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บทท่ี 1 

บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากในปัจจุบันภาครัฐอยู่ภายใต้บริบทความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้แก่ ปัญหาการติดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาความเหลื่อมล้้าของการกระจายรายได้ และปัญหา
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการบ ริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
จึงมีเป้าหมายสูงสุดคือการท้าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ  และมีประสิทธิภาพ  
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามนัยแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งส่วนราชการจ้าเป็นต้องมุ่งเน้นที่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ และสามารถน้าไปสู่การปฏิบัติได้ อีกทั้ง
จะต้องมีข้อมูล ส้าหรับน้าไปใช้เพื่อการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคตด้วย ทั้งนี้ นอกจาก
ส่วนราชการจะต้องเสริมสร้างให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นระบบที่ช่วยเสริมสร้างความคล่องตัวให้แก่ผู้บริหาร
และองค์การ และเป็นระบบท่ีเกื้อหนุนต่อการท้างานเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายที่
ก้าหนดไว้แล้ว ยังจะต้องเสริมสร้างให้เป็นระบบที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ซึ่งจะ
ช่วยให้ข้าราชการมีความพึงพอใจ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย 

           ในการนี ้เพ่ือเสรมิสร้างความเข้มแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่ส้านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
จึงจ้าเป็นต้องจัดท้าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส้านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  พ.ศ. 2560 – 2564 
ตามแนวทาง HR-Scorecard เพ่ือก้าหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแนวทาง  
การบริหารองค์กรโดยรวม โดยใช้กรอบแนวคิดตามมาตรฐานความส้าเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
จัดท้าบนพื้นฐานความต้องการขององค์การและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
กลยุทธ์ที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐ  
กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่  
กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการข้อมูลและการบูรณาการองค์ความรู้ในภาคราชการทั้งที่เป็ น

องค์ความรู้ในประเทศและต่างประเทศ 
 
 

 

• ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและเสริมสร้าง
คุณภาพบุคลากร
1.  ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
2.  จัดการงานบริหารบุคคล           
อย่างมีประสทิธิภาพ

• ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความโปร่งใส
และเพิ่มประสิทธภิาพในการท้างาน
ของกระทรวงการคลัง                                     
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมความรู้
ความสามารถ จริยธรรม                    
และขจัดการคอร์รัปชั่น

• ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
1. องค์กรทางเลอืกแรกของคนด ีคนเก่ง         
(First Choice Civil Service)                                
2. กระจายอ้านาจและเสริมสร้างประสิทธภิาพ   
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
(Department focused HR Platform)             
3. เสรมิสร้างเกียรตภิูมิและคุณภาพข้าราชการ 
(Civil Service of Integrity & Passion)

• 4. การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนานโยบาย  
ทรัพยากรบุคคล (Smart HR Policy)

• ด้านที ่6  ยุทธศาสตรด์้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครฐั

• การพัฒนาระบบบริหารจดัการก้าลังคน
และพัฒนาบุคลากรภาครฐัในการปฏิบัติ

ยุทธศาสตรช์าติ 
20 ปี

ยุทธศาสตร์ ก.พ. 
20 ปี

ยุทธศาสตร์ 
สป.กค.

ยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลัง
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ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

กลยุทธ์ที่ 1 การปรับปรุงระบบการสรรหาเพื่อให้ส่วนราชการเป็นองค์กรทางเลือกแรกของ
คนดี คนเก่ง (First Choice Civil Service) 

1. ระบบการสรรหาที่ส่งเสริมให้ส่วนราชการเป็นเจ้าภาพหลัก เพ่ือให้ได้มาซึ่งคนดี
คนเก่ง ที่เหมาะสมกับส่วนราชการ 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการสรรหา และเลือกสรรด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

กลยุทธ์ที่ 2 การกระจายอ้านวยและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการ (Department focused HR Platform) 

1. ระบบจ้าแนกต้าแหน่ง ที่รองรับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่คล่องตัว สนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

2. ระบบค่าตอบแทน ที่เพ่ิมความสามารถของส่วนราชการในการดึงดูดและรักษา
บุคลากรคุณภาพ 

3. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

4. ระบบการแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ ที่คล่องตัว โปร่งใสและ    
เป็นธรรม      

กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพข้าราชการ ( Civil Service of Integrity & 
Passion) 

1. ระบบทุนรัฐบาล ที่ดึงดูด รักษาคนเก่งคนดี สนับสนุนยุทธศาสตร์ของ  
ส่วนราชการ และมีการบูรณาการระหว่างแหล่งทุนต่างๆ 

2. ระบบการพัฒนาข้าราชการ ที่ส่งเสริมการเตรียมก้าลังคนและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ของส่วนราชการอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว 

3. ระบบการส่งเสริมจริยธรรม ที่สอดคล้องกับบริบทของส่วนราชการ 
4. ระบบมาตรฐานวินัย ที่มีประสิทธิภาพ ทันการณ์ และเป็นธรรม 

กลยุทธ์ที่ 4  การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนานโยบายทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (Smart HR 
Policy) 

1. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือนให้ทันสมัย สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

2. ระบบการพัฒนานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน  
ที่มีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก ที่ส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  
ในเวทีโลก 
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท้างานของกระทรวงการคลั ง
 เป้าหมาย การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที ่1 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมความรู้ความสามารถ จริยธรรม และขจัด  
การคอร์รัปชั่น 

กลยุทธ์ที ่2 การปรับโครงสร้างการด้าเนินการของหน่วยงานในกระทรวงการคลัง  
เพ่ือประสิทธิภาพ ความคล่องตัวและลดขั้นตอนและความซ้้าซ้อนในการด้าเนินงาน 

กลยุทธ์ที ่3 การขจัดคอร์รัปชั่นและเพ่ิมความโปร่งใสในการด้าเนินงานของภาครัฐ
ด้าเนินงานของภาครัฐ 

 
ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร 
กลยุทธ์ที ่3.1 ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข  
กลยุทธ์ที ่3.2 จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือทราบถึงสภาพปัญหาของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในส้านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

และสามารถก้าหนดกลยุทธ์เพื่อการบริหารก้าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2.  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและความเข้มแข็งระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส้านักงานปลัด-

กระทรวงการคลัง  
3. เพ่ือ ก้าหนดกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ของส้านักงานปลัด-

กระทรวงการคลัง ให้มีความชัดเจน และสามารถน้ามาปฏิบัติได้จริง 
4. เพ่ือสร้างการเ ชื่อมโยงการบริหารทรัพยากรบุคคล กับนโยบายระดับยุทธศาสตร์ และระดับ

ปฏิบัติการให้เกิดความประสานสอดคล้องกัน 
 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ส้านักงานปลัดกระทรวงการคลังมีแนวทางในการบริหารก้าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 2. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส้านักงานปลัดกระทรวงการคลังได้รับการเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง จนเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partners) ในการบริหารราชการของส่วนราชการได้ 
 3. กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ของส้านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
มีความชัดเจนและสามารถน้ามาปฏิบัติได้จริง 
 4. การบริหารทรัพยากรบุคคล  นโยบายระดับยุทธศาสตร์ และระดับปฏิบัติก าร มีการเชื่อมโยง
ประสานสอดคล้องกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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บทท่ี 2 

แนวคิดเรื่องการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามหลัก HR Scorecard 

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เป็นเรื่องท่ีองค์กรชั้นน ายุคใหม่ให้ความส าคัญ โดยมีที่มาจาก
แนวคิดด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่ปรับเปลี่ยนมุมมองจากงานฝึกอบรมซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่าย (Training 
Expenses) มาเป็นการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Investment on Human Resource 
Development) ที่ให้ความส าคัญแก่บุคลากรในฐานะที่เป็นทรัพยากรขององค์กรที่มีคุณค่าและมีความคุ้มค่า
ต่อการลงทุนการพัฒนา เพราะจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Development) เป็นการท างาน           
ที่ให้ความส าคัญแก่การก าหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารและบุคลากรให้
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การด าเนินการขององค์กร ดังนั้น              
ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรซึ่งเป็นผู้ให้นโยบายการพัฒนาระดับองค์กร ผู้บริหาร
หน่วยงานเป็นผู้ที่อยู่หน้างานและบริหารผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งรู้จุดอ่อนการพัฒนาทั้งระดับหน่วยงาน
และบุคลากรมากที่สุด และหน่วยงานทรัพยากรบุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร   
อาจกล่าวได้ว่าความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรเกิดจากการท างานร่วมกันเป็นทีม นอกจากนี้ การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ยังจ าเป็นต้องมีความรู้เชิงลึกเก่ียวกับเครื่องมือการพัฒนาที่มีหลากหลายประเภท
เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมอีกด้วย พร้อมทั้งต้องมีเทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ช่วย
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดการยอมรับและน าเครื่องมือการพัฒนาต่างๆไปใช้ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้  

