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หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล ส านักงาน ก.พ.    

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดภารกิจของคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในฐานะผู้จัดการงานบุคคลของ
รัฐบาลให้สอดคล้องกับทิศทางการบริหารราชการ และกระจายอ านาจการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้
ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการมากขึ้น โดยต้องจัดระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพล
เรือนให้เป็นไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า ข้าราชการปฏิบัติ
ราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนด าเนินการก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพ่ือรักษาความเป็น
ธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ก.พ.และส านักงาน ก.พ. จึงส่งเสริมให้ส่วนราชการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 มิติ 17 ปัจจัย
ประกอบด้วย มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (4 ปัจจัย) มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (4 ปัจจัย)  มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (4 ปัจจัย) มิติที่ 4 ความ
พร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (2 ปัจจัย)  และมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างาน (3 ปัจจัย) เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล แล้วติดตามตรวจสอบประเมินผลและจัดท าเป็นรายงานประจ าปีเกี่ ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนเสนอต่อ ก.พ.และคณะรัฐมนตรี ต่อไป  

1. ผลกำรตรวจสอบประเมินผล 

1.1 ระบบรำชกำร และข้ำรำชกำร ส่วนราชการและจังหวัดที่ได้รับการส่งเสริมและ
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) มีจ านวนรวม
ทั้งสิ้น 149 ส่วนราชการ จ าแนกเป็นส่วนราชการระดับกรมใน 19 กระทรวง จ านวน 140 ส่วนราชการ กับ
หน่วยราชการอิสระ 9 ส่วนราชการ และจังหวัด 75 จังหวัด โดยมีข้าราชการพลเรือนในสังกัด จ านวน 
362,767 คน ซึ่งมีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นองค์การกลางบริหารงานบุคคล 

ส านักงาน ก.พ. ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบประเมินผลด าเนินการบริหารทรัพยากร
บุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกส่วนราชการและจังหวัด ปรากฎว่า
มีส่วนราชการ 116 กรม และจังหวัด 55 จังหวัด ได้ท าการประเมินตนเอง (Self assessment) ตามแบบ
รายงานที่ ก.พ.ก าหนดและส่งกลับคืน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 77.85 และ 73.33 ของส่วนราชการและจังหวัดที่
ได้รับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามล าดับ 

นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ.ยังได้ท าการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
ข้าราชการต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด โดยมีข้าราชการสังกัดราชการบริหาร
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กลุ่มสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด  
(จ านวน 55  จังหวัด) 

กลุ่มสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม  
(จ านวน 116  กรม) 

 

ส่วนกลางตอบแบบส ารวจ จ านวน 12,220 ราย และข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคตอบแบบ
ส ารวจ จ านวน 14,143 ราย 

1.2 ผลกำรประเมินสถำนภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 2552 
การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการประเมินตามกรอบ

มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติ คือ 
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  (Quality of 

work-life and Work-life balance) 
โดยการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการประจ าปี 2552 ได้จ าแนก

ผลการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลออกเป็นกลุ่ม ดังนี้ 
ส่วนราชการและจังหวัดที่ได้คะแนน 80-100 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ กลุ่ม “ดีมำก” 
ส่วนราชการและจังหวัดที่ได้คะแนน 60-79 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ กลุ่ม “ด”ี 
ส่วนราชการและจังหวัดที่ได้คะแนน 40-59 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ กลุ่ม “พอใช้” 
ส่วนราชการและจังหวัดที่ได้คะแนน < 39 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ กลุ่ม “ควร

ปรับปรุง 
ผลการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลสรุปพอสังเขปได้ ดังนี้ 
1.2.1 ส่วนราชการและจังหวัดบริหารทรัพยากรบุคคลได้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน 75 

กรมหรือร้อยละ 65 และ 33 จังหวัดหรือร้อยละ 60 โดยส่วนราชการและจังหวัดที่ได้คะแนนประเมินในระดับ
ควรปรับปรุงมี 41 กรมหรือร้อยละ 35 และ 22 จังหวัดหรือร้อยละ 40 ดังนี้ 

 
 
 

 
1.2.2 เมี่อท าการ 
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1.2.2 เมื่อท าการประเมินตามองค์ประกอบใน 5 มิติ พบว่า ส่วนราชการและจังหวัด

มีคะแนนการประเมินในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 51.93 ซึ่งแสดงว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ข้าราชการพลเรือนอยู่ในระดับ “พอใช”้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับหนึ่ง แต่ยังควรได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ต่อไป ดังนี้ 

 
 

ส าหรับคะแนนการประเมินใน 5 มิติ ปรากฎว่ากรมและจังหวัดยังมีข้อจ ากัดในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลด้านยุทธศาสตร์และแผน และด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ย
น้อยที่สุด ในมิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ร้อยละ 45.43 และในมิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 49.6 

ส่วนในมิติอ่ืนๆ ที่เหลือมีคะแนนรวมเกินกึ่งหนึ่งและใกล้เคียงกัน คือ ในมิติที่ 5 
คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน มิติที่ 2 ประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และมิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้คะแนนร้อยละ 55.9 54.87 
และ 53.85 ตามล าดับ 

1.2.3 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยตามแต่ละมิติของกรอบมาตรฐานความส าเร็จ พบว่า 
1.2.3.1 มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ส่วนราชการมีความก้าวหน้า

ในการด าเนินการเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลมากที่สุด รองลงมา คือการบริหารและ
วางแผนก าลังคน ส่วนการบริหารก าลังคนที่มีทักษะความสามารถสูง และการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร 
ส่วนราชการมีการด าเนินการน้อยที่สุด ส าหรับจังหวัดก็เป็นไปในท านองเดียวกัน คือมีความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลมากที่สุด ส่วนในเรื่องการบริ หารก าลังคนที่มี
ทักษะความสามารถสูง จังหวัดมีการด าเนินการน้อยสุด 

1.2.3.2 มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนราชการให้
ความส าคัญในเรื่องการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลมากที่สุด รองลงมาได้แก่ 
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การจัดการฐานข้อมูลบุคคล ส าหรับจังหวัดให้ความส าคัญกับการจัดการฐานข้อมูลบุคคลมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพ่ือใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและเรื่องความคุ้มค่าในเรื่องการ
บริหารทรัพยากรบุคคล โดยส่วนราชการและจังหวัดให้ความส าคัญกับการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลน้อยที่สุด 

1.2.3.3 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนราชการและ
จังหวัดให้ความส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินการในเรื่องการธ ารงรักษาไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติงานที่จ าเป็นต่อการท างาน 
และการสร้างความพึงพอใจของข้าราชการต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลมากที่สุด ส่วนการด าเนินการ 
ในเรื่องระบบบริหารผลการปฏิบัติงานมีน้อยที่สุด 

ปัญหาที่พบคือ ส่วนราชการและจังหวัดยังมีปัญหาในเรื่องการด าเนินการ
ในเรื่องระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ทางราชการไม่ได้ใช้การประเมินผล
การปฏิบัติงานมาเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจัง เมื่อมีการปรับปรุงระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงานใหม่ที่มีระบบ ขั้นตอน และเครื่องมือที่ส่วนราชการต้องด าเนินการอย่างเคร่งครัด 
ในช่วงรอยต่อจึงมีความไม่ราบรื่นในภาคปฏิบัติมากพอสมควร ซึ่งจ าเป็นต้องไดรับการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

1.2.3.4 มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนราชการ
และจังหวัดให้ความส าคัญกับความถูกต้องในการออกค าสั่งตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการออก
ค าสั่งเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน ทะเบียนประวัติของข้าราชการพลเรือน และการปฏิบัติการอื่น 
พ.ศ. 2535 และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
ของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และให้ความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเปิดเผย 
มีช่องทางให้ข้าราชการสอบถาม ร้องเรียน หรือร้องทุกข์ มากกว่าการเปิดโอกาสให้ข้า ราชการมีส่วนร่วม
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.2.3.5 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน ส่วนราชการและจังหวัดส่วนใหญ่มุ่งเน้นการด าเนินการในเรื่องสภาพแวดล้อม บรรยากาศ ระบบงาน 
รองลงมาคือ การจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

1.2.4 ส่วนราชการและจังหวัดระบุปัญหาที่ท าให้การบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานว่า มีสาเหตุหลักจากการที่มีภาระงานประจ ามาก ไม่ค่อยมีการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
งาน ประกอบกับระบบ ระเบียบ ก.พ. ในหลายๆ เรื่อง ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ ท าให้การสร้างความรู้
ความเข้าใจและการมีคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งการให้ค าปรึกษาแนะน ายังไม่เต็มที่ ส่งผลให้ส่วนราชการ
และจังหวัดซึ่งมีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรการบริหารและขาดความรู้ความเข้าใจอยู่แล้ว ไม่มีความพร้อมในการ
ด าเนินการด้วยตนเองในระยะแรก 

