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รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือน ป�งบประมาณ 2558 (1) 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน 

ป�งบประมาณ 2558 
 
 สํานักงาน ก.พ. ได�ส�งเสริมให�ส�วนราชการดําเนินการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
มาตรฐานความสําเร็จด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ซ่ึงประกอบด�วย 5 มิติ ได�แก� มิติท่ี 1 
ความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร9 มิติที ่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 3    
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 4 ความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 5 
คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทํางาน แล�วติดตามตรวจสอบประเมินผล และ
จัดทําเปAนรายงานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือนสามัญประจําปD สาํหรับรายงาน 
ประจําปDงบประมาณ 2558  สรุปได�ดังนี้ 

1. สภาพกําลังคนในภาคราชการ 

 1.1 ณ ปDงบประมาณ 2558 ภาคราชการมีกําลังคนในฝHายพลเรือนรวมทั้งส้ิน 2,157,690 คน ซ่ึงคิดเปAน
ร�อยละ 3.29 ของจํานวนประชากรของประเทศไทย 65.73 ล�านคน โดยกําลังคนภาครัฐในฝHายพลเรือน
ประกอบด�วยข�าราชการเปAนกลุ�มหลัก คือ มีจํานวน 1,293,213 คน (ร�อยละ 59.94) รองลงมาเปAนลูกจ�างชั่วคราว 
จํานวน 332,570 คน (ร�อยละ 15.41) พนักงานจ�าง จํานวน 200,902 คน (ร�อยละ 9.31) ลูกจ�างประจํา จํานวน 
175,090 คน (ร�อยละ 8.11) และพนักงานราชการ จํานวน 155,915 คน (ร�อยละ 7.23) 

 1.2 กําลังคนภาครัฐในฝHายพลเรือนกลุ�มที่เปAนข�าราชการ จําแนกออกเปAน 12 ประเภท โดยข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีจํานวนมากที่สุด คือ 429,592 คน (ร�อยละ 33.22 ของจํานวนข�าราชการทั้งหมด) 
รองลงมา ได�แก� ข�าราชการพลเรือนสามัญ ซ่ึงมีจํานวน 375,571 คน (ร�อยละ 29.04) ส�วนข�าราชการท่ีมีจํานวน
กําลังคนน�อยที่สุด 2 ลําดับท�าย ได�แก� ข�าราชการอัยการ ซ่ึงมีจํานวน 3,513 คน (ร�อยละ 0.27) และข�าราชการ
รัฐสภาสามัญ ซ่ึงมีจํานวน 3,129 คน (ร�อยละ 0.24) 

 1.3 กําลังคนในราชการพลเรือนมีจํานวนทั้งสิ้น 767,544 คน โดยข�าราชการเปAนกําลังคนกลุ�มหลัก    
ซ่ึงมีจํานวน 375,571 คน (ร�อยละ 48.93) รองลงมาเปAนลูกจ�างช่ัวคราว จํานวน 208,717 คน (ร�อยละ 27.19) 
พนักงานราชการ จํานวน 105,495 คน (ร�อยละ 13.75) และลูกจ�างประจํา จํานวน 77,761 คน (ร�อยละ 10.13) 

 1.4 กระทรวงที่มีกําลังคนมากที่สุด ได�แก� กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีกําลังคนรวม 280,827 คน 
(ร�อยละ 36.59 ของกําลังคนในราชการพลเรือน) สําหรับกระทรวงที่มีกําลังคนน�อยท่ีสุด ได�แก� กระทรวงวิทยาศาสตร9 
และเทคโนโลยี ท่ีมีกําลังคนเพียง 1,211 คน (ร�อยละ 0.16) 
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 1.5 ในปDงบประมาณ 2558 ข�าราชการพลเรือนสามัญ มีจํานวน 375,571 คน โดยเปAนผู�ดํารงตําแหน�ง
ประเภทวิชาการมากที่สุด คือ จํานวน 263,935 คน (ร�อยละ 70.28) รองลงมาเปAนผู�ดํารงตําแหน�งประเภททั่วไป 
จํานวน 104,670 คน (ร�อยละ 27.87) สําหรับผู�ดํารงตําแหน�งประเภทอํานวยการและประเภทบริหาร ซ่ึงเปAน
ตําแหน�งที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร9 มีจํานวนรวม 6,966 คน หรือคิดเปAนร�อยละ 1.85 ของจํานวน
ข�าราชการพลเรือนสามัญท้ังหมด 

 1.6 ข�าราชการพลเรือนสามัญเกือบคร่ึงหน่ึง จํานวน 172,653 คน (ร�อยละ 45.97) เปAนกลุ�มผู�ดํารงตําแหน�ง 
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ รองลงมาเปAนกลุ�มผู�ดํารงตําแหน�งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน   
จํานวน 76,675 คน (ร�อยละ 20.42) สําหรับกลุ�มผู�ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงเปAน 
ตําแหน�งแรกบรรจุมีจํานวน 60,916 คน (ร�อยละ 16.22) 

 1.7 ตั้งแต�ปDงบประมาณ 2551 จนถึงปDงบประมาณ 2558 พบว�า จํานวนข�าราชการโดยรวมเพิ่มข้ึน     
ร�อยละ 5.26  โดยกลุ�มผู�ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ มีอัตราการเพิ่มสูงที่สุดถึงร�อยละ 126.92 
ส�วนกลุ�มผู�ดํารงตําแหน�งประเภทอํานวยการ ระดับต�น ประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ และประเภททั่วไป 
ระดับชํานาญงาน มีอัตราการลดลงร�อยละ 43.12 ร�อยละ 33.33 และร�อยละ 17.39 ตามลําดับ 

 1.8 ตําแหน�งข�าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด เปAนตําแหน�งที่มีคนครองร�อยละ 92.76 และเปAน
ตําแหน�งว�างร�อยละ 7.24 โดยกระทรวงการต�างประเทศเปAนกระทรวงที่มีอัตราตําแหน�งว�างมากที่สุดถึง       
ร�อยละ 21.75  ในขณะที่ กระทรวงสาธารณสุขเปAนกระทรวงที่มีอัตราตําแหน�งว�างน�อยที่สุด กล�าวคือ มีอัตรา
ตําแหน�งว�างเพียงร�อยละ 4.68 

 1.9 ข�าราชการพลเรือนสามัญ ร�อยละ 65.08 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส�วนผู�สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีร�อยละ 16.17 และร�อยละ 2.40 ตามลําดับ  นอกจากนั้น เปAนผู�สําเร็จ
การศึกษาระดับตํ่ากว�าปริญญาตรี (ร�อยละ 16.35) 

 1.10 ข�าราชการพลเรือนสามัญกลุ�ม Generation X (อายุระหว�าง 35-49 ปD) มีสัดส�วนสูงถึงร�อยละ 48.62 
รองลงมา คือ กลุ�ม Baby Boomer (อายุตั้งแต� 50 ปDข้ึนไป) และกลุ�ม Generation Y (อายุน�อยกว�าหรือเท�ากับ 
35 ปD) มีสัดส�วนใกล�เคียงกัน คือมีร�อยละ 27.24 และร�อยละ 24.14 ตามลําดับ  

 1.11 กระทรวงที่มีสัดส�วนของข�าราชการอายุตั้งแต� 50 ปDข้ึนไป มากที่สุด 2 ลําดับแรก ได�แก� กระทรวง
เกษตรและสหกรณ9และกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงมีสัดส�วนผู�มีอายุตั้งแต� 50 ปDข้ึนไป ร�อยละ 41.74 และ     
ร�อยละ 39.21 ตามลําดับ  ในขณะที่ กระทรวงที่มีสัดส�วนของข�าราชการที่มีอายุตั้งแต� 50 ปDข้ึนไป น�อยท่ีสุด คือ
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีสัดส�วนผู�มีอายุตั้งแต� 50 ปDข้ึนไป เพียงร�อยละ 20.31 

 1.12 ข�าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการระหว�างปDงบประมาณ 2558 – 2567 มีรวม 101,559 คน    
ในจํานวนน้ี เปAนผู�ที่จะเกษียณอายุราชการในช�วง 5 ปDแรก (ระหว�างปDงบประมาณ 2558 – 2562) จํานวน 
38,677 คน และปDงบประมาณ 2567 จะเปAนปDท่ีมีผู�เกษียณอายุราชการมากท่ีสุดถึง 14,194 คน 

 1.13 ในปDงบประมาณ 2558 สัดส�วนของข�าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุราชการน�อยว�า 4 ปD    
มีมากถึงร�อยละ 16.83 ส�วนผู�ที่มีอายุราชการระหว�าง 20 – 24 ปD มีร�อยละ 16.37 ในขณะที่ ผู�ที่มีอายุราชการ
ตั้งแต� 35 ปDข้ึนไป มีร�อยละ 6.95 
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 1.14 ในรอบปDงบประมาณ 2557 มีผู�เข�ารับราชการ (บรรจุใหม�และบรรจุกลับ) จํานวนรวม 18,327 คน 
หรือคิดเปAนร�อยละ 4.88 ของจํานวนข�าราชการทั้งหมด โดยกระทรวงที่มีอัตราการเข�าใหม�ของข�าราชการ    
มากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ได�แก� กระทรวงสาธารณสุข (ร�อยละ 6.91) กระทรวงพลังงาน (ร�อยละ 5.46) และ
กระทรวงการต�างประเทศ (ร�อยละ 5.34)  สําหรับกระทรวงที่มีอัตราการเข�าใหม�ของข�าราชการน�อยที่สุด 
3 ลําดับแรก ได�แก� กระทรวงคมนาคม (ร�อยละ 1.65) กระทรวงมหาดไทย (ร�อยละ 1.77) และกระทรวงการคลัง 
(ร�อยละ 1.98) 

 1.15 ในรอบปDงบประมาณ 2557 มีผู�ที่ออกจากราชการ (ลาออก เกษียณอายุราชการ และออกโดยเหตุอ่ืน ๆ 
เช�น เหตุวินัยและเสียชีวิต) จํานวนรวม 8,287 คน หรือคิดเปAนร�อยละ 2.21 ของจํานวนข�าราชการทั้งหมด          
โดยเปAนการออกจากราชการเน่ืองจากการเกษียณอายุราชการมากที่สุดถึง 6,104 คน (ร�อยละ 73.66) รองลงมา 
เปAนการลาออก จํานวน 1,628 คน (ร�อยละ 19.65) และเปAนการออกจากราชการโดยเหตุอ่ืน ๆ จํานวน 555 คน 
(ร�อยละ 6.69) 

 1.16 ในรอบปDงบประมาณ 2557 อัตราการสูญเสียข�าราชการพลเรือนสามัญโดยการลาออกจากราชการ 
คือ ร�อยละ 0.43 ของจํานวนข�าราชการท้ังหมด ในจํานวนนี้ กระทรวงพลังงานเปAนกระทรวงที่มีอัตราการลาออก
มากที่สุด (ร�อยละ 1.65 ของจํานวนข�าราชการในสังกัด) สําหรับกระทรวงที่มีอัตราการลาออกน�อยที่สุด ได�แก� 
กระทรวงสาธารณสุข (ร�อยละ 0.16 ของจํานวนข�าราชการในสังกัด) 

2. สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส(วนราชการในป�งบประมาณ 2558 

 2.1 ส�วนราชการได�พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จด�านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ในภาพรวมได�คะแนนร�อยละ 88.61 โดยส�วนราชการประเมินตนเองว�า 
ดําเนินการในเรื่องความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลได�ดีที่สุด (คะแนนร�อยละ 96.61) 
รองลงมา คือ เรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทํางาน (คะแนนร�อยละ 92.68) 
ส�วนเร่ืองที่ส�วนราชการประเมินตนเองว�า ดําเนินการได�น�อยที่สุด คือเรื่องความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร9  
(คะแนนร�อยละ 81.00) รายละเอียดตามภาพต�อไปนี้ 

 
 

88.61

92.68

96.61

88.21

84.55

81.00

70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00

รวม

มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทํางาน

มิติที่ 4 ความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล

มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล

มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มิติที่ 1 ความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร9 



รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือน ป�งบประมาณ 2558 (4) 

 2.2 แนวโน�มการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการตั้งแต�ปDงบประมาณ 2552-2558  
พบว�า ทุกมิติมีการพัฒนาดีข้ึน โดยมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทํางาน  
ได�คะแนนผลการประเมินในระดับสูงสุดมาโดยตลอด อย�างไรก็ตาม ตั้งแต�ปDงบประมาณ 2556 เปAนต�นมา พบว�า  
มิติท่ีส�วนราชการประเมินตนเองในระดับคะแนนสูงสุด คือ มิติท่ี 4 ความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 2.3 ในมิติความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร9 ส�วนราชการประเมินตนเองว�า ดําเนินการในเรื่องแผนกลยุทธ9  
การบริหารทรัพยากรบุคคลได�มากที่สุด (คะแนนร�อยละ 96.75)  ในขณะที่ ส�วนราชการดําเนินการในเร่ือง
แผนการสร�างและพัฒนาผู�บริหารทุกระดับได�น�อยท่ีสุด (คะแนนร�อยละ 62.06) 

 2.4 ในมิติประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ส�วนราชการประเมินตนเองว�า 
ดําเนินการในเร่ืองระบบฐานข�อมูลด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลได�มากท่ีสุด (คะแนนร�อยละ 94.58)    
ในขณะที่ ส�วนราชการดําเนินการในเร่ืองการบริหารจัดการสัดส�วนค�าใช�จ�ายด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล        
ให�มีความเหมาะสมและสะท�อนผลิตภาพของบุคลากร (Productivity) ได�น�อยที่สุด (คะแนนร�อยละ 75.61) 

 2.5 ในมิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ส�วนราชการประเมินตนเองว�า ดําเนินการในเร่ือง
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานได�มากกว�าเร่ืองการสนับสนุนให�เกิดการเรียนรู�และการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง     
โดยได�คะแนนร�อยละ 98.10 และ 78.32 ตามลําดับ 

 2.6 ในมิติความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล ส�วนราชการประเมินตนเองว�า 
ดําเนินการในเรื่องบทบาทของผู�นําต�อการดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย และความรับผิดชอบต�อ
การตัดสินใจด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลได�ใกล�เคียงกับเรื่องการส�งเสริมให�การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส�วนราชการมีธรรมาภิบาล โดยได�คะแนนร�อยละ 96.75 และ 96.48 ตามลําดับ 

 2.7 ในมิติคุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทํางาน ส�วนราชการประเมิน
ตนเองว�า ดําเนินการในเรื่องการจัดระบบการทํางานที่เอื้อประโยชน9ร�วมกันระหว�างผู�ปฏิบัติงานกับองค9กร   
ได�มากกว�าเรื่องการดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร9การพัฒนาคุณภาพชีวิติข�าราชการ โดยได�คะแนน          
ร�อยละ 99.19 และ 90.51 ตามลําดับ 

3. ผลการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
    ขาราชการพลเรือนสามัญ ประจําป�งบประมาณ 2558  

 3.1 ผลการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการพลเรือนสามัญต�อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการในภาพรวมระดับประเทศ ปรากฏว�า คะแนนความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของข�าราชการอยู�ในระดับปานกลาง (คะแนนร�อยละ 66.68)  โดยมิติคุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุล
ระหว�างชีวิตกับการทํางานเปAนมิติท่ีข�าราชการมีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนร�อยละ 68.96) ในขณะที่   
มิติความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลเปAนมิติที่ข�าราชการมีความพึงพอใจน�อยที่สุด (คะแนน  
ร�อยละ 62.70) รายละเอียดตามภาพ ต�อไปนี้ 



รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2558 ิ5) 

 
  

ใ.โ ระหวำงปีงบประมำณ โ55ไ – โ55ๆ ควำมคิดหในละควำมพึงพอ฿จของขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ
ตอกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสวนรำชกำร มีนวนຌมสูงขึๅนกือบทุกมิติ หลังจำกนัๅน ขຌำรำชกำรสะทຌอน
ควำมคิดหในละควำมพึงพอ฿จตอกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสวนรำชกำรลดลง฿นทุกมิติ ดยคะนน
ควำมคิดหในละควำมพึงพอ฿จตอกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสวนรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ โ55็     
ละ โ55่ มีระดับ฿กลຌคียงกัน 

 ใ.ใ ฿นมิติควำมสอดคลຌองชิงยุทธศำสตร์ ขຌำรำชกำรมีควำมคิดหในละควำมพึงพอ฿จ฿นระดับสูง         
฿นรืไองนยบำย ผนงำน ละมำตรกำรดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสวนรำชกำรมีสวนชวยสนับสนุน      
฿หຌสวนรำชกำรบรรลุผลส ำรใจตำมพันธกิจ ิคะนนรຌอยละ ็โ.แ5ี  ฿นขณะทีไ ขຌำรำชกำรมีควำมคิดหในละ  
ควำมพึงพอ฿จ฿นระดับนຌอยละตຌองกำร฿หຌปรับปรุงรืไองอัตรำก ำลังของผูຌปฏิบัติงำนทีไควรพียงพอตอกำรขับคลืไอน
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมบทบำทภำรกิจเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ ิคะนนรຌอยละ 55.็ๆี 

 ใ.ไ ฿นมิติประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ขຌำรำชกำรมีควำมคิดหในละ         
ควำมพึงพอ฿จทีไขຌอมูลสวนบุคคลของตนทีไบันทึกเวຌ฿นระบบฐำนขຌอมูลสำรสนทศกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล          
มีควำมถูกตຌอง ป็นปัจจุบัน ละสำมำรถน ำมำ฿ชຌประยชน์เดຌจริง ิคะนนรຌอยละ ๆ้.ไไี  ฿นขณะทีไ ขຌำรำชกำรมี
ควำมคิดหในละควำมพึงพอ฿จ฿นระดับนຌอย฿นรืไองควำมคุຌมคำของคำ฿ชຌจำย฿นกำรด ำนินกิจกรรมกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ิคะนนรຌอยละ ๆๆ.ไโี 

 ใ.5 ฿นมิติประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ขຌำรำชกำรมีควำมหในดຌวยหรือมีควำมพึงพอ฿จ    
฿นระดับสูงทีไผูຌบังคับบัญชำดยตรง฿หຌค ำนะน ำ฿นกำรท ำงำนละสนับสนุน฿นกำรพัฒนำละรียนรูຌอยูสมอ 
ิคะนนรຌอยละ ็ใ.แ5ี ฿นขณะทีไ ขຌำรำชกำรมีควำมคิดหในละควำมพึงพอ฿จ฿นระดับนຌอยละตຌองกำร฿หຌปรับปรุง
฿นรืไองกำรน ำผลกำรส ำรวจควำมคิดหในละควำมพึงพอ฿จของขຌำรำชกำรเปประกอบกำรปรับปรุงกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล฿นหนวยงำน ิคะนนรຌอยละ ๆเ.แใี ดยควรมีกำรน ำผลกำรส ำรวจฯ ดังกลำวเปประกอบกำร
ด ำนินกำรปรับปรุงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล฿นหนวยงำน฿หຌมำกยิไงขึๅน 
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มิติทีไ 5 คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนละควำมสมดุลระหวำงชีวิตกับกำรท ำงำน 

มิติทีไ ไ ควำมพรຌอมรับผิดดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

มิติทีไ ใ ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

มิติทีไ โ ประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  

มิติทีไ แ ควำมสอดคลຌองชิงยุทธศำสตร์  



รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือน ป�งบประมาณ 2558 (6) 

 3.6 ในมิติความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล ข�าราชการมีความเห็นด�วยหรือมีความพึงพอใจ
ในระดับสูงที่ส�วนราชการมีการสื่อสารให�ข�าราชการได�รับทราบในเร่ืองหลักเกณฑ9 วิธีการ กระบวนการต�าง ๆ  
เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (คะแนนร�อยละ 65.99) อย�างไรก็ตาม ข�าราชการมีความคิดเห็นและ   
ความพึงพอใจในระดับน�อยและต�องการให�ปรับปรุงในเร่ืองการเข�าถึงช�องทางการอุทธรณ9และร�องทุกข9โดยไม�  
ส�งผลกระทบต�อตนเอง (คะแนนร�อยละ 58.72) 

 3.7 ในมิติคุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทํางาน ข�าราชการมีความเห็นด�วย
หรือมีความพึงพอใจในระดับสูงในเรื่องที่ส�วนราชการใช�เทคโนโลยีต�าง ๆ ที่ส�งเสริมและสนับสนุนให�สามารถ     
ปฏิบัติราชการได�อย�างคล�องตัวและมีประสิทธิภาพ (คะแนนร�อยละ 72.11) ในขณะที่ ข�าราชการมีความคิดเห็น 
และความพึงพอใจน�อยในเรื่องการจัดสวัสดิการที่ไม�ใช�สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย (คะแนนร�อยละ 64.35) 
ที่ควรมีการดําเนินการจัดสวัสดิการดังกล�าว ให�เหมาะสมและตรงกับความต�องการของข�าราชการมากยิ่งข้ึน 

 















รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือน ป�งบประมาณ 2558  1 

บทท่ี 1 
ภาพรวมและสภาพกําลงัคนในภาคราชการ 

สภาพการณ�ทั่วไป 

 บริบทของประเทศไทยในป#จจุบัน สภาพแวดล'อมทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีที่กระทบต-อภาคราชการไทย 

 ท�ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย�างรวดเร็วภายใต�ป�จจัยแวดล�อมท่ีส�งผลกระทบ      
ต�อประเทศไทย ท้ังป�จจัยภายนอกประเทศ ได�แก� ความผันผวนของตลาดการเงินโลก การเปลี่ยนแปลงของราคา
สินค�าโภคภัณฑ+ โดยเฉพาะอย�างยิ่งราคาเช้ือเพลิง การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล�วและ
ประเทศตลาดเกิดใหม� และป�จจัยทางด�านความม่ันคงจากการขยายตัวของป�ญหาการก�อการร�ายที่เกิดข้ึน      
ในภูมิภาคต�าง ๆ ทั่วโลก ในขณะท่ีป�จจัยเสี่ยงภายในประเทศ ได�แก� ความไม�แน�นอนทางการเมือง รวมไปถึง  
อุปสงค+ภาคเอกชนท่ียังมีข�อจํากัดจากหน้ีครัวเรือนที่ยังอยู�ในระดับสูงและสถาบันการเงินมีความระมัดระวัง       
ในการปล�อยสินเชื่อมากข้ึน  

 รัฐบาลพลเอกประยุทธ+ จันทร+โอชา ได�กําหนดวิสัยทัศน+ประเทศไทย “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
สําหรับเป=นกรอบและทิศทางในการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป? (พ.ศ. 2558 – 2563) เพื่อนําไปสู�การวางรากฐาน
การพัฒนาประเทศที่แข็งแกร�ง  โดย “ม่ันคง” หมายถึง การมีเสถียรภาพทางการเมือง ประชาชนต�องมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย+สิน มีหลักนิติรัฐที่เข�มแข็ง และมีความยุติธรรม “ม่ังคั่ง” หมายถึง การทําให�ประชาชนมีชีวิต
ความเป=นอยู�ที่ดีข้ึนตามสมควรแก�ฐานะและทําให�เศรษฐกิจของประเทศมีความเชื่อมโยงระหว�างกันมากข้ึน   
โดยให�ความสําคัญกับการค�าขายกับประเทศเพื่อนบ�าน และ “ยั่งยืน” หมายถึง การคํานึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน
ซ่ึงต�องยึดความต�องการของประชาชนเป=นหลัก โดยต�องเข�าใจป�ญหาที่แท�จริงจากพื้นท่ีและใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู�
อย�างเหมาะสมตามกําลังความสามารถของตนเอง ใช�หลักเหตุและผลและการรู�เท�าทันความเปลี่ยนแปลงหรือ
การมีภูมิคุ�มกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 การผลักดันให�วิสัยทัศน+ประเทศไทยดังกล�าวเกิดผลอย�างเป=นรูปธรรม ต�องมีการวางแนวทาง 
การพัฒนาและปฏิรูปให�เกิดความต�อเนื่อง ซ่ึงต�องอาศัยความร�วมมือจากทุกภาคส�วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยภาคเอกชนจะมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
การยกระดับความสามารถในการแข�งขันของประเทศ ในขณะที่ภาครัฐจะทําหน�าที่เป=นฝKายสนับสนุน     
โดยการดําเนินนโยบายและมาตรการต�าง ๆ ท่ีเอ้ืออํานวยต�อการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง
เพื่อสนับสนุนให�ภาคธุรกิจแข�งขันได�ต�อไป 

 สถาบันที่มีชื่อเสียงและได�รับการเชื่อถือในระดับนานาชาติได�ติดตามประเมินผลและจัดอันดับ
ประเทศต�าง ๆ ในประเด็นที่อยู�ในความสนใจของสังคมโลก โดยดําเนินการมาอย�างต�อเน่ือง ผลการประเมิน
ดังกล�าวทําให�แต�ละประเทศได�ทราบถึงสถานภาพของตนเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ  ในป? พ.ศ. 2558 
International Institute for Management Development (IMD) ได�จัดอันดับขีดความสามารถในการแข�งขัน
ของประเทศไทยอยู�ในอันดับท่ี 30 จากทั้งหมด 61 ประเทศ ส�วน World Economic Forum (WEF) ได�ประเมิน
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ดัชนีความสามารถในการแข�งขัน หรือ Global Competitiveness Index : GCI ระหว�างป? พ.ศ. 2557 – 2558 
โดยจัดอันดับประเทศไทยอยู�ในอันดับที่ 31 จากท้ังหมด 144 ประเทศ รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 1 และ 2 
ตามลําดับ 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศโดย IMD World competitiveness 
             ระหว�างป? พ.ศ. 2551 - 2558 

ประเทศ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

สิงคโปร+ 2 3 1 3 4 5 3 3 
มาเลเซีย 19 18 10 16 14 15 12 14 

จีน 17 20 18 19 23 21 23 22 
ไทย 27 26 26 27 30 27 29 30 

อินโดนีเซีย 51 42 35 37 42 39 37 42 
อินเดีย 29 30 31 32 35 40 44 44 

ฟoลิปปoนส+ 40 43 39 41 43 38 42 41 

ที่มา : IMD, IMD World Competitiveness Yearbook 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบดัชนีความสามารถในการแข�งขัน (Global Competitiveness Index : GCI) 
               โดย World Economic Forum (WEF) ระหว�างป? พ.ศ. 2552 - 2558 

ประเทศ 2552-2553 2553-2554 2554-2555 2555-2556 2556-2557 2557-2558 
สิงคโปร+ 3 2 2 2 2 2 
มาเลเซีย 26 21 25 24 20 20 

จีน 27 26 29 29 28 28 
ไทย 38 39 38 37 31 31 

อินโดนีเซีย 44 46 50 38 34 34 

ฟoลิปปoนส+ 85 75 65 59 52 52 
เวียดนาม 59 65 75 70 68 68 
อินเดีย 51 56 59 60 71 71 

