละ 33.07)  

3) กฎ ระเบียบ ข!อบังคับ หลักเกณฑEและวิธีการต�าง ๆ ในการปฏิบัติงานด!านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีจำนวนมาก ซึ่งส�วนราชการต!องศึกษาและทำความเข!าใจก�อนนำไปปฏิบัติเพื่อความถูกต!อง 
(ร!อยละ 25.98)  
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก หน!า ผ-7  –  ผ-8) 

แนวทางในการแก!ไขปcญหาข!างต!น สำนักงาน ก.พ. และส�วนราชการอาจร�วมกันวิเคราะหEสาเหตุ 
ของสภาพปcญหาและกำหนดแนวทางแก!ไขปcญหาให!เหมาะสมกับลักษณะของส�วนราชการแต�ละแห�ง 
นอกจากนั้น สำนักงาน ก.พ. อาจปรับลดบทบาทในการออกกฎ ระเบียบต�าง ๆ และเพิ่มบทบาทการเป6น
ผู!สนับสนุนด!านกลยุทธEการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ (HR Business Partner) 

 กล�าวโดยสรุป ภาพรวมผลการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปJงบประมาณ 2560  
เมื่อเปรียบเทียบระหว�างมิติที่ประเมิน 5 มิติ พบว�า มิติที่ 1 ความสอดคล!องเชิงยุทธศาสตรE มีคะแนนผลการประเมิน
น!อยที่สุด (ร!อยละ 81.50) ซึ่งมิตินี้เป6นมิติที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธEการบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดทำ 
แผนอัตรากำลัง แผนการสรรหา บรรจุ และแต�งตั ้ง แผนการบริหารจัดการกลุ �มบุคลากรที ่มีทักษะหรือ 
สมรรถนะสูง และแผนการสร!างและพัฒนาผู!บริหารทุกระดับเพื่อสร!างความต�อเนื่องในการบริหารราชการ 
สำนักงาน ก.พ. จึงอาจสนับสนุนการให!คำปรึกษาแนะนำแก�ส�วนราชการเกี่ยวกับการจัดทำแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคล!องกับยุทธศาสตรEและทิศทางของส�วนราชการต�อไป 
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 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของมิติที่ 1 ความสอดคล!องเชิงยุทธศาสตรE พบว�า ปcจจัยเร่ืองแผนการสร!างและพัฒนา
ผู!บริหารทุกระดับเพื่อสร!างความต�อเนื่องในการบริหารราชการนั้น มีส�วนราชการเพียงร!อยละ 36.22 (46 ส�วนราชการ)  
ที่กำหนดตำแหน�งหลักที่ต!องการสร!างความต�อเนื่องในการบริหารราชการ และเกณฑEคุณสมบัติที่เหมาะสม
สำหรับตำแหน�งหลักดังกล�าว (Success Profile) และมีการประเมินสมรรถนะที่จำเป6นสำหรับตำแหน�งน้ัน 
กับผู!มีสิทธิ เพื ่อจัดทำแผนการสร!างและพัฒนาผู!บริหารอย�างเป6นระบบ พร!อมทั้งมีแผนพัฒนารายบุคคล 
ตามแผนการสร!างและพัฒนาผู!บริหารเพื่อความต�อเนื่องในการบริหารราชการ ซ่ึงเป6นประเด็นท่ีอาจเร�งส�งเสริม 
เน่ืองจากบริบทในปcจจุบัน ส�วนราชการมักพบปcญหาจากโครงสร!างอายุของบุคลากรในส�วนราชการที่มีแนวโน!ม
สูญเสียบุคลากรจากการเกษียณอายุราชการจำนวนมากขึ้น สำนักงาน ก.พ. อาจต!องสนับสนุนส�วนราชการ 
ในการจัดทำแผนการสร!างและพัฒนาผู!บริหารเพ่ือความต�อเนื่องในการบริหารราชการ โดยให!มีการกำหนดแผน
เพื่อเตรียมความพร!อมบุคลากร รวมทั้งมีระบบถ�ายทอดองคEความรู! เพื ่อให!ส�วนราชการมีผู!ที ่มีคุณภาพสูง  
มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและพร!อมดำรงตำแหน�งระดับบริหาร ในจำนวนที่เพียงพอ เพื่อสร!างให!เกิดความต�อเนื่อง 
ในการบริหารราชการ 

 ในลำดับต�อมา มิติที ่มีคะแนนผลการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลน!อย ได!แก�  
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของมิตินี้แล!ว 
พบว�า ปcจจัยเรื่องการบริหารจัดการสัดส�วนค�าใช!จ�ายด!านการบริหารทรัพยากรบุคคลให!มีความเหมาะสมและสะท!อน
ผล ิตภาพของบุคลากร (Productivity) ม ีส �วนราชการเพียงร !อยละ 37.80 (48 ส �วนราชการ) ที ่จ ัดทำแผน 
เพิ่มประสิทธิภาพกำลังคน พร!อมทั้งกำหนดเปdาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพให!ชัดเจน เพื่อนำไปใช!เพิ่มประสิทธิภาพ
กำลังคนต�อไป ซึ ่งเป6นประเด็นที ่อาจเร�งส�งเสริม เนื่องจากบริบทปcจจุบัน สังคมมีความคาดหวังให!มีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ ในขณะที่มีข!อจำกัดเกี่ยวกับงบประมาณค�าใช!จ�ายด!านบุคลากรที่ส�งผลให!ไม�อาจ
ขยายกรอบอัตรากำลังให!มีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ สำนักงาน ก.พ. จึงอาจต!องสนับสนุนส�วนราชการ 
ในการพัฒนาข!าราชการให!มีความเป6นมืออาชีพและมีสมรรถนะสูง รวมทั้งส�งเสริมให!มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน  
เพื่อให!กำลังคนมีความพร!อมและสามารถปฏิบัติภารกิจได!หลากหลาย และมีความยืดหยุ�นคล�องตัว ซึ่งจะมีส�วนช�วย
นำพาองคEกรภาคร ัฐไปสู �การเป 6นองคEกรที ่ม ีศ ักยภาพสูงต�อไป สำหรับปcจจ ัยเร ื ่องการพัฒนาระบบ 
สารสนเทศเพื ่อสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให!มีประสิทธิภาพนั้น พบว�า ส�วนราชการ 
มีการใช!ประโยชนEจากระบบสารสนเทศเพื ่อประโยชนEในการบริหารทรัพยากรบุคคลมากขึ้น อาทิ ระบบ 
การพัฒนาข!าราชการผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกสE (e-Learning) ระบบการลาทางอิเล็กทรอนิกสE ซึ่งเป6นการลดภาระงาน
ด!านเอกสารและเป6นแนวโน!มที่ดีที่จะนำไปสู�การใช!เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล
มากข้ึนในอนาคต อย�างไรก็ตาม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส�วนราชการที่เป6นอยู�ในปcจจุบันยังไม�ได!เชื่อมโยงกับ
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information System : DPIS) ของ
สำนักงาน ก.พ. ซึ่งขณะนี้สำนักงาน ก.พ. กำลังเร�งพัฒนาระบบ DPIS 6.0 โดยคาดว�าจะแล!วเสร็จในปJงบประมาณ 
2562 และจะเร�งส�งเสริมให!ส�วนราชการดำเนินการเชื่อมโยงฐานข!อมูลข!าราชการในมิติต�าง ๆ เพื่อการวิเคราะหE 
และตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล อีกทั้งระบบนี้จะช�วยให!ข!าราชการสามารถใช!ประโยชนEเพื่อการพัฒนา
ความก!าวหน!าในอาชีพได!ด!วย 
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3.3 นวัตกรรมด0านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 ส�วนราชการส�วนใหญ� ร!อยละ 53.54 (68 ส�วนราชการ) มีนวัตกรรมด!านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ในจำนวนนี้ มีโครงการที่เป6นนวัตกรรมด!านการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 97 โครงการ ประกอบด!วย 
โครงการเกี ่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อใช!ประโยชนEในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
(41 โครงการ) โครงการเกี ่ยวก ับการวางแผนการบริหารจัดการและพัฒนาบ ุคลากร (28 โครงการ)  
โครงการเก่ียวกับระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ (7 โครงการ) และโครงการอ่ืน ๆ (21 โครงการ)  

 ตัวอย�างนวัตกรรมด!านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการท่ีมีความโดดเด�น ได!แก�  

1) กรมศุลกากร ผลงานนวัตกรรมชื่อ “Customs Professional e – Learning Platform : มิติใหม� 
ในการพัฒนาบุคลากร สู� Custom 4.0” โดยมีวัตถุประสงคE 1) เพื่อให!บุคลากรมีองคEความรู!และมีทักษะ 
ด!าน Digital Literacy 2) เพื่อเป6นการสนับสนุนการบริหารจัดการองคEความรู! (Knowledge Management) 
โดยเป6นการแลกเปลี่ยนความรู!และถ�ายทอดองคEความรู!ภายในองคEกร 3) ปฏิบัติตามยุทธศาสตรEชาติและ
นโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0  

2) กรมชลประทาน ผลงานนวัตกรรมชื่อ “การจัดทำฐานข!อมูลในการพัฒนาบุคลากรโดยการใช!
เทคโนโลยีสารสนเทศ (กระบวนการบริหารโครงการฝ{กอบรมในรูปแบบ Online)” โดยมีวัตถุประสงคE 1) เพื่อตอบสนอง
ความต!องการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได!อย�างทั่วทั้งองคEกร 2) เพื่อให!กรมชลประทานมีระบบและฐานข!อมูล
การพัฒนาที่สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรได!ตรงตามความต!องการของกรมชลประทาน 3) เป6นการช�วยลด
ขั้นตอน ระยะเวลา ค�าใช!จ�าย และการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให!ทันต�อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
อย�างรวดเร็ว 
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3.4 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ประจำป งบประมาณ 2560  
จำแนกตามส�วนราชการ 

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนการประเมินตนเองของส�วนราชการจากมากไปน!อย ปรากฏว�า กระทรวงที่มี 
ผลคะแนนประเมินตนเองรวมทุกมิติมากที ่สุด 3 ลำดับแรก ได!แก� กระทรวงแรงงาน (ร!อยละ 97.31) 
กระทรวงการคลัง (ร!อยละ 93.66) และกระทรวงมหาดไทย (ร!อยละ 92.71) รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 25 

ตารางท่ี 25 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ประจำป งบประมาณ 2560  
จำแนกตามส�วนราชการ 

ส�วนราชการ 

มิติที่ 1 
ความสอดคล0อง 
เชิงยุทธศาสตร3 

มิติที่ 2  
ประสิทธภิาพ

ของ 
กระบวนการ

บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผล

ของ 
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

มิติท่ี 4 
ความพร0อม 

รับผิด 
ด0านการบริหาร

ทรัพยากร 
บุคคล 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต
การทำงาน

และ 
ความสมดุล
ระหว�างชวีิต
กับการทำงาน 

คะแนน 
เฉล่ีย 
ทุกมิต ิ

กระทรวงแรงงาน  
(5 ส�วนราชการ) 

93.75  97.78  100.00  100.00  95.00  97.31  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน 

100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  

  
กรมสวัสดิการและคุ!มครอง
แรงงาน 

100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  

  สำนักงานประกันสังคม 87.50  100.00  100.00  100.00  100.00  97.50  

  กรมการจัดหางาน 81.25  100.00  100.00  100.00  100.00  96.25  

  กรมพัฒนาฝJมือแรงงาน 100.00  88.89  100.00  100.00  75.00  92.78  
กระทรวงการคลัง  
(9 ส�วนราชการ) 

92.36  88.89  92.59  100.00  94.44  93.66  

  กรมธนารักษE 93.75  100.00  100.00  100.00  100.00  98.75  

  
สำนักงานบริหารหนี้
สาธารณะ 

100.00  88.89  100.00  100.00  100.00  97.78  

  
สำนักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

100.00  77.78  100.00  100.00  100.00  95.56  

  กรมศุลกากร 87.50  88.89  100.00  100.00  100.00  95.28  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง 
การคลัง 

87.50  100.00  83.33  100.00  100.00  94.17  

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 87.50  100.00  83.33  100.00  100.00  94.17  
  กรมสรรพากร 93.75  88.89  100.00  100.00  75.00  91.53  
  กรมบัญชีกลาง 81.25  88.89  83.33  100.00  100.00  90.69  
  กรมสรรพสามิต 100.00  66.67  83.33  100.00  75.00  85.00  
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ส�วนราชการ 

มิติที่ 1 
ความสอดคล0อง 
เชิงยุทธศาสตร3 

มิติที่ 2  
ประสิทธภิาพ

ของ 
กระบวนการ

บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผล

ของ 
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

มิติท่ี 4 
ความพร0อม 

รับผิด 
ด0านการบริหาร

ทรัพยากร 
บุคคล 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต
การทำงาน

และ 
ความสมดุล
ระหว�างชวีิต
กับการทำงาน 

คะแนน 
เฉล่ีย 
ทุกมิต ิ

กระทรวงมหาดไทย  
(6 ส�วนราชการ) 

88.54  94.44  88.89  100.00  91.67  92.71  

  กรมโยธาธกิารและผังเมือง 93.75  100.00  100.00  100.00  100.00  98.75  

  กรมที่ดิน 93.75  88.89  100.00  100.00  100.00  96.53  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

93.75  88.89  83.33  100.00  100.00  93.19  

  กรมการพัฒนาชุมชน 100.00  100.00  83.33  100.00  75.00  91.67  

  กรมการปกครอง 87.50  100.00  83.33  100.00  75.00  89.17  

  
กรมปdองกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 

62.50  88.89  83.33  100.00  100.00  86.94  

กระทรวงคมนาคม  
(6 ส�วนราชการ) 

83.33  88.89  91.67  100.00  95.83  91.94  

  กรมทางหลวง 93.75  100.00  100.00  100.00  100.00  98.75  

  กรมทางหลวงชนบท 93.75  88.89  100.00  100.00  100.00  96.53  

  กรมการขนส�งทางบก 81.25  88.89  100.00  100.00  100.00  94.03  

  กรมเจ!าท�า 68.75  77.78  100.00  100.00  100.00  89.31  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

81.25  88.89  66.67  100.00  100.00  87.36  

  
สำนกังานนโยบายและแผน 
การขนส�งและจราจร 

81.25  88.89  83.33  100.00  75.00  85.69  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ3 
(15 ส�วนราชการ) 

81.67  89.63  93.33  97.78  95.00  91.48  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณE 

93.75  88.89  100.00  100.00  100.00  96.53  

  กรมวิชาการเกษตร 93.75  88.89  100.00  100.00  100.00  96.53  

  
สำนักงานการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 

81.25  100.00  100.00  100.00  100.00  96.25  

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 87.50  88.89  100.00  100.00  100.00  95.28  
  กรมตรวจบัญชีสหกรณE 81.25  88.89  100.00  100.00  100.00  94.03  
  กรมปศุสัตวE 81.25  88.89  100.00  100.00  100.00  94.03  
  กรมพัฒนาท่ีดิน 81.25  88.89  100.00  100.00  100.00  94.03  
  กรมประมง 75.00  88.89  100.00  100.00  100.00  92.78  
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ส�วนราชการ 

มิติที่ 1 
ความสอดคล0อง 
เชิงยุทธศาสตร3 

มิติที่ 2  
ประสิทธภิาพ

ของ 
กระบวนการ

บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผล

ของ 
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

มิติท่ี 4 
ความพร0อม 

รับผิด 
ด0านการบริหาร

ทรัพยากร 
บุคคล 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต
การทำงาน

และ 
ความสมดุล
ระหว�างชวีิต
กับการทำงาน 

คะแนน 
เฉล่ีย 
ทุกมิต ิ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ3 
(ต�อ) 

      

  
สำนักงานมาตรฐานสินค!า
เกษตรและอาหารแห�งชาต ิ

81.25  100.00  100.00  100.00  75.00  91.25  

  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 75.00  88.89  83.33  100.00  100.00  89.44  

  กรมการข!าว 81.25  88.89  100.00  100.00  75.00  89.03  
  กรมส�งเสริมสหกรณE 81.25  77.78  83.33  100.00  100.00  88.47  
  กรมชลประทาน 75.00  100.00  66.67  100.00  100.00  88.33  
  กรมหม�อนไหม 75.00  88.89  83.33  100.00  75.00  84.44  
  กรมส�งเสริมการเกษตร 81.25  77.78  83.33  66.67  100.00  81.81  
กระทรวงพาณิชย3  
(8 ส�วนราชการ) 

84.38  84.72  93.75  100.00  93.75  91.32  

  กรมการค!าต�างประเทศ 93.75  100.00  100.00  100.00  100.00  98.75  
  กรมการค!าภายใน 93.75  100.00  100.00  100.00  100.00  98.75  
  กรมพัฒนาธุรกจิการค!า 93.75  100.00  100.00  100.00  100.00  98.75  

  
กรมเจรจาการค!าระหว�าง
ประเทศ 

87.50  88.89  100.00  100.00  100.00  95.28  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
พาณิชยE 

75.00  88.89  83.33  100.00  100.00  89.44  

  
กรมส�งเสริมการค!าระหว�าง
ประเทศ 

75.00  66.67  83.33  100.00  100.00  85.00  

  กรมทรัพยEสินทางปcญญา 81.25  88.89  100.00  100.00  50.00  84.03  

  
สำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตรEการค!า 

75.00  44.44  83.33  100.00  100.00  80.56  

กระทรวงสาธารณสขุ  
(9 ส�วนราชการ) 

84.72  83.95  92.59  98.15  94.44  90.77  

  
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  

  กรมควบคุมโรค 93.75  88.89  100.00  100.00  100.00  96.53  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

68.75  100.00  100.00  100.00  100.00  93.75  

  กรมอนามัย 93.75  100.00  100.00  100.00  75.00  93.75  

  กรมการแพทยE 68.75  77.78  100.00  100.00  100.00  89.31  

  
กรมการแพทยEแผนไทย
และการแพทยEทางเลือก 

81.25  77.78  83.33  100.00  100.00  88.47  
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ส�วนราชการ 

มิติที่ 1 
ความสอดคล0อง 
เชิงยุทธศาสตร3 

มิติที่ 2  
ประสิทธภิาพ

ของ 
กระบวนการ

บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผล

ของ 
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

มิติท่ี 4 
ความพร0อม 

รับผิด 
ด0านการบริหาร

ทรัพยากร 
บุคคล 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต
การทำงาน

และ 
ความสมดุล
ระหว�างชวีิต
กับการทำงาน 

คะแนน 
เฉล่ีย 
ทุกมิต ิ

กระทรวงสาธารณสขุ  
(ต�อ) 

      

  กรมสุขภาพจิต 81.25  77.78  83.33  100.00  100.00  88.47  

  
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

87.50  55.56  100.00  83.33  100.00  85.28  

  กรมวิทยาศาสตรEการแพทยE 87.50  77.78  66.67  100.00  75.00  81.39  
กระทรวงวัฒนธรรม  
(5 ส�วนราชการ) 

81.25  84.44  96.67  100.00  90.00  90.47  

  กรมส�งเสริมวัฒนธรรม 87.50  88.89  100.00  100.00  100.00  95.28  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

81.25  77.78  100.00  100.00  100.00  91.81  

  
สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร�วมสมัย 

81.25  77.78  100.00  100.00  100.00  91.81  

  กรมการศาสนา 87.50  88.89  100.00  100.00  75.00  90.28  
  กรมศิลปากร 68.75  88.89  83.33  100.00  75.00  83.19  
กระทรวงอุตสาหกรรม  
(6 ส�วนราชการ) 

85.42  81.48  88.89  100.00  95.83  90.32  

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75.00  100.00  100.00  100.00  100.00  95.00  

  
สำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

93.75  88.89  83.33  100.00  100.00  93.19  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

93.75  66.67  100.00  100.00  100.00  92.08  

  กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม 81.25  88.89  83.33  100.00  100.00  90.69  

  
สำนักงานคณะกรรมการ
อ!อยและน้ำตาลทราย 

81.25  66.67  100.00  100.00  100.00  89.58  

  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร� 

87.50  77.78  66.67  100.00  75.00  81.39  

กระทรวงพลังงาน  
(5 ส�วนราชการ) 

85.00  84.44  90.00  96.67  95.00  90.22  

  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 93.75  100.00  100.00  100.00  100.00  98.75  
  กรมธุรกิจพลังงาน 100.00  88.89  100.00  100.00  100.00  97.78  
  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 81.25  77.78  100.00  100.00  100.00  91.81  

  
สำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 

75.00  88.89  83.33  100.00  100.00  89.44  

  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษEพลังงาน 

75.00  66.67  66.67  83.33  75.00  73.33  
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ส�วนราชการ 

มิติที่ 1 
ความสอดคล0อง 
เชิงยุทธศาสตร3 

มิติที่ 2  
ประสิทธภิาพ

ของ 
กระบวนการ

บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผล

ของ 
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

มิติท่ี 4 
ความพร0อม 

รับผิด 
ด0านการบริหาร

ทรัพยากร 
บุคคล 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต
การทำงาน

และ 
ความสมดุล
ระหว�างชวีิต
กับการทำงาน 

คะแนน 
เฉล่ีย 
ทุกมิต ิ

กระทรวงวิทยาศาสตร3และ
เทคโนโลยี (3 ส�วนราชการ) 