1.3 กำรน ำข้อมูลปปใช้ประยยชน  ส่วนราชการอาจน าผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วน ก .พ. และส านักงาน ก.พ. อาจใช้ผล
การประเมินไปด าเนินการ ดังนี้ 
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1) เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนานโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารทรัพยากร

บุคคลของราชการพลเรือนระดับมหภาค 
2) เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ก าหนดกลยุทธ์วิธีการในการวางแผนส่งเสริมและสนับสนุน

การพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการให้ได้มาตรฐาน 
3) เป็นแนวทางและวางแผนในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ส่วนราชการในภาคปฏิบัติ โดย 
กลุ่ม ดีมำก และ ดี ควรส่งเสริมสนับสนุนด้วยการพัฒนาเพ่ิมเติม และการให้

ค าปรึกษาแนะน าตามความจ าเป็น 
กลุ่มพอใช้ และควรปรับปรุง ควรส่งเสริมสนับสนุนโดยการเข้าร่วมกระตุ้นในการ

ปฏิบัติการ การพัฒนา การให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างใกล้ชิดเป็นประจ าตามช่วงเวลาที่ก าหนดหรือใกล้ชิ ด
ตามความจ าเป็นของส่วนราชการและจังหวัด 

2. กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร 

การส ารวจความพึงพอใจของข้าราชการต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและ
จังหวัด พบว่า ข้าราชการมีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไปในทิศทางเดียวกัน โดยพิจารณา
จากค่าคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 ซึ่งเป็นความคิดเห็นในระดับความพึงพอใจ “ปม่แน่ใจ” 
โดยจ าแนกรายละเอียดได้ ดังนี้ 
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2.1 ล าดับความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ค่าคะแนนในการจัดล าดับความพึงพอใจล าดับที่ 1-10 
มีล าดับที่สอดคล้องตรงกันเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าคะแนนล าดับสูงสุด-ต่ าสุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่แตกต่างกัน 

2.2 การส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
และจังหวัดรวม 10 ประเด็น ปรากฎว่า มีเพียง 2 ประเด็น ที่ข้าราชการมีความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจ 
“เห็นด้วย” คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.69) และบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(คะแนนเฉลี่ย 3.55) 

2.3 ระดับความพึงพอใจ “ปม่แน่ใจ” มี 8 ประเด็น ได้แก่ ความคิดเห็นต่อผู้บริหารระดับสูง 
(คะแนนเฉลี่ย 3.31) วัฒนธรรมการมุ่งเน้นผลงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.30) วัฒนธรรมองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 
3.29) ความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชา (คะแนนเฉลี่ย 3.20) ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน่วยงานทรัพยากรบุคคล 
(คะแนนเฉลี่ย 3.08) การเรียนรู้และการพัฒนา (คะแนนเฉลี่ย 3.07) การด าเนินการตามระบบคุณธรรม 
(คะแนนเฉลี่ย 2.96) และความก้าวหน้าในสายอาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 2.90) 

3. ปัญหำและอุปสรรค 

ในการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลตามมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การส ารวจความพึงพอใจของข้าราชการต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
และผลการประเมิน/ส ารวจดังกล่าว มีปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

3.1  ปัญหำเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีกำรประเมินสถำนภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
ส่วนรำชกำร ซึ่งในหลักการการใช้กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการ (HR Scorecard) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการ เป็นแนวคิดที่ถูกต้อง เหมาะสม และกระตุ้นให้เกิดการบริหารคุณภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ แต่ในทางปฏิบัติยังมีปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการ แนวทางหรือข้อก าหนด
มาตรฐาน เทคนิคและวิธีการประเมิน ซึ่งมีผลกระทบต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการประเมิน
ไม่ว่าจะน าเสนอผลออกมาในรูปแบบใดก็ตาม กล่าวคือ 