ที่มา :  World Economic Forum, Global Competitiveness Report  

 การพัฒนาประเทศไทยให�เป=นไปตามวิสัยทัศน+ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่รัฐบาลกําหนด        
จึงเป=นความท�าทายและต�องมีการวางแผนและการกําหนดนโยบายอย�างรอบคอบ โดยคํานึงถึงป�จจัยแวดล�อม  
ในระดับมหภาคทุกมิติท่ีเก่ียวข�อง ทั้งมิติด�านการเมืองการปกครองและความม่ันคง มิติด�านเศรษฐกิจ มิติด�านสังคม 
และมิติด�านเทคโนโลยี 
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 1.  มิติด'านการเมืองการปกครองและความม่ันคง 

 ในบริบทของสังคมไทยยุคป�จจุบัน ภาครัฐได�ตระหนักถึงความสําคัญและเปoดโอกาสให�
ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินการต�าง ๆ ของภาครัฐมากข้ึน ดังจะเห็นตัวอย�าง
จากกฎหมายที่กําหนดให�การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก�อให�เกิดผลกระทบต�อชุมชน ทั้งด�านคุณภาพ
สิ่งแวดล�อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ต�องจัดให�มีกระบวนการรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชนและ     
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียก�อน หรือกฎหมายเก่ียวกับการเปoดโอกาสให�เอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐในรูปแบบต�าง ๆ 
(Public Private Partnership : PPP) ฯลฯ 

 สําหรับมิติด�านความม่ันคง ก็เป=นมิติที่ยังคงมีภัยคุกคามในหลายรูปแบบ เช�น ความไม�สงบในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต� การก�อการร�าย อาชญากรรมข�ามชาติ รวมไปถึงการใช�ความรุนแรงในลักษณะต�าง ๆ  
โดยใน พ.ศ. 2558 สถาบันเศรษฐกิจและสันติภาพ (Institute for Economics and Peace) ได�ประเมินมิติ 
ด�านความม่ันคงโดยใช�ตัวชี้วัด 2 ด�าน ดังน้ี (1) ตัวช้ีวัดด�านสันติภาพสากล (Global Peace Index : GPI)       
ซ่ึงเป=นการประเมินในเร่ืองที่เก่ียวข�องกับความม่ันคงปลอดภัยในประเทศ เช�น ความไม�มีเสถียรภาพทางการเมือง 
(Political Instability) ความรุนแรงทางการเมือง หรือการก�อการร�าย เป=นต�น ซ่ึงประเทศไทยได�รับการจัดอันดับ
ที่ 126 จาก 162 ประเทศ และ (2) ตัวชี้วัดด�านภัยการก�อการร�ายสากล (Global Terrorist Index : GTI)      
ซ่ึงประเทศไทยถูกประเมินว�า มีความเสี่ยงจากภัยก�อการร�ายมากเป=นอันดับท่ี 10 จาก 124 ประเทศ  

 นอกจากนั้นองค+กรความโปร�งใสสากล (Transparency International) ได�ทําการประเมินดัชนี
ภาพลักษณ+คอรัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) ประจําป? พ.ศ. 2558 โดยประเทศไทยได�คะแนน
ประเมิน 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซ่ึงเป=นอันดับที่ 76 จาก 167 ประเทศ จากการติดตาม
คะแนนประเมินของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 10 ป?ที่ผ�านมา พบว�า อยู�ระหว�าง 33 – 38 คะแนน  
ดังนั้น จึงต�องกําหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อปyองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ�าหน�าท่ีรัฐและแก�ไขป�ญหา
คอรัปชั่นในภาครัฐอย�างจริงจังให�เกิดผลเป=นรูปธรรมโดยเร็ว 

2.  มิติด'านเศรษฐกิจ 

 ป? พ.ศ. 2558 เป=นช�วงเวลาท่ีเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนอย�างมากทั้งป�จจัยท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ 
ความกังวลจากป�ญหาหนี้สาธารณะของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ�ท่ีส�งผลกระทบต�อตลาดเงินและตลาดทุน 
การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศจีน ซ่ึงเป=นคู�ค�าสําคัญของไทย ในขณะเดียวกัน กําลังซ้ือภายในประเทศก็ได�รับ
ผลกระทบโดยตรงจากป�ญหาภัยแล�งและราคาสินค�าทางการเกษตรตกต่ํา เป=นเหตุให�เกษตรกรมีรายได�ลดลง 
ประกอบกับภาคครัวเรือนยังคงระมัดระวังการใช�จ�ายเนื่องจากสถานการณ+หน้ีครัวเรือนที่เพิ่มสูงข้ึนอย�างต�อเน่ือง
และความไม�มั่นใจต�อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  ในขณะที่ ภาครัฐเร�งสร�างความเชื่อม่ันและสนับสนุนให�เศรษฐกิจ
ขยายตัว โดยการเร�งรัดการใช�จ�ายภาครัฐและการดําเนินมาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจ เช�น การอนุมัติงบประมาณ
ลงทุนในโครงการด�านระบบคมนาคมขนส�งและโครงสร�างพื้นฐาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา          
การส�งเสริมความเป=นอยู�ผู� มีรายได�น�อยและมาตรการเพิ่มความเข�มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง      
ประชารัฐ ฯลฯ กอปรกับราคานํ้ามันและเงินเฟyอยังคงอยู�ในระดับต่ําและนโยบายการเงินท่ีผ�อนคลายอย�างต�อเน่ือง 
ส�งผลให�เศรษฐกิจไทยโดยรวมยังคงขยายตัวได� ดังรายละเอียดผลิตภัณฑ+มวลรวมในประเทศตามตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3  ผลิตภัณฑ+มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ป? พ.ศ. 2558 

อัตราการเติบโต (%) พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
พ.ศ. 2558 

Q1 Q2 Q3 Q4 
ด�านการผลิต 

ภาคเกษตร 
ภาคนอกเกษตร 

GDP 

 
0.7 
0.8 
0.8 

 
-3.8 
3.6 
2.8 

 
-4.6 
3.9 
3.0 

 
-4.1 
3.2 
2.7 

 
-5.5 
3.2 
2.9 

 
-2.1 
4.0 
2.8 

ด�านการใช�จ�าย 
การบริโภคภาคเอกชน 
การอุปโภคภาครัฐบาล 
การลงทุน 
   - ภาคเอกชน 
   - ภาครัฐ 
การส�งออกสินค�าและบริการ 
การนําเข�าสินค�าและบริการ 

GDP 

 
0.6 
2.1 
-2.4 
-1.0 
-7.3 
0.2 
-5.3 
0.8 

 
2.1 
2.2 
4.7 
-2.0 
29.8 
0.2 
-0.4 
2.8 

 
2.5 
0.7 
10.3 
3.7 
36.6 
1.2 
2.3 
3.0 

 
1.7 
1.0 
2.6 
-3.1 
23.2 
1.5 
0.2 
2.7 

 
1.8 
2.3 
-2.6 
-10.1 
21.9 
1.7 
-2.6 
2.9 

 
2.6 
4.8 
9.4 
1.9 
41.2 
-3.3 
-1.2 
2.8 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 

 ในป? พ.ศ. 2558 น้ี ประเทศไทยยังเผชิญกับป�ญหาเก่ียวกับการค�าระหว�างประเทศท่ีก�อให�เกิด
ความเสี่ยงว�า จะถูกมาตรการกีดกันหรือคว่ําบาตรสินค�าและบริการจากกลุ�มประเทศคู�ค�าสําคัญ ซ่ึงเป=นผลมาจาก
การดําเนินธุรกิจของผู�ประกอบการภาคเอกชนและการกํากับดูแลของภาครัฐในช�วงเวลาที่ผ�านมา ท่ีอาจไม�
เป=นไปตามข�อตกลงหรือมาตรฐานระหว�างประเทศท่ีกําหนดไว� ประเทศไทยจึงได�รับการประเมินสถานภาพและ  
ถูกจัดให�อยู�ในกลุ�มเฝyาระวัง โดยกรณีสําคัญ ๆ ที่อาจส�งผลกระทบอย�างรุนแรงต�อเศรษฐกิจไทย ได�แก�              
(1) กรณีองค+การการบินพลเรือนระหว�างประเทศ (International Civil Aviation Organization หรือ ICAO) แจ�งผล
การตรวจสอบมาตรฐานการควบคุมสายการบินของประเทศไทยว�า มีข�อบกพร�องท่ีมีนัยสําคัญต�อความปลอดภัย     
ทําให�หลายประเทศที่เป=นสมาชิกของ ICAO มีคําสั่งห�ามสายการบินที่บินตรงจากประเทศไทยเข�าประเทศ   
(2) กรณีกระทรวงการต�างประเทศสหรัฐได�เผยแพร�รายงานสถานการณ+การค�ามนุษย+ (Trafficking in Persons  
หรือ TIP Report) ประจําป? 2557 ซ่ึงประเทศไทยถูกลดอันดับลงมาอยู�ในบัญชีต่ําที่สุด (Tier 3) หรือประเทศ    
ที่มีการดําเนินการไม�สอดคล�องกับมาตรฐานข้ันต่ําตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา และ (3) กรณีคณะกรรมาธิการยุโรป
ประกาศให� “ใบเหลือง” ซ่ึงเป=นการแจ�งเตือนประเทศไทยว�า อาจถูกข้ึนบัญชีว�า เป=นประเทศท่ีไม�ให�ความร�วมมือ 
ในการต�อต�านการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ภายใต�กฎระเบียบ IUU (Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing) ซ่ึงเป=นระเบียบว�าด�วยการปyองกัน ต�อต�าน และขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ไม�รายงาน และ   
ไร�การควบคุม อาจส�งผลให�สินค�าประมงของไทยได�รับผลกระทบจากมาตรการคว่ําบาตรจากสหภาพยุโรป  

 ด�วยเหตุนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนจึงควรต�องผนึกกําลังกันเพื่อกําหนดแนวทางและ
แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในการแก�ไขประเด็นป�ญหาข�างต�นอย�างเป=นระบบและเร�งด�วน  
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3.  มิติด'านสังคม 

 สหประชาชาติ (United Nation : UN) ได�กําหนดนิยามสังคมผู�สูงอายุว�า ประเทศที่มีสัดส�วน  
ผู�มีอายุมากกว�า 60 ป? มากกว�าร�อยละ 10 ของประชากร ถือได�ว�ากําลังก�าวเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุ และเม่ือมีสัดส�วน
ผู�สูงอายุถึงร�อยละ 20 ของประชากร จะถือได�ว�าเป=นสังคมผู�สูงอายุอย�างเต็มรูปแบบ เม่ือพิจารณาโครงสร�าง
ประชากรไทยในป�จจุบัน พบว�า สัดส�วนประชากรท่ีมีอายุมากกว�า 60 ป? เพิ่มข้ึนอย�างรวดเร็ว สํานักงานกิจการ
เศรษฐกิจและสังคมแห�งสหประชาชาติ (UNDESA) ได�ทําการสํารวจลักษณะโครงสร�างประชากร ของแต�ละ
ประเทศทั่วโลก พบว�า ในป? พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีสัดส�วนผู�สูงอายุประมาณร�อยละ 15.8 ของประชากร  
ดังนั้น จึงกล�าวได�ว�า ประเทศไทยได�ก�าวเข�าสู �สังคมผู�สูงอายุแล�ว ในขณะที่อีก 35 ป?ข�างหน�า หรือในป?    
พ.ศ. 2593 สัดส�วนผู�สูงอายุต�อประชากรจะมากกว�าร�อยละ 37.1 ของประชากรไทยทั้งประเทศ ซ่ึงสูงกว�า  
ค�าเฉลี่ยสัดส�วนผู�สูงอายุทั่วโลก ซ่ึงเท�ากับร�อยละ 21.5 ของจํานวนประชากรโลก  นอกจากน้ี UNDESA ยังพบว�า 
ประเทศไทยมีแนวโน�มการเกิดใหม�ลดลงอย�างต�อเน่ือง หากสถานการณ+ไม�เปลี่ยนแปลง จะส�งผลให� 35 ป?ข�างหน�า 
ประชากรไทยอาจลดลงถึงร�อยละ 8.1 จากจํานวนประชากรไทยในป�จจุบัน  

 การเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุจะส�งผลกระทบต�อสังคมไทย ทั้งในมิติด�านสังคมและเศรษฐกิจ        
ไม�ว�าจะเป=นการขาดแคลนกําลังคนในวัยแรงงาน หรือการเพิ่มข้ึนของรายจ�ายด�านสวัสดิการสังคมสําหรับผู�สูงอายุ 
โดยในป? พ.ศ. 2558 ภาครัฐมีรายจ�ายด�านสวัสดิการสังคมสําหรับผู�สูงอายุประมาณ 4.55 แสนล�านบาท       
และมีการประมาณการว�า ในป? พ.ศ. 2567 จะมีค�าใช�จ�ายประมาณ 7.50 แสนล�านบาท  

 สํานักงานโครงการพัฒนาแห�งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : 
UNDP) ได�ดําเนินการประเมินการเตรียมการและพัฒนาบุคลากรของประเทศในทุกด�านเพื่อปyองกันและแก�ไข
ป�ญหาที่คาดว�าอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยใช�ดัชนีการพัฒนามนุษย+ (Human Development Index - HDI) 
และจัดกลุ�มประเทศตามอันดับดัชนีการพัฒนามนุษย+ดังกล�าวเป=น 4 กลุ�ม ดังน้ี (1) กลุ�มค�าดัชนีระดับสูงมาก    
(เช�น นอร+เวย+ สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร+) (2) กลุ�มค�าดัชนีระดับสูง (เช�น มาเลเซีย จีน และไทย) (3) กลุ�มค�าดัชนี
ระดับปานกลาง (เช�น อินโดนีเซีย ฟoลิปปoนส+ และเวียดนาม) และ (4) กลุ�มค�าดัชนีระดับต่ํา (เช�น เนปาลและ  
เมียนมาร+) โดยในป? พ.ศ. 2557 ประเทศไทยถูกจัดอยู�ในกลุ�มค�าดัชนีในระดับสูง โดยมีค�าดัชนีที่ 0.726          
ซ่ึงเป=นอันดับที่ 93 จาก 187 ประเทศ รายละเอียดตามตารางที่ 4 ต�อไปน้ี 

ตารางที่ 4 ดัชนีการพัฒนามนุษย+ (Human Development Index - HDI) ระหว�างป? พ.ศ. 2533 – 2557 
              (แสดงรายละเอียดบางประเทศ)  

ดัชนีการพัฒนามนุษย� (Human Development Index - HDI) ค-าเฉลี่ยการเติบโต 
ของดัชนีรายปM อันดับปM 

พ.ศ. 2557 
ประเทศ 

ค-าดัชนี 

2533 2543 2548 2554 2555 2556 2557 2533-2557 

ค-าดัชนีระดับสูงมาก         

1 นอร+เวย+ 0.849 0.917 0.940 0.941 0.942 0.942 0.944 0.44 
8 สหรัฐอเมริกา 0.859 0.883 0.909 0.911 0.912 0.913 0.915 0.26 
11 สิงคโปร+ 0.718 0.819 0.897 0.903 0.905 0.909 0.912 1.00 
17 เกาหลีใต� 0.731 0.821 0.886 0.891 0.893 0.895 0.898 0.86 
20 ญี่ปุKน 0.814 0.857 0.884 0.886 0.888 0.890 0.891 0.37 
31 บรูไน 0.782 0.819 0.843 0.847 0.852 0.852 0.856 0.38 
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ดัชนีการพัฒนามนุษย� (Human Development Index - HDI) ค-าเฉลี่ยการเติบโต 
ของดัชนีรายปM อันดับปM 

พ.ศ. 2557 
ประเทศ 

ค-าดัชนี 

2533 2543 2548 2554 2555 2556 2557 2533-2557 

ค-าดัชนีระดับสูง         
50 รัสเซีย 0.729 0.717 0.783 0.790 0.795 0.797 0.798 0.38 
62 มาเลเซีย 0.641 0.723 0.769 0.772 0.774 0.777 0.779 0.82 

90 จีน 0.501 0.588 0.699 0.707 0.718 0.723 0.727 1.57 
93 ไทย 0.572 0.648 0.716 0.721 0.723 0.724 0.726 1.00 

ค-าดัชนีระดับปานกลาง         
110 อินโดนีเซีย 0.531 0.606 0.665 0.671 0.678 0.681 0.684 1.06 
115 ฟoลิปปoนส+ 0.586 0.623 0.654 0.653 0.657 0.664 0.668 0.55 
116 เวียดนาม 0.475 0.575 0.653 0.657 0.660 0.663 0.666 1.41 

141 สปป.ลาว 0.397 0.462 0.539 0.552 0.562 0.570 0.575 1.55 
143 กัมพูชา 0.364 0.419 0.536 0.541 0.546 0.550 0.555 1.77 

ค-าดัชนีระดับตํ่า         
145 เนปาล 0.384 0.451 0.531 0.536 0.540 0.543 0.548 1.49 
148 เมียนมาร+ 0.352 0.425 0.520 0.524 0.528 0.531 0.536 1.76 
18 ไนเจอร+ 0.214 0.257 0.326 0.333 0.342 0.345 0.348 2.05 

ทุกประเทศทั่วโลก 0.597 0.641 0.697 0.703 0.707 0.709 0.711 0.73 

ที่มา : Human Development Report 

4.  มิติด'านเทคโนโลยี 

 ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีในป�จจุบัน โดยเฉพาะอย�างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส�งผลให�การกระจายข�อมูลข�าวสารเป=นไปอย�างรวดเร็ว เข�าถึงกลุ�มเปyาหมายต�าง ๆ ได�อย�างมีประสิทธิภาพ   
ผ�านช�องทางที่หลากหลาย จนกลายเป=นส�วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจและสังคม และเป=นกลไกสําคัญ      
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การค�า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข 
การบริหารราชการแผ�นดิน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืน ๆ ซ่ึงส�งผลต�อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
และคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยประชาชน ชุมชนและธุรกิจสามารถเข�าถึงแหล�งข�อมูล แหล�งเรียนรู�     
และบริการต�าง ๆ ในรูปแบบใหม� การแลกเปล่ียนสินค�าและบริการทั้งภายในประเทศและระหว�างประเทศ      
มีการขยายตัวและคล�องตัวยิ่งข้ึน 

 ในขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลเป=นไปอย�างรวดเร็ว หากภาครัฐไม�สามารถปรับตัว
และพัฒนาให�ก�าวทันต�อความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน อาจทําให�สูญเสียความสามารถการแข�งขันของประเทศและ 
ประชาชนอาจสูญเสียโอกาสในการเข�าถึงข�อมูลข�าวสารและการบริการต�าง ๆ  ในประเด็นนี้ องค+การสหประชาชาติ   
ได�จัดทํา United Nations e-Government Survey เพื่อประเมินและรายงานการจัดอันดับความพร�อมของ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิคส+ทั่วโลกเป=นประจําทุก 2 ป? โดยใช�ตัวชี้วัด e-Government Development Index (EGDI) 
ซ่ึงประกอบด�วยตัวชี้วัดย�อย 3 องค+ประกอบ คือ (1) Online Service Index ซ่ึงเป=นการพิจารณาด�านขอบเขต
และคุณภาพของการให�บริการออนไลน+ (2) Telecommunication Infrastructure Index ซ่ึงเป=นการพิจารณา
ด�านโครงสร�างพื้นฐานทางโทรคมนาคม และ (3) Human Capital Index ซ่ึงเป=นการพิจารณาด�านความพร�อมของ
ประชาชน โดยในป? พ.ศ. 2557 ประเทศไทยถูกจัดอยู�ในกลุ�มค�าดัชนีในระดับกลาง (EGDI อยู�ระหว�าง 0.25 – 0.50)  
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โดยมีค�าดัชนีท่ี 0.4631 ซ่ึงน�อยกว�าค�าเฉลี่ยของโลก (EGDI = 0.4712) และได�รับการจัดให�อยู�ในอันดับที่ 102 จาก 
193 ประเทศท่ัวโลก ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับป? พ.ศ. 2555 และ 2553 ท่ีไทยอยู�ในอันดับ 92 และ76 ตามลําดับ 
แสดงว�า อันดับของประเทศไทยในประเด็นน้ีมีทิศทางที่ลดลงอย�างต�อเนื่อง รายละเอียดตามตารางที่ 5   

ตารางที่ 5 ความพร�อมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิคส+ (บางประเทศ) ระหว�างป? พ.ศ. 2553 - 2557 

ประเทศ 
ป? พ.ศ. 2553 ป? พ.ศ. 2555 ป? พ.ศ. 2557 

EGDI อันดับโลก EGDI อันดับโลก EGDI อันดับโลก 

1. สิงคโปร+ 0.7476 11 0.8474 10 0.9076 3 
2. มาเลเซีย 0.6101 32 0.6703 40 0.6115 52 
3. บรูไน 0.4796 68 0.6250 54 0.5042 86 
4. ฟoลิปปoนส+ 0.4637 78 0.5130 88 0.4768 95 
5. เวียดนาม 0.4454 90 0.5217 83 0.4705 99 
6. ไทย 0.4653 76 0.5093 92 0.4631 102 

7. อินโดนีเซีย 0.4026 109 0.4949 97 0.4487 106 
8. กัมพูชา 0.2878 140 0.2902 155 0.2999 139 

9. สปป.ลาว 0.2637 141 0.2935 153 0.2659 152 
10. เมียนมาร+ 0.2818 151 0.2703 160 0.1869 175 

ทุกประเทศทั่วโลก 0.4406  0.4882  0.4712  

ที่มา : United Nations e-Government Survey 
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สภาพกําลังคนในภาคราชการ 

จํานวนและขนาดกําลังคนภาครัฐในฝQายพลเรือน 

 ป�จจุบันภาคราชการมีกําลังคนในฝKายพลเรือนรวมทั้งสิ้น 2,157,690 คน ซ่ึงคิดเป=นร�อยละ 3.29     
ของจํานวนประชากรของประเทศไทย 65.73 ล�านคน1 จําแนกเป=นข�าราชการ 1,293,213 คน (ร�อยละ 59.94) 
รองลงมาเป=นลูกจ�างชั่วคราว 332,570 คน (ร�อยละ 15.41) พนักงานจ�าง 200,902 คน (ร�อยละ 9.31) 
ลูกจ�างประจํา 175,090 คน (ร�อยละ 8.11) และพนักงานราชการ 155,915 คน (ร�อยละ 7.23) ตามลําดับ 
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 จํานวนกําลังคนภาครัฐในฝKายพลเรือนในป?งบประมาณ 2558 จําแนกตามประเภทกําลังคน 

ประเภทกําลังคน 
จํานวน 
(คน) 

อัตรา 
(ร�อยละ) 

ข�าราชการ 1,293,213 59.94 

ลูกจ�างชั่วคราว 332,570 15.41 

พนักงานจ�าง 200,902 9.31 

ลูกจ�างประจาํ 175,090 8.11 

พนักงานราชการ 155,915 7.23 

รวมทั้งสิ้น 2,157,690 100.00 

ท่ีมา : กําลังคนภาครัฐในฝKายพลเรือน 2558, สํานักงาน ก.พ. 

 ในส�วนของข�าราชการจํานวน 1,293,213 คน น้ัน ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจํานวน
มากที่สุด คือ 429,592 คน (ร�อยละ 33.22) ของจํานวนข�าราชการทั้งหมด รองลงมาเป=นข�าราชการพลเรือนสามัญ 
จํานวน 375,571 คน (ร�อยละ 29.04) และข�าราชการตํารวจ 219,902 คน (ร�อยละ 17.00) 

ส�วนข�าราชการท่ีมีจํานวนกําลังคนน�อยท่ีสุด 3 ลําดับแรก ได�แก� ข�าราชการรัฐสภาสามัญ จํานวน 3,129 คน 
(ร�อยละ 0.24) ข�าราชการอัยการ จํานวน 3,513 คน (ร�อยละ 0.27) และข�าราชการตุลาการ จํานวน 4,640 คน 
(ร�อยละ 0.36) รายละเอียดปรากกฎตามภาพท่ี 1 และตารางท่ี 7  

                                                             
1  ประกาศสํานักทะเบียนกลาง เร่ือง จํานวนราษฎรท่ัวราชอาณาจักรฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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ภ พท แ จ านวนขຌาราชการ฿นฝຆายพลรือน฿นปงบประมาณ โ55่ จ านกตามประภทขຌาราชการ 

 

ทีไมา : ส านักงาน ก.พ., อຌางลຌว 

ต ร งท ็ จ านวนขຌาราชการ฿นฝຆายพลรือน฿นปงบประมาณ โ55่ จ านกตามประภทขຌาราชการ 

ประภทขຌาราชการ 
จ านวน 

ิคนี 
อัตรา 

ิรຌอยละี 
แ. ขຌาราชการพลรือนสามัญ 375,571 29.04 

โ. ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา 429,592 33.22 

ใ. ขຌาราชการพลรือน฿นสถาบันอุดมศึกษา 28,481 2.20 

ไ. ขຌาราชการรัฐสภาสามัญ 3,129 0.24 

5. ขຌาราชการต ารวจ 219,902 17.00 

ๆ. ขຌาราชการอัยการ 3,513 0.27 

็. ขຌาราชการตุลาการ 4,640 0.36 

่. ขຌาราชการ/จຌาหนຌาทีไองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 19,401 1.50 

้. ขຌาราชการกรุงทพมหานคร 36,009 2.79 

แเ.ขຌาราชการองค์การบริหารสวนจังหวัด  9,961 0.77 

แแ.พนักงานสวนต าบล 71,591 5.54 

แโ.พนักงานทศบาล  9,1423 7.07 

รวมทัๅงสิๅน 1,293,213 100.00 

ทีไมา : ส านักงาน ก.พ. , อຌางลຌว 

  

29.04% 

33.22% 

2.20% 

0.24% 

17.00% 

0.27% 

0.36% 

1.50% 

2.79% 

0.77% 

5.54% 

7.07% 

ขรก.พลรือนสามัญ 

ขรก.ครูละบุคลากรทางการศึกษา 

ขรก.พลรือน฿นสถาบันอุดมศึกษา 

ขรก.รัฐสภาสามัญ 

ขรก.ต ารวจ 

ขรก.อัยการ 

ขรก.ตุลาการ 

ขรก./จຌาหนຌาทีไองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

ขรก.กรุงทพมหานคร 

ขรก.องค์การบริหารสวนจังหวัด  

พนักงานสวนต าบล 

พนักงานทศบาล  
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จ นวน ล ขน ดก ลงคน นร ชก รพล รอน 

 ส าหรับก าลังคน฿นราชการพลรือนปัจจุบันมีจ านวนทัๅงสิๅน 767,544 คน ประกอบดຌวยขຌาราชการซึไงป็น
ก าลังคนกลุมหลัก จ านวน ใ็5,571 คน ิรຌอยละ ไ8.93ี ของก าลังคน฿นราชการพลรือนทัๅงหมด รองลงมาป็น
ลูกจຌางชัไวคราว จ านวน โ08,717 คน ิรຌอยละ 27.แ้ี พนักงานราชการ จ านวน 105,495 คน ิรຌอยละ แใ.็5ี 
ละลูกจຌางประจ า จ านวน ็็,761 คน ิรຌอยละ แเ.แใี รายละอียดปรากฏตามตามภาพทีไ โ 