85.42  88.89  83.33  100.00  91.67  89.86  

  สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 100.00  77.78  83.33  100.00  100.00  92.22  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรEและเทคโนโลย ี

87.50  100.00  83.33  100.00  75.00  89.17  

  กรมวิทยาศาสตรEบริการ 68.75  88.89  83.33  100.00  100.00  88.19  

กระทรวงการต�างประเทศ  56.25  88.89  100.00  100.00  100.00  89.03  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล0อม  
(10 ส�วนราชการ) 

76.88  83.33  90.00  100.00  90.00  88.04  

  
กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝc|ง 

100.00  88.89  100.00  100.00  100.00  97.78  

  กรมทรัพยากรน้ำ 100.00  88.89  100.00  100.00  100.00  97.78  

  
กรมอุทยานแห�งชาติ สัตวEป}า 
และพันธุEพืช 

93.75  100.00  83.33  100.00  100.00  95.42  

  กรมป}าไม! 56.25  88.89  100.00  100.00  100.00  89.03  

  
กรมส�งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล!อม 

75.00  66.67  100.00  100.00  100.00  88.33  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล!อม 

93.75  88.89  83.33  100.00  75.00  88.19  

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 93.75  77.78  83.33  100.00  75.00  85.97  

  กรมควบคุมมลพิษ 50.00  55.56  100.00  100.00  100.00  81.11  
  กรมทรัพยากรธรณี 56.25  77.78  66.67  100.00  100.00  80.14  

  
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล!อม 

50.00  100.00  83.33  100.00  50.00  76.67  

กระทรวงยุตธิรรม  
(10 ส�วนราชการ) 

76.88  83.33  83.33  98.33  90.00  86.38  

  กรมคุ!มครองสิทธิและเสรีภาพ 93.75  100.00  100.00  100.00  100.00  98.75  
  กรมราชทัณฑE 93.75  88.89  100.00  100.00  100.00  96.53  

  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 81.25  100.00  83.33  100.00  100.00  92.92  

  กรมคุมประพฤต ิ 75.00  88.89  100.00  100.00  100.00  92.78  
  สำนักงานกิจการยุติธรรม 68.75  88.89  83.33  100.00  100.00  88.19  
  กรมสอบสวนคดีพิเศษ 68.75  77.78  83.33  100.00  100.00  85.97  
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ส�วนราชการ 

มิติที่ 1 
ความสอดคล0อง 
เชิงยุทธศาสตร3 

มิติที่ 2  
ประสิทธภิาพ

ของ 
กระบวนการ

บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผล

ของ 
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

มิติท่ี 4 
ความพร0อม 

รับผิด 
ด0านการบริหาร

ทรัพยากร 
บุคคล 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต
การทำงาน

และ 
ความสมดุล
ระหว�างชวีิต
กับการทำงาน 

คะแนน 
เฉล่ีย 
ทุกมิต ิ

กระทรวงยุตธิรรม  
(ต�อ) 

      

  
สำนักงานคณะกรรมการ
ปdองกันและปราบปราม 
ยาเสพติด 

68.75  77.78  83.33  100.00  100.00  85.97  

  กรมบังคับคดี 62.50  66.67  66.67  100.00  100.00  79.17  
  สถาบันนิติวิทยาศาสตรE 81.25  66.67  66.67  100.00  75.00  77.92  

  
กรมพินิจและคุ!มครองเด็ก
และเยาวชน 

75.00  77.78  66.67  83.33  25.00  65.56  

กระทรวงศึกษาธิการ  
(3 ส�วนราชการ) 

75.00  81.48  83.33  88.89  100.00  85.74  

  
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

93.75  88.89  100.00  100.00  100.00  96.53  

  
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

81.25  77.78  83.33  83.33  100.00  85.14  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร 

50.00  77.78  66.67  83.33  100.00  75.56  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย3  
(6 ส�วนราชการ) 

71.88  85.19  91.67  83.33  91.67  84.75  

  กรมกิจการเด็กและเยาวชน 93.75  100.00  100.00  100.00  100.00  98.75  

  
กรมส�งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

93.75  100.00  100.00  100.00  75.00  93.75  

  
กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

75.00  88.89  100.00  100.00  100.00  92.78  

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 68.75  77.78  100.00  83.33  100.00  85.97  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษยE 

75.00  77.78  83.33  66.67  75.00  75.56  

  กรมกิจการผู!สูงอาย ุ 25.00  66.67  66.67  50.00  100.00  61.67  
สำนักนายกรัฐมนตรี  
(10 ส�วนราชการ) 

74.38  76.67  83.33  96.67  92.50  84.71  

  
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

100.00  88.89  100.00  100.00  75.00  92.78  

  
สำนักงานปลัด 
สำนักนายกรัฐมนตรี 

75.00  88.89  83.33  100.00  100.00  89.44  
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ส�วนราชการ 

มิติที่ 1 
ความสอดคล0อง 
เชิงยุทธศาสตร3 

มิติที่ 2  
ประสิทธภิาพ

ของ 
กระบวนการ

บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผล

ของ 
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

มิติท่ี 4 
ความพร0อม 

รับผิด 
ด0านการบริหาร

ทรัพยากร 
บุคคล 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต
การทำงาน

และ 
ความสมดุล
ระหว�างชวีิต
กับการทำงาน 

คะแนน 
เฉล่ีย 
ทุกมิต ิ

สำนักนายกรัฐมนตรี  
(ต�อ) 

      

  
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ 

75.00  77.78  83.33  100.00  100.00  87.22  

  
สำนักงานคณะกรรมการ
ข!าราชการพลเรือน 

68.75  77.78  83.33  100.00  100.00  85.97  

  
สำนักงานคณะกรรมการ
คุ!มครองผู!บริโภค 

81.25  77.78  83.33  83.33  100.00  85.14  

  กรมประชาสัมพันธE 75.00  77.78  66.67  100.00  100.00  83.89  

  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 68.75  66.67  83.33  100.00  100.00  83.75  
  สำนักงานสภาความมั่นคงแห�งชาติ 75.00  77.78  83.33  100.00  75.00  82.22  
  สำนักข�าวกรองแห�งชาติ 50.00  66.67  100.00  83.33  100.00  80.00  
  สำนักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี 75.00  66.67  66.67  100.00  75.00  76.67  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (4 ส�วนราชการ) 

70.31  72.22  87.50  100.00  81.25  82.26  

  สำนักงานสถิติแห�งชาต ิ 93.75  88.89  100.00  100.00  75.00  91.53  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 

56.25  88.89  100.00  100.00  100.00  89.03  

  กรมอุตุนิยมวิทยา 81.25  66.67  83.33  100.00  100.00  86.25  

  
สำนักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ 

50.00  44.44  66.67  100.00  50.00  62.22  

กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 
(3 ส�วนราชการ) 

77.08  66.67  72.22  100.00  83.33  79.86  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
การท�องเท่ียวและกีฬา 

93.75  77.78  83.33  100.00  100.00  90.97  

  กรมพลศึกษา 75.00  77.78  66.67  100.00  75.00  78.89  

  กรมการท�องเที่ยว 62.50  44.44  66.67  100.00  75.00  69.72  
ส�วนราชการไม�สังกัดสำนักนายก 
รัฐมนตร ีกระทรวง หรือทบวง  
(3 ส�วนราชการ) 

      

  

สำนักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

87.50  100.00  100.00  100.00  100.00  97.50  
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ส�วนราชการ 

มิติท่ี 1 
ความสอดคล0อง 
เชิงยุทธศาสตร3 

มิติท่ี 2  
ประสิทธภิาพ

ของ 
กระบวนการ

บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผล

ของ 
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

มิติท่ี 4 
ความพร0อม 

รับผิด 
ด0านการบริหาร

ทรัพยากร 
บุคคล 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวติ
การทำงาน

และ 
ความสมดุล
ระหว�างชวิีต
กับการทำงาน 

คะแนน 
เฉล่ีย 
ทุกมิต ิ

  
สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห�งชาต ิ

81.25  100.00  100.00  100.00  100.00  96.25  

  
สำนักงานสภาทีป่รึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาต ิ

81.25  88.89  83.33  100.00  75.00  85.69  

รวม 127 ส�วนราชการ  
ที่ส�งรายงานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจำป  2560 

81.50  85.21  90.03  98.03  92.72  89.50  

3.5 การเปรียบเทียบข0อมูลผลการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ 
(Agency Survey : AS) ป งบประมาณ 2556 - 2560 

เม่ือเปรียบเทียบข!อมูลผลการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ (Agency 
Survey : AS) ระหว �างปJงบประมาณ 2556 – 2560 พบว �า คะแนนผลการประเม ินฯ ของแต�ละม ิติ  
ส�วนใหญ�มีทิศทางท่ีเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น เมื่อเปรียบเทียบระหว�างมิติที่ประเมิน 5 มิติ ปรากฏว�า มิติที่ 4  
ความพร!อมรับผิดด!านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป6นมิติที่ได!คะแนนสูงที่สุด (ร!อยละ 92.43 – 98.03) ส�วนมิติที่ 1 
ความสอดคล!องเชิงยุทธศาสตรEเป6นมิติท่ีได!คะแนนต่ำที่สุด (ร!อยละ 78.00 –  81.50) รายละเอียดปรากฏ 
ตามภาพท่ี 11 และตารางที่ 26 ดังต�อไปนี้ 

ภาพท่ี 11 การเปรียบเทียบข0อมูลผลการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ  
(Agency Survey : AS) ป งบประมาณ 2556 - 2560 

 

มิติท่ี 1 

มิติที่ 2 

มิติท่ี 3 

มิติท่ี 5 

มิติท่ี 4 
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ตารางท่ี 26 การเปรียบเทียบข0อมูลผลการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ  
(Agency Survey : AS) ป งบประมาณ 2556 - 2560 

มิติ 
ป งบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 

1. ความสอดคล!องเชิงยุทธศาสตรE 78.00 79.56 81.00 81.10 81.50 

2. ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 80.75 83.55 84.55 84.15 85.21 

3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 85.49 86.38 88.21 89.15 90.03 

4. ความพร!อมรับผิดด!านการบริหารทรัพยากรบุคคล 92.43 94.58 96.61 98.06 98.03 

5. คุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทำงาน 90.00 90.28 92.68 92.83 92.72 

รวม 85.45 86.87 88.61 89.06 89.50 
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บทที่ 4 
ความคิดเหน็และความพึงพอใจของข�าราชการพลเรือนสามัญ 

ท่ีมีต$อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส$วนราชการ  
ประจำป)งบประมาณ 2560 

การสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการพลเรือนสามัญที่มีต%อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส%วนราชการ (Employee Survey : ES) เป8นการวัดผลลัพธ;ของการบริหารทรัพยากรบุคคลของส%วนราชการ  
ซ่ึงสะท�อนในรูปของความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต%อการบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องนั้น ๆ และจะเป8นประโยชน;
ต%อส%วนราชการในการนำไปปรับปรุงเพื่อยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส%วนราชการให�ดียิ ่งข้ึน 
นอกจากน้ัน ผลการสำรวจในภาพรวมก็จะเป8นประโยชน;ต%อการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐต%อไป 

4.1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการพลเรือนสามัญที่มีต$อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส$วนราชการ ประจำป)งบประมาณ 2560 

สำนักงาน ก.พ. ได�ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการพลเรือนสามัญ 
ที ่ม ีต %อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส%วนราชการ ประจำปFงบประมาณ 2560 ซึ ่งเป8นการสำรวจ 
ผ%านระบบออนไลน;ทางเว็บไซต;ของสำนักงาน ก.พ. โดยมีข�าราชการตอบแบบสำรวจจำนวนทั้งสิ้น 50,389 คน 
หรือคิดเป8นร�อยละ 13.28 ของจำนวนข�าราชการพลเรือนสามัญท้ังหมด 379,524 คน (ข�อมูล ณ เมษายน 2559)  

ในภาพรวมข�าราชการพลเรือนสามัญมีความคิดเห็นและความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส%วนราชการที่สังกัดในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทุกมิติ เท%ากับ 2.510 หรือคิดเป8นร�อยละ 
62.76 โดยข�าราชการได�สะท�อนความคิดเห็นและความพึงพอใจในมิติต%าง ๆ เรียงลำดับคะแนนจากมากไปน�อย 
ดังนี้  

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงได�คะแนน 2.608 (ร�อยละ 65.21) 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหว%างชีวิตกับการทำงาน คะแนน 2.564 (ร�อยละ 64.09)  

มิติที่ 1 ความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร; คะแนน 2.538 (ร�อยละ 63.44)  

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล คะแนน 2.517 (ร�อยละ 62.92)  

มิติที่ 4 ความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล คะแนน 2.325 (ร�อยละ 58.13)  

ดังรายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 12  
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ภาพที่ 12  ความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการพลเรือนสามัญที่มีต$อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส$วนราชการในภาพรวม ประจำป)งบประมาณ 2560  

 

 สำหรับความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการพลเรือนสามัญที่มีต%อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส%วนราชการในแต%ละมิติ มีรายละเอียด ดังนี้ 

มิติที่ 1 ความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร4 (Strategic Alignment) เป8นการสำรวจความคิดเห็น
และความพึงพอใจข�าราชการใน 4 ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ ได�แก% 1) นโยบาย แผนงาน 
และมาตรการด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 2) การวางแผนและบริหารกำลังคนในเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ 3) นโยบาย แผนงาน และมาตรการการรักษาไว�ซึ ่งกลุ %มข�าราชการที ่ม ีสมรรถนะสูง และ  
4) แผนการสร�างและพัฒนาผู�บริหารทุกระดับ โดยคะแนนความคิดเห็นและความพึงพอใจเฉลี่ยของข�าราชการ 
อยู%ในระดับปานกลาง (ร�อยละ 63.44)  

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของมิติที่ 1 พบว%า ข�าราชการมีความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
ในระดับปานกลาง เกี ่ยวกับความเชื ่อมั ่นต%อผู �บริหารของส%วนราชการว%าเป8นแบบอย%างที่ดี (ร�อยละ 70.46)  
นโยบายและแผนงานด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส%วนราชการว%ามีส%วนช%วยสนับสนุนให�ส%วนราชการ
บรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจ (ร�อยละ 70.00) การส%งเสริมให�มีการพัฒนาผู�บังคับบัญชาทุกระดับอย%างต%อเนื่อง  
(ร�อยละ 65.89) นโยบายท่ีชัดเจนในการพัฒนาบุคลากร (ร�อยละ 64.00) และการคัดเลือกและพัฒนา 
ข�าราชการที่ดีทำให�ได�กลุ%มบุคคลที่มีทักษะและสมรรถนะสูง (ร�อยละ 63.35) 

ส%วนประเด็นที่ข�าราชการมีความคิดเห็นและความพึงพอใจในระดับน�อยและต�องการให�ปรับปรุง 
คือ กำลังคนที ่อาจไม%เพียงพอในการปฏิบัติภารกิจ (ร�อยละ 52.21) และการสรรหา บรรจุ และแต%งตั้ง 
ท่ีอาจไม%สอดคล�องกับความจำเป8นของส%วนราชการ (ร�อยละ 58.15)  
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มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
เป8นการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจข�าราชการใน 3 ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ 
ได�แก% 1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต�องและทันเวลา 2) ระบบฐานข�อมูล 
ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต�องเที่ยงตรงและทันสมัย และ 3) การใช�เทคโนโลยีและเทคโนโลยี
สารสนเทศในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยคะแนนความคิดเห็นและความพึงพอใจ
เฉลี่ยของข�าราชการ อยู%ในระดับปานกลาง (ร�อยละ 65.21) 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของมิติที่ 2 พบว%า ข�าราชการมีความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
ในระดับปานกลางในทุกประเด็น ได�แก% ข�อมูลส%วนบุคคลของตนในระบบฐานข�อมูลสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความถูกต�องและเป8นปVจจุบัน (ร�อยละ 69.36) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการให�บริการด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส%วนราชการ (ร�อยละ 65.04) ค%าใช�จ%ายในการดำเนิน 
ก ิจกรรมการบร ิหารทร ัพยากรบุคคลมีความคุ �มค%า (ร �อยละ 63.41) และประสิทธ ิภาพการดำเนิน 
กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของส%วนราชการ (ร�อยละ 63.04)  

มิติที ่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
เป8นการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจข�าราชการใน 4 ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ 
ได�แก% 1) การธำรงรักษาไว�ซึ่งผู�ปฏิบัติงานที่จำเป8นต%อการทำงานให�บรรลุเปWาหมายพันธกิจของส%วนราชการ  
2) ความพึงพอใจของข�าราชการต%อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส%วนราชการ 3) การสนับสนุนให�เกิด 
การเรียนรู�และพัฒนาอย%างต%อเนื่อง และ 4) ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ โดยคะแนนความคิดเห็นและความพึงพอใจเฉลี่ยของข�าราชการ อยู%ในระดับปานกลาง  
(ร�อยละ 62.92) 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของมิติที่ 3 พบว%า ข�าราชการมีความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
ในระดับปานกลางในเรื่องที่ผู�บังคับบัญชาโดยตรงของตนให�คำแนะนำในการทำงาน และสนับสนุนในการพัฒนา 
และเรียนรู�อยู %เสมอ (ร�อยละ 71.39) การได�รับการพัฒนาความรู� ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล�องกับผล 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ร�อยละ 66.96) การประเมินผลการปฏิบัติงานในส%วนราชการสามารถ 
จำแนกหรือแยกระดับผลการปฏิบัติงานได�อย%างชัดเจน (ร �อยละ 63.41) และการได�ร ับการส%งเสริม 
ให�มีความก�าวหน�าในอาชีพ (ร�อยละ 62.83) 

ส%วนประเด็นที่ข�าราชการมีความคิดเห็นและความพึงพอใจในระดับน�อยและต�องการให�ปรับปรุง 
คือ ส%วนราชการอาจยังไม%ได�นำผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจมาปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล  
(ร�อยละ 56.88) การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในส%วนราชการอาจไม%สะท�อนผลการปฏิบัติงานรายบุคคลอย%างแท�จริง 
(ร�อยละ 59.22) ส%วนราชการอาจไม%มีการเสริมสร�างแรงจูงใจเพื่อให�เกิดความผูกพันต%อองค;กร (ร�อยละ 61.02)  
และการเลื่อนเงินเดือนในปVจจุบันอาจไม%สร�างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ (ร�อยละ 61.64) 
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มิติที ่ 4 ความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)  
เป8นการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจข�าราชการใน 2 ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ 
ได�แก% 1) การรับผิดชอบต%อการตัดสินใจด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 2) ความโปร%งใสในทุกกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล โดยคะแนนความคิดเห็นและความพึงพอใจเฉลี่ยของข�าราชการ อยู%ในระดับน�อย 
และต�องการให�ปรับปรุง (ร�อยละ 58.13) 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของมิติที่ 4 พบว%า ข�าราชการมีความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
ในระดับน�อยและต�องการให�ปรับปรุงในทุกประเด็น ได�แก% การเข�าถึงช%องทางการอุทธรณ;และร�องทุกข;  
โดยเชื่อมั ่นว%าจะไม%ส%งผลกระทบต%อตนเอง (ร�อยละ 55.17) การดำเนินการด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที่ควรเป8นไปตามหลักคุณธรรม ความสามารถ และผลงาน (ร�อยละ 57.99) และการสื่อสารให�ข�าราชการได�รับรู� 
รับทราบ หลักเกณฑ; วิธีการ ข้ันตอน กระบวนการต%าง ๆ เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (ร�อยละ 61.22) 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหว$างชีวิตกับการทำงาน (Quality of 
work-life and Work-life balance) เป8นการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจข�าราชการใน 3 ประเด็น 
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ ได�แก% 1) ความพึงพอใจต%อสภาพแวดล�อมในการทำงาน และระบบงาน 
ที่มีความยืดหยุ%นตามลักษณะงาน 2) การจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความเหมาะสมกับ 
สภาพของหน%วยงาน และ 3) การส %งเสร ิมความสัมพันธ ;อ ันด ีระหว%างข�าราชการท ุกระด ับ โดยคะแนน 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจเฉลี่ยของข�าราชการ อยู%ในระดับปานกลาง (ร�อยละ 64.09) 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของมิติที่ 5 พบว%า ข�าราชการมีความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
ในระดับปานกลางในเรื่องท่ีส%วนราชการมีการใช�เทคโนโลยีที ่ส%งเสริมและสนับสนุนให�สามารถปฏิบัติราชการ 
ได�อย%างคล%องตัว และมีประสิทธิภาพ (ร�อยละ 68.26) เรื่องความสัมพันธ;โดยรวมของบุคลากรในส%วนราชการเป8นไป
อย%างมีมิตรภาพ ให�เกียรติ มีไมตรีจิต และมีความไว�วางใจต%อกัน (ร�อยละ 67.81) และเรื่องที่ส%วนราชการมีการสร�าง
สภาพแวดล�อม และบรรยากาศในการทำงานที่สนับสนุนให�สามารถใช�ศักยภาพได�อย%างเต็มท่ี (ร�อยละ 65.04)  