 2.1 การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 จากท่ีกล่าวไปข้างต้น ในยุคที่มีการแข่งขันกันด้วยทุนมนุษย์ จึงมีความท้าทายอย่างหนึ่ง  ที่ส าคัญคือ 
การที่จะบอกว่าองค์กรของเรามีทุนมนุษย์ที่ท าให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่าองค์กรอื่นหรือไม่  
แม้วิธีการวัดและการประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลจะยากกว่าการวัดผลทางด้านอื่นๆ แต่มีความส าคัญ
อย่างมาก เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของการด าเนินการดังกล่าวก็เพ่ือจะช่วยให้องค์กรทราบว่า จะใช้ก าลังคน
อย่างไรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคุ้มค่า และช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้ได ้
แนวทางหนึ่งในการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งมีความแพร่หลายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน คือ 
“การประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบสมดุลตามหลักการของ Human Capital Scorecard” 

 การประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบสมดุล  เป็นการประเมินระบบโครงสร้างการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทั้งหมด (Human Resource Architecture) ซึ่งเน้นความเชื่อมโยงของบุคคลผู้ปฏิบัติงาน 
(Pe0ple) ยุทธศาสตร์การบริหาร (Strategy) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) ขององค์กร (ซึ่งมิใช่  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลแต่ละคน) Brain E. Becker, Mark . Huselid และ Dave Ulrich  
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ได้เสนอแนวคิดเรื่อง “HR Scorecard” โดยได้พัฒนาแนวคิดมาจากตัวแบบการประเมินแบบสมดุลของ 
Robert Kaplan และ David Norton ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกเรื่อง Balanced Scorecard เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1992 

 HR Scorecard เป็นเครื่องมือส าหรับใช้ประเมินผลส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและเพ่ิมขีดสมรรถนะก าลังคนขององค์กรให้มีความเข้มแข็งและสอดรับกับภารกิจของ
องค์กร โดยในระบบราชการพลเรือนไทยจะใช้ค าว่า “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล”  
แทนความหมายของ HR Scorecard ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดองค์ประกอบของการประเมินผลส าเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการไว้ 4 ส่วน ดังนี้ 

1. มาตรฐานความส าเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ (Standard 
for Success) หมายถึง ผลการบริหารราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้าย       
ที่ส่วนราชการต้องบรรลุ 

2. ปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ (Critical Success Factors) หมายถึง นโยบาย แผนงาน
โครงการ มาตรการและการด าเนินการต่างๆด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะท าให้ส่วนราชการ      
บรรลุมาตรฐานความส าเร็จ 

3. มาตรวัดหรือตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Measures and Indicators) หมายถึง ปัจจัยหรือ
ตัวที่บ่งชี้ว่าส่วนราชการมีความคืบหน้าในการด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ    
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความส าเร็จ จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
มากน้อยเพียงใด 

4. ผลการด าเนินงาน  หมายถึง ข้อมูลจริงที่ใช้เป็นหลักฐานในการประเมินว่าส่วนราชการ  
ได้ด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมี           
ความสอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความส าเร็จ 

 2.2. มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

 การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้  
ส่วนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมี  
ความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยส่วนราชการจะต้องบริหารทรัพยากรบุคคลที่เน้น  
ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Alignment) ระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบนโยบาย ระดับ
ยุทธศาสตร์ และระดับปฏิบัติการ ซึ่งแต่ละระดับมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
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ระดับ จุดเน้น ผู้รับผิดชอบ บทบาท 
การบริหารนโยบาย การบริหารและพัฒนา

ก าลังคน 
องค์กรกลางบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(ส านักงาน ก.พ.) 

ก าหนดกรอบมาตรฐาน
ความส าเร็จด้าน HRM 
(Human Resource 
Management) และ
ติดตามประเมินผล 

การบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารทรัพยากร
บุคคลเชิงกลยุทธ์ 

ส่วนราชการ บริหารทรัพยากรบุคคล
ในส่วนราชการให้
สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานความส าเร็จ
ด้าน HRM 

การปฏิบัติการ งานปฏิบัติด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ส่วนราชการ จัดท าแผน โครงการ และ
มาตรการซึ่งสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ด้าน 
HRM 

ตารางที่ 1 ระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน 

 การบริหารนโยบาย เป็นบทบาทของส านักงาน ก.พ. โดยจะเป็นผู้เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรภาครัฐ โดย อ.ก.พ. 
วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารก าลังคนภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ได้เห็นชอบข้อเสนอของส านักงาน ก.พ.       
ในการก าหนด “มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล” (HR Scorecard) ไว้เป็นแนวทาง
ให้ส่วนราชการบริหารยุทธศาสตร์ และเป็นแนวทางในการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคล               
ของส่วนราชการ ดังนี้  
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แผนภาพ 1 มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน 

มาตรฐานความส าเร็จที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการต้องบริหารทรัพยากรบุคคลให้บรรลุมีดังนี้ 

1) ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 
2) ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HM Program Efficiency) 
3) ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
4) ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 

1) ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทาง
และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 

 1.1) ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล        
ซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 1.2) ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ         
โดยก าลังคนมีขนาดและสมรรถนะท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการ
ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่าง  
ด้านความต้องการก าลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว (Workforce Planning and Management) 

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

1. มีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้าน HR ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการ

2. มีการวางแผนและบริหารก าลังคน

3. มีการบริหารก าลังคนกลุ่มที่มีทักษะและสมรรถนะสูง

4. มีการสร้าง พัฒนา และสบืทอดต าแหน่งบริหาร

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง
และทันเวลา

2. ระบบฐานข้อมูลดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกตอ้ง เท่ียงตรง
ทันสมัย และน ามาใช้ประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคล

3. สัดส่วนค่าใช้จ่ายของกิจกรรมการบรหิารทรัพยากรบุคคล          
ต่องบประมาณรายจา่ยเหมาะสม สะท้อนผลิตภาพของบุคลากร
และความคุ้มค่า

4. น าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล และการด าเนินการทางวินัยบนหลักการ
ของความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม               
หลักมนุษยธรรม

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรพัยากรบุคคล

1. การรักษาข้าราชการทีจ่ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย

2. ความพึงพอใจของข้าราชการต่อนโยบาย มาตรการการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

3. การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาอย่างต่อเนื่อง

4. การมีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และคุ้มค่า และมีระบบหรือวิธกีารประเมินผลบการปฏบิัติราชการ          
ที่สามารถจ าแนกและจัดล าดับผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน
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 1.3)  ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อดึงดูดให้ได้มา พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง    
ซึ่งจ าเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management) 

 1.4)  ส่วนราชการมีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผน     
สร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้าง
แรงบันดาลใจให้แก่ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างาน 
(Continuity and Replacement Plan) 

2) ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency) หมายถึง กิจกรรม
และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ มีลักษณะ ดังนี้ 

 2.1)  กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหา
คัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้ายและกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)  

 2.2)  ส่วนราชการมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง 
เที่ยงตรง ทันสมัย และน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

 2.3)  สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสมและสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความ
คุ้มค่า (Value for Money) 

 2.4)  มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล            
ของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)  

3) ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) หมายถึง 
นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ก่อให้เกิดผล ดังนี้ 

 3.1)  การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่จ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายพันธกิจของ
ส่วนราชการ (Retention) 

 3.2)  ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ 
และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

 3.3)  การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนา
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ 

 3.4)  การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกต่าง  
และจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงาน   
ของทีมงานกับความส าเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 
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4) ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) หมายถึง การที่      
ส่วนราชการจะต้อง 