ภ พท โ จ านวนก าลังคน฿นราชการพลรือน฿นปงบประมาณ โ55่ จ านกตามประภทก าลังคน 

ทีไมา: ส านักงาน ก.พ., อຌางลຌว  
 

 กระทรวงทีไมีก าลังคนมากทีไสุด ใ ล าดับรก เดຌก กระทรวงสาธารณสุขซึไงมีก าลังคนรวม โ่เ,827 คน 
ิรຌอยละ ใๆ.5้ี ของก าลังคนทัๅงหมด฿นราชการพลรือน รองลงมา เดຌก กระทรวงกษตรละสหกรณ์ จ านวน 
แ้แ,185 คน ิรຌอยละ โไ.้แี ละกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม จ านวน 5่,187 คน ิรຌอยละ 
็.5่ี  

ส าหรับกระทรวงทีไมีก าลังคนนຌอยทีไสุด ใ ล าดับรก คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี จ านวน 
แ,2แแ คน ิรຌอยละ เ.แๆี กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา จ านวน แุใ็5 คน ิรຌอยละ เ.แ่ี ละกระทรวง
การตางประทศ จ านวน โ,เแไ คน ิรຌอยละ เ.โๆี ตามล าดับ รายละอียดปรากฏตามตารางทีไ ่ 

 

 

 

 

 

  

375,571 คน 

 (48.93%) 

77,761 คน 

ิ10.13%) 

208,717 คน 

ิ27.19%) 

105,495 คน  

(13.75%) ขຌาราชการ 

ลูกจຌางประจ า 

ลูกจຌางชัไวคราว 

พนักงานราชการ 
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ตารางที่ 8 จํานวนกําลังคนในราชการพลเรือนในป?งบประมาณ 2558 จําแนกตามกระทรวงและประเภทกําลังคน 

กระทรวง 

ประเภทกําลังคน รวม 

ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา 
ลูกจ�าง
ชั่วคราว 

พนักงาน
ราชการ 

จํานวน 
(คน) 

อัตรา
(ร�อยละ) 

สํานักนายกรัฐมนตรี 6,719   766             531         1,397  9,413 1.23 

กระทรวงการคลัง 29,716        2,618        7,495         2,708  42,537 5.54 

กระทรวงการต�างประเทศ 1,572           111             298             33  2,014 0.26 

กระทรวงการท�องเทียวและกีฬา 707           372                6            290  1,375 0.18 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย+ 

2,880        1,843             616          4,635  9,974 1.30 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ+ 34,122      22,237       101,787        33,039  191,185 24.91 

กระทรวงคมนาคม 13,607        7,162         25,856         7,831  54,456 7.09 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

10,271        6,666         16,502       24,748  58,187 7.58 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

2,031           107             499          1,342  3,979 0.52 

กระทรวงพลังงาน 1,336           228               61             799  2,424 0.32 

กระทรวงพาณิชย+ 3,392           486             219           642  4,739 0.62 

กระทรวงมหาดไทย 38,409        4,209             787        5,037  48,442 6.31 

กระทรวงยุติธรรม 16,914        1,593      1,820          7,329  27,656 3.60 

กระทรวงแรงงาน 6,188        1,573       1,250        1,990  11,001 1.43 

กระทรวงวัฒนธรรม 3,542           505             592           496  5,135 0.67 

กระทรวงวิทยาศาสตร+และ
เทคโนโลยี 

751           138               24           298  1,211 0.16 

กระทรวงศึกษาธิการ 3,254 N/A N/A N/A 3,254 0.42 

กระทรวงสาธารณสุข 192,635 26,216 49,882 12,094 280,827 36.59 

กระทรวงอุตสาหกรรม 3,004 863 492 502 4,861 0.63 

ส�วนราชการไม�สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวง 

4,521 68 0 285 4,874 0.64 

รวม 375,571 77,761 208,717 105,495 767,544 100.00 

ร�อยละ 48.93 10.13 27.19 13.75  100.00 

ที่มา : สํานักงาน ก.พ., อ�างแล�ว 
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จ านวนขຌาราชการพลรือนสามัญ 

 ขຌาราชการพลรือนสามัญ฿นปงบประมาณ โ55่ มีจ านวน ใ็5,5็แ คน ดยป็นผูຌด ารงต าหนง
ประภทวิชาการมากทีไสุด จ านวน โๆใ,้ใ5 คน ิรຌอยละ ็เ.โ่ี รองลงมาด ารงต าหนงประภททัไวเป จ านวน 
แเไ,ๆ็เ คน ิรຌอยละ โ็.่็ี ส าหรับต าหนงประภทอ านวยการละประภทบริหาร ซึไงป็นต าหนงทีไมี
ความส าคัญทางยุทธศาสตร์ มีผูຌด ารงต าหนงรวม ๆ,้ๆๆ คน ิรຌอยละ แ.่5ี ป็นประภทอ านวยการ 5ุ่ๆ5 คน 
ิรຌอยละ แ.5ๆี ละประภทบริหาร แุแเแ คน ิรຌอยละ เ.โ้ี รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ใ ละตารางทีไ ้ 

 

ภาพทีไ ใ จ านวนขຌาราชการพลรือนสามัญ฿นปงบประมาณ โ55่ จ านกตามประภทต าหนง 

 
ทีไมา: ระบบสารสนทศก าลังคนภาครัฐ ิระบบ GMIS), ส านักงาน ก.พ. ขຌอมูล ณ วันทีไ แ มษายน โ55่  

 

ตารางทีไ ้ จ านวนขຌาราชการพลรือนสามัญ฿นปงบประมาณ โ55่ จ านกตามประภทต าหนง 

ประภทต าหนง 
จ านวน 

ิคนี 
อัตรา 

ิรຌอยละี 
ประภททัไวเป 104,670 27.87 

ประภทวิชาการ 263,935 70.28 

ประภทอ านวยการ 5,865 1.56 

ประภทบริหาร 1,101 0.29 

รวม 375,571 100.00 

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

ประภทบริหาร 
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 เมื่อพิจารณาจํานวนข�าราชการพลเรือนสามัญจําแนกตามประเภทและระดับตําแหน�ง พบว�า  
ข�าราชการพลเรือนสามัญเกือบคร่ึงหน่ึงดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ จํานวน 172,653 คน     
(ร�อยละ 45.97) รองลงมา เป=นกลุ�มผู�ดํารงตําแหน�งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน จํานวน 76,675 คน   
(ร�อยละ 20.42) สําหรับกลุ�มผู�ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตําแหน�งประเภททั่วไป   
ระดับปฏิบัติงาน ซ่ึงเป=นตําแหน�งแรกบรรจุ มีจํานวน 60,916 คน (ร�อยละ 16.22) และ 20,636 คน (ร�อยละ 5.49) 
ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 10 

ตารางที่ 10 จํานวนข�าราชการพลเรือนสามัญในป?งบประมาณ 2558 จําแนกตามประเภทและระดับตําแหน�ง  

ระดับตําแหน�ง 
จํานวน 
(คน) 

อัตรา 
(ร�อยละ) 

ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 20,636 5.49 
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน 76,675 20.42 
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 7,357 1.96 
ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 2 0.0005 
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 60,916 16.22 
ประเภทวิชาการ ระดับชาํนาญการ 172,653 45.97 
ประเภทวิชาการ ระดับชาํนาญการพิเศษ 26,854 7.15 
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 3,304 0.88 
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 208 0.05 
ประเภทอํานวยการ ระดับต�น 2,140 0.57 
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 3,725 0.99 
ประเภทบริหาร ระดับต�น 522 0.14 
ประเภทบริหาร ระดับสูง 579 0.15 

รวม 375,571 100.00 
ที่มา: ระบบ GMIS  สํานักงาน ก.พ. , อ�างแล�ว 
 

 เม่ือพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงจํานวนข�าราชการพลเรือนสามัญนับตั้งแต�ป?งบประมาณ 2551 จนถึง
ป?งบประมาณ 2558 พบว�า จํานวนข�าราชการโดยรวมเพิ่มข้ึนจาก 356,798 คน ในป?งบประมาณ 2551 เป=น 
375,571 คน ในป?งบประมาณ 2558 หรือเพิ่มข้ึนจํานวน 18,773 คน (ร�อยละ 5.26)  

ตําแหน�งที่มีจํานวนข�าราชการเพิ่มสูงท่ีสุด ได�แก� ตําแหน�งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่เพิ่มข้ึน
จํานวน 16,674 คน รองลงมา ได�แก� ตําแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ที่เพิ่มขึ้นจํานวน 7,253 คน 
ซ่ึงใกล�เคียงกับตําแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ที่เพิ่มข้ึนจํานวน 4,127 คน  

การเปลี่ยนแปลงสัดส�วนจํานวนข�าราชการพลเรือนสามัญ พบว�า สัดส�วนการเพิ่มจํานวนข�าราชการ
สูงสุด 3 ลําดับแรก ได�แก� ตําแหน�งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตําแหน�งประเภทอํานวยการ ระดับสูง และ
ตําแหน�งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ โดยเพิ่มข้ึนร�อยละ 126.92, 71.26 และ 46.48 ตามลําดับ  
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ตําแหน�งท่ีมีจํานวนข�าราชการลดลง ได�แก� ตําแหน�งประเภทอํานวยการ ระดับต�น ตําแหน�งประเภททั่วไป 
ระดับทักษะพิเศษ และตําแหน�งประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน โดยมีสัดส�วนการลดลงของจํานวนข�าราชการ 
ร�อยละ 43.12, 33.33 และ 17.39 ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 11 

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบจํานวนข�าราชการพลเรือนสามัญในป?งบประมาณ 2551 กับป?งบประมาณ 2558 

ระดับตําแหน�ง 

จํานวนข�าราชการพลเรือนสามัญ 
(คน) 

การเพ่ิม/ลด 
(+/-) 

ป? 2551 ป? 2558 
จํานวนท่ีเพ่ิม/ลด 

(คน) 
อัตราการเพ่ิม/ลด 

(ร�อยละ) 

ประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน 16,572 20,636 4,064 24.52 

ประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน 92,817 76,675 -16,142 -17.39 

ประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส 6,565 7,357 792 12.06 

ประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ 3 2 -1 -33.33 
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 44,242 60,916 16,674 37.69 

ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 165,400 172,653 7,253 4.39 

ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 22,727 26,854 4,127 18.16 

ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 1,456 3,304 1,848 126.92 

ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒ ิ 142 208 66 46.48 

ประเภทอํานวยการ ระดับต�น 3,762 2,140 -1,622 -43.12 

ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 2,175 3,725 1,550 71.26 

ประเภทบริหาร ระดับต�น 458 522 64 13.97 

ประเภทบริหาร ระดับสูง 479 579 100 20.88 

รวม 356,798 375,571 18,773 5.26 

 
จํานวนตําแหน-งว-าง 

 จํานวนตําแหน�งข�าราชการพลเรือนสามัญในป?งบประมาณ 2558 มีจํานวน 404,891 ตําแหน�ง เป=นตําแหน�ง
ที่มีคนครอง จํานวน 375,571 คน หรือร�อยละ 92.76 และเป=นตําแหน�งว�างจํานวน 29,320 ตําแหน�ง หรือร�อยละ 
7.24 โดยกระทรวงที่มีสัดส�วนจํานวนตําแหน�งว�างมากท่ีสุด ได�แก� กระทรวงการต�างประเทศ ที่มีตําแหน�งว�าง 
ร�อยละ 21.75 รองลงมา ได�แก� กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย+ ร�อยละ 16.01 และ
กระทรวงศึกษาธิการ ร�อยละ 14.99  

สําหรับกระทรวงท่ีมีสัดส�วนจํานวนตําแหน�งว�างน�อยที่สุด ได�แก� กระทรวงสาธารณสุข ร�อยละ 4.68 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร�อยละ 6.96 และ ส�วนราชการไม�สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง ร�อยละ 6.99 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12 จํานวนตําแหน�งว�าง จําแนกตามกระทรวง 

กระทรวง จํานวนตําแหน�ง 
จํานวน 
(คน) 

ตําแหน�งว�าง 

จํานวน  ร�อยละ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 7,479 6,719 760 10.16 

กระทรวงการคลัง 31,981 29,716 2,265 7.08 

กระทรวงการต�างประเทศ 2,009 1,572 437 21.75 

กระทรวงการท�องเทียวและกีฬา 784 707 77 9.82 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษย+ 

3,429 2,880 549 16.01 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ+ 37,987 34,122 3,865 10.17 

กระทรวงคมนาคม 15,301 13,607 1,694 11.07 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล�อม 

11,277 10,271 1,006 8.92 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร 

2,183 2,031 152 6.96 

กระทรวงพลังงาน 1,484 1,336 148 9.97 

กระทรวงพาณิชย+ 3,766 3,392 374 9.93 

กระทรวงมหาดไทย 42,715 38,409 4,306 10.08 

กระทรวงยุติธรรม 18,977 16,914 2,063 10.87 

กระทรวงแรงงาน 6,694 6,188 506 7.56 

กระทรวงวัฒนธรรม 3,824 3,542 282 7.37 

กระทรวงวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 858 751 107 12.47 

กระทรวงศึกษาธิการ 3,828 3,254 574 14.99 

กระทรวงสาธารณสุข 202,083 192,635 9,448 4.68 

กระทรวงอุตสาหกรรม 3,371 3,004 367 10.89 

ส�วนราชการไม�สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง 

4,861 4,521 340 6.99 

รวม 404,891 375,571 29,320 7.24 

ที่มา: ระบบ GMIS สํานักงาน ก.พ. , อ�างแล�ว 
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จ านวนขຌาราชการพลรือนสามัญจ านกตามคุณวุฒกิารศึกษา 
 ขຌาราชการพลรือนสามัญส ารใจการศึกษา฿นระดับปริญญาตรี ฿นจ านวนทีไมากทีไสุดถึงรຌอยละ ๆ5.เ่  
ของขຌาราชการพลรือนสามัญทัๅงหมด ส าหรับผูຌส ารใจการศึกษา฿นระดับปริญญาทละปริญญาอกมีรຌอยละ แๆ.แ็ 
ละรຌอยละ โ.ไเ ตามล าดับ นอกจากนัๅน ป็นผูຌส ารใจการศึกษาระดับตไ ากวาปริญญา จ านวนรຌอยละ แๆ.ใ5 
จากขຌอมูลดังกลาว สดง฿หຌหในวาขຌาราชการพลรือนสามัญสวน฿หญมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา 
รายละอียดปรากฏตามภาพทีไ ไ 

ภาพทีไ ไ สัดสวนของขຌาราชการพลรือนสามัญ฿นปงบประมาณ โ55่ จ านกตามคุณวุฒิการศึกษา  

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

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

 

มืไอพิจารณาปรียบทียบสัดสวนขຌาราชการตามคุณวุฒิ฿นกระทรวงตาง โ พบวา กระทรวงการตางประทศ
มีสัดสวนขຌาราชการทีไมีคุณวุฒิปริญญาอกมากทีไสุด คือ รຌอยละ ๆ.ๆโ รองลงมา เดຌก กระทรวงวิทยาศาสตร์
ละทคนลยี รຌอยละ 5.้้ ละกระทรวงสาธารณสุข รຌอยละ ไ.เใ  

฿นขณะทีไ กระทรวงยุติธรรมมีสัดสวนขຌาราชการทีไมีคุณวุฒิตไ ากวาระดับปริญญามากทีไสุดถึงรຌอยละ ใ้.โ้ 
รองลงมาคือ กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร รຌอยละ ใเ.็โ ละกระทรวงคมนาคม รຌอยละ ใเ.ไใ 
รายละอียดปรากฏตามตารางทีไ 13  
  

 61,379 

(16.35%)  

 244,416 

(65.08%)  

 60,748 

(16.17%)  

 9,028  

(2.40%) 

ตไ ากวาปริญญา 

ปริญญาตร ี

ปริญญาท 

ปริญญาอก 
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ตารางที่ 13 จํานวนข�าราชการพลเรือนสามัญ จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

กระทรวง 
ต่ํากว�าปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวม 
จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 913 13.59 3,065 45.62 2,665 39.66 76 1.13 6,719 
กระทรวงการคลัง 3,778 12.71 17,665 59.45 8,183 27.54 90 0.30 29,716 
กระทรวง 
การต�างประเทศ 

136 8.65 462 29.39 870 55.34 104 6.62 1,572 

กระทรวงการ
ท�องเท่ียวและกีฬา 

42 5.94 354 50.07 302 42.72 9 1.27 707 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ 

313 10.87 1,465 50.87 1,091 37.88 11 0.38 2,880 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ+ 

5,085 14.90 21,099 61.83 7,628 22.36 310 0.91 34,122 

กระทรวงคมนาคม 4,140 30.43 7,378 54.22 2,012 14.79 77 0.57 13,607 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

1,653 16.09 5,491 53.46 2,999 29.20 128 1.25 10,271 

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

624 30.72 941 46.33 445 21.91 21 1.03 2,031 

กระทรวงพลังงาน 152 11.38 687 51.42 471 35.25 26 1.95 1,336 
กระทรวงพาณิชย+ 252 7.43 1,676 49.41 1,430 42.16 34 1.00 3,392 
กระทรวงมหาดไทย 10,060 26.19 17,924 46.67 10,350 26.95 75 0.20 38,409 
กระทรวงยุติธรรม 6,645 39.29 7,815 46.20 2,401 14.20 53 0.31 16,914 
กระทรวงแรงงาน 335 5.41 3,951 63.85 1,882 30.41 20 0.32 6,188 
กระทรวงวัฒนธรรม 337 9.51 2,598 73.35 596 16.83 11 0.31 3,542 
กระทรวงวิทยาศาสตร+
และเทคโนโลยี 

79 10.52 357 47.54 270 35.95 45 5.99 751 

กระทรวงศึกษาธิการ 274 8.42 1,521 46.74 1,357 41.70 102 3.13 3,254 
กระทรวงสาธารณสุข 25,144 13.05 145,805 75.69 13,923 7.23 7,763 4.03 192,635 

กระทรวงอุตสาหกรรม 366 12.18 1,810 60.25 795 26.46 33 1.10 3,004 

ส�วนราชการไม�สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรีฯ  

1,051 23.25 2,352 52.02 1,078 23.84 40 0.88 4,521 

รวม 61,379 16.35 244,416 65.08 60,748 16.17 9,028 2.40 375,571 

ที่มา: ระบบ GMIS สํานักงาน ก.พ., อ�างแล�ว 
  



รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือน ป�งบประมาณ 2558  18 

จํานวนข'าราชการพลเรือนสามัญจําแนกตามช-วงอายุ/รุ-น (Generation) 

 United Nations Joint Staff Pension Fund : UNJSPF ได�จําแนกช�วงอายุของกําลังคนไว�ดังนี้      
รุ�น Baby Boomer (บุคคลที่เกิดระหว�างป? 2489-2507) เป=นกลุ�มที่มีชีวิตเพื่อการทํางาน อดทน อดกลั้น 
ยึดมั่นในกฎระเบียบ กติกา และขนบธรรมเนียมประเพณี ทํางานหนักเพื่อสร�างอนาคต ทุ�มเทและจงรักภักดี
ต�อองค+กร รุ�น Generation X (บุคคลที่เกิดระหว�างป? 2508-2523) เป=นกลุ�มที่มีวินัย สามารถกํากับดูแล
ตนเองได� และทํางานให�สําเร็จได�โดยลําพัง ไม�ต�องการการดูแลใกล�ชิด ชอบความไม�เป=นทางการ ให�ความสําคัญ
กับความสมดุลระหว�างชีวิตส�วนตัวกับชีวิตการทํางาน รุ�น Generation Y (บุคคลท่ีเกิดระหว�างป? 2524-2543)  
เป=นกลุ�มที่มีความเป=นตัวเองสูง เก�งในการใช�เทคโนโลยี ต�องการได�รับการเอาใจใส�อย�างมาก ชอบการทํางาน
แบบยืดหยุ�นที่ไม�มีข�อจํากัดในเร่ืองเวลาและสถานที่ 

 ข�าราชการพลเรือนสามัญมีความแตกต�างกันในหลากหลายมิติ โดยมิติเรื่องช�วงวัย (Generation)  
เป=นมิติหนึ่งท่ีสะท�อนให�เห็นถึงความแตกต�างในคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล ในจํานวนข�าราชการพลเรือนสามัญ 
ที่มีอยู�ทั้งหมด 375,571 คน ส�วนใหญ�ร�อยละ 48.62 เป=นกลุ�ม Generation X รองลงมาเป=นกลุ�ม Baby boomer 
(ร�อยละ 27.24) และกลุ�ม Generation Y (ร�อยละ 24.14)   
 กระทรวงที่มีสัดส�วนข�าราชการกลุ�ม Baby Boomer มากที่สุด 3 ลําดับแรก ได�แก� กระทรวงเกษตร
และสหกรณ+ (ร�อยละ 41.74) กระทรวงอุตสาหกรรม (ร�อยละ 39.21) และกระทรวงศึกษาธิการ (ร�อยละ 38.32) 
 กระทรวงที่มีสัดส�วนข�าราชการกลุ�ม Generation X มากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ได�แก� กระทรวงยุติธรรม 
(ร�อยละ 54.22) กระทรวงแรงงาน (ร�อยละ 53.48) และกระทรวงการคลัง (ร�อยละ 52.08) 

กระทรวงท่ีมีสัดส�วนข�าราชการกลุ�ม Generation Y มากที่สุด 3 ลําดับแรก ได�แก� กระทรวงพลังงาน 
(ร�อยละ 30.91) กระทรวงสาธารณสุข (ร�อยละ 29.16) และกระทรวงการต�างประเทศ (ร�อยละ 29.14) 
รายละเอียดปรากฏตามภาพท่ี 5 และตารางท่ี 14 
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ภ พท 5 สัดสวนของขຌาราชการพลรือนสามัญ จ านกตามชวงอายุ/รุน (Generation) 

 

 

37.18 

39.21 

20.31 

38.32 

25.17 

36.76 

30.07 

26.73 

34.53 

30.75 

28.74 

28.07 

36.63 

34.13 

41.74 

36.98 

30.41 

32.44 

31.64 

31.24 

45.19 

39.98 

50.53 

39.34 

46.60 

43.76 

53.48 

54.22 

47.83 

44.57 

40.35 

45.69 

46.60 

49.09 

37.87 

41.91 

40.59 

38.42 

52.08 

45.29 

17.63 

20.81 

29.16 

22.34 

28.23 

19.48 

16.45 

19.05 

17.64 

24.68 

30.91 

26.24 

16.78 

16.77 

20.39 

21.11 

29.00 

29.14 

16.28 

23.47 

สวนราชการเมสังกดัส านกันายกฯ 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลยี 

กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงรงงาน 

กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงมหาดเทย 

กระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงกษตรละสหกรณ ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ 

กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา 

กระทรวงการตางประทศ 

กระทรวงการคลัง 

ส านักนายกรัฐมนตร ี

Baby Boomer อาย ุ5เ ป ขึๅนเป 

Generatrion X อาย ุใไ-ไ้ ป 

Generation Y อาย ุแไ-ใใ ป 

เ.เเ       20.00     40.00     60.00     80.00    100.00 

ขຌอมูลอายุ : ค านวณ ณ พ.ศ. โ55่ 
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ตารางที่ 14 จํานวนข�าราชการพลเรือนสามัญจําแนกตามช�วงอายุ/รุ�น (Generation) 

กระทรวง 

พ.ศ. ท่ีเกิด 
2489-2507 

(Baby Boomer) 

พ.ศ. ท่ีเกิด 
2508-2523 

(Generation X) 

พ.ศ. ท่ีเกิด 
2524-2543 

(Generation Y) 
รวม 

จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 
สํานักนายกรัฐมนตรี 2,099  31.24 3,043  45.29 1,577 23.47 6,719 
กระทรวงการคลัง 9,402  31.64 15,477 52.08  4,837 16.28 29,716 
กระทรวงการ
ต�างประเทศ 

510  32.44 604  38.42   458  29.14 1,572 

กระทรวงการ
ท�องเท่ียวและกีฬา 

215  30.41 287  40.59     205  29.00 707 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ 

     1,065  36.98 1,207  41.91      608  21.11 2,880 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ+ 

   14,241 41.74 12,923  37.87    6,958  20.39 34,122 

กระทรวงคมนาคม      4,644  34.13 6,680  49.09   2,283  16.77 13,607 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

     3,762  36.63   4,786  46.60   1,723  16.78 10,271 

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

 570  28.07       928  45.69     533  26.24 2,031 

กระทรวงพลังงาน  384  28.74   539  40.35     413  30.91 1,336 
กระทรวงพาณิชย+      1,043  30.75     1,512  44.57     837  24.68 3,392 
กระทรวงมหาดไทย    13,263  34.53    18,372  47.83   6,774  17.64 38,409 
กระทรวงยุติธรรม      4,521  26.73     9,170  54.22     3,223  19.05 16,914 
กระทรวงแรงงาน      1,861  30.07     3,309  53.48    1,018  16.45 6,188 
กระทรวงวัฒนธรรม      1,302  36.76     1,550  43.76     690  19.48 3,542 
กระทรวงวิทยาศาสตร+
และเทคโนโลยี 

189  25.17        350  46.60      212  28.23 751 

กระทรวงศึกษาธิการ      1,247  38.32     1,280  39.34     727  22.34 3,254 
กระทรวงสาธารณสุข 39,129  20.31   97,327  50.53   56,179  29.16 192,635 
กระทรวงอุตสาหกรรม 1,178  39.21     1,201  39.98       625  20.81 3,004 
ส�วนราชการไม�สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรีฯ 

     1,681  37.18     2,043  45.19     797  17.63 4,521 

รวม   102,306  27.24   182,588  48.62  90,677  24.14 375,571 

 
 
  



รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือน ป�งบประมาณ 2558  21 

โครงสร'างอายุข'าราชการพลเรือนสามัญ 

 ระบบราชการพลเรือนของไทยอยู�ในสภาวะสังคมสูงอายุ (Aging Society) กล�าวคือ มีข�าราชการพลเรือน
สามัญจะเกษียณอายุราชการระหว�างป?งบประมาณ 2558-2567 ถึง 101,559 คน หรือร�อยละ 27.04 ของจํานวน
ข�าราชการพลเรือนสามัญในป�จจุบัน โดยต้ังแต�ป?งบประมาณ 2562 ถึงป?งบประมาณ 2567 จะมีข�าราชการ
เกษียณอายุราชการเกินกว�า 10,000 คน ติดต�อกันทุกป? รายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 6 

ภาพที่ 6 จํานวนข�าราชการพลเรือนสามัญที่จะเกษียณอายุราชการในช�วง 10 ป?ข�างหน�า (ป?งบประมาณ 2558-2567) 

 
 

เม่ือพิจารณาอัตราการเกษียณอายุราชการของข�าราชการในกระทรวงต�าง ๆ ในช�วง 5 ป?แรก 
(ป?งบประมาณ 2558-2562) ปรากฏว�า กระทรวงที่มีอัตราการเกษียณอายุราชการสูงที่สุด 3 ลําดับแรก ได�แก� 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ+ ร�อยละ 19.70 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย+ ร�อยละ 18.99 
และกระทรวงอุตสาหกรรม ร�อยละ 17.71  