ส%วนประเด็นที่ข�าราชการมีความคิดเห็นและความพึงพอใจในระดับน�อยและต�องการให�ปรับปรุง 
คือ การจัดสวัสดิการที่ไม%ใช%สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมายที่อาจยังไม%ตรงกับความต�องการของข�าราชการ  
(ร �อยละ 59.75) สวัสดิการและสิ ่งอำนวยความสะดวกที ่ส %วนราชการจัดเตรียมให� (ร�อยละ 61.13) และ 
การส%งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร�างความสัมพันธ;อันดีระหว%างผู�บริหารของส%วนราชการกับข�าราชการและ
ผู�ปฏิบัติงาน (ร�อยละ 62.57) 
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 นอกจากนั้น เป8นการสำรวจความคิดเห็นในภาพรวมของการบริหารทรัพยากรบุคคล ใน 3 ประเด็น  
ดังนี้ 1) ความโปร%งใสและเป8นธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส%วนราชการ 2) ความผูกพันต%อองค;กร  
(การลาออกจากราชการ และขอโอนไปส%วนราชการอื่น) 3) ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีส%วนราชการ
ควรปรับปรุงอย%างเร%งด%วน โดยผลการสำรวจ สรุปได�ดังนี้ 

1) ข�าราชการส%วนใหญ% ร�อยละ 76.74 เห็นว%า ส%วนราชการที่สังกัดมีความโปร%งใสและเป8นธรรม 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  

2) ข�าราชการส%วนใหญ%มีความผูกพันต%อส%วนราชการที่สังกัด โดยข�าราชการ ร�อยละ 68.89  
ไม%เคยคิดจะขอโอนไปยังส%วนราชการอ่ืน และร�อยละ 71.95 ไม%เคยคิดจะลาออกจากราชการ  

3) ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส%วนราชการควรปรับปรุงอย%างเร%งด%วน 3 ลำดับแรก 
ได�แก% เร่ืองการพัฒนาความก�าวหน�าในสายอาชีพ (ร�อยละ 38.41) เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตด�านการทำงาน 
สุขภาพ การเงิน และสังคม (ร�อยละ 36.85) และเรื่องการแต%งตั้ง โยกย�าย (ร�อยละ 34.33) 

รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก หน�า ผ-24 
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4.2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการพลเรือนสามัญที่มีต$อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส$วนราชการ ประจำป)งบประมาณ 2560 จำแนกตามส$วนราชการ 

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการจากมากไปน�อยในระดับกระทรวง 
ปรากฏว%า กระทรวงที่มีผลคะแนนความคิดเห็นและความพึงพอใจรวมทุกมิติมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได�แก% 
กระทรวงคมนาคม (ร�อยละ 70.15) กระทรวงยุติธรรม (ร�อยละ 64.76) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย; (ร�อยละ 64.69)  

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการจากมากไปน�อยในระดับกรม 
ปรากฏว%า กรมที ่ม ีผลคะแนนความคิดเห็นและความพึงพอใจรวมทุกมิติมากที ่สุด 3 ลำดับแรก ได�แก%  
กรมการขนส%งทางบก (ร�อยละ 77.18) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร%วมสมัย (ร�อยละ 76.12) และกรมการศาสนา 
(ร�อยละ 74.15)  

รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 27 

ตารางท่ี 27 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการพลเรือนสามัญที่มีต$อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส$วนราชการ ประจำป)งบประมาณ 2560 จำแนกตามส$วนราชการ 

ส$วนราชการ 

มิติท่ี 1 
ความสอดคล�อง 
เชิงยุทธศาสตร4 

มิติที่ 2  
ประสิทธิภาพ

ของ 
กระบวนการ

บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผล

ของ 
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

มิติท่ี 4 
ความพร�อม 

รับผิด 
ด�านการบริหาร

ทรัพยากร 
บุคคล 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต
การทำงาน

และ 
ความสมดุล
ระหว$างชวีิต
กับการทำงาน 

คะแนน 
เฉล่ีย 
ทุกมิต ิ

กระทรวงคมนาคม  
(7 ส$วนราชการ) 

70.35 71.91 70.95 65.93 71.60 70.15 

  กรมการขนส%งทางบก 76.02 79.56 78.42 73.80 78.11 77.18 

  กรมท%าอากาศยาน 71.62 71.61 72.38 67.81 73.89 71.46 
  กรมทางหลวง 71.00 70.45 69.38 63.81 71.67 69.26 
  กรมทางหลวงชนบท 67.26 69.76 67.86 64.12 70.06 67.81 
  กรมเจ�าท%า 62.16 65.86 65.57 59.63 62.22 63.09 

  
สำนักงานนโยบายและแผน 
การขนส%งและจราจร 

63.73 61.89 62.07 57.19 68.22 62.62 

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

63.07 58.96 59.76 53.93 57.47 58.64 

กระทรวงยุตธิรรม  
(10 ส$วนราชการ) 

64.62  66.77  65.02  61.40  65.98  64.76  

  กรมราชทัณฑ; 71.43  72.64  72.56  69.89  73.84  72.07  
  สำนักงานกิจการยุตธิรรม 67.86  71.09  70.18  69.44  79.17  71.55  
  กรมบังคับคดี 64.13  67.11  63.57  59.02  67.17  64.20  
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ส$วนราชการ 

มิติท่ี 1 
ความสอดคล�อง 
เชิงยุทธศาสตร4 

มิติที่ 2  
ประสิทธิภาพ

ของ 
กระบวนการ

บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผล

ของ 
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

มิติท่ี 4 
ความพร�อม 

รับผิด 
ด�านการบริหาร

ทรัพยากร 
บุคคล 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต
การทำงาน

และ 
ความสมดุล
ระหว$างชวีิต
กับการทำงาน 

คะแนน 
เฉล่ีย 
ทุกมิต ิ

กระทรวงยุตธิรรม (ต$อ)       

  
สำนักงานคณะกรรมการ
ปWองกันและปราบปราม 
ยาเสพติด 

63.17  68.75  61.52  56.13  68.54  63.62  

  
กรมคุ�มครองสิทธิและ
เสรีภาพ 

62.73  59.68  64.30  61.62  68.49  63.36  

  กรมสอบสวนคดีพิเศษ 59.42  66.20  61.51  56.15  62.10  61.07  

  
กรมพินิจและคุ�มครองเด็ก
และเยาวชน 

60.34  60.96  57.83  54.96  56.72  58.16  

  กรมคุมประพฤต ิ 58.17  58.64  59.77  55.42  55.08  57.41  

  สถาบันนิติวิทยาศาสตร; 54.97  51.45  55.58  49.85  54.09  53.19  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

53.31  54.38  48.39  48.54  56.36  52.20  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย4  
(6 ส$วนราชการ) 

65.11  66.69  64.80  59.34  67.52  64.69  

  
กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

72.50  70.49  70.36  64.26  71.05  69.73  

  
กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 

68.36  69.62  68.04  63.68  72.63  68.47  

  กรมกิจการเด็กและเยาวชน 64.04  66.51  67.14  59.96  69.89  65.51  

  
กรมส%งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

66.47  66.22  64.68  58.05  68.46  64.78  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย; 

62.46  65.74  61.55  56.57  62.52  61.77  

  กรมกิจการผู�สูงอาย ุ 60.51  57.61  60.01  54.59  68.18  60.18  

กระทรวงวิทยาศาสตร4และ
เทคโนโลยี  
(3 ส$วนราชการ) 

65.52  64.27  64.14  59.98  68.35  64.45  

  สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 66.72  67.75  68.30  63.41  69.75  67.18  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร;และเทคโนโลยี 

66.92  65.77  63.62  63.89  67.36  65.51  

  กรมวิทยาศาสตร;บริการ 64.06  61.15  61.40  55.84  67.78  62.05  
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ส$วนราชการ 

มิติท่ี 1 
ความสอดคล�อง 
เชิงยุทธศาสตร4 

มิติที่ 2  
ประสิทธิภาพ

ของ 
กระบวนการ

บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผล

ของ 
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

มิติท่ี 4 
ความพร�อม 

รับผิด 
ด�านการบริหาร

ทรัพยากร 
บุคคล 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต
การทำงาน

และ 
ความสมดุล
ระหว$างชวีิต
กับการทำงาน 

คะแนน 
เฉล่ีย 
ทุกมิต ิ

กระทรวงมหาดไทย  
(7 ส$วนราชการ) 

64.77  66.92  64.51  61.84  64.19  64.45  

  กรมโยธาธกิารและผังเมือง 72.67  74.57  73.90  68.99  74.81  72.99  
  กรมที่ดิน 69.69  71.05  70.08  66.09  68.26  69.03  

  กรมการพัฒนาชุมชน 68.13  72.53  68.62  66.80  68.87  68.99  

  กรมการปกครอง 66.77  67.94  65.82  64.60  65.78  66.18  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

62.71  62.42  63.08  59.20  61.12  61.71  

  
กรมปWองกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 

62.64  63.95  60.40  55.30  58.33  60.12  

  
กรมส%งเสริมการปกครอง
ท�องถิ่น 

52.75  56.05  51.58  50.27  52.63  52.65  

กระทรวงการคลัง  
(9 ส$วนราชการ) 

65.54  68.76  63.38  57.71  65.84  64.24  

  กรมสรรพสามิต 68.82  70.60  68.81  63.57  69.41  68.24  
  กรมศุลกากร 67.94  69.29  66.52  59.83  69.54  66.62  
  กรมธนารักษ; 64.38  68.62  65.33  58.64  65.91  64.58  
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 63.57  66.01  63.15  55.83  73.69  64.45  
  กรมบัญชีกลาง 66.78  67.75  62.71  57.29  65.71  64.05  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง 
การคลัง 

65.80  65.25  60.46  51.01  70.14  62.53  

  
สำนักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

63.87  63.24  61.52  55.88  66.83  62.27  

  กรมสรรพากร 63.03  69.12  60.47  55.38  62.29  62.06  

  
สำนักงานบริหารหนี้
สาธารณะ 

61.69  61.27  54.21  47.73  62.06  57.39  

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม  
(4 ส$วนราชการ) 

63.73  66.80  64.25  59.17  63.19  63.43  

  สำนักงานสถิติแห%งชาต ิ 66.96  67.69  65.98  63.34  62.88  65.37  
  กรมอุตุนิยมวิทยา 62.25  68.19  64.21  57.74  65.57  63.59  

  
สำนักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมแห%งชาติ 

61.90  65.10  65.36  58.10  59.61  62.02  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

53.51  51.95  52.25  41.94  50.41  50.01  
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ส$วนราชการ 

มิติท่ี 1 
ความสอดคล�อง 
เชิงยุทธศาสตร4 

มิติที่ 2  
ประสิทธิภาพ

ของ 
กระบวนการ

บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผล

ของ 
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

มิติท่ี 4 
ความพร�อม 

รับผิด 
ด�านการบริหาร

ทรัพยากร 
บุคคล 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต
การทำงาน

และ 
ความสมดุล
ระหว$างชวีิต
กับการทำงาน 

คะแนน 
เฉล่ีย 
ทุกมิต ิ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ4 
(15 ส$วนราชการ) 

63.82  65.94  63.30  58.12  63.87  63.01  

  กรมพัฒนาที่ดิน 69.90  74.96  70.55  65.84  70.50  70.35  
  กรมชลประทาน 69.20  71.98  69.00  64.69  69.50  68.87  

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ; 66.28  71.84  66.05  63.70  65.78  66.73  

  
สำนักงานมาตรฐานสินค�า
เกษตรและอาหารแห%งชาติ 

67.42  64.80  64.09  57.75  70.91  64.99  

  กรมส%งเสริมสหกรณ; 65.11  65.98  62.92  58.84  64.10  63.39  
  กรมส%งเสริมการเกษตร 63.29  66.03  62.22  57.26  62.66  62.29  
  กรมประมง 62.25  65.83  61.67  56.48  63.27  61.90  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ; 

62.91  64.48  60.66  56.71  63.42  61.64  

  กรมวิชาการเกษตร 63.81  64.17  61.68  54.83  61.60  61.22  
  กรมการข�าว 60.81  60.92  61.42  55.58  62.60  60.27  

  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 

61.60  60.97  61.40  55.24  59.92  59.83  

  
สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

62.80  64.20  61.00  53.34  56.87  59.64  

  กรมปศุสัตว; 59.20  61.26  60.62  54.02  61.39  59.30  

  
กรมฝนหลวงและ 
การบินเกษตร 

62.30  58.21  57.72  53.10  62.56  58.78  

  กรมหม%อนไหม 56.41  55.30  56.37  48.55  56.28  54.58  
กระทรวงสาธารณสุข  
(9 ส$วนราชการ) 

62.86  62.67  61.63  56.75  63.19  61.42  

  กรมสุขภาพจิต 68.36  67.36  67.86  62.70  68.91  67.04  
  กรมควบคุมโรค 65.10  64.78  62.58  59.89  62.73  63.02  
  กรมการแพทย; 64.24  61.93  63.33  57.08  64.06  62.12  

  กรมอนามัย 63.42  62.86  58.89  55.45  62.48  60.62  
  กรมวิทยาศาสตร;การแพทย; 60.74  62.20  58.27  52.33  62.65  59.24  

  
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

59.11  57.95  58.92  51.59  63.39  58.19  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

58.38  59.42  58.79  53.15  59.57  57.86  

  
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

52.84  54.17  52.96  49.24  54.45  52.73  

  
กรมการแพทย;แผนไทย
และการแพทย;ทางเลือก 

53.91  52.78  51.19  47.88  54.03  51.96  
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ส$วนราชการ 

มิติท่ี 1 
ความสอดคล�อง 
เชิงยุทธศาสตร4 

มิติที่ 2  
ประสิทธิภาพ

ของ 
กระบวนการ

บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผล

ของ 
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

มิติท่ี 4 
ความพร�อม 

รับผิด 
ด�านการบริหาร

ทรัพยากร 
บุคคล 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต
การทำงาน

และ 
ความสมดุล
ระหว$างชวีิต
กับการทำงาน 

คะแนน 
เฉล่ีย 
ทุกมิต ิ

กระทรวงอุตสาหกรรม  
(7 ส$วนราชการ) 

62.24  61.32  61.69  55.88  62.90  60.81  

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 69.46  70.91  69.79  64.80  74.37  69.87  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

64.24  63.49  64.12  59.08  62.44  62.67  

  
สำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

64.84  57.21  61.78  49.57  63.68  59.41  

  
สำนักงานคณะกรรมการ
อ�อยและน้ำตาลทราย 

58.46  58.72  59.79  54.61  61.51  58.62  

  กรมส%งเสริมอุตสาหกรรม 60.05  60.70  57.89  51.89  59.62  58.03  

  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร% 

58.21  56.55  56.33  48.39  59.61  55.82  

  
สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ;อุตสาหกรรม 

55.71  51.60  56.77  51.89  58.00  54.79  

กระทรวงพาณิชย4  
(8 ส$วนราชการ) 

60.99  63.57  60.59  54.24  63.84  60.65  

  กรมพัฒนาธุรกจิการค�า 65.31  68.64  66.70  60.66  73.61  66.98  

  
กรมเจรจาการค�าระหว%าง
ประเทศ 

67.75  70.29  65.22  57.49  64.98  65.14  

  กรมทรัพย;สินทางปVญญา 67.86  63.25  66.46  60.32  66.23  64.82  
  กรมการค�าต%างประเทศ 65.23  64.95  62.92  55.07  69.71  63.58  

  
สํานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร;การค�า 

57.01  63.70  61.66  54.17  60.10  59.33  

  กรมการค�าภายใน 59.57  63.42  58.30  53.61  61.39  59.26  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง 
พาณิชย; 

57.83  62.61  57.61  50.91  58.30  57.45  

  
กรมส%งเสริมการค�าระหว%าง
ประเทศ 

54.26  53.56  55.81  50.37  62.54  55.31  

กระทรวงวัฒนธรรม  
(5 ส$วนราชการ) 

61.53  61.93  61.38  56.63  61.04  60.50  

  
สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร%วมสมัย 

74.05  77.50  77.92  75.00  76.11  76.12  

  กรมการศาสนา 72.77  75.52  76.95  71.53  73.96  74.15  
  กรมส%งเสริมวัฒนธรรม 67.99  68.36  65.63  57.00  72.02  66.20  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

61.15  61.75  60.35  59.26  60.27  60.56  

  กรมศิลปากร 59.73  59.67  60.39  51.99  58.69  58.09  
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ส$วนราชการ 

มิติท่ี 1 
ความสอดคล�อง 
เชิงยุทธศาสตร4 

มิติที่ 2  
ประสิทธิภาพ

ของ 
กระบวนการ

บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผล

ของ 
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

มิติท่ี 4 
ความพร�อม 

รับผิด 
ด�านการบริหาร

ทรัพยากร 
บุคคล 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต
การทำงาน

และ 
ความสมดุล
ระหว$างชวีิต
กับการทำงาน 

คะแนน 
เฉล่ีย 
ทุกมิต ิ

กระทรวงศึกษาธิการ  
(5 ส$วนราชการ) 

61.17  59.42  59.16  54.89  64.51  59.83  

  
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

66.79  63.60  63.60  61.00  74.96  65.99  

  
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

63.07  63.01  62.75  59.20  64.29  62.46  

  
สำนักงานเลขาธกิาร 
สภาการศึกษา 

59.25  54.69  54.97  49.55  69.05  57.50  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร 

58.26  56.76  54.97  48.89  59.85  55.74  

  
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

54.42  49.80  52.83  48.94  58.13  52.83  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม  
(10 ส$วนราชการ) 

59.01  61.51  59.71  54.63  59.77  58.93  

  
กรมส%งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล�อม 

66.53  61.59  63.51  48.66  72.58  62.57  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

62.61  63.60  63.56  59.69  60.63  62.02  

  กรมควบคุมมลพิษ 63.05  57.80  59.00  56.77  67.53  60.83  

  
กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝV^ง 

57.71  63.27  61.16  55.12  62.32  59.91  

  
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

62.11  57.67  61.82  54.73  63.10  59.89  

  กรมป_าไม� 58.00  63.46  60.97  56.01  58.51  59.39  

  
กรมอุทยานแห%งชาติ สัตว;ป_า 
และพันธุ;พืช 

59.27  63.85  59.06  54.61  59.07  59.17  

  กรมทรัพยากรน้ำ 56.98  58.20  57.31  52.38  58.89  56.75  

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 54.54  52.65  56.20  48.91  59.47  54.35  

  กรมทรัพยากรธรณี 51.28  48.79  53.78  43.86  54.64  50.47  
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ส$วนราชการ 

มิติท่ี 1 
ความสอดคล�อง 
เชิงยุทธศาสตร4 

มิติที่ 2  
ประสิทธิภาพ

ของ 
กระบวนการ

บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผล

ของ 
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

มิติท่ี 4 
ความพร�อม 

รับผิด 
ด�านการบริหาร

ทรัพยากร 
บุคคล 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต
การทำงาน

และ 
ความสมดุล
ระหว$างชวีิต
กับการทำงาน 

คะแนน 
เฉล่ีย 
ทุกมิต ิ

กระทรวงแรงงาน  
(5 ส$วนราชการ) 

59.70  62.54  58.91  53.92  59.11  58.84  

  
กรมสวัสดิการและคุ�มครอง
แรงงาน 

61.31  64.57  62.48  58.91  59.42  61.34  

  กรมพัฒนาฝFมือแรงงาน 60.87  64.26  58.63  55.59  59.69  59.81  
  สำนักงานประกันสังคม 60.48  62.96  58.20  51.72  60.07  58.68  
  กรมการจัดหางาน 57.52  60.21  58.10  53.08  57.07  57.20  
  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 54.81  57.40  56.71  50.77  57.12  55.36  

กระทรวงพลังงาน  
(5 ส$วนราชการ) 

59.22  59.90  57.91  50.79  61.51  57.87  

  
สำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 

58.42  62.98  55.05  49.15  74.36  59.99  

  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 59.45  62.21  55.87  46.67  72.95  59.43  

  กรมธุรกิจพลังงาน 61.83  63.91  57.83  54.12  57.84  59.11  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน 

58.68  57.31  59.55  52.75  58.06  57.27  

  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ;พลังงาน 

58.45  59.54  56.94  47.52  60.69  56.63  

กระทรวงการต$างประเทศ  
(13 ส$วนราชการ)  

57.66  60.41  56.97  46.71  64.14  57.18  

  
กรมเอเชยีใต� ตะวันออกกลาง 
และแอฟริกา 

70.83  72.92  73.96  65.28  79.17  72.43  

  กรมอาเซียน 61.28  62.50  63.32  53.51  66.89  61.50  

  กรมเศรษฐกิจระหว%างประเทศ 61.01  65.10  64.06  48.61  65.28  60.81  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
การต%างประเทศ 

59.25  63.00  57.98  46.82  65.55  58.52  

  กรมยุโรป 51.19  59.72  57.99  50.93  72.69  58.50  
  กรมเอเชียตะวันออก 58.71  58.20  54.88  54.69  65.10  58.32  
  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 58.33  60.07  58.33  48.61  62.96  57.66  
  กรมการกงสุล 59.62  59.62  56.61  46.47  65.87  57.64  

  กรมพิธีการทูต 61.51  62.50  57.29  44.44  62.04  57.56  
  กรมอเมริกาและแปซิฟaกใต� 55.52  55.11  57.39  40.91  64.77  54.74  
  กรมองค;การระหว%างประเทศ 54.12  50.96  56.01  42.31  63.46  53.37  
  กรมสารนิเทศ 53.57  56.25  46.43  42.26  57.44  51.19  