1) วัตถุประสงค์ของ HR Scorecard เพ่ือเป็นแนวทาง (Guide) ในการกระตุ้นส่งเสริม
ให้ส่วนราชการและจังหวัดมีการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
ในชั้นต้น ส านักงาน ก.พ.ต้องมั่นใจได้ว่าส่วนราชการได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดอย่างจริงจัง แล้ว 
จึงจะท าการประเมินตรวจสอบต่อไป 

แต่ในข้อเท็จจริง ส่วนราชการและจังหวัดส่วนใหญ่ยังมีความรู้ความเข้าใจไม่ชัดเจนนัก
เกี่ยวกับเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของ HR Scorecard และการประเมินตรวจสอบ หลายส่วนราชการ
จึงยังไม่ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
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ส่วนราชการ (HR Scorecard) อย่างจริงจัง และมีผลต่อเนื่องไปสู่การประเมินตนเองว่าจะมีพ้ืนฐานของการ
ปฏิบัติจริงหรือมีผลกระทบต่อส่วนราชการหรือไม่ อย่างไร 

2) HR Scorecard และแบบที่ใช้ประเมินซึ่งมาจากองค์ประกอบของ HR Scorecard 
เช่นกัน เหมาะต่อการใช้เป็นแนวทาง (Guide) ในการน าไปปรับใช้ปฏิบัติมากกว่าที่จะน ามาเป็นแบบประเมิน
ตนเอง เนื่องจากข้อก าหนดหนึ่ง จะมีแนวทางปฏิบัติได้หลายเรื่อง/หลายขั้นตอน/หลายทางเลือก แต่เมื่อ
น ามาใช้เป็นแบบประเมินก็เกิดปัญหาว่าต้องท าเรื่องใดบ้าง มากน้อยแค่ไหน จึงจะสามารถประเมินว่าได้
คะแนนระดับใดในข้อก าหนดนั้น 

3) เกณฑ์การวัดหรือการให้ค่าคะแนนประเมินตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PDCA) 
สะท้อนเกณฑ์การวัดข้อมูล “เชิงปริมาณ” เป็นหลัก ไม่สามารถวิเคราะห์เชิงคุณภาพได้ เพราะชี้ได้เพียงว่ามี
การด าเนินการในขั้นตอนนั้น แต่ไม่ได้ชี ้ให้เห็นว่าการด าเนินการตามขั้นตอนนั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง  
มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพที่ควรได้คะแนนการประเมินในระดับนั้นหรือไม่ อย่างไร เมื่อเทียบกับ
มาตรฐาน (Standard) ที่ก าหนดไว้ ประกอบกับการปฏิบัติตามข้อก าหนดในความเป็นจริงอาจไม่ได้เริ่มที่ 
P-Plan ก็ได้ ท าให้คะแนนการประเมินสับสนและยากต่อการวิเคราะห์ผล 

4) การประเมินตนเอง (Self assessment) ฝ่ายเดียว ท าให้ไม่มีหลักประกันของการคาน
และถ่วงดุลในการประเมินที่ถูกต้องและเที่ยงธรรม เมื่อเทียบกับระบบบริหารคุณภาพอ่ืนๆ ที่ให้ความส าคัญ
กับการประเมินตนเองโดยผู้ที่อยู่ในองค์กร (Internal Audit) และการตรวจรับรองระบบจากองค์กรภายนอก 

3.2  ปัญหำเกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรของส่วนรำชกำร 
1) ส่วนราชการและจังหวัดยังเคยชินกับการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในแบบงานประจ า (Routine) ที่มุ่งปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ. ก าหนดได้
อย่างถูกต้องเป็นหลัก แต่เมื่อมีการกระจายอ านาจให้ส่วนราชการรับผิดชอบเอง มีผลให้ต้องคิด วางแผน
พัฒนางาน และปฏิบัติการเองเป็นหลัก จึงเกิดความไม่พร้อมในช่วงรอยต่อนี้ 

2) ผู้บริหารของส่วนราชการเป็นจ านวนมากที่ยังให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในกระบวนการต่างๆ ที่เป็นภาพรวมไม่มากนัก มักมุ่งไปที่การบรรจุแต่งตั้งเป็นหลัก ท าให้ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการไม่ได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าไปเท่าที่ควร 

3) ข้าราชการหลายหน่วยงานมีความรู้สึกว่าทางก้าวหน้าในสายอาชีพ บ าเหน็จ
ความชอบ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ที่พึงได้รับ ไม่ได้พิจารณาและด าเนินการให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม 
มีผลกระทบท าให้ข้าราชการขาดความเชื่อมั่นและไม่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงาน 