ในขณะท่ี เม่ือพิจารณาอัตราการเกษียณในช�วง 10 ป? (ป?งบประมาณ 2558-2567) ปรากฏว�า กระทรวง
ที่มีอัตราการเกษียณอายุราชการสูงที่สุด 3 ลําดับแรก คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ+ ร�อยละ 41.59 
กระทรวงอุตสาหกรรม ร�อยละ 38.62 และกระทรวงการศึกษาธิการ ร�อยละ 37.95 รายละเอียดปรากฏ      
ตามภาพท่ี 7 และตารางท่ี 15 
  

14,194 
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12,419 

12,062 

11,299 

10,390 

8,863 

7,970 

7,171 

4,283 

- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 

2567

2566

2565

2564

2563

2562

2561

2560

2559

2558



รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือน ป�งบประมาณ 2558  22 

ภาพที่ 7 อัตราการเกษียณอายุของข�าราชการพลเรือนพลเรือนสามัญในช�วง 5 ป?แรก (ป?งบประมาณ 2558-2562) 
และในช�วง 10 ป? (ป?งบประมาณ 2558-2567) จําแนกตามกระทรวง  
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ตารางที่ 15 อัตราการเกษียณอายุราชการของข�าราชการพลเรือนสามัญ ในช�วงป?งบประมาณ 2558-2567 

กระทรวง 
จํานวน 
(คน) 

การเกษียณในช�วง 5 ป?แรก 
(2558-2562) 

การเกษียณในช�วง 10 ป? 
(2558-2567) 

จํานวน 
(คน) 

อัตรา 
(ร�อยละ) 

จํานวน 
(คน) 

อัตรา 
(ร�อยละ) 

สํานักนายกรัฐมนตรี 6,719 852 12.68 2,091 31.12 
กระทรวงการคลัง 29,716 3,795 12.77 9,361 31.50 
กระทรวงการต�างประเทศ 1,572 251 15.97 507 32.25 
กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 707 114 16.12 214 30.27 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย+ 

2,880 547 18.99 1,062 36.88 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ+ 34,122 6,722 19.70 14,193 41.59 
กระทรวงคมนาคม 13,607 1,595 11.72 4,608 33.86 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล�อม 

10,271 1,327 12.92 3,743 36.44 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

2,031 226 11.13 566 27.87 

กระทรวงพลังงาน 1,336 166 12.43 382 28.59 
กระทรวงพาณิชย+ 3,392 529 15.60 1,042 30.72 
กระทรวงมหาดไทย 38,409 5,173 13.47 13,207 34.39 
กระทรวงยุติธรรม 16,914 1,713 10.13 4,493 26.56 
กระทรวงแรงงาน 6,188 701 11.33 1,850 29.90 
กระทรวงวัฒนธรรม 3,542 596 16.83 1,294 36.53 
กระทรวงวิทยาศาสตร+และ
เทคโนโลยี 

751 81 10.79 187 24.90 

กระทรวงศึกษาธิการ 3,254 567 17.42 1,235 37.95 
กระทรวงสาธารณสุข 192,635 12,546 6.51 38,850 20.17 
กระทรวงอุตสาหกรรม 3,004 532 17.71 1,160 38.62 
ส�วนราชการไม�สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

4,521 644 14.24 1,514 33.49 

รวม 375,571 38,677 10.30 101,559 27.04 
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เม่ือพิจารณาอัตราการเกษียณอายุราชการของข�าราชการในตําแหน�งระดับสูง พบว�า อัตราการเกษียณอายุ
ในช�วง 10 ป?ข�างหน�า มากที่สุด 3 ลําดับแรก เป=นข�าราชการผู�ดํารงตําแหน�งประเภทอํานวยการ ระดับสูง (ร�อยละ 
89.15) ผู�ดํารงตําแหน�งประเภทบริหาร ระดับต�น (ร�อยละ 89.08) ผู�ดํารงตําแหน�งประเภทบริหาร ระดับสูง 
(ร�อยละ 88.60)  

ส�วนข�าราชการผู�ดํารงตําแหน�งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส มีอัตราการเกษียณอายุในช�วง 10 ป?ข�างหน�า 
ร�อยละ 73.32 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 16 

ตารางที่  16 เปรียบเทียบอัตราการเกษียณอายุของข�าราชการพลเรือนสามัญ ในตําแหน�งระดับสูง  
 ในช�วง 10 ป?ข�างหน�า (ป?งบประมาณ 2558 - 2567)  

ประเภทและระดับตําแหน�ง 

จํานวน
ข�าราชการ 

พลเรือนสามัญ 
ท้ังหมด 

ผู�เกษียณ 
ในช�วง 5 ป?ข�างหน�า 

(2558-2562) 

ผู�เกษียณ 
ในช�วง 10 ป?ข�างหน�า 

(2558-2567) 
จํานวน 
(คน) 

อัตรา 
(ร�อยละ) 

จํานวน 
(คน) 

อัตรา 
(ร�อยละ) 

ประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส 7,357 2,696 36.65 5,394 73.32 
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 26,854 6,816 25.38 15,183 56.54 
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 3,304 1,151 34.84 2,081 62.98 
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒ ิ 208 116 55.77 170 81.73 
ประเภทอํานวยการ ระดับต�น 2,140 952 44.49 1,698 79.35 
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 3,725 2,092 56.15 3,321 89.15 
ประเภทบริหาร ระดับต�น 522 309 59.20 465 89.08 
ประเภทบริหาร ระดับสูง 579 420 72.54 513 88.60 

ที่มา: ระบบ GMIS  สํานักงาน ก.พ. , อ�างแล�ว 
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โครงสร'างอายุราชการของข'าราชการพลเรือนสามัญ  
 ข�าราชการพลเรือนสามัญส�วนใหญ� (ร�อยละ 16.83) มีอายุราชการน�อยกว�าหรือเท�ากับ 4 ป? รองลงมา 
ร�อยละ 16.37 มีอายุราชการ 20-24 ป? โดยมีข�าราชการร�อยละ 6.95 เป=นผู�มีอายุราชการยาวนานต้ังแต� 35 ป?ข้ึนไป 
รายละเอียดปรากฏตามตามตารางที่ 17 

ตารางที่ 17 อายุราชการของข�าราชการพลเรือนสามัญในป?งบประมาณ 2558 จําแนกตามช�วงอายุราชการ 

ช�วงอายุราชการ 
(จาํนวนป?ที่รับราชการ) 

ข�าราชการพลเรือนสามัญ 

จํานวน 
(คน) 

อัตรา 
(ร�อยละ) 

<=4 63,210  16.83 
5-9 33,830 9.01 

10-14 44,002 11.72 
15-19 49,290  13.12 

20-24 61,491  16.37 
25-29 51,435  13.70 
30-34 46,215  12.30 
>=35 26,098  6.95 

รวม 375,571 100.00 
ที่มา: ระบบ GMIS  สํานักงาน ก.พ. , อ�างแล�ว 
 

อายุราชการมัธยฐานของข�าราชการพลเรือนสามัญ ณ เดือนเมษายน 2558 เท�ากับ 19 ป? หมายความว�า
ข�าราชการพลเรือนสามัญจํานวนคร่ึงหนึ่งมีอายุราชการตั้งแต� 19 ป?ข้ึนไป ซ่ึงนับได�ว�า มีประสบการณ+การทํางาน
ที่ยาวนานพอสมควร 

เม่ือพิจารณาอายุราชการมัธยฐานของข�าราชการตามประเภทและระดับตําแหน�ง พบว�า ข�าราชการ
ผู�ดํารงตําแหน�งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตําแหน�งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงเป=นตําแหน�ง
ในระดับแรกบรรจุ มีอายุราชการมัธยฐานเท�ากัน คือ 2 ป? ส�วนข�าราชการผู�ดํารงตําแหน�งประเภทบริหาร 
ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโสและระดับทักษะพิเศษ 
มีอายุราชการมัธยฐานมากกว�า 30 ป? สําหรับผู�ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ มีอายุราชการ
มัธยฐานเท�ากับ 28 ป? รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 18 
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ตารางที่ 18 อายุราชการมัธยฐานของข�าราชการพลเรือนสามัญ จําแนกตามประเภทและระดับตําแหน�ง 

ระดับตําแหน�ง 
จํานวน 
(คน) 

อายุราชการมัธยฐาน 
(ป?) 

ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 20,636 2 
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน 76,675 23 

ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 7,357 31 
ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 2 35 
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 60,916 2 

ประเภทวิชาการ ระดับชาํนาญการ 172,653 20 
ประเภทวิชาการ ระดับชาํนาญการพิเศษ 26,854 27 
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 3,304 28 
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 208 32 
ประเภทอํานวยการ ระดับต�น 2,140 30 
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 3,725 32 
ประเภทบริหาร ระดับต�น 522 32 
ประเภทบริหาร ระดับสูง 579 34 

รวม 375,571 19 
ที่มา: ระบบ GMIS  สํานักงาน ก.พ. , อ�างแล�ว 
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การเข'ารับราชการและการออกจากราชการของข'าราชการพลเรือนสามัญในปMงบประมาณ 2557 
1) การเข'ารับราชการ 

  ในรอบป?งบประมาณ 2557 มีผู�เข�ารับราชการ (บรรจุใหม�) จํานวนทั้งสิ้น 18,327 คน หรือ      
ร�อยละ 4.88 ของจํานวนข�าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด โดยกระทรวงที่มีอัตราการบรรจุใหม�ของ   
ข�าราชการสูงที่สุด 3 ลําดับแรก ได�แก� กระทรวงสาธารณสุข (ร�อยละ 6.91) กระทรวงพลังงาน (ร�อยละ 5.46) 
และกระทรวงการต�างประเทศ (ร�อยละ 5.34)  

สําหรับกระทรวงที่มีอัตราการบรรจุใหม�ของข�าราชการน�อยที่สุด 3 ลําดับแรก ได�แก� กระทรวง
คมนาคม (ร�อยละ 1.65) กระทรวงมหาดไทย (ร�อยละ 1.77) และกระทรวงการคลัง (ร�อยละ 1.98) 

2) การออกจากราชการ 
  ในรอบป?งบประมาณ 2557 มีข�าราชการพลเรือนสามัญที่ออกจากราชการ (ลาออก 
เกษียณอายุราชการและออกโดยเหตุอ่ืน ๆ เช�น เหตุวินัย และเสียชีวิต) จํานวนท้ังสิ้น 8,287 คน หรือร�อยละ 2.21 
ของจํานวนข�าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด โดยเป=นการออกจากราชการเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ  
มากที่สุด คือ 6,104 คน (ร�อยละ 73.66) รองลงมา เป=นการลาออก จํานวน 1,628 คน (ร�อยละ 19.65) และ
เป=นการออกจากราชการโดยเหตุอ่ืน ๆ อีก จํานวน 555 คน (ร�อยละ 6.69)  

สําหรับกระทรวงท่ีมีอัตราการออกจากราชการ หรืออัตราการสูญเสียมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก 
ได�แก� กระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา (ร�อยละ 5.37) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย+ 
(ร�อยละ 4.34) และกระทรวงการต�างประเทศ (ร�อยละ 3.94)  

ส�วนกระทรวงที่มีอัตราการสูญเสียน�อยที่สุด 3 ลําดับแรก ได�แก� กระทรวงการคลัง (ร�อยละ 
1.32) กระทรวงเกษตรและสหกรณ+ (ร�อยละ 1.55) และกระทรวงวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี (ร�อยละ 1.60) 
  สําหรับอัตราการสูญเสียข�าราชการเฉพาะการลาออกน้ัน ปรากฏว�า ในภาพรวมของข�าราชการ
พลเรือนสามัญ มีอัตราการลาออก ร�อยละ 0.43 โดยกระทรวงพลังงานมีอัตราการลาออกมากที่สุดถึงร�อยละ 1.65  
รองลงมา ได�แก� กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร�อยละ 1.53 และกระทรวงการต�างประเทศ 
ร�อยละ 1.59 

สําหรับกระทรวงที่มีอัตราการลาออกน�อยท่ีสุด 3 ลําดับแรก ได�แก� กระทรวงสาธารณสุข     
(ร�อยละ 0.16) กระทรวงการคลัง (ร�อยละ 0.31) และกระทรวงคมนาคม (ร�อยละ 0.33) รายละเอียดอัตราการเข�า
รับราชการและการออกจากราชการของข�าราชการพลเรือนสามัญ ปรากฏตามตารางท่ี 19 
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ตารางที่ 19 อัตราการเข�ารับราชการและการออกจากราชการของข�าราชการพลเรือนสามัญ  
   ในป?งบประมาณ 2557 

กระทรวง 
จํานวน 

ข�าราชการ 

การบรรจุใหม� การออกจากราชการ เฉพาะกรณีการลาออก 
จํานวน
(คน) 

อัตรา 
ร�อยละ 

จํานวน 
(คน) 

อัตรา 
ร�อยละ 

จํานวน 
(คน) 

อัตรา 
ร'อยละ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 6,719 276 4.11 139 2.07 56 0.83 
กระทรวงการคลัง 29,716 589 1.98 391 1.32 92 0.31 
กระทรวงการต�างประเทศ 1,572 84 5.34 62 3.94 25 1.59 
กระทรวงการท�องเทียว
และกีฬา  

707 37 5.23 38 5.37 10 1.41 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ 

2,880 111 3.85 125 4.34 39 1.35 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ+ 

34,122 1220 3.58 529 1.55 216 0.63 

กระทรวงคมนาคม 13,607 225 1.65 256 1.88 45 0.33 
กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 

10,271 323 3.14 239 2.33 86 0.84 

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ  

2,031 86 4.23 59 2.90 31 1.53 

กระทรวงพลังงาน 1,336 73 5.46 51 3.82 22 1.65 
กระทรวงพาณิชย+ 3,392 122 3.60 124 3.66 39 1.15 
กระทรวงมหาดไทย 38,409 678 1.77 1,189 3.10 327 0.85 
กระทรวงยุติธรรม 16,914 404 2.39 573 3.39 109 0.64 
กระทรวงแรงงาน 6,188 192 3.10 165 2.67 69 1.12 
กระทรวงวัฒนธรรม 3,542 132 3.73 73 2.07 23 0.65 
กระทรวงวิทยาศาสตร+ฯ 751 22 2.93 12 1.60 10 1.33 
กระทรวงศึกษาธิการ 3,254 156 4.79 103 3.17 34 1.04 
กระทรวงสาธารณสุข 192,635 13,302 6.91 3,954 2.05 304 0.16 
กระทรวงอุตสาหกรรม 3,004 142 4.73 91 3.03 33 1.10 
ส�วนราชการไม�สังกัด ฯ 4,521 153 3.38 114 2.52 58 1.28 

รวม 375,571 18,327 4.88 8,287** 2.21 1,628 0.43 
** ข�อมูลการออกจากราชการ เป=นข�อมลู ณ ป? 2557 โดยจําแนกเป=นการเกษียณอายุราชการ จํานวน 6,104 คน ลาออก 
จํานวน 1,628 คน และออกจากราชการโดยสาเหตอุื่น ๆ เช�น เหตุวินัย เสียชีวิต จํานวน 555 คน 
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บทท่ี 2 
การพฒันาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของส-วนราชการและจังหวัด ตามแนวทาง HR Scorecard 
 ในยุคของการแข�งขันกันด�วยทุนมนุษย+ (Human Capital) มีความท�าทายที่สําคัญประการหนึ่ง คือ 
การวัดและการประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือการบริหารทุนมนุษย+ให�เป=นรูปธรรม เพื่อใช�
ประกอบการบ�งชี้ว�า หน�วยงานใดมีทุนมนุษย+ที่ทําให�มีความได�เปรียบในการแข�งขันมากกว�าหน�วยงานใด 
แม�ว�าการวัดและการประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลจะยากกว�าการวัดผลทางด�านอื่น แต�นักวิชาการ 
ทั้งในและต�างประเทศต�างให�ความสําคัญในการวัดและประเมินผลด�านน้ี ถึงกับมีคํากล�าวที่ว�า “หากไม�สามารถ
วัดประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลได� ก็จะไม�สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให�เกิดประโยชน+สูงสุด
ต�อองค+กรได�” 

 การประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมีวัตถุประสงค+หลักเพื่อช�วยให�องค+กรทราบว�า จะใช�กําลังคน
อย�างไรให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคุ�มค�า และช�วยให�องค+กรบรรลุพันธกิจและเปyาหมาย        
ที่กําหนดไว� แนวทางหน่ึงในการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล คือ การประเมินระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลแบบสมดุลตามหลักการของ Human Capital Scorecard ซ่ึงเป=นการประเมินโครงสร�างการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ (Human Resource Architecture) ซ่ึงเน�นความเชื่อมโยงของผู�ปฏิบัติงาน (People) 
ยุทธศาสตร+การบริหาร (Strategy) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) ขององค+กร (ซ่ึงมิใช�การประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู�ปฏิบัติงานรายบุคคล) กลุ�มนักวิชาการซ่ึงประกอบด�วย Brian E. Becker, Mark A. Huselid 
และ Dave Ulrich ได�เสนอแนวคิดเรื่อง HR Scorecard ไว�เป=นครั้งแรกในหนังสือ “The HR Scorecard : 
Linking People, Strategy and Performance” โดยได�พัฒนาแนวคิดมาจากตัวแบบการประเมินแบบสมดุล
ของ Robert Kaplan และ David Norton ซ่ึงเป=นผู�บุกเบิกเรื่อง Balance Scorecard เป=นคร้ังแรกในป? ค.ศ. 1992 
ดังนั้น จึงอาจสรุปได�ว�า HR Scorecard สามารถใช�เป=นเคร่ืองมือหนึ่งในการประเมินผลสําเร็จด�านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค+กร เพื่อนําไปสู�การพัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะกําลังคนขององค+กรให�มีความเข�มแข็ง
และสอดรับกับภารกิจขององค+กร 

การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของส-วนราชการและจังหวัด ตามแนวทาง HR 
Scorecard 

สํานักงาน ก.พ. โดยสํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล ได�ทําการศึกษาและพัฒนาเคร่ืองมือสําหรับ 
“พัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” หรือที่เรียกว�า HR Scorecard โดยศึกษาจากแนวทางของ
ต�างประเทศ แล�วนํามาออกแบบให�เหมาะสมกับระบบราชการไทย โดยมีวัตถุประสงค+ ดังน้ี 

1. เพื่อพัฒนาระบบและสร�างกลไกการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนความคุ�มค�าและ
ความพร�อมรับผิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับส�วนราชการและจังหวัด อันจะเป=นช�องทางในการให�ข�อมูล
ย�อนกลับเก่ียวกับสภาพป�ญหาและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงจะช�วยให�ส�วนราชการและ
จังหวัดสามารถบริหารกําลังคนให�เกิดประโยชน+สูงสุด เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร+ให�บรรลุเปyาหมายที่ตั้งไว� 
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2. เพื่อสร�างความเข�มแข็งด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลให�กับส�วนราชการและจังหวัด อันจะนําไปสู�
การพัฒนาสมรรถนะของหน�วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการและจังหวัดให�สามารถปฏิบัติงาน
ในฐานะที่เป=นหุ�นส�วนเชิงยุทธศาสตร+ในการบริหารราชการของส�วนราชการและจังหวัดได� 

3. เพื่อสร�างกลไกความสัมพันธ+ระหว�างองค+กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงทําหน�าท่ีเชิงนโยบาย   
ด�านการบริหารกําลังคนในภาพรวม (Human Resource Policy) และส�วนราชการและจังหวัดซ่ึงรับผิดชอบ
ต�อยุทธศาสตร+และวิธีปฏิบัติด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Strategy and Operation) 

 HR Scorecard ในภาครัฐมีองค+ประกอบทั้งหมด 4 ส�วน ได�แก� 
 1. มาตรฐานความสําเร็จ (Standard for Success) หมายถึง เปyาหมายสุดท�ายด�านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ส�วนราชการและจังหวัดต�องบรรลุ 
 2. ป�จจัยท่ีจะนําไปสู�ความสําเร็จ (Critical Success Factors) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ 
มาตรการ และการดําเนินการต�าง ๆ ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการและจังหวัดที่จะทําให�
บรรลุมาตรฐานความสําเร็จ 

3. มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความสําเร็จ (Measures and Indicators) ในการดําเนินการตามนโยบาย 
แผนงาน โครงการ และมาตรการด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 4. ผลการดําเนินงานที่ส�วนราชการและจังหวัดใช�เป=นหลักฐานในการประเมินว�า ได�ดําเนินการตาม
นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล จนบรรลุตามมาตรฐานความสําเร็จ 

 มาตรฐานความสําเร็จ (Standard for Success) ของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในส�วนราชการและ
จังหวัดท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ประกอบด�วย 5 มิติ โดยมีป�จจัยความสําเร็จรวม 17 ป�จจัย ดังนี้ 
 มิติที่ 1 ความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร+ (Strategic Alignment) ประกอบด�วยป�จจัย
ความสําเร็จ 4 ป�จจัย 
 มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
ประกอบด�วยป�จจัยความสําเร็จ 4 ป�จจัย 
 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
ประกอบด�วยป�จจัยความสําเร็จ 4 ป�จจัย 

มิติที่ 4 ความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) ประกอบด�วย 
ป�จจัยความสําเร็จ 2 ป�จจัย 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทํางาน (Quality of 
work-life and Work-life balance) ประกอบด�วยป�จจัยความสําเร็จ 3 ป�จจัย 
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มิติที� 1         ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 

ปัจจัยที� 1      นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกบั 

                     เป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการและจังหวัด 

ปัจจัยที� 2       มีการวางแผนและบริหารกาํลงัคน (Workforce Planning and Management) 

ปัจจัยที� 3       มีการบริหารกําลงัคนกลุ่มที�มีทักษะและสมรรถนะสูง (Talent Management) 

ปัจจัยที� 4       มกีารสร้าง พัฒนา และสืบทอดของตําแหน่งบริหาร (Continuity and 

                       Replacement Plan) 

มติทีิ� 4         ความพร้อมรับผดิ 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HR Accountability) 

ปัจจัยที� 13     การรับผดิชอบต่อการตัดสินใจและผลของ 

                       การตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและ 

                       การดําเนินการทางวินัย บนหลกัของความสามารถ 

                       หลักคุณธรรม หลกันิติธรรม และหลกัสิทธิมนุษยชน 

ปัจจัยที� 14      ความโปร่งใสของกระบวนการ 

                       บริหารทรัพยากรบุคคลและ 

                       ความพร้อมให้มีการตรวจสอบ 

 

มิตทิี� 2         ประสิทธิภาพของ 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HR Operational Efficiency) 

ปัจจัยที� 5     กจิกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมี 
                    ความถูกต้องและทันเวลา 
ปัจจัยที� 6     ระบบฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลม ี
                    ความถูกต้อง เที�ยงตรง และทันสมัย 
ปัจจัยที� 7     สัดส่วนค่าใช้จ่ายของกจิกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

                    ต่องบประมาณรายจ่ายมีความเหมาะสม สะท้อนผลิตภาพ 

                    และความคุ้มค่า 

ปัจจัยที� 8     มีการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการบริหาร 

                    ทรัพยากรบุคคล (HR Automation) 

มติิที� 5         คุณภาพชีวิตการทาํงานและความสมดุลระหว่างชีวติกบัการทาํงาน 

                   (Quality of work-life and Work-life balance) 
ปัจจัยที� 15     ความพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานและระบบงาน 

ปัจจัยที� 16     การจัดสวสัดกิารและสิ�งอํานวยความสะดวกเพิ�มเติมจากสวัสดกิารที� 

                      กฎหมายกําหนด 

ปัจจัยที� 17     การส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดรีะหว่างฝ่ายบริหารกบัข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน และ 

                       ระหว่างข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้วยกนั 

มิตทิี� 3         ประสิทธิผล 

ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HRM Program Effectiveness) 
ปัจจัยที� 9         การรักษาไว้ซึ�งข้าราชการที�จําเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายและ 

                        พันธกิจของส่วนราชการ 

ปัจจัยที� 10      ความพงึพอใจของข้าราชการต่อนโยบายและมาตรการด้านการบริหาร 

                       ทรัพยากรบุคคล 

ปัจจัยที� 11      การสนับสนุนให้เกดิการเรียนรู้และพัฒนา 

ปัจจัยที� 12      การมีระบบการบริหารผลงาน และมีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที�มี 

                      ประสิทธิผล ซึ�งเชื�อมโยงกบัผลตอบแทน 

กรอบมาตรฐานความสําเร็จ 

ด้าน 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

โดยรายละเอียดในแต�ละมิติมีดังน้ี 
 1. ความสอดคล'องเชิงยุทธศาสตร� หมายถึง การที่ส�วนราชการและจังหวัดมีแนวทางและวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังต�อไปน้ี 

(ก) ส�วนราชการและจังหวัดมีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ซ่ึงมีความสอดคล�องและสนับสนุนให�ส�วนราชการและจังหวัดบรรลุพันธกิจ เปyาหมาย และวัตถุประสงค+ท่ีตั้งไว� 

(ข) ส�วนราชการมีการวางแผนและบริหารกําลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล�าวคือ 
“กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสม สอดคล�องกับการบรรลุภารกิจและความจําเป=นของส�วนราชการ
และจังหวัดทั้งในป�จจุบันและในอนาคต มีการวิเคราะห+สภาพกําลังคน (Workforce Analysis)  สามารถระบุ
ช�องว�างด�านความต�องการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดช�องว�างดังกล�าว 

(ค) ส�วนราชการและจังหวัดมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด�านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูดให�ได�มา พัฒนา และรักษาไว�ซ่ึงกลุ�มข�าราชการและผู�ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือ
สมรรถนะสูง ซ่ึงจําเป=นต�อความคงอยู�และขีดความสามารถในการแข�งขันของส�วนราชการและจังหวัด (Talent 
Management) 
  

ภาพที่ 8 กรอบมาตรฐานความสาํเร็จด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
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(ง) ส�วนราชการและจังหวัด มีแผนการสร�างและแผนการพัฒนาผู�บริหารทุกระดับ รวมท้ัง     
มีแผนสร�างความต�อเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการที่ผู�นําปฏิบัติตนเป=นแบบอย�างท่ีดีและ
สร�างแรงบันดาลใจให�กับข�าราชการและผู�ปฏิบัติงาน ท้ังในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 

 2. ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการและจังหวัด (HR Transactional Activities) มีลักษณะดังต�อไปนี้ 

(ก) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการและจังหวัด เช�น 
การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต�งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนข้ันเล่ือนตําแหน�ง การย�าย และกิจกรรมด�านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอ่ืน ๆ มีความถูกต�องและทันเวลา 

(ข) ส�วนราชการและจังหวัดมีระบบฐานข�อมูลด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต�อง 
เท่ียงตรง ทันสมัย และนํามาใช�ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการและจังหวัดได� 