  
กรมความร%วมมือระหว%าง
ประเทศ 

44.35  48.59  46.17  37.90  50.67  45.54  



รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือน ป�งบประมาณ 2560 77 

ส$วนราชการ 

มิติท่ี 1 
ความสอดคล�อง 
เชิงยุทธศาสตร4 

มิติที่ 2  
ประสิทธิภาพ

ของ 
กระบวนการ

บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผล

ของ 
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

มิติท่ี 4 
ความพร�อม 

รับผิด 
ด�านการบริหาร

ทรัพยากร 
บุคคล 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต
การทำงาน

และ 
ความสมดุล
ระหว$างชวีิต
กับการทำงาน 

คะแนน 
เฉล่ีย 
ทุกมิต ิ

กระทรวงการท$องเที่ยวและกีฬา 
(3 ส$วนราชการ) 

56.28  58.03  57.73  53.99  59.32  57.07  

  
สำนักงานปลัดกระทรวง
การท%องเที่ยวและกีฬา 

61.84  62.57  64.61  61.05  61.77  62.37  

  กรมพลศึกษา 55.58  59.54  54.66  50.73  61.11  56.32  
  กรมการท%องเที่ยว 46.96  47.87  48.87  45.04  52.66  48.28  
ส$วนราชการไม$สังกัดสำนักนายก 
รัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
(7 ส$วนราชการ) 

      

  

สำนักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

72.28  66.67  65.85  62.90  73.12  68.16  

  
สำนักงานสภาท่ีปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ 

68.51  67.61  67.19  59.09  68.75  66.23  

  สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 63.49  59.72  66.67  58.33  61.34  61.91  

  
สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห%งชาต ิ

57.61  59.38  58.19  51.09  70.06  59.26  

  
สำนักงานพระพุทธศาสนา
แห%งชาติ 

58.79  59.93  60.96  56.20  58.62  58.90  

  
สำนักงานปWองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

57.51  55.41  57.96  50.60  60.74  56.44  

  
สำนักงานคณะกรรมการ
ปWองกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ 

54.74  55.23  56.58  55.29  53.13  54.99  

สำนักนายกรัฐมนตรี  
(13 ส$วนราชการ) 

      

  
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

63.44  56.56  61.09  55.31  72.24  61.73  

  
สำนักงานคณะกรรมการ
ข�าราชการพลเรือน 

60.25  62.54  57.93  54.94  70.86  61.30  

  
สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี 

62.60  63.48  58.43  53.82  67.15  61.10  

  สำนักข%าวกรองแห%งชาติ 61.10  60.26  61.47  55.53  66.48  60.97  

  กรมประชาสัมพันธ; 59.84  62.95  59.27  53.75  62.14  59.59  

  
สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา 

58.07  63.80  58.48  54.71  60.51  59.11  
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ส$วนราชการ 

มิติท่ี 1 
ความสอดคล�อง 
เชิงยุทธศาสตร4 

มิติที่ 2  
ประสิทธิภาพ

ของ 
กระบวนการ

บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผล

ของ 
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

มิติท่ี 4 
ความพร�อม 

รับผิด 
ด�านการบริหาร

ทรัพยากร 
บุคคล 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต
การทำงาน

และ 
ความสมดุล
ระหว$างชวีิต
กับการทำงาน 

คะแนน 
เฉล่ีย 
ทุกมิต ิ

สำนักนายกรัฐมนตรี (ต$อ)       

  
สำนักงานคณะกรรมการ
ส%งเสริมการลงทุน 

58.33  61.20  57.00  52.86  62.59  58.40  

  
สำนักงานสภาความมั่นคง
แห%งชาติ 

60.16  58.89  59.03  51.30  59.72  57.82  

  
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห%งชาติ 

59.10  58.86  52.91  49.78  60.36  56.20  

  
สำนักเลขาธกิาร
นายกรัฐมนตรี 

55.93  55.92  56.25  51.12  59.08  55.66  

  
สำนักงานคณะกรรมการ
คุ�มครองผู�บริโภค 

58.04  55.47  61.64  46.67  52.92  54.95  

  สำนักงบประมาณ 55.90  57.99  52.62  47.04  59.25  54.56  

  
สำนักเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตรี 

57.46  55.06  56.21  49.58  52.69  54.20  

รวม* 63.44  65.21  62.92  58.13  64.09  62.76  

หมายเหตุ * ส%วนราชการที่มีข�าราชการพลเรือนสามัญตอบแบบสำรวจฯ ประจำปF พ.ศ. 2560 จำนวน 151 ส%วนราชการ  

4.3 การเปรียบเท ียบข�อม ูลความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการพลเรือนสามัญ 
ที่มีต$อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส$วนราชการ (Employee Survey : ES) ป)งบประมาณ 
2556 – 2560 

จากการเปรียบเทียบแนวโน�มของความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการพลเรือนสามัญที่มีต%อ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส%วนราชการ ในช%วงปFงบประมาณ 2556 – 2560 พบว%า ความคิดเห็นและ 
ความพึงพอใจของข�าราชการที่มีต%อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส%วนราชการมีแนวโน�มลดลง โดยมิติที่ 5 
คุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหว%างชีวิตกับการทำงาน ที่แม�จะเป8นมิติท่ีมีคะแนนสูง แต%ก็มีทิศทาง
ที่คะแนนลดลง ในขณะที่ มิติที่ 4 ความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป8นมิติที่มีคะแนนต่ำที่สุด
ในทุกปF ก็มีทิศทางที่คะแนนลดลงอย%างต%อเนื่อง รายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 13 และตารางที่ 28 
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ภาพที ่ 13  การเปรียบเทียบข�อมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการพลเรือนสามัญ 
ที่มีต$อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส$วนราชการ (Employee Survey : ES) ป)งบประมาณ  
2556 – 2560 

 
 
ตารางที่ 28 การเปร ียบเท ียบข�อม ูลความค ิดเห ็นและความพึงพอใจของข �าราชการพลเร ือนสามัญ 

ท่ีมีต$อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส$วนราชการ (Employee Survey : ES) ป)งบประมาณ  
2556 – 2560 

มิติ 
ป)งบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 

1. ความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร; 71.00 66.68 65.97 66.10 63.44 
2. ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 71.00 66.59 67.64 67.42 65.21 
3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 73.00 66.86 67.00 67.09 62.92 
4. ความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 68.50 64.03 62.70 61.49 58.13 
5. คุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหว%างชีวิตกับการทำงาน 72.00 67.57 68.96 67.59 64.09 

รวม 71.50 66.35 66.68 65.94 62.76 

 

มิติท่ี 1 

มิติที่ 2 

มิติท่ี 3 

มิติท่ี 5 

มิติท่ี 4 
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สรุปผลการประมินสถานภาพ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของสวนราชการ  
ิAgency Survey : AS) 

ประจำปีงบประมาณ โ56เ  
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สรุปผลการประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ิAgency Survey : AS)

ประจำปงีบประมาณ โ56เ 

 สร ุปภาพรวมผลการประม ินสถานภาพการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลของส วนราชการ  
ิAgency Survey : AS) ตามกรอบมาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ สดง
รายละอียด ดังตอเปนีๅ  

ตารางทีไ แ  สัดสวนละจำนวนสวนราชการทีไดำนินการประมินตนอง จำนกตามกณฑ์คะนน 

มิติทีไ รายการ 
คะนนประมินตนองของสวนราชการ 

เ แ โ ใ 5 

แ 

แี ผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ไ.็โ % 

ิๆ) 
   

้5.โ่ % 

ิแโแ) 

โี  ผนอัตรากำลัง  
็.เ้ % 

ิ้) 

ใ่.5่ % 

ิไ้ี 
5ไ.ใใ % 

ิๆ้ี 
 

ใี ผนการสรรหา บรรจุ ละตงตัๅง  
ใ.แ5 % 

ิไี 
5แ.้็ % 

ิๆๆี 
ไไ.่่ % 

ิ5็ี 
 

ไี ผนบริหารจัดการกลุมบุคลากร
ทีไมีทักษะหรือสมรรถนะสูง 

เ.็้ % 

ิแ) 

แแ.เโ % 

ิแไี 
ใใ.เ็ % 

ิไโี 
55.แโ % 

ิ็เี 
 

5ี ผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหาร
ทุกระดับพื ไอสร ຌางความตอน ื ไอง 
฿นการบริหารราชการ 

5.5แ % 

ิ็) 

ใใ.่ๆ % 
ิไใี 

โไ.ไแ % 

ิใแี 
ใๆ.โโ % 

ิไๆี 
 

โ 

แี สัดสวนคา฿ชຌจายดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความหมาะสม
ละสะทຌอนผลิตภาพของบุคลากร 
ิProductivity) 

เ.็้ % 

ิแ) 

แเ.โไ % 
ิแใี 

5แ.แ่ % 
ิๆ5ี 

ใ็.่เ % 

ิไ่ี 
 

โี ฐานข ຌ อม ู ลด ຌ านการบร ิ หาร
ทร ัพยากรบ ุคคลม ีความถ ูกต ຌอง 
พรຌอมทีไจะนำเป฿ชຌประยชน์อยูสมอ 

 
แ.5็ % 

ิโี 
แโ.ๆเ % 

ิแๆี 
่5.่ใ % 

แิเ ี้ 
 

ใี การพ ัฒนาระบบสารสนทศ 

พ ื ไอสน ับสน ุนกระบวนการบร ิหาร
ทรัพยากรบุคคล฿หຌมีประสิทธิภาพ 

 
็.เ้ % 

ิ้ี 
โ้.แใ % 

ิใ็ี 
ๆใ.็่ % 

ิ่แี 
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มิติทีไ รายการ 
คะนนประมินตนองของสวนราชการ 

เ แ โ ใ 5 

ใ 

แี ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน   
ใ.แ5 % 

ิไี 
้ๆ.่5 % 

แิโใ  ี
 

โี การสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละ
พัฒนาอยางต อนื ไอง พื ไอพัฒนา
บุคลากรของสวนราชการ 

 
้.ไ5 % 

ิแโี 
ใ็.่เ %  

ิไ่ี 
5โ.็ๆ % 

ิๆ็ี 
 

ไ 

แี การส  ง สร ิม฿ห ຌการบร ิหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

มีธรรมาภิบาล 

 
เ.็้ % 

ิแี 
ๆ.ใเ % 

ิ่ี 
้โ.้แ % 

แิแ ี่ 
 

โี บทบาทของผ ู ຌนำองค ์กรตอ 

การดำนินการกี ไยวกับจริยธรรม 
กฎหมาย ละความรับผิดชอบตอ 

การต ัดส ิน ฿จด ຌ านการบร ิห าร
ทรัพยากรบุคคล พื ไอการกำกับ 

ละดูลองค์กรทีได ี

 
เ.็้ % 

ิแี 
โ.ใๆ % 

ิใี 
้ๆ.่5 % 

แิโใ  ี
 

5 

แี สภาพวดลຌอม฿นการทำงาน  
โ.ใๆ % 

ิใี 
โโ.เ5 % 

ิโ่ี 
็5.5้ % 

ิ้ๆี 
 

โี ระบบการทำงานทีไอืๅอประยชน์
ร วมกันระหวางปัจจกบุคคลกับ
องค์กร 

โ.ใๆ % 
ิใ) 

   
้็.ๆไ % 

แิโไ  ี
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ตารางทีไ โ  สรุปขຌอมูลปัญหาอุปสรรค฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

ทีไ ปัญหา 
จำนวน  
ิหงี 

รຌอยละ 

แ อัตรากำลังเมสอดคลຌองกับภารกิจละปริมาณงานทีไพิไมขึๅน ไๆ ใๆ.โโ 

โ การสูญสียบุคลากรทีไมีความรูຌความสามารถ ชน กษียณ ลาออก อน ยຌาย 
ปຓนตຌน สงผล฿หຌตຌองดำนินการสรรหาละลือกสรรขຌาราชการมาทดทน
ซึไงมีกระบวนการละ฿ชຌระยะวลามาก ตຌองมีการสอนงานละริไมรียนรูຌ
งาน฿หม ทำ฿หຌการปฏิบัติงานเมตอนืไอง 

ไโ ใใ.เ็ 

ใ ปัญหากีไยวกับกฎ ระบียบบางประการทีไอาจเมสอดคลຌองกับสภาพการณ์
฿นปัจจุบัน ขาดความคลองตัว มีกฎระบียบจำนวนมากละขຌา฿จเดຌยาก 
นวทางปฏิบัติขาดความชัดจนหรือมีนวทางทีไตกตางกันนืไองจากการ฿ชຌ
ดุลพินิจของตละสวนราชการ 

ใใ โ5.้่ 

ไ บุคลากรมีความรู ຌความสามารถที ไเมหมาะสมกับงาน มีประสบการณ์ละ 

ความชีไยวชาญ฿นงานนຌอย 

โๆ โเ.ไ็ 

5 ขาดการวางผนดຌานบริหารอัตรากำลังทีไหมาะสม ดยนຌนการขอพิไม
อัตรากำลังมากกวาการทบทวนหรือปรับปรุงกระบวนงาน฿หม 

โไ แ่.้เ 

ๆ ขาดการสืไอสารทีไมีประสิทธิภาพ ทำ฿หຌกิดปัญหา฿นการปรับตัว การทำงาน
รวมกัน การถายทอดประสบการณ์฿นงาน ละการสรຌางทัศนคติทีไดีตอ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

โแ แๆ.5ไ 

็ งบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรเมพียงพอ โแ แๆ.5ไ 

่ เมมีผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์หรือ
ทิศทางของสวนราชการ 

แ้ แไ.้ๆ 

้ อกาสกຌาวหนຌา฿นอาชีพมีนຌอย ทำ฿หຌเมสามารถรักษาคนมีคุณภาพเวຌเดຌ แ่ แไ.แ็ 

แเ การสรรหาละลือกสรร บรรจุ ตงตัๅง อน ยຌาย มีกฎระบียบละขัๅนตอนมาก  แ่ แไ.แ็ 

แแ ขาดระบบการจัดการความรูຌ฿นสวนราชการ ทำ฿หຌการบันทึกละถายทอด
องค์ความรูຌเมปຓนระบบ ขาดความตอนืไอง  

แๆ แโ.ๆเ 

แโ ขาดการวางผนสืบทอดตำหนง ทำ฿หຌมีการขาดชวงของบุคลากรละ 

ขาดการตรียมความพรຌอมพืไอรองรับการดำรงตำหนงระดับสูง 
แ5 แแ.่แ 

แใ การกระจายอำนาจ฿หຌสวนราชการดำนินการ฿นหลายภารกิจ ทำ฿หຌมีปริมาณ
งานมากขึๅน 

แไ แแ.เโ 

แไ ระบบสารสนทศทรัพยากรบุคคลยังขาดประสิทธิภาพ แไ แแ.เโ 

แ5 คาตอบทนละสวัสดิการเมจูง฿จ แใ แเ.โไ 
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ทีไ ปัญหา 
จำนวน  
ิหงี 

รຌอยละ 

แๆ พนักงานราชการหรือบุคลากรจຌางหมามีอัตราการลาออกสูง ทำ฿หຌ  
ขาดความตอนืไอง฿นการปฏิบัติงาน 

แโ ้.ไ5 

แ็ การประมินผลการปฏิบัติงานเมปຓนเปตามหลักการของระบบบริหาร
ผลงาน ตัวชี ๅว ัดละผลการประมินเมสะทຌอนผลงานจริง การประมิน
สมรรถนะนຌนการ฿ชຌดุลพินิจ 

แแ ่.ๆๆ 

แ่ รຌอยละการลืไอนงินดือนตไำ เมสะทຌอนคาการทำงานอยางทຌจริง แเ ็.่็ 

แ้ มาตรการบริหารกำลังคนภาครัฐละนยบายรัฐบาลทำ฿หຌอัตรากำลัง
ขຌาราชการลดลงอยางตอนืไอง 

็ 5.5แ 

โเ นวนຌมการรຌองรียนหรือฟງองรຌองกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมากขึๅน  ็ 5.5แ 

โแ การปฏิบัติงานบางอยางมีความรงดวน ตຌองดำนินการภาย฿นระยะวลาจำกัด ไ ใ.แ5 

โโ สถานทีไหรือสภาพวดลຌอม฿นการทำงานเมดี  ใ โ.ใๆ 

ตารางทีไ ใ  ขຌอมูลนวัตกรรมดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

ทีไ รายการ 
จำนวน 

ิครงการี 
แ ครงการกีไยวกับการพัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศพืไอ฿ชຌประยชน์฿นการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

ไแ 

โ ครงการกีไยวกับการวางผนการบริหารจัดการละพัฒนาบุคลากร โ่  
ใ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ็ 

ไ ครงการทีไกีไยวขຌองกับระบบคุณธรรม   5 

5 ครงการติดตามละประมินการดำนินงานตามผน ใ 

ๆ ครงการปรับปรุงครงสรຌางสำนักงาน ใ 

็ ครงการทีไกีไยวกับการสรรหาละคัดลือกบุคลากร โ 

่ การปรับปรุงการ฿หຌบริการประชาชน โ 

้ ครงการสริมสรຌางคุณภาพชีวิต โ 

แเ ครงการสริมสรຌางวัฒนธรรมองค์กร฿หຌขຌมขใง แ 

แแ ครงการประกวดนวัตกรรม แ 

แโ ครงการทีไกีไยวกับระบบขຌอมูลขาวสาร   แ 

แใ ครงการกิจกรรมยีไยมชมสถานประกอบการ แ 

รวมทุกครงการ ้็ 
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สรุปผลความคิดหในละความพึงพอ฿จของ 
ขຌาราชการพลรือนสามัญทีไมีตอ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  
ิEmployee Survey : ES) 

ประจำปีงบประมาณ โ56เ  
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สรุปผลความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนสามัญทีไมีตอ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ (Employee Survey : ES)  

ประจำปีงบประมาณ โ56เ  
สวนทีไ แ  ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนสามัญ 

ทีไมีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ประจำปงบประมาณ โ5ๆเ  รายละอียดดังตารางทีไ แ 

ตารางทีไ แ  ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนสามัญ 

ทีไมีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ประจำปีงบประมาณ โ56เ 

ทีไ รายการ รายละอียด จำนวน ิคนี รຌอยละ 

แ พศ 
ชาย แ้,ไไ5 ใ่.5้ 

หญิง ใเ,้ไไ ๆแ.ไแ 

โ อายุ 
นຌอยกวาหรือทากับ ใๆ ป แแ,ใใ้ โโ.5เ 

ระหวาง ใ็ ู 5โ ป โๆ,ๆแ้ 5โ.่ใ 

มากกวาหรือทากับ 5ใ ป แโ,ไใแ โไ.ๆ็ 

ใ ตำหนง 

ประภททัไวเป    

ระดับปฏิบัติงาน ใ,โ5เ ๆ.ไ5 

ระดับชำนาญงาน แเ,ไ้็ โเ.่ใ 

ระดับอาวุส แ,็ไโ ใ.ไๆ 

ระดับทักษะพิศษ 5 เ.เแ 

ประภทวิชาการ    

ระดับปฏิบัติการ ่,เแ่ แ5.้แ 

ระดับชำนาญการ แ้,ไใ้ ใ่.5่ 

ระดับชำนาญการพิศษ 5,5ไไ แแ.เเ 

ระดับชีไยวชาญ โๆ็ เ.5ใ 

ระดับทรงคุณวุฒิ แไ เ.เใ 

ประภทอำนวยการ    

ระดับตຌน ๆ่่ แ.ใ็ 

ระดับสูง ้โ5 แ.่ไ 

ไ อายุราชการ 

นຌอยกวาหรือทากับ ไ ป ๆ,โๆใ แโ.ไใ 

5 ู ้ ป ่,โแแ แๆ.ใเ 

แเ - แไ ป 5,ไ้แ แเ.้เ 
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ทีไ รายการ รายละอียด จำนวน ิคนี รຌอยละ 

แ5 - แ้ ป 5,ไ่5 แเ.่้ 

โเ - โไ ป ็,5้ใ แ5.เ็ 

  

โ5 - โ้ ป ่,แแไ แๆ.แเ 

ใเ - ใไ ป 5,้ใโ แแ.็็ 

มากกวาหรือทากับ ใ5 ป ใ,ใเเ ๆ.55 

5 สำนักนายกรัฐมนตรี 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แไๆ เ.โ้ 

กรมประชาสัมพันธ์ ็ๆๆ แ.5โ 

สำนักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค ไเ เ.เ่ 

สำนักลขาธิการนายกรัฐมนตรี แแโ เ.โโ 

สำนักลขาธิการคณะรัฐมนตรี ็้ เ.แๆ 

สำนักขาวกรองหงชาติ โๆโ เ.5โ 

สำนักงบประมาณ โ5้ เ.5แ 

สำนักงานสภาความมัไนคงหงชาติ ไ5 เ.เ้ 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แแ5 เ.โใ 

สำนักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน แ็็ เ.ใ5 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 