 4.1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการด าเนินการด้านวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน 

 4.2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ทั้งนี้ จะต้องก าหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรม    

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

5) คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการท างาน ( Quality of Work Life) หมายถึง 
การที่ส่วนราชการ มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 

 5.1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ระบบงาน
และบรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้าใช้ในการบริหารราชการและ          
การให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสีย
รูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว 

 5.2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ    
ตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ 

 5.3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการกับข้าราชการและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติ และระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง 

ทั้งนี้ เพื่อให้ก าลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ 

ส่วนราชการจึงมีบทบาทในการบริหารยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมากับ
มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลและค่าเป้าหมาย (Target) ที่ชัดเจน    
เพ่ือให้มีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีจุดมุ่งเน้นให้เกิดผลตามตัวชี้วัดและระดับเป้าหมาย     
ที่ต้องการ 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ดังนั้น 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลควรเป็นแผนที่มุ่งเน้นการสนับสนุนให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติภารกิจ  
ได้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการ         
ให้ก้าวหน้าไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ 
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2.3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ 

 

แผนภาพ 2 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ 

 1) การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 เป็นกระบวนการศึกษาภาพรวมของสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพ่ือให้
ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง และข้อมูลความเป็นจริงพื้นฐานด้านต่างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของตน  
โดยสามารถด าเนินการได้หลายวิธีการ เช่น การวิเคราะห์ SWOT การศึกษาเปรียบเทียบ (Benchmark) กับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรอื่นๆ การศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด หรือ
การศึกษาจากการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของรอบปี
ที่ผ่านมา โดยสามารถน าข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ได้จากการรายงานการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของปีที่ผ่านมา มาประกอบการวิเคราะห์ด้วยก็ได้ 

 2) การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 เป็นกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการซึ่งอาศัยข้อมูล
จากการวิเคราะห์สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเองมาวิเคราะห์ร่วมกับเป้าหมายยุทธศาสตร์
และวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ นโยบายของผู้บริหาร เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และกิจกรรม 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกื้อหนุนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

 3) การน าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติ 
 เป็นการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและ
จัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด และ    

3. น าแผนกลยุทธ์การบริหาร    
ทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัต ิ

1.ประเมินสถานภาพ                
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. วางแผนกลยุทธ์                     
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

4. การติดตาม และรายงาน 1. ประเมินสถานภาพ         
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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เงื่อนเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สิ่งส าคัญที่จะท าให้มีการน าแผนกลยุทธ์    
การบริหารทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติอย่างเกิดผลคือ “การสื่อสารท าความเข้าใจต่อเป้าหมาย วิธีด าเนินการและ
ผลลัพธ์ที่ข้าราชการและส่วนราชการจะได้รับ รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนผู้รับบริการด้วย” 

 4) การติดตามและการรายงาน 
 เป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้ส่วนราชการมั่นใจว่า การด าเนินกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ หรือหาก   
มีปัญหาและอุปสรรคใดก็จะสามารถปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานได้อย่างทันการณ์ การติดตามความก้าวหน้า
ของการด าเนินงานสามารถกระท าได้เป็นระยะๆ เช่น ทุก 3 เดือน และเม่ือครบ 1 ปี จะเป็นการประเมินผล
และรายงานผลส าเร็จการด าเนินงานในภาพรวมของแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างการด าเนินงานต่อผู้บริหาร นอกจากนี้ ยังน าไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นของ 
“การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล” เพ่ือปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล   
ในรอบปีถัดไป ช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการมีการปรับปรุงที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้
เมื่อทุกส่วนราชการรายงานผลส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ส านักงาน ก.พ. ทราบ ส านักงาน ก.พ. 
ก็จะสามารถก าหนดมาตรการ นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับราชการพลเรือนได้ 

 2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 3 ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขั้นเตรียมการ 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

(คณะท างาน) จัดสรร
งบประมาณด าเนินการ 

ประชุมคณะท างานเพื่อท าความเข้าใจแนวคิด
และวิธีการจัดท าแผนกลยุทธ์รวมทั้งจัดท า
ปฏิทินการท างาน 

ขั้นด าเนินการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ 

ด าเนินการตามขั้นตอนการจัดท า
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร

บุคคล (5 ขั้นตอน) 

ขั้นน าแผนไปปฏิบัติและ 
ติดตามประเมินผล 

ติดตามผลการด าเนินการตามแผนกลยทุธ์ 

ประเมินผลการปฏิบตัิตามแผนกลยทุธ์ 
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1) การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและจัดสรรงบประมาณ 
1.1) ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบของคณะท างานซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงานควรประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง 

ผู้บริหารสายงานหลัก (Line Managers) และผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ผู้รับผิดชอบ  
การพัฒนาระบบราชการขององค์กร (ก.พ.ร.) ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
ผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ เป็นต้น เป็นคณะท างาน โดยมีหน่วยงานการเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะท างาน คณะท างานจะท าหน้าที่ยกร่างแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามขั้นตอนที่ก าหนด หรือปรับขั้นตอนการด าเนินงานตามความเหมาะสม 

ในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้ประสบความส าเร็จ เงื่อนไขส าคัญที่สุดคือ  
การมีส่วนร่วมและการผลักดันจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการและผู้บริหารสายหลักขององค์กร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูง ซึ่งต้องเป็นผู้ก าหนดนโยบายของส่วนราชการจึงควรเข้ามามีส่วนร่วม
ตั้งแต่เริ่มต้น และร่วมรับทราบขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า และพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
ประเด็นต่างๆ 

1.2) งบประมาณด าเนินการ 
รายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/สัมมนา ซึ่งส่วนราชการ

จ าเป็นต้องตั้งงบประมาณล่วงหน้าไว้ก่อน 
2) จัดประชุม/สัมมนาก่อนเริ่มกระบวนการ 
ก่อนเริ่มด าเนินการตามขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และติดตาม

ประเมินผล ฝ่ายเลขานุการคณะท างานควรจัดให้มีการประชุม/สัมมนาคณะท างาน เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการจัดท าแผนกลยุทธ์ ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย ผลผลิตที่ต้องการ เช่น แผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล การเรียนรู้เทคนิค ประสบการณ์ร่วมกัน  
การท างานเชิงรุก และร่วมกันจัดท าแผนและปฏิทินการท างานตั้งแต่ข้ันตอนสุดท้าย 
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3) ขั้นด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 4 กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง 
HR Scorecard และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นแก่คณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคล และการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย           
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 เพ่ือทราบระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล จุดแข็ง จุดอ่อนของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล          
สิ่งที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลคาดหวังต่องานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
เสนอแผนกลยุทธ์ฯ ต่อฝ่ายบริหารและจัดท า
แผนงาน/โครงการรองรับ 

ก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล    
และตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์ :  
- ก าหนดเป้าประสงค ์

- ก าหนดตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน (KPIs) ของข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline) และค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด 

ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- วิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ 

- ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ด าเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องกับ                   
การบริหารทรัพยากรบุคคล  

จัดกิจกรรมพัฒนาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ตามแนวทาง  
HR Scorecard 

1 

2 

3 

4 

5 
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รวมทั้งแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุน และผลักดัน            
ให้ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการประสบความส าเร็จ 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย และก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล         
ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนบริหารราชการของส่วนราชการ 
 เพื่อให้มีประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์   
และแผนบริหารราชการของส่วนราชการ โดยการน าข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้          
จากการด าเนินการในขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล          
ของผู้บริหาร ข้อมูลความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานหลักท่ีรับผิดชอบ
ต่อเป้าหมายความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณาร่วมกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนบริหารราชการ
ของส่วนราชการ และก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุน          
ต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
 การด าเนินการในข้ันตอนที่ 3 ที่ส าคัญ ได้แก่ การน าประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
จัดล าดับความส าคัญ โดยใช้เทคนิค “การวิเคราะห์ส่วนต่าง (Gap Analysis)” ซึ่งเป็นการหาส่วนต่าง 
“ระดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์”  กับ “การบริหารทรัพยากรบุคคลที่คาดหวังให้เกิดขึ้น       
ในปัจจุบัน”  ของการบริหารทรัพยากรบุคคลว่ามีความแตกต่างกันเพียงไร แล้วหาค่าเฉลี่ยของคะแนน        
ความแตกต่างในแต่ละประเด็นที่เรียกว่า “ส่วนต่าง” จากนั้นเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร   
ทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญโดยพิจารณาจากประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ที่มีคะแนนส่วนต่างสูง  เพื่อน า                           
ไปจัดท าแผนกลยุทธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลก่อนเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตาม หากยังเห็นว่า           
มีประเด็นอื่นที่แม้จะมีคะแนน “ส่วนต่าง” ต่ า แต่เป็นประเด็นส าคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุยุทธศาสตร์         
ขององค์กรให้ร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม 