(ค) สัดส�วนค�าใช�จ�ายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต�องบประมาณ
รายจ�ายของส�วนราชการและจังหวัด มีความเหมาะสม และสะท�อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจน
ความคุ�มค�า (Value for Money) 

(ง) มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการและจังหวัด เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 

 3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ
ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการและจังหวัด ก�อให�เกิดผลดังต�อไปนี้ 

(ก) การรักษาไว�ซ่ึงข�าราชการและผู�ปฏิบัติงานซ่ึงจําเป=นต�อการบรรลุเปyาหมาย พันธกิจของ
ส�วนราชการและจังหวัด (Retention) 

(ข) ความพึงพอใจของข�าราชการและผู�ปฏิบัติงาน ต�อนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการและจังหวัด 

(ค) การสนับสนุนให�เกิดการเรียนรู�และการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง รวมทั้งส�งเสริมให�มีการแบ�งป�น
แลกเปลี่ยนข�อมูลข�าวสารและความรู� (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนาข�าราชการ 
และผู�ปฏิบัติงานให�มีทักษะและสมรรถนะที่จําเป=นสําหรับการบรรลุภารกิจและเปyาหมายของส�วนราชการและจังหวัด 

(ง) การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน�นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุ�มค�า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกต�างและ
จัดลําดับผลการปฏิบัติงานของข�าราชการและผู�ปฏิบัติงานซ่ึงเรียกชื่ออ่ืนได�อย�างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ 
ข�าราชการและผู�ปฏิบัติงานมีความเข�าใจถึงความเชื่อมโยงระหว�างผลการปฏิบัติงานส�วนบุคคลและผลงาน    
ของทีมงาน กับความสําเร็จหรือผลงานของส�วนราชการและจังหวัด 

4. ความพร'อมรับผิดด'านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส�วนราชการและจังหวัดจะต�อง 
(ก) รับผิดชอบต�อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน

การดําเนินการด�านวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ     
หลักสิทธิมนุษยชน 

(ข) มีความโปร�งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ทั้งนี้ จะต�องกําหนดให�ความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู�ในทุกกิจกรรม
ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการและจังหวัด 

 5. คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว-างชีวิตกับการทํางาน หมายถึง การที่ส�วนราชการหรือ
จังหวัดมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซ่ึงจะนําไปสู�การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ข�าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังน้ี 

(ก) ข�าราชการและผู�ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต�อสภาพแวดล�อมในการทํางาน ระบบงานและ
บรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเข�ามาใช�ในการบริหารราชการและการให�บริการ
แก�ประชาชน ซ่ึงจะส�งเสริมให�ข�าราชการและผู�ปฏิบัติงานได�ใช�ศักยภาพอย�างเต็มที่ โดยไม�สูญเสียรูปแบบการใช�
ชีวิตส�วนตัว 

(ข) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม�ใช�สวัสดิการภาคบังคับ       
ตามกฎหมาย ซ่ึงมีความเหมาะสม สอดคล�องกับความต�องการและสภาพของส�วนราชการและจังหวัด 

(ค) มีการส�งเสริมความสัมพันธ+อันดีระหว�างฝKายบริหารของส�วนราชการและจังหวัดกับ
ข�าราชการและผู�ปฏิบัติงาน และในระหว�างข�าราชการและผู�ปฏิบัติงานด�วยกันเอง 

มาตรฐานความสําเร็จท้ัง 5 มิตินี้ มีความครอบคลุมในภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงจะเป=น
แนวทางให�ส�วนราชการและจังหวัดบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให�บรรลุความสําเร็จ และสามารถประเมิน
ความสําเร็จโดยสะท�อนมาตรฐานดังกล�าวได� 

วิธีดําเนินการ 
ในการดําเนินการ ส�วนราชการและจังหวัดจะต�องกําหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให�ชัดเจนว�า

จะบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย�างไรจึงจะตอบสนองเปyาหมายยุทธศาสตร+ โดยจัดทําเป=นแผนกลยุทธ+
ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงแผนกลยุทธ+การบริหารทรัพยากรบุคคลน้ีต�องสอดคล�องกับมาตรฐาน
ความสําเร็จ 5 มิติที่กําหนด เม่ือส�วนราชการและจังหวัดนําแผนกลยุทธ+การบริหารทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติ    
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว�แล�ว ก็จะต�องมีการติดตามความคืบหน�าและประเมินผลสําเร็จ
ของการดําเนินงาน โดยใช�ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ระบุไว�ในแผนกลยุทธ+เป=นตัวบ�งชี้ว�า สามารถดําเนินการ         
ได�สอดคล�องกับมาตรฐานความสําเร็จจนบรรลุเปyาหมายที่ตั้งไว�มากน�อยเพียงใด 

หลักฐานในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ+การบริหารทรัพยากรบุคคลจะเป=นสารสนเทศท่ีเป=น
ประโยชน+ในการเรียนรู�ว�า ส�วนราชการหรือจังหวัดดําเนินการสําเร็จในสิ่งใดบ�างและทําได�อย�างไร และในทางกลับกัน 
สิ่งท่ีไม�ประสบความสําเร็จมีอะไรบ�าง เกิดจากเหตุใด เพื่อหาทางปyองกันและขจัดอุปสรรคออกไป ส�วนราชการและ
จังหวัดก็จะสามารถปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให�ดีข้ึนได� 

นอกจากน้ี ส�วนราชการและจังหวัดจะสามารถรายงานความสําเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลต�อ 
ก.พ. ได�อย�างเป=นระบบ ซ่ึงจะทําให� ก.พ. (1) รับทราบผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการพลเรือน   
อย�างต�อเน่ือง ทั้งในเชิงของความคุ�มค�าของการใช�จ�ายงบประมาณด�านบุคลากร ความพร�อมของกําลังคน       
ในราชการพลเรือน และความมีคุณภาพของการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามระบบคุณธรรม      
ที่ยึดหลักผลงาน หลักความสามารถ และหลักคุณภาพชีวิต และ (2) ใช�เป=นข�อมูลประกอบการเสนอแนะ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมต�อไป 
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ประโยชน�ของ HR Scorecard ประโยชน+ท่ีส�วนราชการและจังหวัดจะได�รับจากการใช�เคร่ืองมือนี้ คือ 
1. ส�วนราชการและจังหวัดสามารถใช�มาตรฐานความสําเร็จทั้ง 5 มิติ เป=นแนวทางในการจัดทํากลยุทธ+

การบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเพื่อให�เกิดผลสําเร็จที่สะท�อนความสมดุลทั้ง 5 มิติ และใช�เป=นเกณฑ+         
ในการประเมินตนเอง (Self Assessment) 

2. การประเมินผลสําเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลจะนําไปสู�การยกระดับขีดความสามารถของ
ส�วนราชการและจังหวัด มีการเรียนรู�และพัฒนา นําไปสู�การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ และมีนวัตกรรม
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

วิวัฒนาการของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของส-วนราชการและจังหวัด 
ตามแนวทาง HR Scorecard 

ต�นป?งบประมาณ 2547 ก.พ. มีมติรับทราบข�อเสนอการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส�วนราชการและจังหวัดแบบสมดุล (HR Scorecard) โดยใช�กรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 มิติ เป=นเครื่องมือ   
ในการประเมิน ได�แก� มาตรฐานด�านความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร+ มาตรฐานด�านความมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล มาตรฐานด�านความมีประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มาตรฐานด�านความพร�อมรับผิดในการบริหารทรัพยากรบุคคล และมาตรฐานด�านคุณภาพชีวิตการทํางานและ
ความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทํางาน โดยกรอบมาตรฐานความสําเร็จดังกล�าวประกอบด�วยป�จจัยความสําเร็จ
รวม 17 ป�จจัย ซ่ึงได�กล�าวถึงในรายละเอียดแล�วในตอนต�น 

 ต�อจากนั้น อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการบริหารกําลังคนภาครัฐอย�างมีประสิทธิภาพ ได�พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบรายละเอียดของการดําเนินการประเมินสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard 
และได�มอบหมายให�สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการวางโครงสร�างพื้นฐานสําหรับการประเมินฯ ด�วยการสร�างความรู� 
ความเข�าใจ ตลอดจนให�การสนับสนุนส�วนราชการและจังหวัดในการจัดทําแผนกลยุทธ+ด�านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ก�อนที่จะมีการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการและจังหวัดอย�างเต็มรูปแบบต�อไป 

สํานักงาน ก.พ. จึงเริ่มดําเนินการส�งเสริมให�ส�วนราชการและจังหวัดเข�าใจในหลักการของการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้ันตอน วิธีการในการจัดทําแผนกลยุทธ+การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช�
หลักการ HR Scorecard โดยในป?งบประมาณ 2547 ได�มีการนําร�องการจัดทําแผนกลยุทธ+การบริหารทรัพยากร
บุคคลใน 4 ส�วนราชการ คือ กรมราชทัณฑ+ กรมศุลกากร สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และสํานักงาน ก.พ. ต�อเนื่องไปในป?งบประมาณ 2548 ได�ขยายผลการจัดทําแผนกลยุทธ+การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในส�วนราชการอีก 4 แห�ง ได�แก� กรมชลประทาน กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง และ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส�วนในป?งบประมาณ 2550 สํานักงาน ก.พ. ได�เสนอให� ก.พ.ร. กําหนดให�
ส�วนราชการทุกแห�งต�องดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ+การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให�มีการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่เป=นระบบตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ ตามที่สํานักงาน ก.พ. 
กําหนด โดยเป=นหนึ่งในตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป? 2550 และให�ส�วนราชการเริ่มนํา
แผนกลยุทธ+ดังกล�าวไปปฏิบัติตั้งแต�ป?งบประมาณ 2551 เป=นต�นไป 
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 ในการนี้ เพื่อให�มีการจูงใจและกระตุ�นส�งเสริมให�ส�วนราชการและจังหวัดพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard อย�างต�อเนื่อง และเพื่อให�มีแบบอย�างความสําเร็จสําหรับเผยแพร�
เพื่อการเรียนรู�และพัฒนาต�อไป สํานักงาน ก.พ. จึงให�มีการดําเนินการคัดเลือกส�วนราชการดีเด�นและจังหวัดดีเด�น
เพื่อส�งเสริมความเข�มแข็งด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป=นประจําทุกป? โดยใช�วิธีประเมินจากเอกสาร ตรวจเยี่ยม
ส�วนราชการและจังหวัด และสัมภาษณ+หัวหน�าส�วนราชการและข�าราชการ โดยประเมินความเข�าใจและความสามารถ
ในการวางแผนกลยุทธ+การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการตามหลักการ HR Scorecard ซึ่งมี   
กรอบมาตรฐานความสําเร็จที่ส�วนราชการและจังหวัดต�องบริหารทรัพยากรบุคคลให�บรรลุ 5 มิติ รวมทั้ง
ประเมินความโดดเด�นและผลสัมฤทธิ์ของผลงานจากการนําแผนไปปฏิบัติด�วย โดยระหว�างป?งบประมาณ 2550 
ถึงป?งบประมาณ 2553 สํานักงาน ก.พ. ได�จัดให�มีพิธีมอบรางวัลประจําป?เพื่อกระตุ�นและจูงใจให�ส�วนราชการ
และจังหวัดพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให�ดียิ่งข้ึนต�อไป  

ในป?งบประมาณ 2553 ก.พ. ได�ออกระเบียบ ก.พ. ว�าด�วยการรายงานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของข�าราชการพลเรือนสามัญเพื่อประโยชน+ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
พ.ศ. 2553 กําหนดให�กระทรวง กรม และจังหวัดจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือนสามัญที่อยู�ในอํานาจหน�าท่ีไปยัง ก.พ. เป=นประจําทุกป? โดยรายงานดังกล�าว
ประกอบด�วยข�อมูล 3 ส�วน ได�แก� (ก) การดําเนินงานและผลการดําเนินงานด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่สอดคล�องกับมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือนสามัญที่ ก.พ. กําหนด  
ตามมาตรา 8 (3) (ข) สถิติเก่ียวกับตําแหน�งและกําลังคนในสังกัด ณ วันสิ้นป?งบประมาณ และ (ค) ผลการสํารวจ
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการต�อการบริหารทรัพยากรบุคคลในประเด็นท่ีสอดคล�องกับมาตรฐาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือนสามัญที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา 8 (3) และเม่ือ     
ส�วนราชการระดับกรมได�ดําเนินการจัดทํารายงานเสร็จเรียบร�อยแล�ว ให�จัดส�งให�กระทรวงต�นสังกัดด�วย              
เพื่อตรวจสอบประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมในสังกัดและจัดทํารายงานในภาพรวมส�งให�  
สํานักงาน ก.พ. เมื่อสํานักงาน ก.พ. ได�รับข�อมูลดังกล�าวแล�ว จะดําเนินการวิเคราะห+และจัดทําความเห็น
เสนอต�อ ก.พ. เพื่อประโยชน+ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต�อไป 

ในการนี้ อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ได�เห็นชอบให�ใช�กรอบมาตรฐาน
ความสําเร็จด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล     
(HR Scorecard) 5 มิติ ซ่ึงประกอบด�วยป�จจัยความสําเร็จรวม 17 ป�จจัย เป=นมาตรฐานการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือนสามัญตามความในมาตรา 8 (3) แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 เพื่อให�ส�วนราชการและจังหวัดใช�เป=นแนวทางในการจัดทํารายงานเก่ียวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามระเบียบฯ ข�างต�น ซ่ึง ก.พ. มีมติรับทราบมติ อ.ก.พ. วิสามัญฯ ดังกล�าวแล�ว 

 เพื่อดําเนินการให�เป=นไปตามระเบียบและแนวทางข�างต�น สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดแบบรายงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป?ของส�วนราชการ (Agency Survey) และแบบสํารวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการ (Employee Survey) ให�สอดคล�องกับ
มาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือนสามัญ 5 มิติดังกล�าว เพื่อให�การจัดทํา
รายงานตามระเบียบฯ เป=นไปอย�างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยแบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
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ประจําป?ของส�วนราชการ (Agency Survey) แบ�งเป=น 3 ประเภท ได�แก� (1) แบบรายงานการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจําป?ของส�วนราชการระดับกรม (2) แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป?ของกระทรวง 
และ (3) แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป?ของจังหวัด ในการน้ี ได�มีการปรับปรุงรายละเอียดใน 
Agency Survey และ Employee Survey เป=นระยะ ๆ เพื่อความเหมาะสม 

เคร่ืองมอืในการติดตามประเมินผล 

 สํานักงาน ก.พ. ได�พัฒนาเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส�วนราชการและจังหวัด ดังนี้ 

 3.1 แบบรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป?ของส�วนราชการและจังหวัด (Agency 
Survey : AS) เป=นแบบรายงานผลการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการและจังหวัด ตามกรอบ
มาตรฐานความสําเร็จด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ 17 ป�จจัย โดยมีพัฒนาการของ Agency Survey 
ระหว�างป?งบประมาณ 2551 ถึงป?งบประมาณ 2556 ดังน้ี 
 3.1.1 ป?งบประมาณ 2551 แบบรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป?ของ
ส�วนราชการและจังหวัด ประกอบด�วยข�อคําถามจํานวน 94 ข�อ ซ่ึงเป=นคําถามตามมิติและป�จจัยตามกรอบ
มาตรฐานความสําเร็จด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีระดับการประเมิน 3 ระดับ คือ ไม�ดําเนินการ 
(0 คะแนน) กําลังดําเนินการ (1 คะแนน) ดําเนินการแล�วเสร็จ (2 คะแนน) 

3.1.2 ป?งบประมาณ 2552 แบบรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป?    
ของส�วนราชการและจังหวัด ประกอบด�วยข�อคําถามจํานวน 40 ข�อ ซ่ึงเป=นคําถามตามมิติและป�จจัยตาม    
กรอบมาตรฐานความสําเร็จด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีระดับการประเมิน 5 ระดับ คือ ยังไม�ดําเนินการ 
(0 คะแนน) กําลังวางแผนที่จะดําเนินการ (1 คะแนน) กําลังดําเนินการ (1 คะแนน) กําลังติดตามประเมินผล   
(1 คะแนน) กําลังทบทวนและกําหนดแผนการดําเนินงานระยะต�อไป (1 คะแนน) 

3.1.3 ป?งบประมาณ 2553-2555 แบบรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป?  
ของส�วนราชการและจังหวัด (ในช�วง 3 ป?นี้ ใช�แบบรายงานชุดเดียวกัน) โดยประกอบด�วยข�อคําถามสําหรับ   
ส�วนราชการจํานวน 54 ข�อ และข�อคําถามสําหรับจังหวัดจํานวน 45 ข�อ ซ่ึงเป=นคําถามตามมิติและป�จจัย     
ตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีระดับการประเมิน 3 ระดับ คือ ยังไม�ดําเนินการ 
(0 คะแนน) กําลังดําเนินการ (1 คะแนน) ดําเนินการครบถ�วน ( 2 คะแนน) 

3.1.4 ป?งบประมาณ 2556 แบบรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป?    
ของส�วนราชการ ซ่ึงเป=นแบบที่ใช�ในการเก็บข�อมูลจนถึงป�จจุบันนั้น มีการปรับข�อคําถามจากแบบรายงาน
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลป?งบประมาณ 2553-2555 ให�มีจํานวนน�อยลง แบบรายงานนี้ประกอบด�วย
ข�อคําถามจํานวน 14 ข�อ ตามมิติและป�จจัยตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล     
มีระดับการประเมิน 3 ระดับ คือ มีการดําเนินการตามหลักเกณฑ+ วิธีการ ตามมาตรฐานข้ันต่ําที่ควรต�องดําเนินการ
ในเร่ืองน้ัน (1 คะแนน) มีการพัฒนาวิธีการ แนวทางในการดําเนินการในแต�ละเร่ืองได�ดีกว�ามาตรฐานข้ันต่ํา     
ที่ควรต�องดําเนินการ (2 คะแนน) มีการติดตาม ประเมินผล เพื่อปรับปรุงพัฒนาวิธีการ และแนวทาง 
ในการดําเนินการในแต�ละเร่ืองให�ดียิ่งข้ึน (3 คะแนน)  
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 3.2 แบบสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการต�อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส�วนราชการและจังหวัด (Employee Survey : ES) เป=นแบบท่ีใช�สําหรับสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของข�าราชการด�วยการวัดหรือประเมินผลลัพธ+ของการดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการและ
จังหวัดที่ส�งผลถึงตัวข�าราชการโดยตรง พัฒนาการของ Employee Survey ระหว�างป?งบประมาณ 2551   
ถึงป?งบประมาณ 2556 มีดังน้ี 

3.2.1 แบบสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการต�อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส�วนราชการและจังหวัดประจําป? 2551 จําแนกเป=น แบบสํารวจความคิดเห็นฯ สําหรับส�วนราชการ และ
แบบสํารวจความคิดเห็นฯ สําหรับจังหวัด ซึ่งประกอบด�วยข�อคําถามแบบสํารวจละ 74 ข�อ ตามประเด็น 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 13 ประเด็น ได�แก� (1) การถ�ายทอดยุทธศาสตร+องค+กรสู�การปฏิบัติ (2) การขับเคลื่อน
เปลี่ยนแปลงผ�านภาวะผู�นําของผู�บริหาร (3) การบริหารทรัพยากรบุคลเชิงกลยุทธ+ (4) การดําเนินการตาม   
แผนกลยุทธ+การบริหารทรัพยากรบุคคล (5) บทบาทและการดําเนินงานของหน�วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
(6) การสรรหา การพัฒนา และการรักษาบุคลากร (7) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (8) ความก�าวหน�าในอาชีพ 
การเลื่อนตําแหน�ง (9) การจูงใจ การตอบแทน และสวัสดิการ (10) การบริหารความขัดแย�ง การร�องทุกข+ การปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ (11) การส�งเสริมวัฒนธรรมการมุ�งเน�นผลงาน (12) การส�งเสริมบรรยากาศการเรียนรู�ในองค+กร 
และ (13) คุณภาพชีวิตและการทํางาน โดยมีระดับการให�คะแนนความคิดเห็น (Scale) 5 ระดับ คือ ไม�เห็นด�วย
อย�างยิ่ง ไม�เห็นด�วย ไม�แน�ใจ เห็นด�วย เห็นด�วยอย�างยิ ่ง และมีช�องสําหรับการกรอกไม�ทราบ/ไม�มีข�อมูล    
กรณีท่ีผู�ตอบไม�ทราบหรือไม�มีข�อมูลในเร่ืองน้ัน ๆ 

3.2.2 แบบสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการต�อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส�วนราชการและจังหวัดประจําป? 2552 จําแนกเป=น แบบสํารวจความคิดเห็นฯ สําหรับส�วนราชการ และ
แบบสํารวจความคิดเห็นฯ สําหรับจังหวัด ซึ่งประกอบด�วยข�อคําถามแบบสํารวจละ 42 ข�อ ตามประเด็น
การบริหารทรัพยากรบุคคล 10 ประเด็น ได�แก� (1) ความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมมุ�งเน�นผลงาน (2) วัฒนธรรม
องค+กร (3) ความคิดเห็นต�อผู�บริหารระดับสูง (4) ความคิดเห็นเก่ียวกับผู�บังคับบัญชา (5) การดําเนินการตามระบบ
คุณธรรม (6) ความก�าวหน�าในอาชีพ (7) การเรียนรู�และพัฒนา (8) ความคิดเห็นเก่ียวกับงาน (9) บรรยากาศและ
สภาพแวดล�อมการทํางาน และ (10) ความคิดเห็นเก่ียวกับหน�วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีระดับการให�  
คะแนนความคิดเห็น (Scale) 5 ระดับ คือ ไม�เห็นด�วยอย�างยิ่ง ไม�เห็นด�วย ไม�แน�ใจ เห็นด�วย และเห็นด�วยอย�างยิ่ง 

3.2.3 แบบสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการต�อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส�วนราชการและจังหวัดประจําป? 2553 จําแนกเป=น แบบสํารวจความคิดเห็นฯ สําหรับส�วนราชการ ซ่ึง
ประกอบด�วยข�อคําถาม 45 ข�อ และแบบสํารวจความคิดเห็นฯ สําหรับจังหวัด ซ่ึงประกอบด�วยข�อคําถาม 44 ข�อ 
โดยเป=นข�อคําถามที่สอดคล�องตามมิติและป�จจัยตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5 มิติ 17 ป�จจัย มีระดับคะแนนความคิดเห็น (Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด�วยหรือพึงพอใจน�อยที่สุด เห็นด�วยหรือ
พึงพอใจน�อย เห็นด�วยหรือพึงพอใจปานกลาง เห็นด�วยหรือพึงพอใจมาก และเห็นด�วยหรือพึงพอใจมากที่สุด  

3.2.4 แบบสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการต�อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส�วนราชการและจังหวัดประจําป? 2554 จําแนกเป=น แบบสํารวจความคิดเห็นฯ สําหรับส�วนราชการ ซ่ึง
ประกอบด�วยข�อคําถาม 53 ข�อ และแบบสํารวจความคิดเห็นฯ สําหรับจังหวัด ซ่ึงประกอบด�วยข�อคําถาม 42 ข�อ 
โดยเป=นข�อคําถามที่สอดคล�องตามมิติและป�จจัยตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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5 มิติ 17 ป�จจัย มีระดับคะแนนความคิดเห็น (Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด�วยหรือพึงพอใจน�อยที่สุด เห็นด�วยหรือ
พึงพอใจน�อย เห็นด�วยหรือพึงพอใจปานกลาง เห็นด�วยหรือพึงพอใจมาก เห็นด�วยหรือพึงพอใจมากท่ีสุด และมีช�อง
สําหรับการกรอกไม�ทราบข�อมูล กรณีท่ีผู�ตอบไม�ทราบข�อมูลหรือไม�มีความคิดเห็นในเร่ืองนั้น ๆ  

3.2.5 แบบสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการต�อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส�วนราชการและจังหวัดประจําป? 2555 จําแนกเป=น แบบสํารวจความคิดเห็นฯ สําหรับส�วนราชการ ซ่ึง
ประกอบด�วยข�อคําถาม 51 ข�อ และแบบสํารวจความคิดเห็นฯ สําหรับจังหวัด ซ่ึงประกอบด�วยข�อคําถาม 48 ข�อ 
โดยเป=นข�อคําถามที่สอดคล�องตามมิติและป�จจัยตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5 มิติ 17 ป�จจัย มีระดับคะแนนความคิดเห็น (Scale) 4 ระดับ คือ เห็นด�วยหรือพึงพอใจน�อยที่สุด เห็นด�วยหรือ
พึงพอใจน�อย เห็นด�วยหรือพึงพอใจมาก เห็นด�วยหรือพึงพอใจมากท่ีสุด 

3.2.6 แบบสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ข�าราชการประจําป? 2556 จําแนกเป=น แบบสํารวจความคิดเห็นฯ สําหรับข�าราชการสังกัดส�วนกลาง ซ่ึง
ประกอบด�วยข�อคําถาม 36 ข�อ และแบบสํารวจความคิดเห็นฯ สําหรับข�าราชการสังกัดส�วนภูมิภาค ซ่ึง
ประกอบด�วยข�อคําถาม 42 ข�อ โดยเป=นข�อคําถามที่สอดคล�องตามมิติและป�จจัยตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ
ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ 17 ป�จจัย มีระดับคะแนนความคิดเห็น (Scale) 4 ระดับ คือ ไม�เห็นด�วย
อย�างยิ่ง ไม�เห็นด�วย เห็นด�วย เห็นด�วยอย�างยิ่ง และมีช�องสําหรับการกรอกไม�ทราบข�อมูล กรณีที่ผู�ตอบไม�ทราบ
ข�อมูลในเร่ืองนั้น ๆ  

การสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการฯ ตั้งแต�ป? 2551-2555 เป=นการจัดพิมพ+บน
กระดาษและจัดส�งไปยังส�วนราชการและจังหวัด โดยใช�แผนการสุ�มตัวอย�างแบบแบ�งชั้นภูมิ (Stratified 
random sampling) และทําการสุ�มตัวอย�างในแต�ละชั้นภูมินั้น ๆ ด�วยวิธีการสุ�มตัวอย�างอย�างง�าย (Simple 
random sampling) โดยกลุ�มตัวอย�างใช�ประมาณร�อยละ 10 ของจํานวนประชากรข�าราชการพลเรือนสามัญ
ของป?นั้น ๆ โดยได�จัดจ�างสถาบันเทคโนโลยีเจ�าคุณทหารลาดกระบัง เป=นผู�จัดพิมพ+ จัดส�งแบบสํารวจ 
ประมวลผล และวิเคราะห+ข�อมูล 