แแ5 เ.โใ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ่เ เ.แๆ 

สำนักงานคณะกรรมการสงสริมการลงทุน ้ๆ เ.แ้ 

รวม โ,โ้โ ไ.55 

ๆ กระทรวงการคลัง 

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ๆๆ เ.แใ 

กรมธนารักษ์ โ้้ เ.5้ 

กรมบัญชีกลาง แ,เแ้ โ.เโ 

กรมศุลกากร ่ไๆ แ.ๆ่ 

กรมสรรพสามิต ็แเ แ.ไแ 

กรมสรรพากร แ,่่แ ใ.็ใ 

สำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ 5แ เ.แเ 

สำนักงานบริหารหนีๅสาธารณะ ๆๆ เ.แใ 

สำนักงานศรษฐกิจการคลัง แใเ เ.โๆ 

รวม 5,เๆ่ แเ.เๆ 
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ทีไ รายการ รายละอียด จำนวน ิคนี รຌอยละ 

็ 
กระทรวง 

การตางประทศ 

สำนักงานปลัดกระทรวงการตางประทศ แ่ๆ เ.ใ็ 

กรมการกงสุล โๆ เ.เ5 

กรมความรวมมือระหวางประทศ ใแ เ.เๆ 

กรมพิธีการทูต ้ เ.เโ 

กรมยุรป ้ เ.เโ 

กรมศรษฐกิจระหวางประทศ แโ เ.เโ 

กรมสนธิสัญญาละกฎหมาย แ่ เ.เไ 

กรมสารนิทศ แไ เ.เใ 

กรมองค์การระหวางประทศ แใ เ.เใ 

กรมอมริกาละปซิฟຂก฿ตຌ แแ เ.เโ 

กรมอาซียน แ้ เ.เไ 

กรมอชียตะวันออก แๆ เ.เใ 

กรมอชีย฿ตຌ ตะวันออกกลาง ละอฟริกา ๆ เ.เแ 

รวม ใ็เ เ.็ใ 

่ 

กระทรวง 
การทองทีไยว 

ละกีฬา 

สำนักงานปลัดกระทรวงการทองทีไยวละกีฬา ่ๆ เ.แ็ 

กรมพลศึกษา 5็ เ.แแ 

กรมการทองทีไยว ไ็ เ.เ้ 

รวม แ้เ เ.ใ่ 

้ 

กระทรวง 
การพัฒนาสังคม 

ละความมัไนคง 
ของมนุษย์ 

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมละ
ความมัไนคงของมนุษย์ 

ไ5้ เ.้แ 

กรมกิจการดใกละยาวชน แ้เ เ.ใ่ 

กรมกิจการผูຌสูงอายุ ๆ้ เ.แไ 

กรมกิจการสตรีละสถาบันครอบครัว ้็ เ.แ้ 

กรมพัฒนาสังคมละสวัสดิการ โๆ5 เ.5ใ 

กรมสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แแๆ เ.โใ 

รวม แ,แ้ๆ โ.ใ็ 

  

 

 

 

 

 

   



ผู14                                     รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2560

ทีไ รายการ รายละอียด จำนวน ิคนี รຌอยละ 

แเ 
กระทรวงกษตร 

ละสหกรณ์ 

สำนักงานปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์ ใใ่ เ.ๆ็ 

กรมการขຌาว ใไ5 เ.ๆ่ 

กรมชลประทาน แ,โๆไ โ.5แ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๆเไ แ.โเ 

กรมประมง ้โ5 แ.่ไ 

กรมปศุสัตว์ แ,5่แ ใ.แไ 

กรมฝนหลวงละการบินกษตร ็เ เ.แไ 

กรมพัฒนาทีไดิน 5แๆ แ.เโ 

กรมวิชาการกษตร ๆใ็ แ.โๆ 

กรมสงสริมการกษตร ้ๆๆ แ.้โ 

กรมสงสริมสหกรณ์ แ,แ้เ โ.ใๆ 

กรมหมอนเหม แใโ เ.โๆ 

สำนักงานการปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม 5ๆใ แ.แโ 

สำนักงานมาตรฐานสนิคຌากษตรละอาหารหงชาต ิ 5็ เ.แแ 

สำนักงานศรษฐกิจการกษตร โเโ เ.ไเ 

รวม ้,ใ้เ แ่.ๆไ 

แแ กระทรวงคมนาคม 

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม แเๆ เ.โแ 

กรมจຌาทา ไใเ เ.่5 

กรมการขนสงทางบก ้ใ5 แ.่ๆ 

กรมทาอากาศยาน แใแ เ.โๆ 

กรมทางหลวง แ,เ่เ โ.แไ 

กรมทางหลวงชนบท ไ้ไ เ.้่ 

สำนักงานนยบายละผนการขนสงละจราจร 5แ เ.แเ 

รวม ใ,โโ็ ๆ.ไเ 

แโ 
กระทรวงดิจิทัลพืไอ
ศรษฐกิจละสังคม 

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจ
ละสังคม 

ๆแ เ.แโ 

กรมอุตุนิยมวิทยา ไใ5 เ.่ๆ 

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลพืไอศรษฐกิจ
ละสังคมหงชาติ 

ใๆ เ.เ็ 

สำนักงานสถิติหงชาติ ไแแ เ.่โ 

รวม ้ไใ แ.่็ 
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ทีไ รายการ รายละอียด จำนวน ิคนี รຌอยละ 

แใ 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

ละสิไงวดลຌอม 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
ละสิไงวดลຌอม 

5โใ แ.เไ 

กรมควบคุมมลพิษ แเแ เ.โเ 

กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝัດง แแไ เ.โใ 

กรมทรัพยากรธรณี แแไ เ.โใ 

กรมทรัพยากรนๅำ ไๆโ เ.้โ 

กรมทรัพยากรนๅำบาดาล แ่ไ เ.ใ็ 

กรมปຆาเมຌ 5็ใ แ.แไ 

กรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอม ๆโ เ.แโ 

กรมอุทยานหงชาติ สัตว์ปຆา ละพันธุ์พืช แ,โๆแ โ.5เ 

สำนักงานนยบายละผนทรัพยากรธรรมชาติ 
ละสิไงวดลຌอม 

้็ เ.แ้ 

รวม ใ,ไ้แ ๆ.้ใ 

แไ กระทรวงพลังงาน 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โใเ เ.ไๆ 

กรมชืๅอพลิงธรรมชาติ ๆ5 เ.แใ 

กรมธุรกิจพลังงาน ้ใ เ.แ่ 

กรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษ์พลังงาน แใแ เ.โๆ 

สำนักงานนยบายละผนพลังงาน ใ้ เ.เ่ 

รวม 55่ แ.แแ 

แ5 กระทรวงพาณิชย์ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ใ่ใ เ.็ๆ 

กรมการคຌาตางประทศ แ็แ เ.ใไ 

กรมการคຌาภาย฿น โแเ เ.ไโ 

กรมจรจาการคຌาระหวางประทศ ๆ้ เ.แไ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ๆ็ เ.แใ 

กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา แๆ่ เ.ใใ 

กรมสงสริมการคຌาระหวางประทศ แแไ เ.โใ 

ส้านักงานนยบายละยุทธศาสตร์การคຌา โๆ เ.เ5 

รวม แ,โเ่ โ.ไเ 

 

 

 

 

 

   



ผู16                                     รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2560

ทีไ รายการ รายละอียด จำนวน ิคนี รຌอยละ 

แๆ กระทรวงมหาดเทย 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย ๆ5ใ แ.ใเ 

กรมการปกครอง แ,ใเ้ โ.ๆเ 

กรมการพัฒนาชุมชน แ,โ่โ โ.5ไ 

กรมทีไดิน แ,เ่็ โ.แๆ 

กรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย ไ็เ เ.้ใ 

กรมยธาธิการละผังมือง ๆเเ แ.แ้ 

กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน แ,โโเ โ.ไโ 

รวม ๆ,ๆโแ แใ.แไ 

แ็ กระทรวงยุติธรรม 

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ้็ เ.แ้ 

กรมคุมประพฤติ 5ๆใ แ.แโ 

กรมคุຌมครองสิทธิละสรีภาพ ็แ เ.แไ 

กรมบังคับคดี ใๆใ เ.็โ 

กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชน ไ่ไ เ.้ๆ 

กรมราชทัณฑ์ แ,ๆเ5 ใ.แ้ 

กรมสอบสวนคดีพิศษ 55ใ แ.แเ 

สำนักงานกิจการยุติธรรม โไ เ.เ5 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 5ๆ เ.แแ 

สำนักงานคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามยาสพติด ใแ่ เ.ๆใ 

รวม ไ,แใไ ่.โเ 

แ่ กระทรวงรงงาน 

สำนักงานปลัดกระทรวงรงงาน แ้ๆ เ.ใ้ 

กรมการจัดหางาน ใ่ไ เ.็ๆ 

กรมพัฒนาฝมือรงงาน ไโๆ เ.่5 

กรมสวัสดิการละคุຌมครองรงงาน ไเ็ เ.่แ 

สำนักงานประกันสังคม ่โแ แ.ๆใ 

รวม โ,โใไ ไ.ไใ 

แ้ กระทรวงวัฒนธรรม 

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 5โเ แ.เใ 

กรมการศาสนา โไ เ.เ5 

กรมศิลปากร ไใ้ เ.่็ 

กรมสงสริมวัฒนธรรม ่แ เ.แๆ 

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย แ5 เ.เใ 

รวม แ,เ็้ โ.แไ 
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ทีไ รายการ รายละอียด จำนวน ิคนี รຌอยละ 

โเ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์

ละทคนลยี 

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
ละทคนลยี 

ไโ เ.เ่ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ้็ เ.แ้ 

สำนักงานปรมาณูพืไอสันติ ๆ้ เ.แไ 

รวม โเ่ เ.ไแ 

โแ กระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แ็ใ เ.ใไ 

สำนักงานลขาธิการสภาการศึกษา 5ๆ เ.แแ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน โ5้ เ.5แ 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ้็ เ.แ้ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๆใ เ.แใ 

รวม ๆไ่ แ.โ้ 

โโ กระทรวงสาธารณสุข 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แ,ๆแ็ ใ.โแ 

กรมการพทย์ ไโไ เ.่ไ 

กรมควบคุมรค ็โ่ แ.ไไ 

กรมการพทย์ผนเทยละการพทย์ทางลือก ๆใ เ.แใ 

กรมวิทยาศาสตร์การพทย์ ใใโ เ.ๆๆ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แใโ เ.โๆ 

กรมสุขภาพจิต แ,ไ5แ โ.่่ 

กรมอนามัย ่5่ แ.็เ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารละยา โโเ เ.ไไ 

รวม 5,่โ5 แแ.5ๆ 

โใ 
กระทรวง

อุตสาหกรรม 

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ใใไ เ.ๆๆ 

กรมรงงานอุตสาหกรรม แๆ5 เ.ใใ 

กรมสงสริมอุตสาหกรรม แ้ไ เ.ใ้ 

กรมอุตสาหกรรมพืๅนฐานละการหมืองร แโไ เ.โ5 

สำนักงานคณะกรรมการอຌอยละนๅำตาลทราย ใ่ เ.เ่ 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แใ็ เ.โ็ 

สำนักงานศรษฐกิจอุตสาหกรรม ใ้ เ.เ่ 

รวม แ,เใแ โ.เ5 
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ทีไ รายการ รายละอียด จำนวน ิคนี รຌอยละ 

โไ 

สวนราชการเมสังกัด
สำนักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 

สำนักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ ใเแ เ.ๆเ 

สำนักงานคณะกรรมการพิศษพืไอประสานงาน
ครงการอันนืไองมาจากพระราชดำริ 

ไโ เ.เ่ 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยหงชาติ ้โ เ.แ่ 

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา แ่ เ.เไ 

สำนักงานปງองกันละปราบปรามการฟอกงิน ้็ เ.แ้ 

สำนักงานคณะกรรมการปງองกันละปราบปราม
การทุจริต฿นภาครัฐ 

แเไ เ.โแ 

สำนักงานสภาทีไปรึกษาศรษฐกิจละสังคม
หงชาติ 

โโ เ.เไ 

  รวม ๆ็ๆ แ.ใไ 
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ตารางทีไ โ  คะนนผลการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนสามัญทีไมีตอ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ประจำปีงบประมาณ โ56เ จำนกตามมิติ 
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สวนทีไ ใ  สรุปขຌอมูลภาพรวมของการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ฿น ใ ประดใน ดังนีๅ 

ตารางทีไ ใ  ความปรง฿สละป็นธรรม฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

รายละอียดคำถาม 

จำนวน
บบสอบถาม
ทีไตอบกลับ 

จำนวนผูຌตอบ (คนี 

฿ช เม฿ช 

฿นภาพรวม หนวยงานมีความปรง฿สละปຓนธรรม 

฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

5เ,ใ่้ ใ่,ๆๆ้ 

(็ๆ.็ไ %) 

แแ,็โเ 

ิโใ.โๆ %) 

ตารางทีไ ไ  ความผูกพันตอองค์กร ิการลาออกจากราชการ ละการขออนเปยังสวนราชการอืไนี 

ทีไ รายละอียดคำถาม 

จำนวน
บบสอบถาม
ทีไตอบกลับ 

จำนวนผูຌตอบ (คนี 

฿ช เม฿ช 
แ  ฿นรอบปทีไผานมาคยคิดทีไจะลาออกจากราชการ 5เ,ใ่้ แไ,แใๆ 

ิโ่.เ5 %) 

ใๆ,โ5ใ 

ิ็แ.้5 %) 

โ  ฿นรอบปทีไผานมาคยคิดทีไจะขออนเปยัง 
สวนราชการอืไน 

5เ,ใ่้ แ5,ๆ็ๆ 

ิใแ.แแ %) 

ใไ,็แใ 

ิๆ่.่้ %) 

ตารางทีไ 5  ประดในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการทีไขຌาราชการสดงความคิดหในวา 

ควรปรับปรุงอยางรงดวน 

ลำดับทีไ รายการ 
จำนวนผูຌตอบ 

ิคนี 
รຌอยละ 

แ  การพัฒนาความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ แ้,ใ5โ  ใ่.ไแ  

โ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตดຌานการทำงาน สุขภาพ การงิน ละสังคม แ่,5ๆ้  ใๆ.่5  

ใ  การตงตัๅง ยกยຌาย แ็,ใเแ  ใไ.ใใ  

ไ  การพัฒนาความรูຌ ทักษะ ละสมรรถนะของขຌาราชการ แๆ,็เ5  ใใ.แ5  

5  การลืไอนงินดือน แๆ,โ้โ  ใโ.ใใ  

ๆ  การสรรหาบุคลากร แไ,่เใ  โ้.ใ่  

็  การจัด฿หຌมีสวัสดิการอืไน฿หຌผูຌปฏิบัติงาน฿นสังกัด
นอกหนือจากทีไกฎหมายกำหนดเวຌลຌว 

แใ,โแโ  โๆ.โโ  

่  การประมินผลการปฏิบัติราชการ แใ,แๆ่  โๆ.แใ  

้  การปรับปรุงอาคารสถานทีไ อุปกรณ์ ครืไองมือ฿นการทำงาน แแ,แๆๆ  โโ.แๆ  

แเ  การสรຌางบรรยากาศทีไดี฿นการทำงาน แเ,5้้  โแ.เใ  
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จำนวนประชากรละกลุมป้าหมาย 

จำนกตามสวนราชการ 
ระดับกระทรวง 
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ตารางทีไ แ ขຌอมูลจำนวนประชากรละกลุมป้าหมาย฿นการตอบบบสำรวจ จำนกตามสวนราชการระดับกระทรวง 

กระทรวง 
จำนวนประชากร ิคนี จำนวนกลุมป้าหมาย ิคนี 

สวนกลาง 
สวนกลาง
฿นภูมิภาค 

สวน
ภูมิภาค 

รวม สวนกลาง 
สวนกลาง
฿นภูมิภาค 

สวน
ภูมิภาค 

รวม 

สำนักนายกรัฐมนตรี         

สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตร ี

ไโใ     ไโใ แโ็     แโ็ 

กรมประชาสัมพันธ ์ ๆ55 ้่เ ใโๆ แ,้ๆแ แ้็ โ้ไ ้่ 5่้ 

สำนักงาน 

คณะกรรมการ
คุຌมครองผูຌบริภค 

แใใ     แใใ ไเ     ไเ 

สำนักลขาธิการ
นายกรัฐมนตร ี

โ้โ     โ้โ ่่     ่่ 

สำนักลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ี

โ็่     โ็่ ่ใ     ่ใ 

สำนักขาวกรองหงชาต ิ ่เไ     ่เไ โไแ     โไแ 

สำนักงบประมาณ ่ๆโ     ่ๆโ โ5้     โ5้ 

สำนักงานสภา 
ความมัไนคงหงชาต ิ

แโ้     แโ้ ใ้     ใ้ 

สำนักงาน 

คณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

ใไๆ     ใไๆ แเไ     แเไ 

สำนักงาน 

คณะกรรมการ
ขຌาราชการพลรือน 

5โ้     5โ้ แ5้     แ5้ 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการศรษฐกิจ
ละสังคมหงชาต ิ

ไๆเ 5่   5แ่ แใ่ แ็   แ55 

สำนักงาน
คณะกรรมการ 
พัฒนาระบบราชการ 

โแแ     โแแ ๆใ     ๆใ 
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กระทรวง 
จำนวนประชากร ิคนี จำนวนกลุมป้าหมาย ิคนี 

สวนกลาง 
สวนกลาง
฿นภูมิภาค 

สวน
ภูมิภาค 

รวม สวนกลาง 
สวนกลาง
฿นภูมิภาค 

สวน
ภูมิภาค 

รวม 

สำนักนายกรัฐมนตรี ิตอี        

สำนักงาน
คณะกรรมการ 
สงสริมการลงทนุ 

โ55 ไแ   โ้ๆ ็็ แโ   ่้ 

รวม 5,ใ็็ แ,เ็้ ใโ6 6,็่โ แ,6แ5 ใโใ ้่ โ,เใ6 

กระทรวงการคลัง         

สำนักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

โเโ     โเโ ๆแ     ๆแ 

กรมธนารักษ์ ๆโ่ ็แไ   แ,ใไโ แ่่ โแไ   ไเโ 

กรมบัญชีกลาง ๆ็้ แแ่ แ,เแ่ แ,่แ5 โเไ ใ5 ใเ5 5ไไ 

กรมศุลกากร แ,โไ่ ใ,เเไ   ไ,โ5โ ใ็ไ ไ5แ   ่โ5 

กรมสรรพสามิต ๆ่ไ โ,ไ้5   ใ,แ็้ โเ5 ไ้้   ็เไ 

กรมสรรพากร แ,ๆ้5 แๆ,แโ้   แ็,่โไ 5เ้ ไ่ไ   ้้ใ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
นยบายรัฐวิสาหกิจ 

แใใ     แใใ ไเ     ไเ 

สำนักงานบริหารหนีๅ
สาธารณะ 

แๆเ     แๆเ ไ่     ไ่ 

สำนักงานศรษฐกิจ
การคลัง 

โๆโ     โๆโ ็้     ็้ 

รวม 5,6้แ โโ,ไ6เ แ,เแ่ โ้,แ6้ แ,็เ่ แ,6่ใ ใเ5 ใ,6้6 

กระทรวงการตางประทศ        

สำนักงานปลัด 

กระทรวงการตางประทศ 
แ,เแเ     แ,เแเ ใเใ     ใเใ 

กรมการกงสุล ็ๆ     ็ๆ โใ     โใ 

กรมความรวมมือ
ระหวางประทศ 

้่     ้่ โ้     โ้ 

กรมพิธีการทูต ไแ     ไแ แโ     แโ 

กรมยุรป ใ้     ใ้ แโ     แโ 
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กระทรวง 
จำนวนประชากร ิคนี จำนวนกลุมป้าหมาย ิคนี 

สวนกลาง 
สวนกลาง
฿นภูมิภาค 

สวน
ภูมิภาค 

รวม สวนกลาง 
สวนกลาง
฿นภูมิภาค 

สวน
ภูมิภาค 

รวม 

กระทรวงการตางประทศ (ตอี        

กรมศรษฐกิจระหวาง 
ประทศ 

ไไ     ไไ แใ     แใ 

กรมสนธิสัญญา 
ละกฎหมาย 

ไๆ     ไๆ แไ     แไ 

กรมสารนิทศ ไแ     ไแ แโ     แโ 

กรมองค์การระหวาง
ประทศ 

ไโ     ไโ แใ     แใ 

กรมอมริกา 
ละปซิฟຂก฿ตຌ 

ใใ     ใใ แเ     แเ 

กรมอาซียน ไ็     ไ็ แไ     แไ 

กรมอชียตะวันออก 5เ     5เ แ5     แ5 

กรมอชีย฿ตຌ 
ตะวันออกกลาง  
ละอฟริกา 

ใ้     ใ้ แโ     แโ 

รวม แ,6เ6 ู ู แ,6เ6 ไ่โ ู ู ไ่โ 

กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา        

สำนักงานปลัดกระทรวง
การทองทีไยวละกีฬา 

แแแ   โๆโ ใ็ใ ใใ   ็้ แแโ 

กรมพลศึกษา แๆ5     แๆ5 5เ     5เ 

กรมการทองทีไยว แไโ     แไโ ไใ     ไใ 

รวม ไแ่ ู โ6โ 6่เ แโ6 ู ็้ โเ5 

กระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์      

สำนักงานปลัดกระทรวง 
การพัฒนาสังคมละ 
ความมัไนคงของมนุษย์ 

ไใใ   ้เโ แ,ใใ5 แใเ   โ็แ ไเแ 

กรมกิจการดใกละ
ยาวชน 

ไแ5     ไแ5 แโ5     แโ5 

กรมกิจการผูຌสูงอาย ุ แใ้     แใ้ ไโ     ไโ 
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กระทรวง 
จำนวนประชากร ิคนี จำนวนกลุมป้าหมาย ิคนี 