4) ส่วนราชการยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษา วิเคราะห์สภาพก าลังคน เพ่ือการ
วางแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบครบวงจร และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่าง
เหมาะสม 
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3.3  ปัญหำเกี่ยวกับควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำน หน่วยงำน และบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน

ด้ำนบุคคล 
1) บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลยังไม่ได้รับการพัฒนา

ความรู้ความเข้าใจในงานตามกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ โดยมีส่วนราชการน้อยแห่งมาก  
ที่จะมีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคคลรองรับการท างานในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้อย่างแท้จริง  

2) หน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการยังมีข้อจ ากัดในการธ ารง
รักษาผู้มีวิชาชีพหรือมีความรู้ความสามารถสูงปฏิบัติงานต่อเนื่องได้  เนื่องจากระบบใช้เป็นทางผ่านในการ
ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งหลักอ่ืนๆ ของหน่วยงาน มีผลให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการมิได้พัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานเป็น “ผู้มีวิชาชีพเฉพาะด้าน” ที่มีความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ และการแก้ไขปัญหาแบบมือ
อาชีพ เฉกเช่นองค์การโดยทั่วไปในภาคเอกชน 

3) การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการเป็นจ านวนมากด าเนินการโดย
ผู้เกี่ยวข้องเป็นหลัก โดยยังไม่มีกลยุทธ์ วิธีการ และช่องทางในการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายในและ
ข้าราชการโดยทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน  

3.4  ปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนขององค กำรกลำงบริหำรงำนบุคคล 
1) การก าหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบที่เป็นมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ที่บางส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากกฎหมายเดิมยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานและข้าราชการโดยทั่วไป 

2) ในการด าเนินการตามนโยบาย ระบบ และระเบียบของ ก.พ. ในเรื่องที่เป็นเทคนิค
หรือหลักการใหม่ ส่วนราชการยังมีความรู้ความเข้าใจในเจตนารมณ์ สาระส าคัญ และขั้นตอนด าเนินการ  
ไม่มากนัก ในช่วงแรกจึงมีความต้องการคู่มือและแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจนส าหรับประกอบการ
ท างานของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ส่วนราชการมีความต้องการให้องค์การกลางบริหารงานบุคคลสนับสนุนและ
ช่วยเหลือให้การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีระบบ  
และต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ๆ ซึ่งหน่วยงานกลางมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ อยู่แล้ว 

4) ส่วนราชการมีความต้องการให้องค์การกลางบริหารงานบุคคลยกระดับในการให้
ค าปรึกษาแนะน าส่วนราชการให้สามารถด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

4. ข้อเสนอแนะ 

4.1  เทคนิคและวิธีกำรประเมินผลสถำนภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร   
แนวคิดและวิธีการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการเป็นเครื่องมือที่เหมาะสม  
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ในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ แต่ควรปรับปรุงข้อก าหนด เทคนิคและวิธีการประเมิน 
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเสนอแนะให้อิงแนวคิดจากระบบการบริหารจัดการคุณภาพต่างๆ เข้ามาปรับใช้ ดังนี้ 

1) ข้อก าหนดมาตรฐาน (Standard) ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ยังคง
เสนอให้ยึดกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 5 มิติ 17 ปัจจัย ตามแนวทาง HR Scorecard เป็นข้อก าหนด
มาตรฐานในเรื่องนี้ แต่ ส านักงาน ก.พ. ควรก าหนดแนวทาง รูปแบบ เครื่องมือ ในการด าเนินการตาม
ข้อก าหนดแต่ละข้อ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ (Guide) ให้ส่วนราชการด าเนินการอย่างจริงจัง 

2) ปรับเกณฑ์การประเมินให้สามารถสะท้อนได้ทั้ง “เชิงปริมาณ” และ “เชิงคุณภาพ” 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินใน 2 ลักษณะ คือ 
 ลักษณะแรก ประเมินว่าหน่วยงานนั้นได้ด าเนินการตามข้อก าหนดนั้นหรือไม่ ซึ่งโดย
พ้ืนฐานที่สุดก็คือมีการวางแผนและด าเนินการในเรื่องนั้นแล้วเสร็จถึงข้ันตอนตามที่ก าหนดไว้ในแผนงาน 
 ลักษณะที่สอง ประเมินว่าการด าเนินงานในเรื่องนั้นมีหลักฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงาน
หรือไม่ และหลักฐานเหล่านั้นได้ด าเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม และมีคุณภาพเพียงพอที่จะท าให้งานนั้น
บรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร 