 ทั้งนี้ เพื่อให้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล ควรสรุป
รายงานผลการด าเนินงานและประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอให้ฝ่ายบริหาร      
ของส่วนราชการพิจารณาอีกครั้ง และหากฝ่ายบริหารเห็นสมควรให้แก้ไขเพ่ิมเติมประเด็นยุทธศาสตร์ใด        
ก็ให้คณะท างานน าข้อสังเกตของฝ่ายบริหารมาปรับปรุงแก้ไขประเด็นยุทธศาสตร์ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัด          
ผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์ 
 เพ่ือก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ 3 บรรลุผล ซึ่งต้องระบุได้ว่างานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องท าอะไร 
ด้วยกลวิธีใด จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว หรือท่ีเรียกว่า “เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์” 
(Strategic Objectives) ในส่วนของการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ (KPIs) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
คือ การก าหนดและระบุสิ่งบ่งชี้ว่าเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ฯ นั้น ประสบความส าเร็จแล้วมากน้อยเพียงใด หรือ
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วิธีการวัด/ประเมินอย่างไร ในทางปฏิบัติเมื่อก าหนดตัวชี้วัดแล้ว จะต้องก าหนดค่าเป้าหมาย (Target) และ
น้ าหนัก (Weight) ของตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงอย่างเป็นเหตุเป็นผลกับแต่ละเป้าประสงค์ด้วย 
 ขั้นตอนที่ 5 การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์ตามแบบฟอร์มการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard Template) 
การก าหนดแผนงาน/โครงการรองรับ 
 การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับสมบูรณ์ตาม HR Scorecard Template และ
ก าหนดแผนงาน/โครงการรองรับถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ก่อนที่ผู้บริหารส่วนราชการจะพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป          
การด าเนินการในข้ันตอนนี้ คือ การน าผลผลิตที่ได้รับจากการท างานของคณะท างานฯ ในขั้นตอนที่ 2-4      
มาเขียนรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม และก าหนดชื่อแผนงาน/โครงการรองรับเพ่ือท าให้เป้าหมายที่ก าหนดไว้
สามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

แผนภาพ 5 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย     
ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์    
การบริหารทรัพยากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์    
การบริหารทรัพยากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์    
การบริหารทรัพยากร 

เป้าประสงค์

เชิงกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์

เชิงกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์

เชิงกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์

เชิงกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์

เชิงกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์

เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการ 
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บทท่ี 3 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ อ านาจหน้าที่และโครงสร้าง 

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
3.1 วิสัยทัศน์ 

เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
3.2 พันธกิจ 
 1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง 
 2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผน  
การปฏิบัติราชการ 
 3. ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการก าหนดนโยบาย
และวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 
 4. ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้อง 
 5. ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
 6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ 
 7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้ค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบายและแผน  
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงาน  
ในสังกัดกระทรวง 
 8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรมในกระทรวง 
 
3.3 ค่านิยม 
 1. ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
   พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ของผู้บริหาร คือ 
       - ใส่ใจการพัฒนาประสิทธิภาพ และโอกาสความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา  
      - ใส่ใจแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง  
      - มอบหมายงานที่เป็นธรรม เหมาะสมกับทักษะความช านาญ  
      - เพ่ิมการสอนงาน (Coaching) ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
   พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ของบุคลากร คือ  
      - รู้หน้าที่และท างานอย่างรับผิดชอบ  
      - ตรวจสอบงานให้ถูกต้องและส่งงานตรงเวลา  
      - รับฟังปัญหาของผู้มาติดต่ออย่างสุภาพ และใส่ใจ  
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 2. ความเสียสละ (Sacrifice) 
   พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ของผู้บริหาร คือ 
    - ท างานโดยยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  
    - เป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
   พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ของบุคลากร คือ  
    - ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างคุ้มค่า  
    - ใช้เวลาราชการให้เกิดประโยชน์เสมอ  
    - ท างานโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  
 3. ความสามัคคี (Harmony) 
   พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ของผู้บริหาร คือ  
    - ท างานเป็นทีมโดยไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก  
    - ประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดงานในองค์รวม  
   พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ของบุคลากร คือ  
    - ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเพ่ือนร่วมงาน  
    - รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
    - เห็นความส าคัญของกิจกรรมกลุ่มและให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน  
 
3.4 นโยบายและทิศทางการบริหารงานของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 – 2563 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดสามารถด าเนินงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมรับ 
กับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จของการด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 

กลยุทธ์ที่ 1.1 : ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพ่ือให้หน่วยงานแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
กลยุทธ์ที่ 1.2 : บูรณาการการด าเนินงานภายในองค์กร 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพ่ือให้งานเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ไม่ซ้ าซ้อน 
กลยุทธ์ที่ 1.3 : สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมการบริหารองค์กร และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและตามหลักธรรมาภิบาล  

ตัวช้ีวัด : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จของการด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 
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กลยุทธ์ที่ 2.1  :  ก ากับ ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : หน่วยงานในสังกัดด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ 2.2  :  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพ่ือบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 

กลยุทธ์ที่ 2.3  : เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพ่ือพัฒนาองค์กรให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ 2.4  : สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงสู่สาธารณชนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว  

กลยุทธ์ที่ 2.5  : พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพื่อสร้างองค์ความรู้อยู่คู่กระทรวงอย่างยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข  

ตัวช้ีวัด : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 3.1 : ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
กลยุทธ์ที่ 3.2  : จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ ์: เพ่ือการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง  

เป้าประสงค์ :  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของความผิดพลาดที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลังไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 4.1 :  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานปลัด
  กระทรวงการคลัง  
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์  :  เพ่ือให้ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
  ประสิทธิภาพ   
กลยุทธ์ที่ 4.2 :  พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์  :  เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด
  กระทรวงการคลังที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  
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3.5 กรอบอัตราก าลังในภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

 

ล าดับ 
ที ่

หน่วยงาน รวม 
ข้าราชการ 
 
(ต าแหน่ง) 

ลูกจ้างประจ า 
 

(อัตรา) 

พนักงาน 
ราชการ 

 
(อัตรา) 

ลูกจ้างชั่วคราว 
เงิน 

งบประมาณ 
เงินนอก 

งบประมาณ 
(คน) (คน) 

1 ส านักงานรัฐมนตรี 59 11 7 22 - 19 
2 ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 503 234 24 72 - 173 
3 ผู้บริหารระดับสูง 17 17 - - - - 
4 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 15 7 - 2 - 6 
5 กลุ่มตรวจสอบภายใน 16 10 - 4 - 2 
6 กลุ่มกฎหมาย 20 9 - 2 - 9 
7 กลุ่มสารนิเทศการคลัง 26 10 1 8 - 7 
8 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 15 5 - - - 10 
9 ส านักบริหารกลาง 153 51 17 27 - 58 

10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

78 45 2 4 - 27 

11 ส านักตรวจสอบและประเมินผล 70 23 2 13 - 32 
12 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์ 24 16 - - - 8 
13 ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 69 41 2 12 - 14 

 รวม 562 245 31 94 - 192 
ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2560 

 



3.6 แผนภูมิโครงสร้างและอัตราก าลังของส านกังานปลดักระทรวงการคลัง
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงานภายในส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ส านักบริหารกลาง

- ส่วนอ านวยการ
- ฝ่ายกจิกรรมพิเศษ
- ฝ่ายช่วยอ านวยการ

- ส่วนบริหารการคลัง
- ฝ่ายการเงิน
- ฝ่ายบญัชี
- ฝ่ายงบประมาณ

- ส่วนบริหารการพสัดุ
- ฝ่ายการพัสดุ
- ฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ

- ส่วนบริหารทั่วไป
- ฝ่ายสารบรรณ
- ฝ่ายธุรการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  -
กลุ่มตรวจสอบภายใน  -

ส านักตรวจสอบและประเมินผล

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

- กลุ่มสารนิเทศการคลัง
- กลุ่มกฎหมาย
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทจุริต

- ส่วนนโยบายและสนับสนุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
- ส่วนพัฒนาระบบงานประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ
- ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
- ส่วนพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครอืข่าย
- ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ
- ส่วนบริการระบบเครือขา่ย
- ส่วนบริการระบบการบริหารการเงินการคลังภาครฐั
- ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

- ส่วนตรวจราชการ
- ส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ
- ส่วนแผนและประเมินผล
- ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์
- ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

- ส่วนติดตามและประเมินผล
- ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์และแผน
- ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

- ส่วนบริหารงานบคุคล
- ส่วนบริหารอตัราก าลัง
- ส่วนพัฒนาบุคคล
- ส่วนวินัยและคุณธรรม
- ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป



3.6 แผนภูมิโครงสร้างและอัตราก าลัง ส านกังานปลดักระทรวงการคลัง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  -  7
กลุ่มตรวจสอบภายใน  -  10

กลุ่มกฎหมาย  -  9
กลุ่มสารนิเทศการคลัง  -  10

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทจุริต - 5

- รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร สงู)  - 4
- ผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบรหิาร สูง)  - 7
- ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง (นักบริหาร ต้น) - 1
- ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลัง ทว.)  - 1
- ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกร ทว.)  - 1
- ที่ปรึกษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทว.)  - 1
- ที่ปรึกษาดา้นนโยบายและยุทธศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทว.)  - 1

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2559

ขรก. - 234
พรก. - 72 
ลจป. - 25

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ปลัดกระทรวง

ขรก. - 51
พรก. - 27 
ลจป. - 19

ส านักบริหารกลาง

ผู้อ านวยการ สูง

ขรก. - 23
พรก. - 13
ลจป. - 2

ส านักตรวจสอบและประเมินผล

ผู้อ านวยการ สูง

ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ - 173

-  0

ขรก. - 45
พรก. - 4 
ลจป. - 2

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อ านวยการ สูง

ขรก. - 16
พรก. - 0 
ลจป. - 0

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

ผู้อ านวยการ สูง

ขรก. - 41
พรก. - 12 
ลจป. - 2

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้อ านวยการ สูง

22



แผนภูมิโครงสร้างและอัตราก าลัง ส านกังานปลดักระทรวงการคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

ขรก. - 7
พรก. - 2 
ลจป. - 0

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชช.)

ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ - 6

- 0

นักวเิคราะหน์โยบายและแผน (ชพ.) - 1
นักวเิคราะหน์โยบายและแผน (ปก./ชก.) - 5
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แผนภูมิโครงสร้างและอัตราก าลัง ส านกังานปลดักระทรวงการคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

ขรก. - 9
พรก. - 2 
ลจป. - 0

กลุ่มกฎหมาย

นิติกร (ชช.)

ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ - 9

- 0

นิติกร (ปก/ชก) - 7
เจา้พนกังานธุรการ (ปง/ชง) - 1

24



แผนภูมิโครงสร้างและอัตราก าลัง ส านกังานปลดักระทรวงการคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

ขรก. - 10
พรก. - 4 
ลจป. - 0

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ - 2

- 0

ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
นักวชิาการตรวจสอบภายใน (ชช.)  - 1
นักวชิาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก./ชพ.) - 6
ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม
นักวชิาการตรวจสอบภายใน (ชพ.) - 1
นักวชิาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก./ชพ.) - 1
เจา้พนกังานธุรการ (ปง./ชง.) - 1
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แผนภูมิโครงสร้างและอัตราก าลัง ส านกังานปลดักระทรวงการคลัง

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2559

ขรก. - 5
พรก. - 0 
ลจป. - 0

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ - 10

- 0

นักวเิคราะหน์โยบายและแผน (ชพ.) - 2
นักวเิคราะหน์โยบายและแผน( ปก./ชก.) - 3
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แผนภูมิโครงสร้างและอัตราก าลัง ส านกังานปลดักระทรวงการคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

ขรก. - 10
พรก. - 8 
ลจป. - 1

กลุ่มสารนิเทศการคลัง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชช.)

ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ - 7

- 0

นักประชาสัมพันธ์ (ปก./ชก.) - 7
เจา้พนกังานโสตทัศนศึกษา (ปง./ชง.) - 1
เจา้พนกังานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ปง./ชง.) - 1
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แผนภูมิโครงสร้างและอัตราก าลัง ส านกังานปลดักระทรวงการคลัง

ส่วนอ านวยการ 10

นักจัดการงานท่ัวไป (ชพ.)

ฝ่ายกจิกรรมพิเศษ
นักวเิคราะหน์โยบายและแผน (ปก./ชก.)     - 1
นักจัดการงานทัว่ไป (ปก./ชก.)            - 2
เจา้พนกังานธุรการ (ปง./ชง.)                     - 2
ฝ่ายชว่ยอ านวยการ
นักจัดการงานทั่งไป (ปก./ชก.)                    - 1
เจา้พนกังานธุรการ (ปง./ชง.)                      

- 3

ส่วนบริหารการคลัง 17

นักวิชาการเงินและบญัชี (ชพ.)

ส่วนบริหารการพัสดุ 11

นักวิชาการพัสดุ (ชพ.)

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

ขรก. - 51
พรก. - 27 
ลจป. - 18

ส านักบริหารกลาง

ผู้อ านวยการ สูง

ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ - 58

- 0

ส่วนบริหารทั่วไป 12

เจ้าพนักงานธุรการ (อว.)

ฝ่ายสารบรรณ
เจา้พนกังานธุรการ (ปง./ชง.) - 5
ฝ่ายธุรการ
เจา้พนกังานธุรการ (ปง./ชง.) - 6

ฝ่ายการเงิน
นักวชิาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)          - 2
เจา้พนกังานการเงินและบัญชี (ชง.)       - 5
ฝ่ายบัญชี
นักวชิาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)          - 2
เจา้พนกังานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)     - 3
ฝ่ายงบประมาณ
นักวชิาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) - 2
เจา้พนกังานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)     - 2

ฝ่ายการพัสดุ
นักวชิาการพัสดุ (ปก./ชก.) - 4 
เจา้พนกังานพัสดุ (ปง./ชง.) - 3
ฝ่ายอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ
นักวชิาการพัสดุ (ปก./ชก.) - 1
เจา้พนกังานธุรการ (ปง./ชง.)          - 1
เจา้พนกังานพัสดุ (ปง./ชง.)         - 1
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แผนภูมิโครงสร้างและอัตราก าลัง ส านกังานปลดักระทรวงการคลัง 

ส่วนนโยบายและสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร
6

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชพ.)

นักวชิาการคอมพวิเตอร์ (ปก./ชก.) - 5

ส่วนพัฒนาระบบงาน
ประมวลผลขอ้มูลสารสนเทศ

6

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชพ.)

ส่วนบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ
กระทรวงการคลัง

7

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชพ.)

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

ขรก. - 45
พรก. - 4 
ลจป. - 2

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อ านวยการ สูง

ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ - 27

- 0

ส่วนพัฒนาระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์

และเครอืข่าย
5

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชพ.)

เจา้พนกังานเครื่องคอมพิวเตอร์ (อว.)         -  2
เจา้พนกังานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ปง./ชง.)     - 1
เจา้พนกังานธุรการ (ปง./ชง.)                   - 1  

นักวชิาการคอมพวิเตอร์ (ปก./ชก.) - 5 นักวชิาการคอมพวิเตอร์ (ปก./ชก.) - 6

ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ 4

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชพ.)

นักวชิาการคอมพวิเตอร์ (ปก./ชก.) - 3

ส่วนบริการระบบเครือข่าย 5

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (อว.)

เจา้พนกังานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ปง./ชง.)      - 1
นักวชิาการคอมพวิเตอร์ (ปก./ชก.)              - 3 

ส่วนบริการระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐ

4

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (อว.)