สวนกลาง 
สวนกลาง
฿นภูมิภาค 

สวน
ภูมิภาค 

รวม สวนกลาง 
สวนกลาง
฿นภูมิภาค 

สวน
ภูมิภาค 

รวม 

กระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ (ตอี     

กรมกิจการสตรี 
ละสถาบนัครอบครัว 

โๆ่     โๆ่ ่เ     ่เ 

กรมพัฒนาสงัคม 

ละสวัสดิการ 
ๆใ้     ๆใ้ แ้โ     แ้โ 

กรมสงสริมละพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

โไเ     โไเ ็โ     ็โ 

รวม โ,แใไ ู ้เโ ใ,เใ6 6ไแ ู โ็แ ้แโ 

กระทรวงกษตรละสหกรณ ์        

สำนักงานปลัดกระทรวง
กษตรละสหกรณ์ 

ใ้่   ๆ่5 แ,เ่ใ แแ้   โเๆ ใโ5 

กรมการขຌาว ่้ใ     ่้ใ โๆ่     โๆ่ 

กรมชลประทาน โ,ๆแโ ใ,ใโ็   5,้ใ้ 5โโ ไ้้   แ,เโแ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แ่โ ้ๆ5   แ,แไ็ 55 โ้เ   ใไ5 

กรมประมง แ,็5โ   แ,เ้โ โ,่ไไ 5โๆ   ใโ่ ่5ไ 

กรมปศุสัตว์ แ,ไ5ๆ ใ้ไ โ,ใ้5 ไ,โไ5 ไใ็ แแ่ ไ็้ แ,เใไ 

กรมฝนหลวง 
ละการบนิกษตร 

แ้แ     แ้แ 5็     5็ 

กรมพัฒนาทีไดนิ ไๆไ ้โไ   แ,ใ่่ แใ้ โ็็   ไแๆ 

กรมวิชาการกษตร แ,ใ5็ ๆ5้   โ,เแๆ ไเ็ แ้่   ๆเ5 

กรมสงสริมการกษตร 5้โ 5แ็ ็,ๆใแ ่,็ไเ แ็่ แ55 ไ5่ ็้แ 

กรมสงสริมสหกรณ์ ๆใโ   โ,โใไ โ,่ๆๆ แ้เ   ไไ็ ๆใ็ 

กรมหมอนเหม ้เ โแ่   ใเ่ โ็ ๆ5   ้โ 

สำนักงานการปฏิรูป
ทีไดินพืไอกษตรกรรม 

ๆใๆ   แ,แ5แ แ,็่็ แ้แ   ใไ5 5ใๆ 

สำนักงานมาตรฐาน
สินคຌากษตรละ
อาหารหงชาต ิ

แ็โ     แ็โ 5โ     5โ 
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กระทรวง 
จำนวนประชากร ิคนี จำนวนกลุมป้าหมาย ิคนี 

สวนกลาง 
สวนกลาง
฿นภูมิภาค 

สวน
ภูมิภาค 

รวม สวนกลาง 
สวนกลาง
฿นภูมิภาค 

สวน
ภูมิภาค 

รวม 

กระทรวงกษตรละสหกรณ์ (ตอี       

สำนักงานศรษฐกิจ
การกษตร 

ใ้5 โเ้   ๆเไ แแ้ ๆใ   แ่โ 

รวม แแ,่โโ ็,โแใ แ5,แ่่ ใไ,โโใ ใ,โ่็ แ,665 โ,โ6ใ ็,โแ5 

กระทรวงคมนาคม         

สำนักงานปลัด 

กระทรวงคมนาคม 
ใเ้     ใเ้ ้ใ     ้ใ 

กรมจຌาทา ็็แ ใโใ   แ,เ้ไ โใแ ้็   ใโ่ 

กรมการขนสงทางบก แ,ใ่แ   โ,5เ็ ใ,่่่ ไแไ   5เแ ้แ5 

กรมทาอากาศยาน ใแเ แ5่   ไๆ่ ้ใ ไ็   แไเ 

กรมทางหลวง โ,ใ้้ ใ,่ไๆ   ๆ,โไ5 ไ่เ 5็็   แ,เ5็ 

กรมทางหลวงชนบท ไใโ แ,โเแ   แ,ๆใใ แใเ ใๆเ   ไ้เ 

สำนักงานนยบาย 

ละผนการขนสง
ละจราจร 

แๆเ     แๆเ ไ่     ไ่ 

รวม 5,็6โ 5,5โ่ โ,5เ็ แใ,็้็ แ,ไ่้ แ,เ่แ 5เแ ใ,เ็แ 

กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกจิละสังคม       

สำนักงานปลัด 

กระทรวงดิจิทัลพืไอ
ศรษฐกิจละสังคม 

แ่ๆ     แ่ๆ 5ๆ     5ๆ 

กรมอุตุนิยมวิทยา 5โ5 ไไใ   ้ๆ่ แ5่ แใใ   โ้แ 

สำนักงาน 

คณะกรรมการดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละ
สังคมหงชาต ิ

แเ5     แเ5 ใโ     ใโ 

สำนักงานสถิติหงชาต ิ ไเ็   ใๆใ ็็เ แโโ   แเ้ โใแ 

รวม แ,โโใ ไไใ ใ6ใ โ,เโ้ ใ6่ แใใ แเ้ 6แเ 
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กระทรวง 
จำนวนประชากร ิคนี จำนวนกลุมป้าหมาย ิคนี 

สวนกลาง 
สวนกลาง
฿นภูมิภาค 

สวน
ภูมิภาค 

รวม สวนกลาง 
สวนกลาง
฿นภูมิภาค 

สวน
ภูมิภาค 

รวม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม      

สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม 

โเแ โ5โ แ,แ่5 แ,ๆใ่ ๆเ ็ๆ ใ5ๆ ไ้โ 

กรมควบคุมมลพิษ โ่โ     โ่โ ่5     ่5 

กรมทรัพยากร 
ทางทะลละชายฝัດง 

ใๆ่     ใๆ่ แแเ     แแเ 

กรมทรัพยากรธรณี ใๆเ     ใๆเ แเ่     แเ่ 

กรมทรัพยากรนๅำ ไโเ ่แๆ   แ,โใๆ แโๆ โไ5   ใ็แ 

กรมทรัพยากรนๅำ
บาดาล 

โโแ โแแ   ไใโ ๆๆ ๆใ   แโ้ 

กรมปຆาเมຌ ๆ้็ แ,แๆ้   แ,่ๆๆ โเ้ ใ5แ   5ๆเ 

กรมสงสริมคุณภาพ
สิไงวดลຌอม 

แ็ๆ     แ็ๆ 5ใ     5ใ 

กรมอุทยานหงชาติ 
สัตว์ปຆา ละพนัธุ์พชื 

้ๆ้ โ,ๆๆโ   ใ,ๆใแ โ้แ 5ใโ   ่โใ 

สำนักงานนยบาย 

ละผนทรัพยากร 
ธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 

โ5็     โ5็ ็็     ็็ 

รวม ใ,้5แ 5,แแเ แ,แ่5 แเ,โไ6 แ,แ่5 แ,โ6็ ใ56 โ,่เ่ 

กระทรวงพลังงาน         

สำนักงานปลัด 

กระทรวงพลังงาน 
แแ้   ใ5ๆ ไ็5 ใๆ   แเ็ แไใ 

กรมชืๅอพลิงธรรมชาต ิ แ็ไ     แ็ไ 5โ     5โ 

กรมธุรกิจพลังงาน โเๆ     โเๆ ๆโ     ๆโ 

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดทนละอนุรักษ์
พลังงาน 

ใ้เ     ใ้เ แแ็     แแ็ 
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กระทรวง 
จำนวนประชากร ิคนี จำนวนกลุมป้าหมาย ิคนี 

สวนกลาง 
สวนกลาง
฿นภูมิภาค 

สวน
ภูมิภาค 

รวม สวนกลาง 
สวนกลาง
฿นภูมิภาค 

สวน
ภูมิภาค 

รวม 

กระทรวงพลังงาน (ตอี        

สำนักงานนยบาย 

ละผนพลังงาน 
้ไ     ้ไ โ่     โ่ 

รวม ้่ใ ู ใ56 แ,ใใ้ โ้5 ู แเ็ ไเโ 

กระทรวงพาณิชย ์         

สำนักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย ์
โโ้   ไแแ ๆไเ ๆ้   แโใ แ้โ 

กรมการคຌา
ตางประทศ 

5ใใ     5ใใ แๆเ     แๆเ 

กรมการคຌาภาย฿น ่เ็     ่เ็ โไโ     โไโ 

กรมจรจาการคຌา
ระหวางประทศ 

โแ5     โแ5 ๆ5     ๆ5 

กรมทรัพย์สิน 

ทางปญัญา 
โแ้     โแ้ ๆๆ     ๆๆ 

กรมพัฒนาธุรกจิการคຌา 5ๆเ     5ๆเ แๆ่     แๆ่ 

กรมสงสริมการคຌา
ระหวางประทศ 

ใๆแ     ใๆแ แเ่     แเ่ 

ส้านักงานนยบาย
ละยุทธศาสตร์
การคຌา 

่โ     ่โ โ5     โ5 

รวม ใ,เเ6 ู ไแแ ใ,ไแ็ ้เใ ู แโใ แ,เโ6 

กระทรวงมหาดเทย         

สำนักงานปลัด 

กระทรวงมหาดเทย 
5ๆ้   โ,แ็โ โ,็ไแ แ็แ   ไใไ ๆเ5 

กรมการปกครอง แ,่ไ็   แแ,ๆ5็ แใ,5เไ 55ไ   ๆ้้ แ,โ5ใ 

กรมการพัฒนาชุมชน 5ใ่   5,็็่ ๆ,ใแๆ แๆแ   ไๆโ ๆโใ 

กรมทีไดิน โ,ใโ5   ็,็ใ็ แเ,เๆโ ไๆ5   ไๆไ ้โ้ 

กรมปງองกันละ
บรรทาสาธารณภัย 

ไ็เ ใๆโ แ,เ่ไ แ,้แๆ แไแ แเ้ ใโ5 5็5 
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กระทรวง 
จำนวนประชากร ิคนี จำนวนกลุมป้าหมาย ิคนี 

สวนกลาง 
สวนกลาง
฿นภูมิภาค 

สวน
ภูมิภาค 

รวม สวนกลาง 
สวนกลาง
฿นภูมิภาค 

สวน
ภูมิภาค 

รวม 

กระทรวงมหาดเทย (ตอี        

กรมยธาธิการละ 

ผังมือง 
่ไ็   แ,เแโ แ,่5้ โ5ไ   ใเไ 55่ 

กรมสงสริม 

การปกครองทຌองถิไน 
ไๆเ   โ,ๆ็5 ใ,แใ5 แใ่   5ใ5 ๆ็ใ 

รวม ็,เ56 ใ6โ ใโ,แแ5 ใ้,5ใใ แ,่่ไ แเ้ ใ,โโใ 5,โแ6 

กระทรวงยุติธรรม         

สำนักงานปลัด 

กระทรวงยุติธรรม 
ใ่ๆ     ใ่ๆ แแๆ     แแๆ 

กรมคุมประพฤติ ใๆโ   ้็ๆ แ,ใใ่ แเ้   โ้ใ ไเโ 

กรมคุຌมครองสิทธิ
ละสรีภาพ 

แใใ     แใใ ไเ     ไเ 

กรมบังคับคด ี ไ็้   5ไใ แ,เโโ แไไ   แๆใ ใเ็ 

กรมพินิจละ
คุຌมครองดใกละ
ยาวชน 

แๆๆ แ,ใๆ5   แ,5ใแ 5เ ไแเ   ไๆเ 

กรมราชทัณฑ ์ ใ็5 ๆ,แใใ ใ,ๆ่็ แเ,แ้5 แแใ ไ้แ 55ใ แ,แ5็ 

กรมสอบสวน 

คดีพิศษ 
้เเ แโเ   แ,เโเ โ็เ ใๆ   ใเๆ 

สำนักงาน 

กิจการยุติธรรม 
็เ     ็เ โแ     โแ 

สถาบนันิติ
วิทยาศาสตร ์

แ็ไ     แ็ไ 5โ     5โ 

สำนักงาน 

คณะกรรมการ
ปງองกันละ
ปราบปราม 

ยาสพติด 

5่5 ใๆ่   ้5ใ แ็ๆ แแเ   โ่ๆ 

รวม ใ,6ใเ ็,้่6 5,โเ6 แ6,่โโ แ,เ้แ แ,เไ็ แ,เเ้ ใ,แไ็ 
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กระทรวง 
จำนวนประชากร ิคนี จำนวนกลุมป้าหมาย ิคนี 

สวนกลาง 
สวนกลาง
฿นภูมิภาค 

สวน
ภูมิภาค 

รวม สวนกลาง 
สวนกลาง
฿นภูมิภาค 

สวน
ภูมิภาค 

รวม 

กระทรวงรงงาน         

สำนักงานปลัด 

กระทรวงรงงาน 
โ็เ   ใโใ 5้ใ ่แ   ้็ แ็่ 

กรมการจัดหางาน ๆเเ   5โแ แ,แโแ แ่เ   แ5ๆ ใใๆ 

กรมพัฒนาฝมือ
รงงาน 

โโ5 ้้5   แ,โโเ ๆ่ โ้้   ใๆ็ 

กรมสวัสดิการ 
ละคุຌมครองรงงาน 

55แ   ๆ็ใ แ,โโไ แๆ5   โเโ ใๆ็ 

สำนักงานประกันสังคม ๆแ้   แ,ใเไ แ,้โใ แ่ๆ   ใ้แ 5็็ 

รวม โ,โ65 ้้5 โ,่โแ 6,เ่แ 6่เ โ้้ ่ไ6 แ,่โ5 

กระทรวงวัฒนธรรม         

สำนักงานปลัด 

กระทรวงวัฒนธรรม 
แ55   แ,ๆโ้ แ,็่ไ ไ็   ไ่้ 5ใๆ 

กรมการศาสนา ็5     ็5 โใ     โใ 

กรมศิลปากร ้เโ ไๆแ   แ,ใๆใ โ็แ แใ่   ไเ้ 

กรมสงสริม
วัฒนธรรม 

โๆ้     โๆ้ ่แ     ่แ 

สำนักงานศลิป 

วัฒนธรรมรวมสมัย 
5แ     5แ แ5     แ5 

รวม แ,ไ5โ ไ6แ แ,6โ้ ใ,5ไโ ไใ็ แใ่ ไ่้ แ,เ6ไ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลย ี       

สำนักงานปลัด 

กระทรวงวิทยาศาสตร์
ละทคนลย ี

แ้้     แ้้ ๆเ     ๆเ 

กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 

ใ5เ     ใ5เ แเ5     แเ5 

สำนักงานปรมาณ ู

พืไอสันติ 
โโไ     โโไ ๆ็     ๆ็ 

รวม ็็ใ ู ู ็็ใ โใโ ู ู โใโ 
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กระทรวง 
จำนวนประชากร ิคนี จำนวนกลุมป้าหมาย ิคนี 

สวนกลาง 
สวนกลาง
฿นภูมิภาค 

สวน
ภูมิภาค 

รวม สวนกลาง 
สวนกลาง
฿นภูมิภาค 

สวน
ภูมิภาค 

รวม 

กระทรวงศึกษาธกิาร         

สำนักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ 
แ,5ใโ     แ,5ใโ ไๆเ     ไๆเ 

สำนักงานลขาธิการ
สภาการศึกษา 

แๆ่     แๆ่ 5เ     5เ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

่ๆใ     ่ๆใ โ5้     โ5้ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

ใแโ     ใแโ ้ไ     ้ไ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

ใ5แ     ใ5แ แเ5     แเ5 

รวม ใ,โโ6 ู ู ใ,โโ6 ้6่ ู ู ้6่ 

กระทรวงสาธารณสขุ         

สำนักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข 
ใ,เ็โ   แ็ ,ๆแแโ แ็ ,้แ่ ไ ไๆแ   แ,เ5็ แ,5แ่ 

กรมการพทย์ ่,็แเ     ่,็แเ 5โใ     5โใ 

กรมควบคุมรค แ,ใไๆ แ,ไแแ   โ,็5็ ไเไ ไโใ   ่โ็ 

กรมการพทย์ 
ผนเทยละ
การพทย์ทางลือก 

แ่่     แ่่ 5ๆ     5ๆ 

กรมวิทยาศาสตร ์
การพทย์ 

้ไ้     ้ไ้ โ่5     โ่5 

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

่แ้     ่แ้ โไๆ     โไๆ 

กรมสุขภาพจิต ใ,เใโ แเแ   ใ,แใใ ไ55 ใเ   ไ่5 

กรมอนามัย ไ้่ แ,ไๆโ   แ,้ๆเ แไ้ ไใ้   5่่ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
อาหารละยา 

ๆใ่     ๆใ่ แ้แ     แ้แ 

รวม แ้ ,โ5โ โ,้ ไ็ แ็ 6,แแโ แ้ ,่ใใ่  โ,็ เ็ ่้ โ แ,เ5็  ไ,็ แ้  
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กระทรวง 
จำนวนประชากร ิคนี จำนวนกลุมป้าหมาย ิคนี 

สวนกลาง 
สวนกลาง
฿นภูมิภาค 

สวน
ภูมิภาค 

รวม สวนกลาง 
สวนกลาง
฿นภูมิภาค 

สวน
ภูมิภาค 

รวม 

กระทรวงอุตสาหกรรม        

สำนักงานปลัด 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
แไใ   ็้โ ้ใ5 ไใ   โใ่ โ่แ 

กรมรงงาน
อุตสาหกรรม 

5ไ5     5ไ5 แๆไ     แๆไ 

กรมสงสริม
อุตสาหกรรม 

โ่่ โเ้   ไ้็ ่ๆ ๆใ   แไ้ 

กรมอุตสาหกรรม 

พืๅนฐานละ 

การหมืองร 
ใไเ ็ใ   ไแใ แเโ โโ   แโไ 

สำนักงาน 

คณะกรรมการอຌอย 

ละนๅำตาลทราย 

5ไ ไโ   ้ๆ แๆ แใ   โ้ 

สำนักงานมาตรฐาน
ผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ใ็็     ใ็็ แแใ     แแใ 

สำนักงานศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

แโเ     แโเ ใๆ     ใๆ 

รวม แ,่6็ ใโไ ็้โ โ,้่ใ 56เ ้่ โใ่ ่้6 

สวนราชการเมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง     

สำนักงาน
พระพุทธศาสนา 
หงชาต ิ

แ็ไ   ็โๆ ้เเ 5โ   โแ่ โ็เ 

สำนักงานคณะกรรมการ
พิศษพืไอประสานงาน
ครงการอันนืไองมาจาก
พระราชดำร ิ

แแไ     แแไ ใไ     ใไ 

สำนักงาน 

คณะกรรมการวิจัย
หงชาต ิ

โแเ     โแเ ๆใ     ๆใ 

สำนักงาน 

ราชบัณฑิตยสภา 
ๆเ     ๆเ แ่     แ่ 
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กระทรวง 
จำนวนประชากร ิคนี จำนวนกลุมป้าหมาย ิคนี 

สวนกลาง 
สวนกลาง
฿นภูมิภาค 

สวน
ภูมิภาค 

รวม สวนกลาง 
สวนกลาง
฿นภูมิภาค 

สวน
ภูมิภาค 

รวม 

สวนราชการเมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง (ตอี     

สำนักงานปງองกัน 

ละปราบปราม 

การฟอกงิน 

ใโเ     ใโเ ้ๆ     ้ๆ 

สำนักงาน 

คณะกรรมการปງองกัน
ละปราบปราม 

การทุจริต฿นภาครัฐ 

แใ็ ้่   โใ5 ไแ โ้   ็เ 

สำนักงานสภา 
ทีไปรึกษาศรษฐกิจ
ละสังคมหงชาต ิ

ๆใ     ๆใ แ้     แ้ 

รวม แ,เ็่ ้่ ็โ6 แ,้เโ ใโใ โ้ โแ่ 5็เ 

รวมทัๅงหมด โ่,5็ โ 55,เใใ โไแ,้ แ้  ใ็ ,้5โไ โแ,เไไ ,่็ 6ไ แแ,โ้ โ ไแ,แเเ 
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ระบียบ ก.พ. วาดຌวยการรายงาน 

กีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
ขຌาราชการพลรือนพืไอประยชน์ 

฿นการปรับปรุงประสิทธิภาพละประสิทธิผล 

การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. โ55ใ 
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บบรายงาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปีของสวนราชการ  
ิAgency Survey) 
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บบรายงาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำป ี

ของสวนราชการระดับกรม 
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บบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี  
ของสวนราชการ   

 

แ. พระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ มาตรา ่ ิ็ี บัญญัติวา ก.พ. มีอำนาจ
หนຌาทีไ฿นการกำกับ ดูล ติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน
฿นกระทรวงละกรม พืไอรักษาความปຓนธรรมละมาตรฐานดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทัๅงตรวจสอบ
ละติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินีๅ ฿นการนีๅ ฿หຌมีอำนาจรียกอกสารละหลักฐานจากสวนราชการ 
หรือ฿หຌผู ຌทนสวนราชการ ขຌาราชการ หรือบุคคล฿ดโ มาชีๅจงขຌอทใจจริง ละ฿หຌมีอำนาจออกระบียบ 

฿หຌกระทรวงละกรมรายงานกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือนทีไอยู฿นอำนาจหนຌาทีไ
เปยัง ก.พ.  