สําหรับในป? 2556 สํานักงาน ก.พ. ได�ปรับเปลี่ยนการสํารวจฯ โดยใช�การสํารวจแบบออนไลน+และ
จํานวนกลุ�มตัวอย�างประยุกต+มาจากตารางการคํานวณของทาโร� ยามาเน� โดยได�จัดจ�างสถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ
เป=นผู�ประมวลผลและวิเคราะห+ข�อมูล 
 สํานักงาน ก.พ. ได� นําข�อมูลสภาพกําลังคนในราชการพลเรือน ข�อมูลผลการประเมินสถานภาพ           
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ และข�อมูลผลการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
ข�าราชการพลเรือนสามัญต�อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ มาประมวล วิเคราะห+ และจัดทํา   
เป=นรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือนสามัญประจําป? โดยดําเนินการ      
มาอย�างต�อเนื่องตั้งแต�ป?งบประมาณ 2551 
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การจัดทํารายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข'าราชการพลเรือนสามัญ 
ปMงบประมาณ 2558 

เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการตามกรอบมาตรฐาน
ความสําเร็จด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) สํานักงาน ก.พ. จึงได�ดําเนินการจัดทํารายงาน
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือนสามัญ ประจําป?งบประมาณ 2558 โดยมี
รายละเอียดการดําเนินการ ดังต�อไปนี้ 

วิธีดําเนินการรวบรวมข'อมูล  
 ข�อมูลที่ใช�ในการจัดทํารายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือนสามัญ 
ประจําป?งบประมาณ 2558 ประกอบด�วยข�อมูลหลัก 3 ส�วน ได�แก� (1) ข�อมูลสภาพกําลังคนในราชการพลเรือนสามัญ 
(2) ข�อมูลผลการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ และ (3) ข�อมูลผลการสํารวจ    
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการพลเรือนสามัญต�อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ 
โดยมีวิธีการรวบรวมข�อมูล ดังน้ี 

 1. ข'อมูลสภาพกําลังคนในราชการพลเรือน เก็บรวบรวมข�อมูลจาก 
 1.1 รายงานกําลังคนภาครัฐในฝKายพลเรือน  
 1.2 รายงานกําลังคนภาครัฐ : ข�าราชการพลเรือนสามัญ ประจําป? 2558 
 1.3 ระบบสารสนเทศกําลังคนภาครัฐ หรือระบบ GMIS (Government Manpower Information 
System) ซ่ึงเป=นระบบที่สํานักงาน ก.พ. พัฒนาข้ึน เพื่อใช�ในการรวบรวมข�อมูลข�าราชการพลเรือนสามัญจาก 
ส�วนราชการ และนํามาจัดทําเป=นสารสนเทศกําลังคนภาครัฐในภาพรวม ป?ละ 2 ครั้ง โดยเป=นข�อมูล ณ วันที่  
1 ตุลาคม และวันท่ี 1 เมษายน ของทุกป?  
 สําหรับข�อมูลข�าราชการพลเรือนสามัญในรายงานฉบับนี้ เป=นข�อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 

 2. ข'อมูลผลการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส-วนราชการ เก็บรวบรวมข�อมูล  
จากแบบรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป?ของส�วนราชการระดับกรม (Agency Survey : AS) 
ที่ส�วนราชการได�ประเมินตนเอง (Self Assessment) ตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จด�านการบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR Scorecard) ใน 5 มิติ คือ มิติความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร+ มิติประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล มิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติความพร�อมรับผิดด�านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และมิติคุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทํางาน  
 ในป?งบประมาณ 2558 มีส�วนราชการจํานวน 123 ส�วนราชการ (ร�อยละ 89.13 ของส�วนราชการ
ทั้งหมด) ได�ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง โดยส�วนราชการที่เหลือนอกจากนั้น รวมจํานวน       
15 ส�วนราชการ ไม�ได�ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองดังกล�าว (รายชื่อตามเอกสารภาคผนวก) 

 3. ข'อมูลผลการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข'าราชการพลเรือนสามัญต-อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส-วนราชการ โดยเก็บรวบรวมข�อมูลจากการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของข�าราชการซ่ึงเป=นผู�ได�รับผลโดยตรงจากนโยบาย มาตรการ และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
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ส�วนราชการและจังหวัด โดยขอบเขตของการสํารวจสอดคล�องกับกรอบมาตรฐานความสําเร็จด�านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 5 มิติ  
 ประชากรในการสํารวจคือ ข�าราชการพลเรือนสามัญในทุกส�วนราชการ ทั้งสังกัดราชการบริหาร
ส�วนกลางและราชการบริหารส�วนภูมิภาค จํานวนท้ังสิ้น 375,571 คน (ข�อมูล ณ เมษายน 2558) โดยไม�มีการกําหนด
จํานวนกลุ�มตัวอย�างในการสํารวจครั้งนี้ เน่ืองจากใช� Online Questionnaire ซ่ึงข�าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด
สามารถเข�าสู�ระบบเพื่อตอบแบบสอบถามได� อย�างไรก็ตาม เพื่อให�ผลการสํารวจมีความน�าเชื่อถือ จึงมีการ
ดําเนินการให�ข�าราชการตอบแบบสอบถามในจํานวนที่เพียงพอต�อการวิเคราะห+และแปลผลในระดับกระทรวง
และระดับกรม โดยในการสํารวจคร้ังน้ีใช�แบบสํารวจซ่ึงมีข�อคําถามจํานวน 36 ข�อ 
 ข�าราชการผู �ตอบแบบสํารวจมีจํานวนทั้งสิ้น 34,375 คน จําแนกเป=นข�าราชการสังกัดราชการ  
บริหารส�วนกลาง 14,191 คน ข�าราชการสังกัดราชการบริหารส�วนกลางที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค 7,679 คน และ
ข�าราชการสังกัดราชการบริหารส�วนภูมิภาค 12,505 คน โดยจํานวนผู�ตอบแบบสอบถาม คิดเป=นร�อยละ 9.15    
ของข�าราชการพลเรือนสามัญท้ังหมด  

มาตรวัด 
 การวัดความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการพลเรือนสามัญต�อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส�วนราชการในคร้ังนี้ ใช�มาตรวัดแบบช�วง (Interval Scale) ท่ีใช�มาตราส�วนประมาณค�าเกณฑ+ 4 ระดับ   
ของ Likert Scale คือ 1 (ไม�เห็นด�วยอย�างยิ่ง) 2 (ไม�เห็นด�วย) 3 (เห็นด�วย) 4 (เห็นด�วยอย�างยิ่ง) และมีช�องให�กรอก
กรณีไม�ทราบข�อมูล หมายถึง ไม�ทราบข�อมูลในเรื่องดังกล�าวหรือไม�เก่ียวข�องในเร่ืองน้ี ซ่ึงไม�กําหนดค�าคะแนน      
โดยมีการแปลความค�าเฉล่ียความคิดเห็นและความพึงพอใจ เป=น 4 ระดับ ดังน้ี 

ตารางที่ 20 การแปลความค�าเฉล่ียความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
ช-วงคะแนน ร'อยละ ความหมาย 

1.000 – 1.509 25.00 – 37.74 ไม�เห็นด�วยอย�างยิ่ง/ต�องการให�ปรับปรุงอย�างยิ่ง 
1.510 – 2.509 37.75 – 62.74 ไม�เห็นด�วย/ต�องการให�ปรับปรุง 

2.510 – 3.509 62.75 – 87.74 เห็นด�วย/พึงพอใจปานกลาง 
3.510 – 4.000 87.75 – 100.00 เห็นด�วยอย�างยิ่ง/พึงพอใจมาก 
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การประมวลผลและวิเคราะห�ข'อมูล 
 1. การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ (AS) มีการประเมินใน 5 มิติ  
ตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีหัวข�อในการประเมิน 14 หัวข�อ          
ใช�โปรแกรม Excel ในการประมวลผล และมีวิธีการคิดคะแนน ดังนี้ 
 1.1 คะแนนผลการประเมินรวม 100 คะแนน ได�จากผลการประเมินในระดับมิติ รวม 5 มิติ     
โดยแต�ละมิติกําหนดค�าคะแนนเท�ากัน คือ มิติละ 20 คะแนน 
 1.2 คะแนนนํ้าหนักผลการประเมินรายหัวข�อ ได�จากการนําจํานวนหัวข�อในแต�ละมิติไปหารคะแนนเต็ม
ของมิติ คือ 20 คะแนน เช�น มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีหัวข�อการประเมิน 
3 หัวข�อ ดังนั้น คะแนนนํ้าหนักของแต�ละหัวข�อได�มาจากนํ้าหนักรวมของมิติ 20 หารด�วย 3 ซ่ึงเท�ากับ 6.67 
ส�วนมิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีหัวข�อการประเมิน 2 หัวข�อ ดังนั้น คะแนนน้ําหนัก
ของแต�ละหัวข�อได�มาจากนํ้าหนักรวมของมิติ 20 หารด�วย 2 ซ่ึงเท�ากับ 10 เป=นต�น ท้ังน้ี ยกเว�นหัวข�อการประเมินที่ 
1.1 แผนกลยุทธ+การบริหารทรัพยากรบุคคล และหัวข�อการประเมินท่ี 13 เรื่องระบบการทํางานที่เอ้ือประโยชน+
ร�วมกันระหว�างป�จเจกบุคคลกับองค+กร ซ่ึงกําหนดคะแนนไว�หัวข�อละ 5 คะแนน 
 1.3 คะแนนผลการประเมินรายหัวข�อ (คะแนนถ�วงน้ําหนัก) เป=นคะแนนผลการดําเนินงานจริงของ
ส�วนราชการในแต�ละหัวข�อ โดยนําค�าคะแนนที่ส�วนราชการประเมินตนเอง คูณด�วยน้ําหนักของหัวข�อน้ัน     
แล�วหารด�วย 3 (เนื่องจากเกณฑ+การให�คะแนนรายหัวข�อมี 3 ระดับ) เช�น เรื่องแผนอัตรากําลังของส�วนราชการ 
คะแนนที่ส�วนราชการประเมินตนเองในระดับ 2 ดังน้ัน คะแนนถ�วงนํ้าหนักจะเท�ากับ 2 คูณ 3.75 แล�วหารด�วย 3 
เท�ากับ 2.50 เป=นต�น  
 2. การสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการต�อการบริหารทรัพยากรบุคคล (ES) ซ่ึงเป=น
การสํารวจแบบออนไลน+ ใช�โปรแกรม Excel ในการประมวลผลและวิเคราะห+ข�อมูล 
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บทท่ี 3 
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส-วนราชการ 

ประจําปMงบประมาณ 2558 

หลักการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ คือ การให�ส�วนราชการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment) ตามแบบรายงานท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ซ่ึงเป=นการประเมินตามกรอบ
มาตรฐานความสําเร็จด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ท่ีประกอบด�วย 5 มิติ ได�แก� มิติที่ 1 
ความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร+ มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติท่ี 3 
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 4 ความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตการการทํางานและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทํางาน  

สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการประจําป?งบประมาณ 2558 ปรากฏผลคะแนน
รวมทุกมิติ คือ ร�อยละ 88.61 โดยมิติที่มีคะแนนสูงสุด คือ มิติความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ร�อยละ 96.61) รองลงมาตามลําดับ ได�แก� มิติคุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทํางาน 
(ร�อยละ 92.68) มิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ร�อยละ 88.21) มิติประสิทธิภาพของ
กระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล (ร�อยละ 84.55) และมิติความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร+ (ร�อยละ 81.00) 
รายละเอียดตามภาพท่ี 9 

 

ภาพที่ 9 ภาพรวมสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการประจาํป?งบประมาณ 2558 

 
 
เม่ือพิจารณาถึงแนวโน�มการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการตั้งแต�ป?งบประมาณ 

2552 เป=นต�นมา พบว�า ทุกมิติมีการพัฒนาดีข้ึน โดยมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว�าง
ชีวิตกับการทํางาน ได�คะแนนผลการประเมินในระดับสูงสุดมาโดยตลอด อย�างไรก็ตาม ตั้งแต�ป?งบประมาณ 2556 
เป=นต�นมา พบว�า มิติที่ส�วนราชการประเมินตนเองในระดับคะแนนสูงที่สุด คือ มิติที่ 4 ความพร�อมรับผิด       
ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  

88.61

92.68

96.61

88.21

84.55

81.00

70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00

รวม

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทํางาน

มิติที่ 4 ความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล

มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มิติที่ 1 ความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร+ 
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ในขณะท่ี มิติที่ 1 ความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร+เป=นมิติที่มีคะแนนการประเมินต่ําที่สุดในทุกป? แต�มีแนวโน�มดีข้ึน
ตามลําดับ สําหรับมิติท่ีมีพัฒนาการดีที่สุด ได�แก� มิติที่ 4 ความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล     
แต�มิติท่ีมีระดับพัฒนาการน�อยท่ีสุด ได�แก� มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 10 และตารางที่ 21 
 
ภาพที่ 10  แนวโน�มสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ตั้งแต�ป?งบประมาณ 2552-2558
     จาํแนกตามมิติ 

 
 

ตารางที่ 21   สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ตั้งแต�ป?งบประมาณ 2552-2558         
        จาํแนกตามมิติ 

มิติ 
ปMงบประมาณ 

2552 
ปMงบประมาณ  

2553 
ปMงบประมาณ  

2554 
ปMงบประมาณ  

2555 
ปMงบประมาณ  

2556 
ปMงบประมาณ  

2557 
ปMงบประมาณ  

2558 

1. ความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร+ 45.85 52.00 59.00 62.90 78.00 79.56 81.00 
2. ประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

56.97 68.00 79.31 76.30 80.75 83.55 84.55 

3. ประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

55.57 68.00 77.84 74.20 85.49 86.38 88.21 

4. ความพร�อมรับผิดด�านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

49.96 66.50 77.36 77.20 92.43 94.58 96.61 

5. คุณภาพชีวิตการทํางานและ 
ความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทํางาน 

60.76 80.00 89.00 86.00 90.00 90.28 92.68 

รวม 53.82 67.00 76.50 76.20 85.45 86.87 88.61 
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สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส-วนราชการ ประจําปMงบประมาณ 2558 ในรายละเอียดของแต-ละมิติ 
 ผลการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ในป?งบประมาณ 2558 ในรายละเอียด
ของแต�ละมิติ พบประเด็นท่ีน�าสนใจ ดังภาพที่ 11 ต�อไปนี้ 
ภาพที่ 11  สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ประจาํป?งบประมาณ 2558  
     ในรายละเอียดของแต�ละมิติ 

 
 

แผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนอตัรากําลังของส-วนราชการ

แผนสรรหา บรรจุ และแต-งตั้ง

แผนบริหารจัดการกลุ-มบุคลากรท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง

แผนการสร'างและพัฒนาผู'บริหารทุกระดับ

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

0

มิติท่ี 5 

คุณภาพชีวติการทํางานและ

ความสมดุลระหว-างชีวติกับ

การทํางาน (Quality of 

work-life and Work-life 

balance)

การดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร�การพัฒนา

คุณภาพชีวิตข'าราชการ

ระบบการทํางานท่ีเอือ้ประโยชน�ร-วมกันระหว-าง

ป#จเจกบุคคลกับองค�กร

90.51

99.19

98.10

78.32

96.48

96.75

20 40 60 80 100

มิติท่ี 3 

ประสิทธิผลของการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

(HRM Program 

Effectiveness)

ระบบการจัดการความรู' โดยสนับสนุนให'เกิดการเรียนรู'

และพัฒนาอย-างต-อเน่ือง เพ่ือพัฒนาบุคลากร

ของส-วนราชการ

มิติท่ี 4 

ความพร'อมรับผิดด'านการ

บริหารทรัพยากรบุคคคล 

(HR Accountability)

การส-งเสริมให'การบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ส-วนราชการมีธรรมาภิบาล

บทบาทของผู'นําองค�กรต-อการดําเนินการเก่ียวกับจริยธรรม

 กฎหมาย และความรับผิดชอบต-อการตัดสินใจด'านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือการกํากับดูแลองค�กรท่ีดี

มิติท่ี 2 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

(HR Operational Efficiency)

สัดส-วนค-าใช'จ-ายด'านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ

เหมาะสม และสะท'อนผลิตภาพของบุคลากร 

(Productivity)

75.61

ฐานข'อมูลด'านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต'อง

พร'อมท่ีจะนําไปใช'ประโยชน�อยู-เสมอ
94.58

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการ

บริหารทรัพยากรบุคคลให'มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
83.47

มิติท่ี 1

ความสอดคล'องเชิงยทุธศาสตร� 

(Strategic Alignment)

62.06

96.75

78.86

80.49

81.57
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มิติที่ 1 ความสอดคล'องเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Alignment) 
 ในการประเมินมิติความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร+ เป=นการประเมินเพื่อให�ทราบว�า ส�วนราชการมี    
การวางแผนและดําเนินการตามแผนหลักด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลใน 5 แผน มากน�อยเพียงใด ได�แก�      
1) แผนกลยุทธ+การบริหารทรัพยากรบุคคล 2) แผนอัตรากําลังของส�วนราชการ 3) แผนการสรรหา บรรจุ และแต�งตั้ง 
4) แผนการบริหารจัดการกลุ�มบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอย�างเป=นระบบ และ    
5) แผนการสร�างและพัฒนาผู�บริหารทุกระดับเพื่อสร�างความต�อเน่ืองในการบริหารราชการ  
 จากการติดตามและประเมินผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ประจําป?
งบประมาณ 2558 ในมิติความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร+ ในภาพรวม พบว�า ส�วนราชการดําเนินการในเรื่อง
การจัดทําแผนกลยุทธ+ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลได�ดีท่ีสุด โดยมีคะแนนการประเมินร�อยละ 96.75 
รองลงมาตามลําดับ คือ การดําเนินการเร่ืองแผนบริหารจัดการกลุ�มบุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง (คะแนน
ร�อยละ 81.57) การจัดทําเรื่องแผนการสรรหา บรรจุ และแต�งตั้ง (คะแนนร�อยละ 80.49) การดําเนินการในเรื่อง
แผนอัตรากําลังของส�วนราชการ (คะแนนร�อยละ 78.86) สําหรับเร่ืองที่ส�วนราชการดําเนินการได�น�อยท่ีสุด    
คือ การจัดทําแผนการสร�างและพัฒนาผู�บริหารทุกระดับฯ คือ ดําเนินการได�คะแนนร�อยละ 62.06  

1.1 แผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การประเมินในเรื่องแผนกลยุทธ+การบริหารทรัพยากรบุคคล เป=นการประเมินว�า ส�วนราชการได�มี
การจัดทําแผนกลยุทธ+ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือมีนโยบายและทิศทางด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่สอดคล�องกับยุทธศาสตร+ของส�วนราชการ มากน�อยเพียงใด ซ่ึงจากการติดตามและประเมินผลในป?งบประมาณ 
2558 พบว�า ส�วนราชการจํานวน 119 ส�วนราชการ ให�ความสําคัญและได�ดําเนินการในเร่ืองดังกล�าว (คิดเป=น 
ร�อยละ 96.75 ของส�วนราชการที่ทําการประเมินสถานภาพตนเองรวม 123 ส�วนราชการ) 

1.2 แผนอัตรากําลังของส-วนราชการ 

 การประเมินในเร่ืองการจัดทําแผนอัตรากําลัง เป=นการประเมินว�า ส�วนราชการได�มีการจัดทําแผน
อัตรากําลัง โดยมีการวิเคราะห+ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องและนําไปสู�การกําหนดจํานวน ประเภท และระดับตําแหน�ง 
เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา ตลอดจนมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากําลังอย�างต�อเน่ือง 
มากน�อยเพียงใด  
 จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในป?งบประมาณ 2558 พบว�า ส�วนราชการส�วนใหญ� 
(ร�อยละ 46.34) สามารถดําเนินการได�ตามเกณฑ+การประเมินที่กําหนดข�างต�น แต�มีส�วนราชการอีกจํานวนร�อยละ 
9.76 ท่ียังใช�แผนอัตรากําลังของอดีตที่ผ�านมา โดยไม�มีข�อมูลการวิเคราะห+อัตรากําลังที่ส�วนราชการต�องการ
แต�อย�างใด 
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ตารางที่ 22  สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการในป?งบประมาณ 2558 
เรื่องแผนอัตรากําลังของส�วนราชการ 

ข้ันดําเนินการ เกณฑ�การประเมิน 
ผลการประเมิน 

จํานวน 
ส-วนราชการ 

ร'อยละ 

1 
ใช�แผนอัตรากําลังของอดีตที่ผ�าน โดยไม�มีข�อมูลการวิเคราะห+
อัตรากําลังที่ส�วนราชการต�องการ 

12 9.76 

2 
มีข�อมูลการวิเคราะห+อัตรากําลัง เพื่อจัดทําแผนกรอบอัตรากําลัง
ประจําป?ที่ส�วนราชการต�องการ และนําไปสู�การกําหนดจํานวน 
ประเภท และระดับตําแหน�ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา 

54 43.90 

3 
มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากําลังอย�างต�อเนื่อง 
และนําไปสู�การกําหนดจํานวน ประเภท และระดับตําแหน�ง เสนอ 
อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา 

57 46.34 

1.3 แผนการสรรหา บรรจุ และแต-งตั้ง 

 การประเมินในเร่ืองแผนการสรรหา บรรจุ และแต�งตั้ง เป=นการประเมินว�า ส�วนราชการได�ดําเนินการ 
ในเรื่องต�อไปนี้ได�มากน�อยเพียงใด กล�าวคือ มีการจัดทําแผนการสรรหา และสามารถสรรหา บรรจุ และแต�งตั้ง
ข�าราชการได�ตามกรอบอัตรากําลัง โดยมีอัตราว�างไม�เกินกว�าร�อยละ 6 ของกรอบอัตรากําลัง 
 จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในป?งบประมาณ 2558 พบว�า ส�วนราชการร�อยละ 48.78 
มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุและแต�งตั้งได�ตามกรอบอัตรากําลัง แต�ยังคงมีอัตราว�างเกินกว�าร�อยละ 6         
ของกรอบอัตรากําลัง ในขณะที่ ส�วนราชการร�อยละ 46.34 มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต�งตั้งได�        
ตามกรอบอัตรากําลัง โดยมีอัตราว�างไม�เกินกว�าร�อยละ 6 นอกจากนั้น ยังคงมีส�วนราชการอีกร�อยละ 4.88 ระบุว�า 
ส�วนราชการของตน มีเพียงแนวทางและกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแต�งต้ังอย�างไม�เป=นทางการเท�านั้น 

ตารางที่ 23 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการในป?งบประมาณ 2558 
 เรื่องแผนการสรรหา บรรจุ และแต�งตั้ง 

ข้ันดําเนินการ เกณฑ�การประเมิน 
ผลการประเมิน 

จํานวน 
ส-วนราชการ 

ร'อยละ 

1 
มีแนวทางและกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแต�งตั้ง
อย�างไม�เป=นทางการชัดเจน 

6 4.88 

2 
มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต�งตั้ งได�ตามกรอบ
อัตรากําลัง โดยมีอัตราว�างเกินกว�าร�อยละ 6 ของกรอบอัตรากําลัง 

60 48.78 

3 
มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ  และแต�งตั้ งได�ตามกรอบ
อัตรากําลัง โดยมีอัตราว�างไม� เกินกว�าร�อยละ 6 ของกรอบ
อัตรากําลัง 

57 46.34 
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1.4 แผนบริหารจัดการกลุ-มบุคลากรที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง 

 การประเมินในเรื่องแผนบริหารจัดการกลุ�มบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง เป=นการประเมินว�า
ส�วนราชการดําเนินการในเร่ืองต�อไปน้ีได�มากน�อยเพียงใด กล�าวคือ มีการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน (Job 
Descriptions) และมีแผนพัฒนาทางก�าวหน�าในอาชีพ (Career Development Plan) สําหรับตําแหน�งสําคัญ ๆ 
ในกลุ�มภารกิจหลักของส�วนราชการ ตลอดจนมีการกําหนดหลักเกณฑ+ วิธีการ ในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อให�
ได�มาซึ่งกลุ�มบุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง พร�อมทั้งมีการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนพัฒนา
ทางก�าวหน�าในอาชีพ 
 จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในป?งบประมาณ 2558 พบว�า ส�วนราชการส�วนใหญ� 
(ร�อยละ 57.72) สามารถดําเนินการได�ตามเกณฑ+การประเมินที่กําหนดดังกล�าวข�างต�น ในขณะท่ี ส�วนราชการ  
ร�อยละ 30.08 ดําเนินการในข้ันมีแผนพัฒนาทางก�าวหน�าในอาชีพ (Career Development Plan) สําหรับ
ตําแหน�งสําคัญ ๆ ในกลุ�มภารกิจหลักของส�วนราชการ สําหรับส�วนราชการที่มีเพียงแบบบรรยายลักษณะงาน 
(Job Descriptions) ของตําแหน�งงานสําคัญ ๆ ในกลุ�มภารกิจหลักของส�วนราชการ มีร�อยละ 11.38 นอกจากนี้    
ยังมีส�วนราชการอีก 1 แห�ง ประเมินตนเองว�า ไม�มีการดําเนินการในเร่ืองการบริหารจัดการกลุ�มบุคลากรที่มีทักษะ
หรือสมรรถนะสูง 

ตารางที่ 24 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการในป?งบประมาณ 2558 
 เร่ืองแผนบริหารจัดการกลุ�มบุคลากรที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอย�างเป=นระบบ 

ข้ันดําเนินการ เกณฑ�การประเมิน 
ผลการประเมิน 

จํานวน 
ส-วนราชการ 

ร'อยละ 

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

14 11.38 

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

37 30.08 

3 

กําหนดหลักเกณฑ+ วิธีการ ในการคัดเลือกบุคลากร เพื่อให�ได�มา
ซ่ึงกลุ�มบุคคลท่ีมีทักษะ หรือสมรรถนะสูง และจัดทําแผนพัฒนา 
รายบุคคลตามแผนพัฒนาทางก�าวหน�าในอาชีพ เพื่อเตรียมและ
พัฒนาอย�างเป=นระบบ 

71 57.72 

1.5 แผนการสร'างและพัฒนาผู'บริหารทุกระดับ เพ่ือสร'างความต-อเน่ืองในการบริหารราชการ 

 การประเมินในเร่ืองแผนการสร�างและพัฒนาผู�บริหารทุกระดับ เพื่อสร�างความต�อเนื่องในการบริหาร
ราชการ เป=นการประเมินว�า ส�วนราชการได�ดําเนินการในเรื่องต�อไปน้ีได�มากน�อยเพียงใด กล�าวคือ ส�วนราชการ
มีการกําหนดตําแหน�งหลักที่ต�องการสร�างความต�อเน่ืองในการบริหารราชการ พร�อมกําหนดเกณฑ+คุณสมบัติ
ที่เหมาะสมสําหรับตําแหน�งหลักดังกล�าว (Success Profile) และมีการประเมินสมรรถนะที่จําเป=นสําหรับ
ตําแหน�งหลักดังกล�าวกับบุคลากรผู�มีสิทธิทุกคน พร�อมทั้งมีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร�างและพัฒนา
ผู�บริหารเพื่อความต�อเน่ืองในการบริหารราชการ  
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 จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในป?งบประมาณ 2558 พบว�า มีส�วนราชการเพียง    
ร�อยละ 34.96 เท�านั้นที่ประเมินตนเองว�า ได�ดําเนินการครบตามเกณฑ+การประเมินท่ีกําหนดข�างต�น แต�ส�วนราชการ
ส�วนใหญ� (ร�อยละ 35.77) มีเพียงการกําหนดตําแหน�งหลักที่ต�องการสร�างความต�อเน่ืองในการบริหารราชการ 
พร�อมกําหนดเกณฑ+คุณสมบัติที ่เหมาะสมสําหรับตําแหน�งหลักดังกล�าว (Success Profile) ในขณะที่      
มีส�วนราชการอีกร�อยละ 6.51 ที่ยังไม�มีแผนการสร�างและพัฒนาผู�บริหารทุกระดับเพื่อสร�างความต�อเนื่อง      
ในการบริหารราชการ 