3) ปรับปรุงผู้ประเมินให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามีการประเมิน
ได้ถูกต้องตามกรอบมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีคุณภาพในการด าเนินการเหมาะสม 
โดยเสนอให้มีการประเมินใน 2 ระดับ คือ 
 ระดับแรก ระดับการประเมินภายในหน่วยงาน (Internal Audit) โดยผู้ประเมินจะต้อง
ผ่านการอบรมและได้ประกาศนียบัตรรับรองจากส านักงาน ก.พ. ว่าสามารถประเมินสถานภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามที่ก าหนดไว้ได้ 

ระดับที่สอง เป็นการตรวจประเมินรับรองระบบ (Audit) จากองค์การภายนอก
ส่วนราชการ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน ก.พ. ให้เป็นองค์การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามโครงการนี้ได้ โดยผู้ท าหน้าที่ในการตรวจประเมินรับรองระบบในภาคปฏิบัติจะต้องสอบผ่านและได้
ประกาศนียบัตรรับรองจากส านักงาน ก.พ. 

4) การประเมินสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการอาจใช้มาตรฐาน 
“ผ่าน” หรือ“ไม่ผ่าน” เป็นหลัก แต่ถ้าผ่านก็อาจจัดระดับของการผ่านเป็นการภายในได้ตามความเหมาะสม 

4.2  ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำคปฏิบัติของส่วนรำชกำร 
1) ส่วนราชการควรปรับปรุงการท างานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบ

แผนงาน ที่มุ่งศึกษา วิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) และวางแผนปฏิบัติ (Action Plan) รองรับ
อย่างเป็นระบบทั้งแผนงานพัฒนา แผนงานประจ า และอื่นๆอย่างครบถ้วน และมีงบประมาณค่าใช้จ่าย
อย่างเหมาะสม 

2) ส่วนราชการควรมีแผนการเตรียมก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไว้ทดแทนในต าแหน่งหลักของหน่วยงานทรัพยากรบุคคลไว้ล่วงหน้า และมีแผนในการพัฒนา
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เตรียมตัวบุคคลให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนราชการที่มักมีการโยกย้ายหรือ
เลื่อนข้าราชการในสายงานอ่ืนมาปฏิบัติงานในต าแหน่งหลักของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล 

3) ส่วนราชการควรมีแผนการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยสอดประสานกับแผนการพัฒนาบุคลากรของ ก.พ. ด้วย 

4.3  ด้ำนหน้ำที่และบทบำทขององค กำรกลำงบริหำรงำนบุคคล ก.พ. ในฐานะองค์การ
กลางบริหารงานบุคคล ควรด าเนินการในการก าหนดนโยบาย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งส่งเสริมให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการในภาคปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ก.พ. ควรก าหนดนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการ และมีการติดตามประเมินผล ตรวจสอบทบทวน และปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยัง เป็นปัญหา
อย่างทันท่วงท ี

2) ส านักงาน ก.พ. ควรมีแนวทางในการชี้แจง เผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจกับ
ส่วนราชการเกี่ยวกับระบบ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคลใหม่ๆ โดยใช้รูปแบบวิธีการ
ที่หลากหลาย ให้ครอบคลุมทั้งความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ รูปแบบและเครื่องมือ 
และการน าไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆ 
ให้แก่ส่วนราชการเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ 

3) ส านักงาน ก.พ.และส่วนราชการ ควรมีแผนและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
ในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ด้วยวิธีการพัฒนา  
ที่หลากหลายและเข้าถึงผู้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง 

4) ส านักงาน ก.พ. ควรมีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีแผนการปฏิบัติงานและรูปแบบ
ในการให้ค าปรึกษาแก่ส่วนราชการอย่างหลากหลาย ใกล้ชิด และสม่ าเสมอ 

ทั้งนี้ ในการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการ ก.พ. และส านักงาน ก.พ. ควรใช้มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Scorecard) เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นและพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการให้เกิดการบริหารคุณภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยถือเป็นมาตรการหลักในการ
ยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการภาครัฐให้ด าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมี
คุณภาพชีวิตการท างานที่ดี 
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