นักวชิาการคอมพวิเตอร์ (ปก./ชก.)             - 3

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 6

เจา้พนกังานธุรการ (ปง./ชง.)         - 5

เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.)

- ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่าย
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชช.)  - 1
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แผนภูมิโครงสร้างและอัตราก าลัง ส านกังานปลดักระทรวงการคลัง 

ส่วนตรวจราชการ 4

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชพ.)

นักวเิคราะหน์โยบายและแผน (ปก./ชก.) - 2
เจา้พนกังานธุรการ (ปง./ชง.)             - 1

ส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ 4

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชพ.)

ส่วนแผนและประเมินผล 6

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชพ.)

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

ขรก. - 23
พรก. - 13 
ลจป. - 2

ส านักตรวจสอบและประเมินผล

ผู้อ านวยการ สูง

ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ - 32

- 0

ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ 4

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชพ.)

นักวเิคราะหน์โยบายและแผน (ปก./ชก.)      - 2
เจา้พนกังานธุรการ (ปง./ชง.)          - 1 

นักวเิคราะหน์โยบายและแผน (ปก./ชก.)          - 2
เจา้พนกังานธุรการ (ปง./ชง.)                       - 1

นักวเิคราะหน์โยบายและแผน (ปก./ชก.)      - 4
เจา้พนกังานธุรการ (ปง./ชง.)          - 1 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3

เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.)

เจา้พนกังานธุรการ (ปง./ชง.)          - 2 

- ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านกิจการพิเศษระบบการเงินการคลัง
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชช.) - 1
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แผนภูมิโครงสร้างและอัตราก าลัง ส านกังานปลดักระทรวงการคลัง 

ส่วนติดตามและประเมินผล 5

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชพ.)

นักวเิคราะหน์โยบายและแผน (ปก./ชก.)      - 4

ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์และแผน 8

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชพ.)

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

ขรก. - 16
พรก. - 0 
ลจป. - 0

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

ผู้อ านวยการ สูง

ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ - 8

- 0

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2

เจ้าพนักงานธุรการ  (ปง/ชง)

เจา้พนกังานธุรการ  (ปง/ชง)     - 1นักวเิคราะหน์โยบายและแผน (ชพ.)         - 1
นักวเิคราะหน์โยบายและแผน (ปก/ชก)     - 6
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แผนภูมิโครงสร้างและอัตราก าลัง ส านกังานปลดักระทรวงการคลัง 

ส่วนบริหารงานบุคคล 10

นักทรัพยากรบุคคล (ชพ)

นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก) - 9

ส่วนบริหารอัตราก าลัง 7

นักทรัพยากรบุคคล (ชพ)

ส่วนพัฒนาบุคคล 7

นักทรัพยากรบุคคล (ชพ)

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2559

ขรก. - 41
พรก. - 12 
ลจป. - 2

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้อ านวยการ สูง

ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ - 14

- 0

ส่วนวินัยและคุณธรรม 9

นิติกร (ชพ)

นิติกร (ปก/ชก) - 8 นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก) - 6 นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก) - 6 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 5

เจ้าพนักงานธุรการ (ชง)

เจา้พนกังานธุรการ (ปง/ชง)    - 3
เจา้พนกังานโสตทัศนศึกษา (ปง/ชง)    - 1 

- ผู้เชี่ยวชาญด้านวินัยและจริยธรรม (นิติกร ชช)             - 1
- ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (นักทรัพยากรบคุคล ชช)   - 1
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บทท่ี 4 

การประเมินและวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4.1 ความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง   
 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
การบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคตควรจะสนับสนุนให้ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 1) มีโครงสร้างและอัตราก าลังที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ 
 2) มีการปรับปรุงกระบวนงานให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือ

เพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 3) มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่สามารถพัฒนาคุณภาพโดยรวมของบุคลากร และเตรียมความพร้อม 

ให้บุคลากรสามารถก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งทางการบริหารในอนาคต เพ่ือให้การบริหารราชการมีความต่อเนื่อง  
ไม่ขาดช่วง 
 ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะมุ่งเน้นในเรื่องต่อไปนี้  

 การทบทวนโครงสร้าง อัตราก าลัง และกระบวนงาน เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับภารกิจและ
ทิศทางการด าเนินงานของส่วนราชการในอนาคต 

 การเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาบุคลากร  โดยมุ่งเน้นการจัดหลักสูตรที่มีคุณภาพและ  
มีความน่าสนใจ รวมทั้งควรพัฒนาหลักสูตรส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น โดยอาจจะ
ขยายระยะเวลาของการด าเนินหลักสูตรออกเป็น 2 เดือน เพ่ือให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้เรียนรู้สิทธิและหน้าที่  
ที่ถูกต้อง รวมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน และมีโอกาสที่จะรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่าย
ในการท างานในอนาคต 

 การรักษาบุคลากรไว้ โดยส่งเสริมความก้าวหน้าในการท างานให้แก่บุคลากร เช่น มีการจัดท า
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน  ก าหนด Succession Plan เพ่ือเตรียมรองรับการเกษียณอายุ  
ในอีก 3-4 ปีข้างหน้า บริหารอัตราก าลังเพ่ือมิให้เกิดการขาดช่วงต าแหน่ง รวมทั้งควรสื่อสารให้บุคลากรทราบ
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องที่เก่ียวข้องกับการเลื่อนต าแหน่ง 
เพ่ือให้บุคลากรสามารถรักษาสิทธิและประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมส าหรับการสร้าง
ความก้าวหน้าให้แก่ตนเองต่อไป 

 การพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 มีแรงจูงใจในการท างาน 
 มีทัศนคติการท างานเชิงรุก (Proactive)  
 ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาโอกาสในการมีส่วนร่วมในภารกิจ/ยุทธศาสตร์/นโยบายต่าง ๆ  
 มีคุณธรรมและมีความพอเพียงในการด ารงชีวิต 
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4.2 ผลการวินิจฉัยองค์การด้วยเครื่องมือ 9 Cells โดยส านักงาน ก.พ.ร. 

 จากการวิเคราะห์องค์การด้วยเครื่องมือของส านักงาน ก.พ.ร.  พบว่า มีประเด็นที่ส านักงานปลัด-
กระทรวงการคลังจะต้องเร่งด าเนินการ ดังนี้ 

ประเด็นการวินิจฉัย แนวทางการด าเนินการ 
การก าหนดเป้าหมายระดับ
บุคคล (Individual Goal: IG) 

- ส่วนราชการยังไม่มี 
ความชัดเจนในการก าหนด
ตัวชี้วัดระดับบุคคลที่ชัดเจนและ
สนับสนุนต่อเป้าหมายระดับ
หน่วยงาน 

ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลให้ครอบคลุม
การก าหนดตัวชี้วัดที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 
ทบทวนรายละเอียดหน้าที่งาน (Job Description) และความรับผิดชอบหลัก
ของแต่ละบุคคลให้สอดคล้องกับภารกิจงานในปัจจุบันและอนาคต 
จัดหลักสูตรพัฒนาหัวหน้างานหรือหลักสูตร HR for Non HR เพ่ือให้ 
หัวหน้างานและผู้บริหารเข้าใจหลักการในการบริหารคน โดยมีความสามารถ 
ในการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน 
พัฒนาหัวหน้างานและผู้บริหารให้มีสมรรถนะในการก าหนดผลงานหรือ 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 

 ก าหนดสมรรถนะหัวหน้างานและผู้บริหารในเรื่อง “การบริหารผลการปฏิบัติงาน” 
(Performance Management) 

การออกแบบการท างานระดับ
บุคคล (Individual Design) 

- ส่วนราชการยังไม่มี 
ความชัดเจนในการออกแบบ 
การท างานที่สนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมายระดับบุคคล 

จัดให้มีการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ในแต่ละหน่วยงาน 

พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่หลากหลาย (Multi-skill Training) 

จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และประกาศ
นโยบายเรื่องการเติบโตตามสายอาชีพอย่างชัดเจน 

การบริหารจัดการระดับบุคคล 
(Individual Management: IM) 

- ส่วนราชการยังไม่มี 
ความชัดเจนในการบริหารจัดการ
ระดับบุคคลที่สนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมายการท างานระดับบุคคล 
 
 
 
 
 

จัดให้มีการบริหารสมรรถนะ (Competency Management) 
- จัดท ามาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่งข้าราชการ สป.กค. 
- ประเมินสมรรถนะบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Current State Analysis) 
- ฝึกอบรมและพัฒนาตามหลักสมรรถนะ (Competency based training 

and development) หรือก าหนดแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามหลักสมรรถนะ 
จัดให้มีการบริหารสายอาชีพ (Career Management) 

- ก าหนด Career Path 
- จัดท า Succession Plan 
- วางแผนพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง (On the job 

training, Job Rotation,  Coaching, Mentoring, Special Assignment, 
Training, Scholarship, etc.) 