ตารางที่ 25 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการในป?งบประมาณ 2558 
 เรื่องแผนการสร�างและพัฒนาผู�บริหารทุกระดับเพื่อสร�างความต�อเนื่องในการบริหารราชการ 

ข้ันดําเนินการ เกณฑ�การประเมิน 
ผลการประเมิน 

จํานวน 
ส-วนราชการ 

ร'อยละ 

1 
กําหนดตําแหน�งหลักท่ีต�องการสร�างความต�อเนื่องในการบริหาร
ราชการ พร�อมเกณฑ+คุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับตําแหน�งหลัก
ดังกล�าว 

44 35.77 

2 
ประเมินสมรรถนะที่จําเป=นสําหรับตําแหน�งหลักกับบุคลากร    
ผู�มีสิทธิทุกคน เพื ่อจัดทําแผนการสร�างและพัฒนาผู �บริหาร  
อย�างเป=นระบบ 

28 22.76 

3 
มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร�างและพัฒนาผู�บริหาร 
เพื่อความต�อเนื่องในการบริหารราชการ 

43 34.96 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 

 ในการประเมินมิติประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล มีประเด็นการประเมินอยู� 
3 ประเด็น ได�แก� 1) สัดส�วนค�าใช�จ�ายด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสมและสะท�อนผลิตภาพของ
บุคลากร (Productivity) 2) ฐานข�อมูลด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต�อง พร�อมที่จะนําไปใช�
ประโยชน+อยู�เสมอ และ 3) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล      
ให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 จากการติดตามและประเมินผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ประจําป?
งบประมาณ 2558 ในมิติประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวม พบว�า ประเด็นที่
ส�วนราชการดําเนินการได�ดีท่ีสุดคือ เรื่องการดําเนินการให�ฐานข�อมูลด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต�อง 
พร�อมที่จะนําไปใช�ประโยชน+ได�เสมอ โดยมีคะแนนร�อยละ 94.58 รองลงมาคือ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (คะแนนร�อยละ 83.47) ส�วนเรื่องที่
ส�วนราชการดําเนินการได�น�อยท่ีสุด คือ เร่ืองการบริหารจัดการสัดส�วนค�าใช�จ�ายด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให�มีความเหมาะสมและสะท�อนผลิตภาพของบุคลากร (Productivity) ซ่ึงได�คะแนนร�อยละ 75.61 
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2.1 สัดส-วนค-าใช'จ-ายด'านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสมและสะท'อนผลิตภาพของบุคลากร  
(Productivity) 

 การประเมินในเร่ืองสัดส�วนค�าใช�จ�ายด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสมและสะท�อนผลิตภาพ
ของบุคลากร (Productivity) เป=นการประเมินว�า ส�วนราชการได�ดําเนินการในเร่ืองต�อไปนี้ได�มากน�อยเพียงใด 
ได�แก� มีการจัดทํารายงานต�นทุนรวม และต�นทุนกิจกรรมย�อยเก่ียวกับบุคลากรของส�วนราชการ ประจําป?
งบประมาณ ตามหลักเกณฑ+และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และมีการเปรียบเทียบผลการคํานวณต�นทุนของ
ป?งบประมาณป�จจุบันกับป?งบประมาณที่ผ�านมาว�า มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงอย�างไร รวมทั้งวิเคราะห+
ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล�าว นอกจากน้ัน คือ มีการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพกําลังคน ประจําป?
งบประมาณ โดยกําหนดเปyาหมายของการเพิ่มประสิทธิภาพให�ชัดเจน เพื่อนําไปเพิ่มประสิทธิภาพของกําลังคน
ในป?งบประมาณถัดไป  
 จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในป?งบประมาณ 2558 พบว�า ส�วนราชการเพียงร�อยละ 
36.58 สามารถดําเนินการได�ครบตามเกณฑ+การประเมินที่กําหนดข�างต�น แต�ส�วนราชการส�วนใหญ� (ร�อยละ 
53.66) ดําเนินการได�เพียงเปรียบเทียบผลการคํานวณต�นทุนของป?งบประมาณป�จจุบันกับป?งบประมาณที่ผ�านมาว�า 
มีการเปลี ่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย�างไร พร�อมทั้งวิเคราะห+ถึงสาเหตุของการเปลี ่ยนแปลงดังกล�าว      
และส�วนราชการที่เหลือ (ร�อยละ 9.76) มีเพียงรายงานต�นทุนรวม และต�นทุนกิจกรรมย�อยเก่ียวกับบุคลากร  
ของส�วนราชการ ประจําป?งบประมาณ ตามหลักเกณฑ+และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดเท�านั้น 

ตารางที่ 26 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการในป?งบประมาณ 2558 
 เรื่องสัดส�วนค�าใช�จ�าย ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสมและสะท�อนผลิตภาพของ

บุคลากร (Productivity) 

ข้ันดําเนินการ เกณฑ�การประเมิน 
ผลการประเมิน 

จํานวน 
ส-วนราชการ 

ร'อยละ 

1 
มีรายงานต�นทุนรวม และต�นทุนกิจกรรมย�อยเก่ียวกับบุคลากร
ของส�วนราชการ ประจําป?งบประมาณ ตามหลักเกณฑ+และ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

12 9.76 

2 
เปรียบเทียบผลการคํานวณต�นทุนของป?งบประมาณป�จจุบันกับ
ป?งบประมาณที่ผ�านมาว�า มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลง
อย�างไร พร�อมทั้งวิเคราะห+ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล�าว 

66 53.66 

3 

จัดทําแผนเพิ ่มประสิทธิภาพกําลังคน ประจําป?งบประมาณ 
พร�อมท้ังกําหนดเปyาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพให�ชัดเจน 
(สามารถวัดผลได�) เพื่อนําไปใช�เพิ่มประสิทธิภาพกําลังคน
ในรอบป?งบประมาณถัดไป โดยแผนฯ ดังกล�าวได�รับความเห็นชอบ
จากผู�บริหารระดับสูงของส�วนราชการ 

45 36.58 
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2.2 ฐานข'อมูลด'านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต'อง พร'อมที่จะนําไปใช'ประโยชน�เสมอ 

 การประเมินในเรื่องฐานข�อมูลด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต�อง พร�อมที่จะนําไปใช�
ประโยชน+เสมอ เป=นการประเมินว�า ส�วนราชการได�ดําเนินการในเร่ืองต�อไปนี้ได�มากน�อยเพียงใด กล�าวคือ ส�วนราชการ
มีการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข�อมูลเก่ียวกับบุคคลของส�วนราชการ และมีการปรับปรุง
ฐานข�อมูลอย�างสมํ่าเสมอและทันท�วงที นอกจากนั้น ฐานข�อมูลดังกล�าวยังสามารถเชื่อมโยงกับระบบ DPIS ของ
สํานักงาน ก.พ. โดยข�อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน มีความถูกต�องตรงกัน  
 จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในป?งบประมาณ 2558 พบว�า ส�วนราชการส�วนใหญ� 
(ร�อยละ 84.55) สามารถดําเนินการได�ครบตามเกณฑ+การประเมินท่ีกําหนดข�างต�น ส�วนราชการร�อยละ 14.64 
ประเมินตนเองว�า ได�ปรับปรุงฐานข�อมูลเก่ียวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย�างสมํ่าเสมอเมื่อข�อมูล
มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะท่ีส�วนราชการร�อยละ 0.81 มีเพียงการใช�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
ข�อมูลเก่ียวกับบุคคลเท�าน้ัน  

ตารางที่ 27 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการในป?งบประมาณ 2558 
 เรื่องฐานข�อมูลด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต�อง พร�อมท่ีจะนําไปใช�ประโยชน+อยู�เสมอ 

ข้ันดําเนินการ เกณฑ�การประเมิน 
ผลการประเมิน 

จํานวน 
ส-วนราชการ 

ร'อยละ 

1 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข�อมูลเก่ียวกับบุคคล
ของส�วนราชการ 

1 0.81 

2 
มีการปรับปรุงฐานข�อมูลเก่ียวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย�างสมํ่าเสมอและทันท�วงที 

18 14.64 

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

104 84.55 

2.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให'มีประสิทธิภาพ 

 การประเมินในเร่ืองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให�มี
ประสิทธิภาพ เป=นการประเมินว�า ส�วนราชการได�ดําเนินการในเรื่องต�อไปน้ีได�มากน�อยเพียงใด กล�าวคือ มีการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการให�บริการด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการพัฒนา
ระบบงานหรือระบบการให�บริการด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฐานข�อมูลเก่ียวกับบุคคลได�อย�างน�อย 3 ระบบ นอกจากนั้น ยังมีการนําข�อคิดเห็น/ข�อเสนอแนะ  
จากผู�ใช�ระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึนดังกล�าว มาปรับปรุงให�การใช�ระบบสารสนเทศในรอบป?งบประมาณถัดไปมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
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 จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในป?งบประมาณ 2558 พบว�า ส�วนราชการส�วนใหญ� 
(ร�อยละ 64.23) สามารถดําเนินการได�ตามเกณฑ+การประเมินที่กําหนดดังกล�าวข�างต�น ส�วนราชการที่เหลือ      
(ร�อยละ 21.95) ดําเนินการได�ถึงข้ันมีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให�บริการด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข�อมูลเก่ียวกับบุคคล ได�อย�างน�อย 3 ระบบ และ           
ส�วนราชการอีกร�อยละ 13.82 ดําเนินการได�ในระดับพื้นฐาน กล�าวคือ มีการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระบบงานหรือระบบการให�บริการด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลเท�าน้ัน  

ตารางที่ 28 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการในป?งบประมาณ 2558 
 เร่ืองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให�มีประสิทธภิาพยิ่งข้ึน 

ข้ันดําเนินการ เกณฑ�การประเมิน 
ผลการประเมิน 

จํานวน 
ส-วนราชการ 

ร'อยละ 

1 
มีการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการให�บริการ
ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

17 13.82 

2 
มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให�บริการด�านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฐานข�อมูลเก่ียวกับบุคคลได�อย�างน�อย 3 ระบบ 

27 21.95 

3 
มีการนําข�อคิดเห็น/ข�อเสนอแนะจากผู�ใช�งานในระบบสารสนเทศ
ที่พัฒนาขึ้นตามข�อ 2 มาปรับปรุงให�การใช�ระบบสารสนเทศ
ในรอบป?งบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

79 64.23 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 

 ในการประเมินมิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มีประเด็นการประเมินส�วนราชการ    
อยู� 2 ประเด็น คือ 1) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และ 2) ระบบการจัดการความรู� โดยการสนับสนุน   
ให�เกิดการเรียนรู�และพัฒนาอย�างต�อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากรของส�วนราชการ 
 จากการติดตามและประเมินผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ประจําป?
งบประมาณ 2558 มิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล พบว�า ส�วนราชการดําเนินการในเร่ืองระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงานได�คะแนนร�อยละ 98.10 ส�วนระบบการจัดการความรู� โดยการสนับสนุนให�เกิด 
การเรียนรู�และพัฒนาอย�างต�อเนื่องเพื่อพัฒนาบุคลากรของส�วนราชการ ได�คะแนนร�อยละ 78.32 
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3.1 ระบบการบรหิารผลการปฏิบัติงาน 

 การประเมินในเร่ืองระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เป=นการประเมินว�า ส�วนราชการได�ดําเนินการในเร่ือง
ต�อไปน้ีได�มากน�อยเพียงใด กล�าวคือ ส�วนราชการได�ปฏิบัติตามหลักเกณฑ+และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เร่ือง หลักเกณฑ+และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีการจัดทําตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล�อง   
กับภารกิจและผลผลิตหลัก หรือมาตรฐานงาน (Job Standard) ของตําแหน�งตามท่ีกําหนด ผลการประเมินที่ได�
สามารถจําแนกความแตกต�างและจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของข�าราชการได�อย�างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
และสามารถนําไปใช�ประโยชน+ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช�น การเล่ือนเงินเดือน การพัฒนาข�าราชการ 
กําหนดเป=นเง่ือนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงเพื่อพัฒนาทางก�าวหน�าในอาชีพ หรือ  
กําหนดเป=นเง่ือนไขในการปรับเลื่อนตําแหน�งที่สูงข้ึน เป=นต�น  
 จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในป?งบประมาณ 2558 พบว�า ส�วนราชการส�วนใหญ� 
(ร�อยละ 95.93) สามารถดําเนินการได�ตามเกณฑ+การประเมินท่ีกําหนดข�างต�น   

ตารางที่ 29 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการในป?งบประมาณ 2558 
 เรื่องระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ข้ันดําเนินการ เกณฑ�การประเมิน 
ผลการประเมิน 

จํานวน 
ส-วนราชการ 

ร'อยละ 

1 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ+และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตาม ว 20/2552 

2 1.63 

2 
KPI ระดับบุคคลสอดคล�องกับภารกิจและผลผลิตหลัก หรือ
มาตรฐานงาน (Job Standard) ของตําแหน�งตามท่ีกําหนด 

3 2.44 

3 

ผลการประเมินที่ได�สามารถจําแนกความแตกต�างและจัดลําดับ
ผลการปฏิบัติงานของข�าราชการได�อย�างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
โดยถูกนําไปใช�ประโยชน+เพื่อการเลื่อนเงินเดือน การพัฒนา
ข�าราชการ กําหนดเป=นเง่ือนไขในการคัดเลือกบุคคลท่ีมีทักษะ 
หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาทางก�าวหน�าในอาชีพ กําหนดเป=น
เงื่อนไขในการปรับเลื่อนตําแหน�งที่สูงข้ึน เพื่อใช�ในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพงานของข�าราชการ ฯลฯ 

118 95.93 

3.2 การสนับสนุนให'เกิดการเรียนรู'และพัฒนาอย-างต-อเน่ือง 

 การประเมินในเร่ืองการสนับสนุนให�เกิดการเรียนรู�และพัฒนาอย�างต�อเนื่อง เป=นการประเมินว�า ส�วนราชการ
ได�ดําเนินการในเรื่องต�อไปนี้ได�มากน�อยเพียงใด กล�าวคือ ส�วนราชการมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค+ความรู� (Knowledge Management) ภายในของส�วนราชการ ไม�น�อยกว�า 2 เรื่อง และมีระบบการสอนงาน 
(Coaching หรือ On-the-Job Training) ของบุคลากรระดับหัวหน�างาน หรือการถ�ายโอนความรู�จากผู�ที่จะ
เกษียณอายุราชการอย�างมีแบบแผน โดยเฉพาะองค+ความรู�ในภารกิจหลัก และรวบรวมเป=นข�อมูลองค+ความรู�
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เพื่อประโยชน+ในการเรียนรู�ของบุคลากรผู�ปฏิบัติงานรุ�นต�อไป นอกจากจะมีระบบการสอนงานดังกล�าวข�างต�นแล�ว 
ยังมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรู�ในระบบการสอนงานของบุคลากรและหัวหน�างาน 
เพื่อให�บุคลากรผู�ปฏิบัติงานมีทักษะและสมรรถนะท่ีจําเป=นสําหรับการปฏิบัติงาน และนําไปใช�ในการปรับปรุงระบบ
การสอนงานให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในป?งบประมาณ 2558 พบว�า ส�วนราชการส�วนใหญ� 
(ร�อยละ 45.53) สามารถดําเนินการได�ตามเกณฑ+การประเมินที่กําหนดดังกล�าว ในขณะท่ีส�วนราชการ         
ร�อยละ 43.90 ดําเนินการถึงข้ันมีระบบการสอนงาน (Coaching หรือ On-the-Job Training) ของบุคลากร
ระดับหัวหน�างาน หรือการถ�ายโอนความรู�จากผู�ท่ีจะเกษียณอายุราชการอย�างมีแบบแผน โดยเฉพาะองค+ความรู� 
ในภารกิจหลัก และรวบรวมเป=นข�อมูลองค+ความรู�เพื่อประโยชน+ในการเรียนรู�ของบุคลากรผู�ปฏิบัติงานรุ�นต�อไป 
ส�วนราชการท่ีเหลือ (ร�อยละ 10.57) ดําเนินการได�เพียงให�มีระบบการบริหารจัดการองค+ความรู� (Knowledge 
Management) ภายในของส�วนราชการ ไม�น�อยกว�า 2 เรื่อง แต�ไม�มีระบบการสอนงานและยังไม�ได�มีการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการพัฒนาและเรียนรู� 

ตารางที่ 30 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการในป?งบประมาณ 2558 
 เรื่องระบบการจัดการความรู� โดยสนับสนุนให�เกิดการเรียนรู�และพัฒนาอย�างต�อเนื่อง เพื่อพัฒนา

บุคลากรของส�วนราชการ 

ข้ันดําเนินการ เกณฑ�การประเมิน 
ผลการประเมิน 

จํานวน 
ส-วนราชการ 

ร'อยละ 

1 
มีระบบการบริหารจัดการองค+ความรู� (Knowledge Management) 
ภายในของส�วนราชการ ไม�น�อยกว�า 2 เร่ือง 

13 10.57 

2 

มีระบบการสอนงาน (Coaching หรือ On-the-job Training) ของบุคลากร
ระดับหัวหน�างาน หรือการถ�ายโอนความรู�จากผู�ที่จะเกษียณอายุราชการ
อย�างมีแบบแผน โดยเฉพาะองค+ความรู�ในภารกิจหลัก และรวบรวม
เป=นข�อมูลองค+ความรู�เพื่อประโยชน+ในการเรียนรู�ของบุคลากร
ผู�ปฏิบัติงานรุ�นต�อไป 

54 43.90 

3 

มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรู�ในระบบ
การสอนงานของบุคลากรและหัวหน�างาน เพื่อให�บุคลากรผู�ปฏิบัติงาน
มีทักษะและสมรรถนะที่จําเป=นสําหรับการปฏิบัติงาน และนําไปใช�
ในการปรับปรุงระบบการสอนงานให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

56 45.53 
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มิติที่ 4 ความพร'อมรับผิดด'านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 

 ในการประเมินมิติความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีประเด็นการประเมินส�วนราชการ
อยู� 2 ประเด็น ได�แก� 1) การส�งเสริมให�การบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการมีธรรมาภิบาล และ 2) บทบาท
ของผู�นําต�อการดําเนินการเก่ียวกับจริยธรรม กฎหมาย และความรับผิดชอบต�อการตัดสินใจด�านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อการกํากับและดูแลองค+กรท่ีดี 
 จากการติดตามและประเมินผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ประจําป?
งบประมาณ 2558 มิติความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล พบว�า ส�วนราชการดําเนินการในเรื่อง
บทบาทของผู�นําต�อการดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย และความรับผิดชอบต�อการตัดสินใจ     
ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการกํากับและดูแลองค+กรที่ดี ได�ดีในระดับคะแนนที่ใกล�เคียงกับ            
การดําเนินการเร่ืองการส�งเสริมให�การบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการมีธรรมาภิบาล โดยมีคะแนน    
การประเมินร�อยละ 96.75 และร�อยละ 96.48 ตามลําดับ  

4.1 การส-งเสริมให'การบริหารทรัพยากรบุคคลของส-วนราชการมีธรรมาภิบาล 

 การประเมินในเรื่องการส�งเสริมให�การบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการมีธรรมาภิบาล เป=น
การประเมินว�า ส�วนราชการได�ดําเนินการในเรื่องต�อไปนี้มากน�อยเพียงใด กล�าวคือ ส�วนราชการได�ดําเนินการ
บริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักเกณฑ+ วิธีการท่ีกําหนดใน กฎ ระเบียบ หรือหนังสือเวียน ของ ก.พ. โดยคํานึงถึง
ระบบคุณธรรม ซ่ึงมีการพิจารณาความรู� ความสามารถ ความเสมอภาค ความเป=นธรรม และประโยชน+        
ของทางราชการด�วย นอกจากน้ัน ยังจัดให�มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ
เพื่อเสริมสร�างความเช่ือม่ันว�า ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเป=นไปตามระบบคุณธรรม 
 จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในป?งบประมาณ 2558 พบว�า ส�วนราชการส�วนใหญ� 
(ร�อยละ 90.25) ประเมินตนเองว�า มีการดําเนินการได�ตามเกณฑ+การประเมินท่ีกําหนด 

ตารางที่ 31 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการในป?งบประมาณ 2558 
 เรื่องการส�งเสริมให�การบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการมีธรรมาภิบาล 

ข้ันดําเนินการ เกณฑ�การประเมิน 
ผลการประเมิน 

จํานวน 
ส-วนราชการ 

ร'อยละ 

1 
มีการดําเนินการตามหลักเกณฑ+ วิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
ระเบียบ ก.พ. หรือ หนังสือเวียน ก.พ. 

1 0.81 

2 
การพิจารณาตามข�อ 1 เป=นการพิจารณาโดยคํานึงถึงระบบคุณธรรม
เป=นสําคัญ (ความรู� ความสามารถ ความเสมอภาค ความเป=นธรรม
และประโยชน+ของทางราชการ) 

11 8.94 

3 
จัดให�มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส�วนราชการ เพื่อสร�างความเชื่อม่ันว�า ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป=นไปตามระบบคุณธรรม 

111 90.25 
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4.2 บทบาทของผู'นําต-อการดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย และความรับผิดชอบต-อการตัดสินใจ
ด'านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การประเมินในเร่ืองบทบาทของผู�นําต�อการดําเนินการเก่ียวกับจริยธรรม กฎหมาย และความรับผิดชอบ
ต�อการตัดสินใจด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป=นการประเมินบทบาทของผู�นําหรือผู�บริหารส�วนราชการใน  
3 ประเด็น ได�แก� (1) ผู�นําองค+กรมีกระบวนการในการสร�างบรรยากาศเพื่อส�งเสริม กํากับ และส�งผลให�บุคลากร
ในองค+กรปฏิบัติตามกฎหมาย และมีจริยธรรม (2) ผู�นําองค+กรมีส�วนร�วมในการพัฒนากลุ�มบุคลากรท่ีมีทักษะ
หรือสมรรถนะสูงให�อยู�กับองค+กร และการพัฒนาผู�นําในอนาคตขององค+กรเพื่อให�การบริหารราชการเป=นไป
อย�างต�อเนื่อง (3) ผู�นําองค+กรมีส�วนร�วมในการเปoดโอกาสให�ข�าราชการมีส�วนร�วมในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในป?งบประมาณ 2558 พบว�า ส�วนราชการส�วนใหญ� 
(ร�อยละ 93.50) ประเมินว�า ผู�นําของตนเองมีการดําเนินการท้ัง 3 ประเด็นการประเมินดังกล�าวข�างต�น  

ตารางที่ 32 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการในป?งบประมาณ 2558 
 เรื่องบทบาทของผู�นําต�อการดําเนินการเก่ียวกับจริยธรรม กฎหมาย และความรับผิดชอบต�อ 
 การตัดสินใจด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เกณฑ�การประเมิน 
ผลการประเมิน 

จํานวน 
ส-วนราชการ 

ร'อยละ 

มีการดําเนินการ 1 กระบวนการ 4 3.25 
มีการดําเนินการ 2 กระบวนการ 4 3.25 
มีการดําเนินการ 3 กระบวนการ 115 93.50 

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

 ในการประเมินมิติคุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทํางาน มีประเด็นการประเมิน
การดําเนินการของส�วนราชการอยู� 2 ประเด็น ได�แก� 1) การดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร+การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข�าราชการ 2) ระบบการทํางานที่เอ้ือประโยชน+ร�วมกันระหว�างป�จเจกบุคคลกับองค+กร  
 จากการติดตามและประเมินผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ประจําป?
งบประมาณ 2558 มิติคุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทํางาน พบว�า ส�วนราชการ
ดําเนินการในเร่ืองการพัฒนาระบบการทํางานที่เอ้ือประโยชน+ร�วมกันระหว�างป�จเจกบุคคลกับองค+กร ได�คะแนน
ร�อยละ 99.19 ในขณะท่ี การดําเนินการเรื่องการดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร+การพัฒนาคุณภาพชีวิตข�าราชการ 
ได�คะแนนร�อยละ 90.51  
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5.1 การดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร�การพัฒนาคุณภาพชีวิตข'าราชการ 

 การประเมินในเรื่องการดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร+การพัฒนาคุณภาพชีวิตข�าราชการ เป=น
การประเมินว�า ส�วนราชการได�มีการดําเนินการในเร่ืองต�อไปนี้ได�มากน�อยเพียงใด กล�าวคือ ส�วนราชการได�จัดให�มี
อุปกรณ+และกระบวนการเจ�าหน�าท่ีสัมพันธ+ข้ันพื้นฐานเพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให�กับบุคลากร 
จัดให�มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร+การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข�าราชการที่สะท�อนภาพการทํางานของส�วนราชการ
โดยสามารถดําเนินการได�ครอบคลุมตามยุทธศาสตร+การพัฒนาคุณภาพชีวิตข�าราชการในทุกมิติ และกิจกรรม
ที่ดําเนินการมีมากกว�าคร่ึงหน่ึงของกิจกรรมตามยุทธศาสตร+ฯ  
 จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานป?งบประมาณ 2558 พบว�า ส�วนราชการส�วนใหญ�    
(ร�อยละ 75.61) มีการดําเนินการได�ตามเกณฑ+การประเมินดังกล�าวข�างต�น แต�ยังมีส�วนราชการ ร�อยละ 4.06 
ที่ดําเนินการได�ในระดับพื้นฐาน คือ จัดให�มีอุปกรณ+และกระบวนการเจ�าหน�าท่ีสัมพันธ+ข้ันพื้นฐาน เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานให�กับบุคลากรเท�านั้น 

ตารางที่ 33 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการในป?งบประมาณ 2558 
 เรื่องการดําเนินการกิจกรรมตามยุทธศาสตร+การพัฒนาคุณภาพชีวิตข�าราชการ 

ข้ันดําเนินการ เกณฑ�การประเมิน 
ผลการประเมิน 

จํานวน 
ส-วนราชการ 

ร'อยละ 

1 
จัดให�มีอุปกรณ+และกระบวนการเจ�าหน�าที่สัมพันธ+ขั้นพื้นฐาน
เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให�กับบุคลากร 