โ. ก.พ. จึงเดຌออกระบียบ ก.พ. วาดຌวยการรายงานกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ขຌาราชการพลรือน พืไอประยชน์฿นการปรับปรุงประสิทธิภาพละประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล  

พ.ศ. โ55ใ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร แเแโ/ว ใ ลงวันทีไ แโ กุมภาพันธ์ โ55ใ พืไอ฿หຌสวนราชการ
จัดทำรายงานกี ไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน฿นปงบประมาณที ไผ านมา   

สง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ปຓนประจำทุกป 
ใ. วัตถุประสงค์ของการรายงาน 

ใ.แ พืไอติดตามละประมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

ใ.โ พืไอประยชน์฿นการปรับปรุงประสิทธิภาพละประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของขຌาราชการพลรือนของสวนราชการ 

ไ. การรายงานประกอบดຌวยนืๅอหาหลัก ใ สวน ดังนีๅ 
สวนทีไ แ การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตามกรอบมาตรฐานความสำรใจ 

ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Scorecard) 

สวนทีไ โ ผลสัมฤทธิ่ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงประกอบดຌวย 

แี ขຌอมูลชิงสถิติทั ๅง฿นสวนของขຌอมูลกำลังคน ขຌอมูลผลการปฏิบัติราชการ  
ละขຌอมูลการ฿ชຌจายงบประมาณ  

โี นวัตกรรมดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

สวนทีไ ใ ภาคผนวก ประกอบดຌวยผนภาพขຌอมูลพื ไอการวิคราะห์ดຌานการบริหาร  

ทรัพยากรบุคคล ซึไงเดຌจากขຌอมูล฿นสวนทีไ โ 

5. ฿หຌสวนราชการจัดทำรายงานประจำปตามบบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ิบบ ู กรมี  
สง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ละกระทรวงตຌนสังกัดภาย฿นดือนตุลาคม 
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รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ .... 
สวนราชการ ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรดระบุชืไอผูຌประสานงาน 

ชืไอูสกุล  ....................................................................... 
ตำหนง ....................................................................... 
ทรศัพท์/ทรสาร .......................................................... 
E-Mail ....................................................................... 
วัน ดือน ป ทีไทำงาน .....................................................  

  

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

ิ............................................................ี 
      อธิบดี / หัวหนຌาสวนราชการ 

     ............/................../............... 
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รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

ตัวชีๅวัดการบริหารทรัพยากรบุคคล 
นๅำหนัก 

(รຌอยละี 

กณฑ์การ฿หຌ
คะนน 

ผลการดำนินงาน 

แ โ ใ 

คา
คะนนทีไ

เดຌ 

คะนน 

ถวง
นๅำหนัก 

มิติทีไ แ ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์  โเ.เเ         
 

แ.แ ผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  5.เเ เ   5   
 

แ.โ การบริหารจัดการอัตรากำลัง            
 

  แี ผนอัตรากำลงัของสวนราชการ ใ.็5 แ โ ใ   
 

  โี ผนสรรหา บรรจุ ละตงตัๅง ใ.็5 แ โ ใ   
 

  

ใี ผนบริหารจัดการกลุมบุคลากรทีไมีทักษะหรือสมรรถนะสูง
พืไอตรียมละพัฒนาอยางปຓนระบบ 

ใ.็5 แ โ ใ   
 

  

ไี ผนการสรຌางละพฒันาผูຌบริหารทุกระดับ พืไอสรຌาง 
ความตอนืไอง฿นการบริหารราชการ 

ใ.็5 แ โ ใ   
 

มิติทีไ โ ประสิทธิภาพของการบรหิารทรัพยากรบุคคล  โเ.เเ         
 

  

5ี สัดสวนคา฿ชຌจายดຌานการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

มีความหมาะสม ละสะทຌอนผลิตภาพของบุคคล  
ๆ.ๆ็ แ โ ใ   

 

  

ๆี ฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรพัยากรบุคคลมีความถูกตຌอง 
พรຌอมทีไจะนำเป฿ชຌประยชน์อยูสมอ 

ๆ.ๆ็ แ โ ใ   
 

  

็ี การพัฒนาระบบสารสนทศพืไอสนับสนุนกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน 

ๆ.ๆ็ แ โ ใ   
 

มิติทีไ ใ ประสิทธผิลของการบริหารทรพัยากรบุคคล  โเ.เเ         
 

  ่ี ระบบการบริหารผลการปฏบิัติงาน แเ.เเ แ โ ใ   
 

  

้ี สนับสนนุ฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนาอยางตอนืไอง     
พืไอพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ 

แเ.เเ แ โ ใ   
 

มิติทีไ ไ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบรหิารทรัพยากรบุคคล โเ.เเ         
 

  

แเี การสงสริม฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
สวนราชการมีธรรมาภิบาล 

แเ.เเ แ โ ใ   
 

  

แแี บทบาทของผูຌนำองค์กรตอการตัดสิน฿จดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พืไอการกำกับดูลองค์กรทีไดี 

แเ.เเ แ แ แ   
 

มิติทีไ 5 คุณภาพชีวิตการทำงานละความสมดุลระหวางชีวิตกับ 

การทำงาน  

โเ.เเ         
 

  แโี สภาพวดลຌอม฿นการทำงาน แ5.เเ แ โ ใ   
 

  

แใี ระบบการทำงานทีไอืๅอประยชน์รวมกันระหวาง 
ปัจจกบุคคลกับองค์กร 

5.เเ เ   5   
 

นๅำหนักรวม แเเ.เเ คาคะนนทีไเดຌ  
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สวนทีไ แ การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตามกรอบมาตรฐานความสำรใจ 

ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Scorecard) 

มิติทีไ แ ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ ิโเ คะนนี 

แ.แ ผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ิ5 คะนนี 
ผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับปัจจุบัน ปຓนฉบับทีไ .... ประจำป พ.ศ. .... ู พ.ศ. .... 

ิสามารถนบอกสารขนาด Aไ พิไมติมเดຌตามความหมาะสม) 

ประดในยุทธศาสตร์ของ
สวนราชการ ประดในทีไมุง฿หຌความสำคัญ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

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 การบริหารจัดการอัตรากำลัง ิแ5 คะนนี 

รายการ คะนน กณฑ์การ฿หຌคะนน 

1) ผนอัตรากำลังของสวนราชการ 
ินๅำหนักรຌอยละ ใ.็5ี 
 

 

 1. ฿ชຌผนอัตรากำลังของอดีตทีไผาน ดยเมมีขຌอมูล 

การวิคราะห์อัตรากำลังทีไสวนราชการตຌองการ ิแ คะนนี 
2. มีขຌอมูลการวิคราะห์อัตรากำลัง พืไอจัดทำผนกรอบ

อัตรากำลังประจำปทีไสวนราชการตຌองการ ละนำเปสู 
การกำหนดจำนวน ประภท ละระดับตำหนง สนอ 
อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา ิโ คะนนี 

3. มีการติดตาม ประมนิผล ละปรับปรุงผนอัตรากำลัง
อยางตอนืไอง ละนำเปสูการกำหนดจำนวน ประภท ละ
ระดับตำหนง สนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา ิใ คะนนี 

โี ผนสรรหา บรรจุ ละตงตัๅง 
ินๅำหนักรຌอยละ ใ.็5ี 
 

 

 1. มีนวทางละกรอบระยะวลา฿นการสรรหา บรรจุ ละ
ตงตัๅงอยางเมปຓนทางการชัดจน ิแ คะนนี 

2. มีผนละสามารถสรรหา บรรจุ ละตงตัๅงเดຌตาม 

กรอบอัตรากำลัง ดยมีอัตราวางกินกวารຌอยละ ๆ ของ 
กรอบอัตรากำลัง ิโ คะนนี 

3. มีผนละสามารถสรรหา บรรจุ ละตงตัๅงเดຌตาม 

กรอบอัตรากำลัง ดยมีอัตราวางเมกินรຌอยละ ๆ ของ 
กรอบอัตรากำลัง ิใ คะนนี 

ใี ผนบริหารจัดการกลุมบุคลากรทีไมี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูงพืไอตรียม
ละพัฒนาอยางปຓนระบบ 

ินๅำหนักรຌอยละ ใ.็5ี 
 

 1. มีบบบรรยายลักษณะงาน  ิJob Descriptions) ของ
ตำหนงงานสำคัญโ ฿นกลุมภารกิจหลักของสวนราชการ 
ิแ คะนนี 

2. มีผนพฒันาทางกຌาวหนຌา฿นอาชพี ิCareer Development 
Plan) สำหรับตำหนงสำคัญโ ฿นกลุมภารกิจหลักของ 
สวนราชการ ิโ คะนนี    

3. กำหนดหลักกณฑ์ วิธีการ ฿นการคัดลือกบุคลากร พืไอ฿หຌ
เดຌมาซึไงกลุมบุคคลทีไมทีักษะ หรือสมรรถนะสูง ละจัดทำ
ผนพัฒนา รายบุคคลตามผนพัฒนาทางกຌาวหนຌา฿นอาชพี 
พืไอตรียมละพัฒนาอยางปຓนระบบ ิใ คะนนี 
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แ.โ การบริหารจัดการอัตรากำลัง ิตอี  

รายการ คะนน กณฑ์การ฿หຌคะนน 

ไี ผนการสรຌางละพฒันาผูຌบริหาร 

ทุกระดับพืไอสรຌางความตอนืไอง฿นการ
บริหารราชการ 

ินๅำหนักรຌอยละ ใ.็5ี 

 1. กำหนดตำหนงหลักทีไตຌองการสรຌางความตอนืไอง฿นการ
บริหารราชการ พรຌอมกณฑ์คุณสมบัติทีไหมาะสมสำหรับ
ตำหนงหลักดังกลาว ิSuccess Profile) ิแ คะนนี 

2. ประมินสมรรถนะทีไจำปຓนสำหรับตำหนงหลักกับบุคลากร
ผูຌมีสิทธิทุกคน พืไอจัดทำผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหาร
อยางปຓนระบบ ิโ คะนนี 

3. มีผนพัฒนารายบุคคลตามผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหาร
พืไอความตอนืไอง฿นการบริหารราชการ ิใ คะนนี 

มิติทีไ โ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ิโเ คะนนี 
รายการ คะนน กณฑ์การ฿หຌคะนน 

5ี สัดสวนคา฿ชຌจายดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความหมาะสม  
ละสะทຌอนผลติภาพของบุคลากร 
ิProductivity) 

ินๅำหนักรຌอยละ ๆ.ๆ็ี 
 

 1. มีรายงานตຌนทนุรวม ละตຌนทนุกิจกรรมยอยกีไยวกับ
บุคลากรของสวนราชการ ประจำปงบประมาณ ตามหลักกณฑ์
ละวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกำหนด ิแ คะนนี 

2. ปรียบทียบผลการคำนวณตຌนทนุของปงบประมาณปัจจบุัน
กับปงบประมาณทีไผานมาวามีการปลีไยนปลงพิไมขึๅนหรือ
ลดลงอยางเร พรຌอมทัๅงวิคราะห์ถงึสาหตุของการปลีไยนปลง
ดังกลาว ิโ คะนนี 

3. จัดทำผนพิไมประสทิธิภาพกำลังคน ประจำปงบประมาณ 

พรຌอมทัๅงกำหนดปງาหมายการพิไมประสิทธิภาพ฿หຌชัดจน 

(สามารถวัดผลเดຌ) พืไอนำเป฿ชຌพิไมประสิทธิภาพกำลังคน 

฿นรอบปงบประมาณถัดเป ดยผนฯ ดงักลาวเดຌรับ 

ความหในชอบจากผูຌบริหารระดับสูงของสวนราชการ   
ิใ คะนนี 

ๆี ฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรพัยากร
บุคคลมีความถูกตຌอง พรຌอมทีไจะ
นำเป฿ชຌประยชน์อยูสมอ 

ินๅำหนักรຌอยละ ๆ.ๆ็ี 

 1. มีระบบทคนลยีสารสนทศ฿นการจัดกใบขຌอมูลกีไยวกับ
บุคคลของสวนราชการ ิแ คะนนี 

2. มีการปรับปรุงฐานขຌอมูลกีไยวกับบุคคล฿นระบบทคนลยี
สารสนทศอยางสมไำสมอละทันทวงที ิโ คะนนี 

3. ฐานขຌอมูลกีไยวกับบุคคล฿นระบบทคนลยีสารสนทศ 

ของสวนราชการสามารถชืไอมยงกับระบบ DPIS ของ
สำนักงาน ก.พ. ละขຌอมูล ณ แ มษายน มีความถูกตຌอง
ตรงกัน ิใ คะนนี 
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มิติทีไ โ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ิตอี 

รายการ คะนน กณฑ์การ฿หຌคะนน 

็ี การพัฒนาระบบสารสนทศ 

พืไอสนับสนุนกระบวนการบริหาร
ทรัพยากร฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน 

ินๅำหนักรຌอยละ ๆ.ๆ็ี 
 

 

 1. มีการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ฿นระบบงานหรือระบบ 

การ฿หຌบริการดຌานการบริหารทรพัยากรบุคคล ิแ คะนนี 
2. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการ฿หຌบริการดຌานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลทีไสามารถชืไอมยงกับระบบทคนลยี
สารสนทศฐานขຌอมูลกีไยวกับบคุคลเดຌอยางนຌอย ใ ระบบ 
ดังนีๅ ิโ คะนนี 
โ.แ ................................................................................ 
โ.โ ................................................................................ 
โ.ใ ……………………………………………………………………... 

3. มีการนำขຌอคิดหใน/ขຌอสนอนะจากผูຌ฿ชຌงาน฿นระบบ
สารสนทศทีไพัฒนาขึๅนตามขຌอ โ มาปรับปรุง฿หຌการ฿ชຌระบบ
สารสนทศ฿นรอบปงบประมาณถัดเปมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน 
ิใ คะนนี 

มิติทีไ ใ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ิโเ คะนนี 

รายการ คะนน กณฑ์การ฿หຌคะนน 

่ี ระบบการบริหารผลการปฏบิัติงาน 

ินๅำหนักรຌอยละ แเี 
 1. ปฏิบัติตามหลักกณฑ์ละวิธีการประมินผลการปฏิบัติ

ราชการตาม ว.โเ/โ55โ ิแ คะนนี 
2. KPI ระดับบุคคลสอดคลຌองกับภารกิจละผลผลิตหลัก หรือ

มาตรฐานงาน ิJob Standard) ของตำหนงตามทีไกำหนด   
ิโ คะนนี 

3. ผลการประมินทีไเดຌสามารถจำนกความตกตางละจัดลำดับ
ผลการปฏบิัติงานของขຌาราชการเดຌอยางชัดจนละ 

มีประสิทธิภาพ ดยถูกนำเป฿ชຌประยชน์ ดังนีๅ ิใ คะนนี 
❑พืไอการลืไอนงินดือน 

❑พืไอการพัฒนาบุคลากร 

❑พืไอกำหนดปຓนงืไอนเข฿นการคัดลือกบุคคลกลุมทีไมี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูง พืไอพัฒนาทางกຌาวหนຌา฿นอาชีพ 

❑พืไอกำหนดปຓนงืไอนเข฿นการปรับลืไอนตำหนงทีไสูงขึๅน 

❑พืไอ฿ชຌ฿นการปรับปรุงละพฒันาคุณภาพงานของ
ขຌาราชการ/สำนัก กอง/องค์กร 

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

รายการ คะนน กณฑ์การ฿หຌคะนน 

้ี สนับสนนุ฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนา
อยางตอนืไอง พืไอพัฒนาบุคลากรของ
สวนราชการ 

ินๅำหนักรຌอยละ แเี 

 1. มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรูຌ (Knowledge 
Management) ภาย฿นของสวนราชการ เมนຌอยกวา โ รืไอง 
ิแ คะนนี 

2. มีระบบการสอนงาน ิCoaching หรือ On-the-Job 
Training) ของบุคลากรระดบัหัวหนຌางาน หรือการถายอน
ความรูຌจากผูຌทีไจะกษียณอายุราชการอยางมีบบผน 
ดยฉพาะองค์ความรูຌ฿นภารกิจหลัก ละรวบรวมปຓน
ขຌอมูลองค์ความรูຌพืไอประยชน์฿นการรียนรูຌของบุคลากร
ผูຌปฏิบัตงิานรุนตอเป ิโ คะนนี 

3. มีการประมินประสิทธิผลของการพัฒนาละการรียนรูຌ 
฿นระบบการสอนงานของบุคลากรละหัวหนຌางาน พืไอ฿หຌ
บุคลากรผูຌปฏิบัติงานมีทักษะละสมรรถนะทีไจำปຓนสำหรับ
การปฏิบัติงาน ละนำเป฿ชຌ฿นการปรับปรุงระบบการสอนงาน
฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน ิใ คะนนี 

มิติทีไ ไ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิโเ คะนนี 

รายการ คะนน กณฑ์การ฿หຌคะนน 

แเี การสงสริม฿หຌการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการมีธรรมาภิบาล 

ินๅำหนักรຌอยละ แเี 

 1. มีการดำนินการตามหลักกณฑ์ วิธีการ ทีไกำหนด฿นกฎ ก.พ. 
ระบียบ ก.พ. หรือ หนังสือวียน ก.พ. ิแ คะนนี 

2. การพิจารณาตามขຌอ แ ปຓนการพิจารณาดยคำนึงถึงระบบ
คุณธรรมปຓนสำคัญ ิความรูຌ ความสามารถ ความสมอภาค 
ความปຓนธรรม ละประยชน์ของทางราชการี ิโ คะนนี 

3. จัด฿หຌมีกลเกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการ พืไอสรຌางความชืไอมัไนวาระบบ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลปຓนเปตามระบบคุณธรรม  
ดยกลเกทีไสวนราชการ฿ชຌมีดงัตอเปนีๅ ิใ คะนนี 
ใ.แ ...................................................................................... 
ใ.โ ...................................................................................... 
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มิติทีไ ไ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิตอี 
รายการ คะนน กณฑ์การ฿หຌคะนน 

แแี บทบาทของผูຌนำองค์กรตอ 

การดำนนิการกีไยวกบัจริยธรรม 
กฎหมาย ละความรับผิดชอบตอ
ตัดสิน฿จดຌานการบริหารทรัพยากร
บุคคล พืไอการกำกับดูลองค์กรทีไดี  

ินๅำหนักรຌอยละ แเี 

 ฿หຌสวนราชการตอบคำถามตอเปนีๅ ิขຌอละ แ คะนนี 
ปรดระบุจำนวนรืไองรຌองทุกข์ของขຌาราชการ฿นรอบป  

ิระบุรืไอง ละจำนวนขຌาราชการทีไรຌองทุกข์ยกตามประภท
รืไองทีไรຌองทุกข์ี 
……………………………………………………………………………………… 

1. ผูຌนำองค์กรมีกระบวนการอยางเร฿นการสรຌางบรรยากาศ
พืไอสงสริม กำกับ ละสงผล฿หຌบุคลากร฿นองค์กรปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ละมีจริยธรรม  
………………………………………………………………………………… 

2. ผูຌนำองค์กรมีสวนรวมอยางเร ฿นการพัฒนากลุมบุคลากร 
ทีไมีทักษะหรือสมรรถนะสูง฿หຌอยูกับองค์กร ละการพัฒนา
ผูຌนำ฿นอนาคตขององค์กรพืไอ฿หຌการบริหารราชการปຓนเป
อยางตอนืไอง  
………………………………………………………………………………… 

3. ผูຌนำองค์กรมีสวนรวมอยางเร฿นการปຂดอกาส฿หຌขຌาราชการ 
มีสวนรวม฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล   
………………………………………………………………………………… 

มิติทีไ 5   คุณภาพชีวิตการทำงานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน ิโเ คะนนี 
รายการ คะนน กณฑ์การ฿หຌคะนน 

แโี สภาพวดลຌอม฿นการทำงาน  
ินๅำหนักรຌอยละ แ5ี 

 1. จัด฿หຌมีอุปกรณ์ละกระบวนการจຌาหนຌาทีไสัมพันธ์ขัๅนพืๅนฐาน 
พืไออำนวยความสะดวก฿นการปฏิบัติงาน฿หຌกับบุคลากร    
ิแ คะนนี  

2. จัด฿หຌมีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขຌาราชการพลรือนสามัญทีไสะทຌอนภาพการทำงานของ 
สวนราชการดยสามารถดำนินการเดຌครอบคลุม฿นทุกมิติ 
ตกิจกรรมทีไดำนินการมีนຌอยกวาครึไงหนึไงของกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ฯ ิโ คะนนี 

3. จัด฿หຌมีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขຌาราชการพลรือนสามัญทีไสะทຌอนภาพการทำงานของ 
สวนราชการดยสามารถดำนินการเดຌครอบคลุม฿นทุกมิติ 
ละกิจกรรมทีไดำนินการมีมากกวาครึไงหนึไงของกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ฯ ิใ คะนนี 
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มิติทีไ 5   คุณภาพชีวิตการทำงานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน ิตอี 