 จัดท าแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร โดยมีการติดตาม
ผลการด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

 



35 
 

4.3 ผลการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ข้าราชการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยส านักงาน ก.พ. 

 จากการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ  
ในส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR 
Scorecard) 5 มิติ ผ่านระบบออนไลน์ โดยส านักงาน ก.พ. ปรากฏว่ามีประเด็นที่ควรปรับปรุง ดังนี้ 

 มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
 1. ความเพียงพอของก าลังคนในหน่วยงาน 
 2. ความสม่ าเสมอในการส ารวจจ านวนก าลังคน 
 3. การสรรหา บรรจุ และ แต่งตั้งสอดคล้องกับความจ าเป็นของส่วนราชการ 
 4. การช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ โดยกลุ่มข้าราชการที่มีทักษะหรือ
สมรรถนะสูงที่ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และพัฒนาตามแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ  
 5. การคัดเลือกและพัฒนาข้าราชการที่ดี ท าให้ได้กลุ่มบุคคลที่มีทักษะและสมรรถนะสูง  

 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 1. การส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
 2. การน าผลการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจมาปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน 
 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนราชการสามารถจ าแนก/แยกระดับผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 
 4. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในส่วนราชการเชื่อมโยงกับระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล 

 มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 1. การสื่อสารให้ข้าราชการได้รับรู้ รับทราบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ าเสมอ 
 2. ความสามารถในการเข้าถึงช่องทางการอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยเชื่อมั่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตนเอง 
 3. การตัดสินใจของกลุ่มผู้บริหารระดับสูงในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การแต่งตั้ง การโอนย้าย 
การเลื่อนเงินเดือน และการพัฒนา เป็นต้น ตั้งอยู่บนหลักคุณธรรม ตามความสามารถ และผลงานอย่างแท้จริง 
 4. ข้าราชการได้รับความเป็นธรรมและความเสมอภาคจากการด าเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
จากส่วนราชการ เช่น การแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนเงินเดือน และการพัฒนา เป็นต้น 
  



36 
 

4.4 ผลการส ารวจความคิดเห็นต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานและการสร้าง 
ความผาสุกความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  โดยส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 
 จากการเก็บข้อมูลจากบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการคลังที่เป็นผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง ด้วยแบบสอบถาม เพื่อส ารวจความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างาน
และการสร้างความผาสุกความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร โดยส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงาน  
ปลัดกระทรวงการคลัง ผลปรากฏว่า บุคลากรมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้         

 ด้านที่ 1 ระดับความพอใจด้านลักษณะงาน 
ความพึงพอใจด้านลักษณะงาน ระดับความพึงพอใจ 

1. การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัดของ  
แต่ละบุคคล 

พอใจมาก 
(ร้อยละ 48.9) 

2. ความสุขในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ พอใจปานกลางถึงมาก 
(ร้อยละ 40.2) 

3. ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ พอใจมาก 
(ร้อยละ 46.7) 

4. การท างานที่ท้าทาย เพื่อให้เกิดเรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์มากขึ้น พอใจมาก  
(ร้อยละ 43.5) 

5. ระบบการจัดการความรู้ที่ดีและส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ พอใจปานกลาง 
(ร้อยละ 44.6) 

 

ด้านที่ 2 ระดับความพอใจในด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า 

ความพึงพอใจด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า ระดับความพึงพอใจ 

1. มีภารกิจและหน้าที่ที่มั่นคง พอใจมาก 
(ร้อยละ 46.2) 

2. การประเมินความรู้ ความสามารถ เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งต่างๆ อยู่บนพ้ืนฐานแห่ง  
ความถูกต้อง เหมาะสม มีความยุติธรรม และสามารถเชื่อม่ันในเกณฑ์การประเมินได้ 

พอใจปานกลางถึงมาก 
(ร้อยละ 39.1) 

3. การประเมินประสิทธิภาพ ผลงาน ความสามารถ และความดีความชอบของ
บุคลากรในหน่วยงาน อยู่บนพื้นฐานแห่งความถูกต้อง เหมาะสมมีความยุติธรรม 
และสามารถเชื่อม่ันในเกณฑ์การประเมินได้ 

พอใจมาก 
(ร้อยละ 42.4) 

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านความก้าวหน้า
ในต าแหน่งหน้าที่ / การผลิตผลงานทางวิชาการ / เอกสาร/งานวิจัย /สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมใหม่ๆ 
 

พอใจมาก 
(ร้อยละ 38.0) 
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ความพึงพอใจด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า ระดับความพึงพอใจ 

5. เปิดโอกาสให้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการท างานโดยการเข้ารับ  
การฝึกอบรม/สัมมนาหรือกิจกรรมการจัดการความรู้ 

พอใจมาก 
(ร้อยละ 48.9) 

6. การจัดการพัฒนาบุคลากรที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรอย่าง
เหมาะสม 

พอใจปานกลาง 
(ร้อยละ 41.3) 

 

ด้านที่ 3 ระดับความพอใจในด้านเพื่อนร่วมงาน 

ความพึงพอใจด้านเพ่ือนร่วมงาน ระดับความพึงพอใจ 

1. เพ่ือนร่วมงานให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจ  
หน้าที ่และผลงาน 

พอใจมาก 
(ร้อยละ 44.6) 

2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างผู้ปฏิบัติงานและเพ่ือน
ร่วมงาน 

พอใจมาก 
(ร้อยละ 45.1) 

3. เพ่ือนร่วมงานในหน่วยงานของท่านมีความสามารถและความพร้อมที่จะให้
ค าปรึกษาปัญหาการท างาน 

พอใจมาก 
(ร้อยละ 46.2) 

4. การยอมรับ นับถือในความรู้ ผลงาน และความสามารถในการปฏิบัติงาน
ภารกิจและหน้าที่ของเพ่ือนร่วมงาน 

พอใจมาก 
(ร้อยละ 45.7) 

5. การท างานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และการท างานที่มีคุณภาพ พอใจมาก 
(ร้อยละ 41.8) 

 

ด้านที่ 4 ระดับความพอใจในด้านผู้บังคับบัญชา 

ความพึงพอใจด้านผู้บังคับบัญชา ระดับความพึงพอใจ 

1. ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
เข้าใจในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆอย่างชัดเจน 

พอใจมาก 
(ร้อยละ 44.6) 

2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้น า
หน่วยงาน 

พอใจมาก 
(ร้อยละ 39.7) 

3. การสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกันเองกับบุคลากร และเมื่อประสบปัญหา  
ในการท างานผู้ปฏิบัติงานสามารถปรึกษาหารือได้ 

พอใจมาก 
(ร้อยละ 40.8) 

4. การให้ความเสมอภาคต่อบุคลากรภายในองค์กร ยอมรับฟังความคิดเห็น  
และข้อเสนอแนะของบุคลากร 

พอใจมาก 
(ร้อยละ 42.4) 

5. การให้ค าแนะน า และสอนงานท่านเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการท างาน พอใจมาก 
(ร้อยละ 40.2) 

6. การถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ ให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พอใจมาก 
(ร้อยละ 39.7) 
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ความพึงพอใจด้านผู้บังคับบัญชา ระดับความพึงพอใจ 

 
7. การ สนับสนุนให้บุคลากรวางแผนพัฒนาตนเองเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้  
อย่างต่อเนื่อง 

พอใจมาก 
(ร้อยละ 42.9) 

 

ด้านที่ 5 ระดับความพอใจในด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

ความพึงพอใจด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ระดับความพึงพอใจ 

1. การก าหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการอย่างเหมาะสมกับปริมาณงานหรือ
ภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู ่

พอใจปานกลาง 
(ร้อยละ 42.6) 