5 4.06 

2 

จัดให�มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร+การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข�าราชการพลเรือนสามัญที่สะท�อนภาพการทํางานของส�วนราชการ
โดยสามารถดําเนินการได�ครอบคลุมในทุกมิติ แต�กิจกรรม
ท่ีดําเนินการมีน�อยกว�าคร่ึงหน่ึงของกิจกรรมตามยุทธศาสตร+ฯ 

25 20.33 

3 

จัดให�มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร+การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข�าราชการพลเรือนสามัญที่สะท�อนภาพการทํางานของส�วนราชการ
โดยสามารถดําเนินการได�ครอบคลุมในทุกมิติและกิจกรรม
ท่ีดําเนินการมีมากกว�าคร่ึงหนึ่งของกิจกรรมตามยุทธศาสตร+ฯ 

93 75.61 

5.2 ระบบการทํางานที่เอ้ือประโยชน�ร-วมกันระหว-างป#จเจกบุคคลกับองค�กร 

 การประเมินในเรื่องระบบการทํางานที ่เ อื้อประโยชน+ร�วมกันระหว�างป�จเจกบุคคลกับองค+กร     
เป=นการประเมินว�า ส�วนราชการได�ดําเนินการพัฒนาระบบวิธีการทํางานท่ีสามารถช�วยให�บุคลากรสามารถ    
ทํางานได�เต็มศักยภาพ สามารถสร�างสรรค+และส�งมอบงานท่ีมีคุณภาพให�กับส�วนราชการ ทั้งน้ี ตามผลการดําเนินการ
ที่ปรากฏในยุทธศาสตร+การพัฒนาคุณภาพชีวิตของส�วนราชการ ในมิติด�านการทํางาน ซ่ึงประกอบด�วย การปรับปรุง
สภาพแวดล�อมและบรรยากาศในการทํางาน การพัฒนาระบบและวิธีการทํางาน การบริหารทรัพยากรบุคคล    
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักคุณธรรม หรือไม� อย�างไร 
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 จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในป?งบประมาณ 2558 ในเรื่องระบบการทํางานที่     
เอ้ือประโยชน+ร�วมกันระหว�างป�จเจกบุคคลกับองค+กร พบว�า ส�วนราชการส�วนใหญ� (ร�อยละ 99.19) ประเมิน
ตนเองว�า ได�ดําเนินการในเรื่องนี้ตามเกณฑ+การประเมินที่กําหนด 

ตารางที่ 34 สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการในป?งบประมาณ 2558 
 เรื่องระบบการทํางานท่ีเอ้ือประโยชน+ร�วมกันระหว�างป�จเจกบุคคลกับองค+กร 

เกณฑ�การประเมิน 
ผลการประเมิน 

จํานวน 
ส-วนราชการ 

ร'อยละ 

ให�ส�วนราชการอธิบายวิธีการทํางานที่สามารถช�วยให�บุคลากรสามารถทาํงานได�

เต็มศักยภาพ สามารถสร�างสรรค+และส�งมอบผลงานท่ีมีคุณภาพให�กับส�วนราชการ 

ทั้งนี้ ตามผลการดําเนินการที่ปรากฏในยุทธศาสตร+การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของส�วนราชการ ในมิติด�านการทํางาน 

122 99.19 

 
  



รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือน ป�งบประมาณ 2558  58 

บทท่ี 4 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของข'าราชการพลเรือนสามัญ  

ประจําปMงบประมาณ 2558 
 การสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการพลเรือนสามัญต�อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Employee Survey : ES) เป=นการวัดผลลัพธ+ของการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ซ่ึงสะท�อนในรูปของ
ความคิดเห็นและความพึงพอใจต�อการบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องนั้น ๆ และจะเป=นประโยชน+ต�อส�วนราชการ       
ในการนําไปปรับปรุงเพื่อยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการให�ดียิ่งข้ึน นอกจากนั้น ผลการสํารวจ
ในภาพรวมก็จะเป=นประโยชน+ต�อการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐต�อไป 

 สํานักงาน ก.พ. ได�ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลของข�าราชการพลเรือนสามัญ ประจําป?งบประมาณ 2558 ซึ่งเป=นการสํารวจผ�านระบบออนไลน+
ทางเว็บไซต+ของสํานักงาน ก.พ. โดยมีข�าราชการตอบแบบสํารวจจํานวนทั้งสิ้น 34,375 คน หรือคิดเป=นร�อยละ 
9.15 ของจํานวนข�าราชการพลเรือนสามัญท้ังหมด  

 ในภาพรวม ข�าราชการพลเรือนสามัญมีความคิดเห็นและความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส�วนราชการท่ีสังกัดในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทุกมิติ เท�ากับ ร�อยละ 66.68 
โดยมิติท่ีข�าราชการมีความพึงพอใจมากที่สุด ได�แก� มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว�างชีวิต
กับการทํางาน ซ่ึงได�คะแนน ร�อยละ 68.96 รองลงมาตามลําดับ ได�แก� มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (คะแนนร�อยละ 67.64) มิติ ท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล        
(คะแนนร�อยละ 67.00) มิติท่ี 1 ความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร+ (คะแนนร�อยละ 65.97) ส�วนมิติท่ีข�าราชการ      
มีความพึงพอใจน�อยที่สุด ได�แก� มิติท่ี 4 ความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงได�คะแนนร�อยละ 
62.70 รายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 12  

ภาพที่ 12  ความคิดเห็นและความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
 ข�าราชการพลเรือนสามัญ ประจําป?งบประมาณ 2558 ในภาพรวม จําแนกตามมิติ  

 

66.68

68.96

62.70

67.00

67.64

65.97

50.00 55.00 60.00 65.00 70.00

รวม

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทํางาน

มิติที่ 4 ความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มิติท่ี 1 ความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร+ 
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จากการเปรียบเทียบแนวโน�มของความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการต�อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในช�วงป?งบประมาณ 2554 - 2558 ซ่ึงใช�คําถามท่ีสอดคล�องกับกรอบมาตรฐานความสําเร็จ
ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ 17 ป�จจัย เช�นเดียวกัน พบว�า ระหว�างป?งบประมาณ 2554 – 2556   
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการต�อการบริหารทรัพยากรบุคคล มีทิศทางท่ีสูงข้ึนเป=นส�วนใหญ� 
หลังจากป?นั้น ข�าราชการสะท�อนความคิดเห็นและความพึงพอใจต�อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ
ลดลงในทุกมิติ โดยคะแนนความคิดเห็นและความพึงพอใจต�อการบริหารทรัพยากรบุคคลของป?งบประมาณ 2557 
และ 2558 มีระดับใกล�เคียงกัน รายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 13 และตารางท่ี 35 

ภาพที่ 13  เปรียบเทียบแนวโน�มความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการพลเรือนสามัญ ต�อการบริหาร 
               ทรัพยากรบุคคล ในช�วงป?งบประมาณ 2554 – 2558 

 

ตารางที่ 35  เปรียบเทียบแนวโน�มผลการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการพลเรือนสามัญต�อ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ในช�วงป?งบประมาณ 2554 - 2558 

มิต ิ
ปMงบประมาณ  

2554 
ปMงบประมาณ  

2555 
ปMงบประมาณ  

2556 
ปMงบประมาณ  

2557 
ปMงบประมาณ  

2558 

1. ความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร+ 64.40 65.25 71.00 66.68 65.97 
2. ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 63.60 65.60 71.00 66.59 67.64 
3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 68.20 66.00 73.00 66.86 67.00 
4. ความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 61.80 63.25 68.50 64.03 62.70 
5. คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทํางาน 66.80 67.50 72.00 67.57 68.96 

รวม 65.60 65.50 71.50 66.35 66.68 
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 ผลการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการพลเรือนสามัญในป?งบประมาณ 2558 
ในแต�ละมิติ มีรายละเอียด ดังนี้ 

มิติที่ 1 ความสอดคล'องเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Alignment) 

 ในมิติด�านความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร+ เป=นการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจข�าราชการใน  
4 ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญ ได�แก� 1) นโยบาย แผนงาน และมาตรการด�านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 2) การวางแผนและบริหารกําลังคนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 3) นโยบาย แผนงาน และ
มาตรการการรักษาไว�ซ่ึงกลุ�มข�าราชการที่มีสมรรถนะสูง และ 4) แผนการสร�างและพัฒนาผู�บริหารทุกระดับ  
โดยคะแนนความคิดเห็นและความพึงพอใจเฉลี่ยของข�าราชการในมิตินี้ อยู�ในระดับปานกลาง คือ คะแนนเฉลี่ย
ร�อยละ 65.97  

 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของมิตินี้ พบว�า ข�าราชการมีความคิดเห็นและความพึงพอใจในระดับสูง 
ในเร่ืองนโยบาย แผนงาน และมาตรการด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการมีส�วนช�วยสนับสนุน      
ให�ส�วนราชการบรรลุผลสําเร็จตามพันธกิจ (คะแนนร�อยละ 72.15) และเรื่องท่ีผู�บริหารของส�วนราชการ       
เป=นแบบอย�างท่ีดี (คะแนนร�อยละ 71.96) 

 ส�วนประเด็นท่ีข�าราชการมีความคิดเห็นและความพึงพอใจในระดับน�อยและต�องการให�ปรับปรุง       
คือ เรื่องอัตรากําลังของผู�ปฏิบัติงานที่ควรเพียงพอต�อการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการตามบทบาทภารกิจ   
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ (คะแนนร�อยละ 55.76) และเรื่องการสรรหา บรรจุ และแต�งตั้งที่ควรสอดคล�องกับ
ความจําเป=นของส�วนราชการ (คะแนนร�อยละ 61.38) 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 

 ในมิติด�านประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคล เป=นการสํารวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจข�าราชการใน 3 ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สําคัญ ได�แก� 1) กิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต�องและทันเวลา 2) ระบบฐานข�อมูลด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล      
มีความถูกต�องเที่ยงตรงและทันสมัย และ 3) การใช�เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมและ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยคะแนนความคิดเห็นและความพึงพอใจเฉลี่ยของข�าราชการในมิตินี้ 
อยู�ในระดับปานกลาง คือ คะแนนเฉลี่ยร�อยละ 67.64 
 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของมิติน้ี พบว�า ข�าราชการมีความเห็นด�วยหรือมีความพึงพอใจในระดับ
ใกล�เคียงกันในทุกประเด็น ดังนี้ ข�าราชการเห็นว�าข�อมูลส�วนบุคคลของตนที ่บันทึกไว�ในระบบฐานข�อมูล
สารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต�อง เป=นป�จจุบัน และสามารถนํามาใช�ประโยชน+ได�จริง 
(คะแนนร�อยละ 69.44) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให�บริการด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในส�วนราชการมีความเหมาะสม (คะแนนร�อยละ 67.79) ส�วนราชการมีประสิทธิภาพในการดําเนินกิจกรรม       
การบริหารทรัพยากรบุคคล (คะแนนร�อยละ 66.93) และค�าใช�จ�ายในการดําเนินกิจกรรมการบริหาร   
ทรัพยากรบุคคลมีความคุ�มค�า (คะแนนร�อยละ 66.42) 
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มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 

 ในมิติด�านประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคล เป=นการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ข�าราชการใน 4 ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญ ได�แก� 1) การธํารงรักษาไว�ซ่ึงผู�ปฏิบัติงานท่ีจําเป=น
ต�อการทํางานให�บรรลุเปyาหมายพันธกิจของส�วนราชการ 2) ความพึงพอใจของข�าราชการต�อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ 3) การสนับสนุนให�เกิดการเรียนรู�และพัฒนาอย�างต�อเนื่อง และ 4) ระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยคะแนนความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจเฉลี่ยของข�าราชการในมิติน้ี อยู�ในระดับปานกลาง คือ คะแนนเฉลี่ยร�อยละ 67.00 
 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของมิตินี้ พบว�า ข�าราชการมีความเห็นด�วยหรือมีความพึงพอใจสูง
ที่ผู�บังคับบัญชาโดยตรงให�คําแนะนําในการทํางานและสนับสนุนในการพัฒนาและเรียนรู�อยู�เสมอ (คะแนนร�อยละ 
73.15) รองลงมาเป=นความเห็นด�วยหรือความพึงพอใจในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อน
เงินเดือน และการพัฒนาความรู�และทักษะท่ีสอดคล�องกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (คะแนนร�อยละ 
69.69 และ 69.19 ตามลําดับ)  
 สําหรับเร่ืองท่ีข�าราชการมีความคิดเห็นและความพึงพอใจในระดับน�อยและต�องการให�ปรับปรุง      
คือ เร่ืองการนําผลการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการไปประกอบการปรับปรุงการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในหน�วยงาน (คะแนนความพึงพอใจเพียงร�อยละ 60.13) ซ่ึงอาจสะท�อนว�า ส�วนราชการยังไม�ได�
ดําเนินการในเร่ืองนี้อย�างจริงจัง 

มิติที่ 4 ความพร'อมรับผิดด'านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 

 ในมิติด�านความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป=นการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ข�าราชการใน 2 ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สําคัญ ได�แก� 1) การรับผิดชอบต�อการตัดสินใจด�านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 2) ความโปร�งใสในทุกกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยคะแนนความคิดเห็นและความพึงพอใจ
เฉลี่ยของข�าราชการในมิตินี้ อยู�ในระดับน�อยและต�องการให�ปรับปรุง คือ คะแนนเฉลี่ยร�อยละ 62.70 
 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของมิตินี้ พบว�า ข�าราชการมีความเห็นด�วยหรือมีความพึงพอใจสูงเก่ียวกับ
เรื่องที่ส�วนราชการมีการสื่อสารให�ข�าราชการได�รับทราบในเรื่องหลักเกณฑ+ วิธีการ กระบวนการต�าง ๆ เก่ียวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล (คะแนนร�อยละ 65.99) ซ่ึงมีคะแนนในระดับใกล�เคียงกับเร่ืองที่ตนเองได�รับ     
ความเป=นธรรมและความเสมอภาคจากส�วนราชการในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช�น การแต�งต้ัง   
การโอนย�าย เล่ือนเงินเดือน การพัฒนา (คะแนนร�อยละ 65.64) 
 อย�างไรก็ตาม ข�าราชการมีความคิดเห็นและความพึงพอใจในระดับน�อย และต�องการให�ปรับปรุง    
ในเร่ืองการเข�าถึงช�องทางการอุทธรณ+และร�องทุกข+โดยไม�ส�งผลกระทบต�อตนเอง (คะแนนร�อยละ 58.72)         
และเรื่องการตัดสินใจของผู�บริหารระดับสูงในด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึงควรเป=นไปตามหลักคุณธรรม 
ความสามารถ และผลงาน (คะแนนร�อยละ 60.47) 
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มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว-างชีวิตกับการทํางาน (Quality of 
work-life and Work-life balance) 

 ในมิติด�านคุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทํางาน เป=นการสํารวจ
ความคิดเห็นและความพึงพอใจข�าราชการใน 3 ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สําคัญ ได�แก� 1) ความพึงพอใจ
ต�อสภาพแวดล�อมในการทํางาน และระบบงานที่มีความยืดหยุ�นตามลักษณะงาน 2) การจัดสวัสดิการและ
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพของหน�วยงาน และ 3) การส�งเสริมความสัมพันธ+อันดีระหว�าง
ข�าราชการทุกระดับ โดยคะแนนความคิดเห็นและความพึงพอใจเฉลี่ยของข�าราชการในมิติน้ี อยู�ในระดับปานกลาง 
คือ คะแนนเฉลี่ยร�อยละ 68.96 
 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของมิตินี้ พบว�า ประเด็นท่ีข�าราชการมีความเห็นด�วยหรือมีความพึงพอใจสูง 
3 ลําดับแรก ได�แก� เร่ืองท่ีส�วนราชการใช�เทคโนโลยีต�าง ๆ ที่ส�งเสริมและสนับสนุนให�ข�าราชการสามารถ       
ปฏิบัติราชการได�อย�างคล�องตัว และมีประสิทธิภาพ (คะแนนร�อยละ 72.11) เร่ืองความสัมพันธ+โดยรวมของบุคลากร
ในหน�วยงานและผู�ปฏิบัติงานในหน�วยงานอ่ืน ๆ ซ่ึงเป=นไปอย�างมีมิตรภาพ ให�เกียรติ มีไมตรีจิต และมีความไว�วางใจ
ต�อกัน (คะแนนร�อยละ 71.66) และเรื่องสภาพแวดล�อมและบรรยากาศในการทํางาน (คะแนนร�อยละ 71.62) 
 ส�วนประเด็นที่มีคะแนนความคิดเห็นและความพึงพอใจน�อยที ่สุดในมิตินี ้ คือ เรื ่องการจัด
สวัสดิการที่ไม�ใช�สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย (คะแนนร�อยละ 64.35) ซ่ึงส�วนราชการอาจปรับปรุง   
โดยดําเนินการจัดสวัสดิการให�ตรงตามความต�องการของข�าราชการมากยิ่งข้ึน 
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บททีไ 5 

การปรียบทียบผลการประมินตนองของสวนราชการ 
กีไยวกับสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล (Agency Survey) 

กับผลการส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จ 

ของขຌาราชการพลรือนสามัญ (Employee Survey) 

มืไอปรียบทียบผลการประมินตนองของสวนราชการกีไยวกับสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ิAgency Survey) กับผลการส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนสามัญ (Employee 

Survey) ประจ าปงบประมาณ โ55่ นัๅน พบวา ผลลัพธ์มีความตกตางกันอยางชัดจน ดยผลการส ารวจ  
ความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการมีคะนนนຌอยกวาผลการประมินตนองของสวนราชการ      
ทัๅง฿นระดับภาพรวมละ฿นระดับมิติ ดย฿นภาพรวม มีผลตางของคะนน โโ.แ5 สวน฿นระดับมิติ ปรากฏวา 
มิติทีไมีผลตางของคะนนมากทีไสุด ใ ล าดับรก เดຌก มิติทีไ ไ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ซึไงมีผลตางถึง ใใ.้แ รองลงมาคือ มิติทีไ 5 คุณภาพชีวิตการท างานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน ละ
มิติทีไ ใ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงมีผลตาง โใ.็โ ละ โแ.โแ ตามล าดับ รายละอียด    
ตามภาพทีไ แไ ละตารางทีไ ใๆ ดังนีๅ 

ภาพทีไ แไ การปรียบทียบผลการประมินตนองกีไยวกับสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลกับ 

 ผลการส ารวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการพลรือนสามัญ จ านกตามมิติ 
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มิติทีไ 5 คุณภาพชีวิตการท างานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน 

มิติทีไ ไ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มิติทีไ ใ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มิติทีไ โ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มิติทีไ แ ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ 

AS 

ES 

ผลตางระหวาง AS ละ ES 

Employee Survey 

Agency Survey 
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ตารางที่ 36 การเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองเก่ียวกับสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลกับ 
ผลการสาํรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการพลเรือนสามัญ จําแนกตามมิติ 

มิติ 

ผลประเมิน ความ

แตกต-าง 

(Gap) 

 
Agency 

Survey 

Employee 

Survey  

1. ความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร+ 81.00 65.97 15.03 
 

2. ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 84.55 67.64 16.91 
 

3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 88.21 67.00 21.21 3 
4. ความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 96.61 62.70 33.91 1 
5. คุณภาพชีวิตการทาํงานและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทํางาน 92.68 68.96 23.72 2 

รวม 88.61 66.46 22.15 
 

 
คะแนนผลต�างระหว�างผลการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชพลเรือนสามัญ

กับผลการประเมินตนเองของส�วนราชการเก่ียวกับสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงในภาพรวมเท�ากับ 
22.15 นั้น เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบส�วนราชการระดับกระทรวง ปรากฏว�า กระทรวงที่มีผลต�างของ
คะแนนรวมทุกมิติมากที่สุด 3 ลําดับแรก ได�แก� กระทรวงแรงงาน ซ่ึงมีผลต�างมากถึง 31.21 กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี ที่มีผลต�าง 27.22 และ 25.71 ตามลําดับ 

ส�วนกระทรวงพาณิชย+ กระทรวงอุตสาหกรรม ส�วนราชการไม�สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง กระทรวงการต�างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย+ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ+
กระทรวงคมนาคม และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลต�างของคะแนนรวมทุกมิติ
ใกล�เคียงกันคือ 25.61, 25.09, 25.09, 24.63, 24.46, 24.00, 23.66, 23.02, 23.00, 22.30 และ 22.21 
ตามลําดับ 

กระทรวง 6 กระทรวงที่เหลือ มีผลต�างของคะแนนน�อยกว�าคะแนนผลต�างในภาพรวม (22.15) ได�แก� 
กระทรวงการคลัง สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา
และกระทรวงยุติธรรม โดยมีคะแนนผลต�าง 21.99, 21.95, 20.45, 18.92, 14.67 และ 13.39 ตามลําดับ 

ทั้งนี้ การเปรียบเทียบผลการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการพลเรือนสามัญกับ
ผลการประเมินตนเองของส�วนราชการเก่ียวกับสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ในรายละเอียด ปรากฏผล 
ดังน้ี 
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มิติที่ 1 ความสอดคล'องเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Alignment) 

 ในมิติความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร+ ซึ่งในภาพรวมของทุกกระทรวง พบว�า มีผลต�าง 15.03 นั้น 
ปรากฏว �า กระทรวงที่ มีผลต�างของคะแนนในมิตินี้มากที่สุด 3 ลําดับแรก ได�แก� กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง ซ่ึงมีผลต�างมากถึง 27.51, 22.08 และ 20.88 ตามลําดับ  

ส�วนกระทรวงท่ีมีผลต�างของคะแนนน�อยกว�าคะแนนผลต�างในภาพรวม (15.03) ได�แก� สํานักนายกรัฐมนตรี 
ส�วนราชการไม�สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา ซ่ึงมีผลต�างคะแนน 14.84, 13.73, 13.53, 10.94, 
9.86 และ 9.04 ตามลําดับ  

ในมิตินี้ พบประเด็นที่เป=นข�อสังเกตคือ ผลการประเมินตนเองเก่ียวกับสถานภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกระทรวงยุติธรรม ปรากฏคะแนนค�อนข�างต่ํา ซ่ึงไม�สอดคล�องกับมิติอ่ืน ๆ และคะแนนความคิดเห็น
และความพึงพอใจเก่ียวกับการดําเนินการของส�วนราชการ โดยมีความแตกต�างของคะแนน 3.86  

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 

 ในมิติประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งในภาพรวมของทุกกระทรวง พบว�า   
มีผลต�าง 16.91 นั้น ปรากฏว�า กระทรวงที่มีผลต�างของคะแนนในมิตินี้มากที่สุด 3 ลําดับแรก ได�แก� กระทรวงแรงงาน 
ส�วนราชการไม�สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และกระทรวงวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี      
ซ่ึงมีผลต�างมากถึง 30.43, 28.45 และ 26.86 ตามลําดับ 

สําหรับกระทรวงที่มีผลต�างของคะแนนน�อยกว�าคะแนนผลต�างในภาพรวม (16.91) ได�แก� กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงวัฒนธรรม สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงมีผลต�างคะแนน 16.71, 13.99, 13.68, 13.54,   
12.36, 9.45 และ 9.40 ตามลําดับ 

ในมิตินี้ พบประเด็นที่เป=นข�อสังเกตคือ ผลการประเมินตนเองเก่ียวกับสถานภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา ปรากฏคะแนนค�อนข�างต่ํา ซ่ึงไม�สอดคล�องกับมิติอ่ืน ๆ และคะแนน
ความคิดเห็นและความพึงพอใจเก่ียวกับการดําเนินการของส�วนราชการ โดยมีความแตกต�างของคะแนน 4.93 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 

ในมิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงในภาพรวมของทุกกระทรวง พบว�า มีผลต�าง 
21.21 น้ัน ปรากฏว�า กระทรวงท่ีมีผลต�างของคะแนนในมิตินี้มากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ได�แก� กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมีผลต�างมากถึง 31.02, 28.05 และ 
26.81 ตามลําดับ 

ส�วนกระทรวงที่มีผลต�างของคะแนนน�อยกว�าคะแนนผลต�างในภาพรวม (21.21) ได�แก� กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงการต�างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี ส�วนราชการไม�ส ังกัด     
สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง กระทรวงพลังงาน กระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา และกระทรวง
ยุติธรรม ซ่ึงมีผลต�างคะแนน 20.59, 20.37, 19.76, 18.83, 18.60, 10.01, 6.40 และ 5.89 ตามลําดับ  
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มิติที่ 4 ความพร'อมรับผิดด'านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 

 ในมิติความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงในภาพรวมของทุกกระทรวง พบว�า มีผลต�าง 
33.91 นั้น ปรากฏว�า กระทรวงท่ีมีผลต�างของคะแนนในมิตินี้มากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ได�แก� กระทรวงวิทยาศาสตร+
และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย+ และกระทรวงแรงงาน ซ่ึงมีผลต�างมากถึง 41.86, 40.66 และ 39.27 ตามลําดับ 

สําหรับกระทรวงที่มีผลต�างของคะแนนน�อยกว�าคะแนนผลต�างในภาพรวม (33.91) ได�แก� กระทรวง
คมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการต�างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ        
ความม่ันคงของมนุษย+ และกระทรวงพลังงาน ซ่ึงมีผลต�างคะแนน 33.78, 33.10, 32.75, 32.43, 32.20, 30.70, 
28.58, 28.57 และ 28.39 ตามลําดับ 

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

 ในมิติคุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทํางาน ซ่ึงในภาพรวมของทุกกระทรวง 
พบว�า มีผลต�าง 23.72 น้ัน ปรากฏว�า กระทรวงที่มีผลต�างของคะแนนในมิตินี้มากที่สุด 3 ลําดับแรก ได�แก� 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต�างประเทศ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย+ ซ่ึงมี
ผลต�างมากถึง 30.99, 30.11 และ 29.74 ตามลําดับ 

ส�วนกระทรวงที่ มี ผลต� างของคะแนนน�อยกว� าคะแนนผลต� าง ในภาพรวม (23.72)  ได�แก� 
กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย+ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม และสํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงมีผลต�างคะแนน 23.09, 19.86, 19.57, 19.51, 18.81 และ 17.96 
ตามลําดับ 

การเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของส�วนราชการเก่ียวกับสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(Agency Survey : AS) กับผลการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข�าราชการพลเรือนสามัญ (Employee 

Survey : ES) จําแนกตามกระทรวงและมิติ ปรากฏตามตารางท่ี 37 
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จํานวนส�วนราชการระดับกรมท่ีไม�ดําเนินการประเมินตนเอง (Self Assessment) 

เก่ียวกับสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
กระทรวง จํานวนส�วนราชการระดับกรม 

สํานักนายกรัฐมนตรี 3 

กระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา 1 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย# 2 

กระทรวงพลังงาน 1 

กระทรวงมหาดไทย 1 

กระทรวงยุติธรรม 3 

ส�วนราชการไม�สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 2 
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