รายการ คะนน กณฑ์การ฿หຌคะนน 

แใี ระบบการทำงานทีไอืๅอประยชน์
รวมกันระหวางปัจจกบุคคลกบั
องค์กร 

ินๅำหนักรຌอยละ 5ี 

 ฿หຌสวนราชการอธิบายระบบวิธกีารทำงานทีไสามารถชวย฿หຌ
บุคลากรสามารถทำงานเดຌตใมศกัยภาพ สามารถสรຌางสรรค์ละ
สงมอบผลงานทีไมีคุณภาพ฿หຌกับสวนราชการ ทัๅงนีๅ ตามผล 

การดำนินการทีไปรากฏ฿นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของสวนราชการ ฿นมิติดຌานการทำงาน  
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 

สวนทีไ โ ผลสัมฤทธิ์ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โ.แ ขຌอมูลกำลังคนของสวนราชการ 

รายการ 
ปทีไ n ปทีไ n-แ ปทีไ n-โ 

จำนวน สัดสวน จำนวน สัดสวน จำนวน สัดสวน 

โ.แ.แ อัตรากำลังคน       

1) ขຌาราชการ       

2) ลูกจຌางประจำ       

3) ลูกจຌางชัไวคราว       

4) พนักงานราชการ       

ผลรวมกำลังคน       

โ.แ.โ การคลืไอนเหวของขຌาราชการ       

1) การขຌารับราชการ       

- บรรจุ฿หม 
- รับอน 

- บรรจุกลับ 

- การขຌารับราชการตาม  
มาตรา 5ๆ 

      

2) การสูญสียขຌาราชการ       

- ลาออก 

- ฿หຌอน 

- กษียณอายุ 
- อืไนโ 
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โ.โ ขຌอมูลขຌาราชการของสวนราชการ 

รายการ 

ปทีไ n ปทีไ nูแ ปทีไ n-โ 

กรอบ 

ทีไมี 
จำนวน 
ิคนี 

อัตรา
วาง 

กรอบ 

ทีไมี 
จำนวน 
ิคนี 

อัตรา
วาง 

กรอบ
ทีไมี 

จำนวน 
ิคนี 

อัตรา
วาง 

แ. บริหาร          

โ. อำนวยการ          

ใ. วิชาการ          

ไ. ทัไวเป          

รวม          

หตุผลสำคัญของการปลีไยนปลง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

โ.ใ ขຌอมูลครงสรຌางอายุของขຌาราชการของสวนราชการ 

ชวงอายุ ิปี 
จำนวนขຌาราชการ ิคนี 

ปทีไ n ปทีไ n-แ ปทีไ n-โ 

ผูຌหญิง ผูຌชาย ผูຌหญิง ผูຌชาย ผูຌหญิง ผูຌชาย 

<= โไ       

โ5ูโ้       

ใเูใไ       

ใ5ูใ้       

ไเูไไ       

ไ5ูไ้       

5เู5ไ       

>=55       

รวม       

โ.ไ จำนวนบุคลากรของหนวยการจຌาหนຌาทีไ  

รายการ 
จำนวน ิคนี 

ปทีไ n ปทีไ n-แ ปทีไ n-โ 

แ. ขຌาราชการ    

โ. พนักงานราชการ    

รวม    
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โ.5 ขຌอมูลดຌานงบประมาณการ฿ชຌจาย 

รายการ 
ปทีไ n ปทีไ n-แ ปทีไ n-โ 

มูลคา สัดสวน มูลคา สัดสวน มูลคา สัดสวน 

โ.5.แ งบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจายประจำป 

      

งบประมาณรวมของสวนราชการ ิลຌานบาที       

งบประมาณรายจายประภทงบบุคลากร 
ิลຌานบาที 

      

โ.5.โ ขຌอมูลรายงานตຌนทุนรวมยกตามหลงงิน 

ิบิกจายจริงี 
      

คา฿ชຌจายบุคลากร 

คา฿ชຌจายดຌานการฝຄกอบรม 

คา฿ชຌจายดินทาง 
คาตอบทน฿ชຌสอยวัสดุ ละคา
สาธารณูปภค 

คาสืไอมราคาละคาตัดจำหนาย 

คา฿ชຌจายงินอุดหนุน 

ตຌนทุน฿นการผลิตอืไน 

รวมตຌนทุนผลผลิต ปทีไ n ปทีไ n-แ ปทีไ n-โ 

โ.5.ใ ขຌอมูลรายงานตຌนทุนกิจกรรมยอยกี ไยวกับ
บุคลากร 

   

ตຌนทุนรวมดຌานบริหารบุคลากร ิบาที    

จำนวนบุคลากรทีไ฿ชຌคำนวณ ิคนี    

ตຌนทุนตอหนวยดຌานบริหารบุคลากร    

ตຌนทุนดຌานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล    

จำนวนชัไวมง/คนการฝຄกอบรม    

ตຌนทุนตอหนวยดຌานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล    

หตุผลสำคัญของการปลีไยนปลง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

โ.ๆ.แ ผลการปฏิบัติราชการ ปรดระบุรายละอียดตัวชีๅวัดสำคัญตามบทบาทภารกิจของสวนราชการ 

  ิ฿ชຌขຌอมูลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการี 

รายการ หนวยวัด 
ปทีไ n ปทีไ n-แ ปทีไ n-โ 

ปງาหมาย ผลลพัธ์ทีไเดຌ ปງาหมาย ผลลพัธ์ทีไเดຌ ปງาหมาย ผลลพัธ์ทีไเดຌ 
ตัวชีๅวัดทีไ แ ..........................        

        

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

        

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

        

โ.ๆ.โ การบริหารผลการปฏิบัติงานละคาตอบทน 

ปทีไ ระดับผลการประมิน 
ชวงคะนน 

การประมิน 

ชวงรຌอยละ 

การลืไอนงินดือน 

จำนวนขຌาราชการ 

อำนวยการ วิชาการละทัไวเป 

n ดีดน  
   

  ดีมาก  
   

  ดี  
   

  พอ฿ชຌ  
   

  ตຌองปรับปรุง ตไำกวารຌอยละ ๆเ 
   

n-แ ดีดน  
   

  ดีมาก  
   

  ดี  
   

  พอ฿ชຌ  
   

  ตຌองปรับปรุง ตไำกวารຌอยละ ๆเ 
   

n-โ ดีดน  
   

  ดีมาก  
   

  ดี  
   

  พอ฿ชຌ  
   

  ตຌองปรับปรุง ตไำกวารຌอยละ ๆเ 
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ปรดระบุหลักกณฑ์กีไยวกับรูปบบ฿นการกำหนดรຌอยละของการลืไอนงินดือนทีไ฿ชຌของตละป 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

โ.็ ปัญหาอุปสรรค฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ผลการดำนินงานดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไสำคัญของสวนราชการพืไอการปรับปรุงวิธีการ 
กระบวนการ หรือนวทางทีไกีไยวขຌองกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทัๅงการพัฒนา หรือการตรียมการรองรับ
สถานการณ์฿นอนาคตทีไจะสงผล฿หຌสวนราชการมีผลการปฏิบัติราชการทีไสูงขึๅนหรือมีขีดความสามารถพิไมขึๅน 
หรือสามารถชวยกຌเขปัญหาหรือสถานการณ์ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไปຓนอยูของสวนราชการ  

ิปรดระบุชืไอนวัตกรรม ละสดงความชืไอมยงของนวัตกรรมดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลกับประดใน
ยุทธศาสตร์ของสวนราชการ ตลอดจนความชืไอมยงกับผนกลยุทธ์ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ  

สวนราชการ ดยสดงสาระสำคัญของวิธีการดำนินการ พรຌอมผลสัมฤทธิ่ทีไเดຌจากการดำนินการ ดยสามารถ
นบอกสารขนาด Aไ พิไมติมเดຌตามความหมาะสม) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
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บบสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จ 

ของขຌาราชการพลรือนสามัญทีไมีตอ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  
ิEmployee Survey) 

ประจำปีงบประมาณ โ56เ 
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บบสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนสามัญ  
ทีไมีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  

ประจำปี พ.ศ. โ56เ 
 

 พระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ มาตรา ใไ บัญญัติวา การจัดระบียบ 

ขຌาราชการพลรือนตຌองปຓนเปพื ไอผลสัมฤทธิ ่ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ละความคุ ຌมคา  
ดย฿หຌขຌาราชการปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ คุณธรรม ละมีคุณภาพชีวิตทีไดี ดย ก.พ. เดຌออกระบียบ ก.พ.  
วาดຌวยการรายงานกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน พืไอประยชน์฿นการปรับปรุง
ประสิทธิภาพละประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. โ55ใ สำหรับ฿ชຌ฿นการติดตามละประมนิผล
การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

ดังนัๅน พืไอปຓนการติดตามประมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿หຌปຓนเปตามบทบัญญัติ
ดังกลาว สำนักงาน ก.พ. จึงหในสมควรทำการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนสามัญ
ทีไมีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ดยขอความรวมมือจากทาน฿นการตอบบบสำรวจความคิดหในฯ นีๅ
ดยอิสระละตามความปຓนจริง ผานระบบออนเลน์ เดຌทีไ http://survey.ocsc.go.th/emp6เ ภาย฿น
วันทีไ ใแ ธันวาคม โ5ๆเ 

ความคิดหในของทานจะถูกนำเปประมวล วิคราะห์ ละสรุปผล฿นภาพรวม ดยเมมีการปຂดผย
ความคิดหในปຓนรายบุคคล ละจะถูกนำเปประกอบการจัดทำขຌอสนอพืไอปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ทัๅง฿นระดับกระทรวง กรม ละราชการพลรือนดยรวมตอเป 

 สำนักงาน ก.พ. หวังปຓนอยางยิไงวาจะเดຌรับความคิดหในละขຌอสนอนะจากทาน จึงขอขอบคุณ
มา ณ อกาสนีๅ 

 

สำนักวิจัยละพัฒนาระบบงานบุคคล 

สำนักงาน ก.พ.  
ทรศัพท์ เ โ5ไ็  แเเเ ตอ ่ ใ่้  

ทรสาร  เ โ5ไ็ แ่ๆ่ 

    

 

 

 

  

http://survey.ocsc.go.th/
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สวนทีไ แ สถานภาพ 

      

คำชีๅจง ปรดทำครืไองหมาย ✓ ลง฿น   ละติมขຌอความ฿นชองวาง 
 

แ. พศ    ชาย    หญิง 
 

โ. ปัจจุบันดำรงตำหนงประภท 

- ทัไวเประดับ   ปฏิบัติงาน   ชำนาญงาน   อาวุส   ทักษะพิศษ 

- วิชาการระดับ   ปฏิบัติการ   ชำนาญการ   ชำนาญการพิศษ   ชีไยวชาญ    ทรงคุณวุฒิ 
ู อำนวยการระดับ   ตຌน    สูง 

 

ใ. สังกัดกรม......................................................... 
 ราชการบริหารสวนกลาง 
 ราชการบริหารสวนกลาง ทีไปฏิบัติงาน฿นภูมิภาค 

 ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

 

ไ. อายุ ณ ป พ.ศ. โ5ๆเ  ิมากกวา ๆ ดือน ปัดปຓน แ ปี 
 อายุนຌอยกวาหรือทากับ ใๆ ป 
 อายุระหวาง ใ็ ู 5โ ป 
 อายุมากกวาหรือทากับ 5ใ ป 

 

 

5. อายุราชการ ิมากกวา ๆ ดือน ปัดปຓน แ ปี 
 นຌอยกวาหรือทากับ ไ ป 
 5 ู ้ ป 
 แเ ู แไ ป 
 แ5 ู แ้ ป 

 โเ ู โไ ป 
 โ5 ู โ้ ป 
 ใเ ู ใไ ป 
 มากกวาหรือทากับ ใ5 ป 
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สวนทีไ โ ความคิดหในตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
 

คำชีๅจง 
 โปรดเลือกชองทีไตรงกับความคิดเหในของทานมากทีไสุด ดังนีๅ 
หในดຌวยอยางยิไง หมายถึง ทานหในดຌวยอยางยิไงตอขຌอความดังกลาว 

หในดຌวย หมายถึง ทานหในดຌวยตอขຌอความดังกลาว 

เมหในดຌวย หมายถึง ทานเมหในดຌวยตอขຌอความดังกลาวละผูຌรับผิดชอบควรปรับปรุง 
เมหในดຌวยอยางยิไง        หมายถึง ทานเมหในดຌวยตอขຌอความดังกลาวละผูຌรับผิดชอบควรปรับปรุงอยางรงดวน 

เมทราบขຌอมูล หมายถึง ทานเมทราบขຌอมูล฿นรืไองดังกลาวหรือทานเมกีไยวขຌอง฿นรืไองนีๅ 

 

อภิธานศัพท์ 
ขຌอความ คำจำกัดความ 

สวนราชการ ระดับกรมหรือทียบทา 

หนวยงาน ระดับสำนัก/กอง 
ผูຌบังคับบัญชาดยตรง ผูຌบังคับบัญชาหนือขึๅนเป แ ระดับ 

กลุมผูຌบริหารระดับสูง   ตำหนงรองหัวหนຌาสวนราชการระดับกรมหรือทียบทาขึๅนเป 

หนวยงานทรัพยากรบุคคล กองการจຌาหนຌาทีไ หรือหนวยงานอืไนทีไมีภารกิจชนดียวกัน 

 

คำถาม 

หใน
ดຌว

ย  
  

อย
างยิ

ไง 
หใน

ดຌว
ย 

เม
หใน

ดຌว
ย 

เม
หใน

ดຌว
ย 

อย
างยิ

ไง 
เม

ทร
าบ

ขຌอ
มูล

 
แ. นยบายละผนงานดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
ของทานมีสวนชวยสนับสนุน฿หຌหนวยงานของทานบรรลุผลสำรใจตามพันธกิจ 

     

โ. ทานหในวาหนวยงานของทานมีกำลังคนพียงพอ฿นการปฏิบัติภารกิจ      

ใ. ทานหในวาสวนราชการของทานมีการสรรหา บรรจุ ละตงตัๅงสอดคลຌองกับ
ความจำปຓนของสวนราชการ 

     

ไ. สวนราชการของทานมีนยบายอยางชัดจน฿นการพัฒนาบุคลากร      

5. สวนราชการของทานมีการคัดลือกละพัฒนาขຌาราชการทีไดี ทำ฿หຌเดຌ 
กลุมบุคคลทีไมีทักษะละสมรรถนะสูง 

     

ๆ. ทานชืไอมัไนวาผูຌบริหารของสวนราชการของทานปຓนบบอยางทีไดี      
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คำถาม 

หใน
ดຌว

ย  
  

อย
างยิ

ไง 
หใน

ดຌว
ย 

เม
หใน

ดຌว
ย 

เม
หใน

ดຌว
ย 

อย
างยิ

ไง 
เม

ทร
าบ

ขຌอ
มูล

 

.็ สวนราชการของทานมีการสงสริม฿หຌมีการพัฒนาผูຌบังคับบัญชาทุกระดับ 

อยางตอนืไอง 
     

่. ทานมีความพึงพอ฿จตอภาพรวมของประสิทธิภาพการดำนินกิจกรรม 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
     

.้ ขຌอมูลสวนบุคคลของทาน฿นระบบฐานขຌอมูลสารสนทศการบริหารทรัพยากร 
บุคคลมีความถูกตຌองละปຓนปัจจุบัน  

     

แเ. ทานหในวาคา฿ชຌจาย฿นการดำนินกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มีความคุຌมคา ชน การฝຄกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน ปຓนตຌน 
     

แแ. ทานมีความพึงพอ฿จตอการพัฒนาระบบทคนลยสีารสนทศ฿นการ฿หຌบริการ 
 ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿นสวนราชการของทาน 

     

แโ. สวนราชการของทานมีการสรมิสรຌางรงจูง฿จพืไอ฿หຌกิดความผูกพันตอองค์กร      

แใ. ทานเดຌรับการสงสริม฿หຌมีความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ      

แไ. สวนราชการของทานนำผลการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จมาปรบัปรุง 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

     

แ5. ผูຌบังคับบัญชาดยตรงของทาน฿หຌคำนะนำ฿นการทำงาน ละสนบัสนุนทาน 
฿นการพัฒนาละรียนรูຌอยูสมอ 

     

แๆ . การประมินผลการปฏิบัติงาน฿นสวนราชการของทานสามารถจำนก/ 
ยกระดับผลการปฏิบัติงานเดຌอยางชัดจน 

     

แ็ . ทานเดຌรับการพัฒนาความรูຌ ทักษะ ละสมรรถนะทีไสอดคลຌองกับผลการประมินผล
การปฏิบัติงาน 

     

แ่ . การพิจารณาลืไอนงินดือน฿นสวนราชการของทานสะทຌอนผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคลอยางทຌจริง 

     

แ้. ทานหในวา การลืไอนงินดือน฿นปัจจุบัน สรຌางรงจูง฿จ 

฿นการปฏิบัติราชการเดຌปຓนอยางดี 
     

โเ. สวนราชการของทานมีการสืไอสาร฿หຌขຌาราชการเดຌรับรูຌ รบัทราบ หลักกณฑ ์
วิธีการ ขัๅนตอน กระบวนการตางโ กีไยวกับการบรหิารทรัพยากรบุคคลอยาง
สมไำสมอ 
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โแ. ทานสามารถขຌาถึงชองทางการอุทธรณ์ละรຌองทุกข์ ดยชืไอมัไนวาจะเมสงผล
กระทบตอตนอง 

     

โโ. ทานหในวาการดำนินการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
ทีไทานสังกัด ชน การตงตัๅง การยຌาย การลืไอนงินดือน ละการพัฒนา 
ปຓนเปตามหลักคุณธรรม ความสามารถ ละผลงาน 

     

โใ. สวนราชการของทานมีการสรຌางสภาพวดลຌอม ละบรรยากาศ฿นการทำงาน  
ทีไสนับสนุน฿หຌทานสามารถ฿ชຌศักยภาพเดຌอยางตใมทีไ 

     

โไ. สวนราชการของทานมีการ฿ชຌทคนลยีทีไสงสริมละสนับสนุน฿หຌทาน
สามารถปฏิบัติราชการเดຌอยางคลองตัว ละมีประสิทธิภาพ 

     

โ5. สวนราชการของทานจดัสวสัดกิารทีไเม฿ชสวัสดิการภาคบังคับตามกฏหมาย 
เดຌตรงกับความตຌองการของขຌาราชการ ชน การจัดรຌานคຌา/รຌานอาหารสวสัดิการ 
การสงคราะห์ขຌาราชการกรณีตาง โ ิ ชน ประสบภัยพิบัติ ตงงาน จใบปຆวย 
ฯลฯี การจัดสถานทีไ/อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย ปຓนตຌน 

     

โๆ . ทานมีความพึงพอ฿จตอสวัสดกิารละสิไงอำนวยความสะดวกทีไสวนราชการ
จัดตรียม฿หຌ 

     

โ็ . สวนราชการของทานสงสริมกจิกรรมนันทนาการพืไอสรຌางความสัมพันธ์อันดี
ระหวางผูຌบริหารของสวนราชการกับขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงาน 

     

โ่ . ความสัมพันธ์ดยรวมของบุคลากร฿นสวนราชการของทาน ปຓนเปอยาง  
มีมิตรภาพ ฿หຌกียรติ มีเมตรีจิต ละมีความเวຌวาง฿จตอกัน 
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สวนทีไ ใ ภาพรวมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

แ. ฿นภาพรวม หนวยงานของทานมีความปรง฿สละปຓนธรรม฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  ฿ช      เม฿ช 
โ. ฿นรอบปทีไผานมา ทานคยคิดทีไจะลาออกจากราชการหรือเม 
  ฿ช      เม฿ช 
ใ. ฿นรอบปทีไผานมา ทานคยคิดทีไจะขออนเปยังสวนราชการอืไนหรือเม 
  ฿ช      เม฿ช 
ไ. ทานคิดวาสวนราชการของทานควรปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลรืไอง฿ดอยางรงดวน ิ ลือกพียง ใ ลำดับ  ี

 การสรรหาบุคลากร 

 การตงตัๅง ยกยຌาย 

 การประมินผลการปฏิบัติราชการ 

 การลืไอนงินดือน 

 การพัฒนาความรูຌ ทักษะ ละสมรรถนะของขຌาราชการ 

 การสรຌางบรรยากาศทีไดี฿นการทำงาน 

 การจัด฿หຌมีสวัสดิการอืไน฿หຌผูຌปฏิบัติงาน฿นสังกัดนอกหนือจากทีไกฎหมายกำหนดเวຌลຌว 

 การปรับปรุงอาคารสถานทีไ อุปกรณ์ ครืไองมือ฿นการทำงาน 

 การพัฒนาความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ 

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตดຌานการทำงาน สุขภาพ การงิน ละสังคม 

 

 

    ขอขอบคุณทานทีไ฿หຌความรวมมือตอบบบสำรวจ฿นครัๅงนีๅ    
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สวนราชการ 
ทีไเมจัดสงบบรายงาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปี 
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จำนวนสวนราชการระดับกรม 
ทีไเมจดัสงบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 

กระทรวง จำนวน 
สำนักนายกรัฐมนตรี ใ 

กระทรวงคมนาคม แ 

กระทรวงมหาดเทย แ 

กระทรวงศึกษาธิการ โ 

กระทรวงอุตสาหกรรม แ 

สวนราชการเมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ไ 
 

 