2. ความพอใจกับเงินเดือนของท่านเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรในสายอาชีพอ่ืนๆ 
ที่มีวุฒิการศึกษาเหมือนท่าน 

พอใจปานกลาง 
(ร้อยละ 44.0) 

3. การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรที่หลากหลายและเหมาะสม พอใจปานกลาง 
(ร้อยละ 43.5) 

4. การเบิกค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการต่างๆ อย่างสะดวกและรวดเร็ว พอใจมาก 
(ร้อยละ 43.5) 

5. การสนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากร/ทีมงาน ที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ 
สร้างนวัตกรรม หรือที่มีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

พอใจปานกลาง 
(ร้อยละ 42.4) 

6. การน าผลการได้รับรางวัลต่างๆของบุคลากรไปประกอบการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการในแต่ละรอบการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม 

พอใจปานกลาง 
(ร้อยละ 45.1) 

 

ด้านที่ 6 ระดับความพอใจในด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

ความพึงพอใจด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ระดับความพึงพอใจ 

1. สภาพแวดล้อม และบรรยากาศท่ัวไปในที่ท างาน เช่น เสียง แสงสว่าง  
การถ่ายเทอากาศมีความเหมาะสมและส่งเสริมให้ท่านท างานสะดวก 

พอใจปานกลาง 
(ร้อยละ 39.1) 

2. อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมทั่วๆไปขององค์กร ที่มีลักษณะท าให้เกิด  
ความกระตือรือร้นในการท างาน 

พอใจปานกลาง 
(ร้อยละ 46.7) 

3. การจัดบริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ห้องพัก ห้องน้ า ห้อง
ส้วม ที่เพียงพอกับความต้องการ 

พอใจปานกลาง 
(ร้อยละ 35.9) 

4. การจัดสถานที่ในการท างานเป็นสัดส่วน สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวก
ต่อการท างาน 

พอใจปานกลาง 
(ร้อยละ 40.2) 

5. มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในที่ท างาน พอใจมาก 
(ร้อยละ 40.8) 

6. วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีจ านวนที่เพียงพอและมีความสะดวกที่จะ
น ามาใช้ 

พอใจมาก 
(ร้อยละ 45.1) 
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ความพึงพอใจด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ระดับความพึงพอใจ 

 
7. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และช่วย
ให้ในสืบค้นความรู้ที่ใช้ในการท างานและพัฒนาตนเองได้ง่าย  สะดวก และรวดเร็ว 

พอใจมาก 
(ร้อยละ 48.4) 

8. มีแหล่งเรียนรู้  เช่น ห้องสมุดมุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ ที่เหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ 

พอใจปานกลาง 
(ร้อยละ 39.7) 

 

ด้านที่ 7 ระดับความพอใจในด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ความพึงพอใจด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ระดับความพึงพอใจ 

1. การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์และความส าเร็จขององค์กร 

พอใจมาก 
(ร้อยละ 47.3) 

2. การเต็มใจและยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรอย่างเคร่งครัด พอใจมาก 
(ร้อยละ 46.2) 

3. การสรุปบทเรียนและวางแผนที่จะพัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้น พอใจมาก 
(ร้อยละ 41.3) 

4. ความคิดริเริ่มวิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา 

พอใจมาก 
(ร้อยละ 40.2) 

5. การเต็มใจที่จะท างานต่อให้เสร็จ ถึงแม้ว่าจะเลยเวลาเลิกงานไปแล้ว หรือน างาน 
ไปท าต่อที่บ้าน 

พอใจมาก 
(ร้อยละ 44.0) 

6. การน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากภายนอก
และภายในองค์กรมาใช้ในการพัฒนางานและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

พอใจมาก 
(ร้อยละ 45.1) 

 

ด้านที่ 8 ระดับความพอใจในด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร 

ความพึงพอใจด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร ระดับความพึงพอใจ 

1. เมื่อองค์กรของท่านมีการพัฒนามากขึ้น บุคลากรในองค์กรมีความภาคภูมิใจ  
ตามไปด้วย 

พอใจมาก 
(ร้อยละ 51.1) 

2. ความภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกับผู้อ่ืนว่าท างานท่ีองค์กรแห่งนี้  พอใจมาก 
(ร้อยละ 47.3) 

3. ความภูมิใจเมื่อได้ยินบุคคลอื่นกล่าวถึงองค์กรในทางที่ด ี พอใจมาก 
(ร้อยละ 53.3) 

4. บุคลากรในหน่วยงานมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีท่ีช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์
ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ  

พอใจมาก 
(ร้อยละ 52.7) 

5. บุคลากรในหน่วยงานมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์กร โดยค านึงถึง พอใจมาก 
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ความพึงพอใจด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร ระดับความพึงพอใจ 

ประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง (ร้อยละ 54.9) 

 ด้านที่ 9 ระดับความพอใจในด้านการด ารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  

ความพึงพอใจด้านการด ารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ระดับความพึงพอใจ 

1. การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ  พอใจมาก 
(ร้อยละ 54.3) 

2. การรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  พอใจมาก 
(ร้อยละ 47.3) 

3. การตั้งใจที่จะปฏิบัติงานกับองค์กรนี้จนกว่าจะเกษียณอายุ  พอใจมาก 
(ร้อยละ 39.7) 

4. การไม่คิดจะไปปฏิบัติงานที่องค์กรอื่น แม้ว่าจะได้รับต าแหน่งและเงินเดือน  
ที่ดีกว่า  

พอใจปานกลาง 
(ร้อยละ 43.5) 

5. ความพึงพอใจของท่านต่อการท างานในส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  พอใจมาก 
(ร้อยละ 48.9) 

 ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจดังต่อไปนี้  
 1. การมอบหมาย/มอบอ านาจ  
  - ควรมีการมอบหมาย/มอบอ านาจในการปฏิบัติราชการแทน ส าหรับกรณีการเสนอเรื่องที่ไม่ต้อง
ใช้ดุลพินิจในการพิจารณา เช่น เรื่องแจ้งเวียน และ เรื่องเพ่ือทราบ เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวและ  
ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ 
 2. การแบ่งส่วนราชการภายใน  
  - ควรมีการจัดแบ่งส่วนราชการให้ เหมาะสม โดยจัดสายการบังคับบัญชาให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ 
 3. การพัฒนาบุคลากร 
  - ควรพัฒนาบุคลากรให้มีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย โดยให้บุคลากรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือ
รองรับการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) และจัดให้มีการหมุนเวียนงานภายในส่วนราชการ รวมทั้งระหว่าง
ส่วนราชการภายในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภารกิจในภาพรวมของกระทรวงภายใต้บริบท
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 
  - ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาด้านจิตใจของบุคลากรด้วย  
 4. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
  -  ควรมีการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเพื่อทดแทนต าแหน่งที่ว่างลงอย่างรวดเร็วในทุกกรณี 
เพ่ือมิให้เกิดเกิดผลกระทบต่อการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการภายในหน่วยงานต้นสังกัด  
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 5. การเลื่อนระดับต าแหน่ง 
  - ควรมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าส าหรับผู้ที่ถึงเกณฑ์ขอรับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนระดับ  
  - ควรมีการจัดสอบเพื่อเลื่อนระดับต าแหน่ง  หรือด าเนินการอยู่บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม 
 6. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  - ควรมีมาตรการก ากับดูแลให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาท าความตกลงตัวชี้วัดผลงาน
ร่วมกัน ตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน แล้วจึงประเมินผลงานร่วมกัน ณ สิ้นรอบการประเมินของแต่ละปี เพื่อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ก าหนด 
  - การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ควรด าเนินการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
  - ผู้ประเมินควรให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับผลการประเมินและ
แนวทางในการพัฒนาผู้รับการประเมิน 
 7. เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
  - ควรเปิดโอกาสให้มีตัวแทนจากแต่ละสายงานเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการก าหนดเส้นทาง
ความหน้าในสายอาชีพและร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 8. การสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  - ควรมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบทิศทางและเป้าหมายอย่างชัดเจน  
  - ควรมีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ   
  - ควรสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของสายงานต่าง ๆ เช่น เครือข่ายนิติกร เครือข่ายเจ้าหน้าที่พัสดุ 
เครือข่ายนักทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
 9. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  - ควรจัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับล้างท าความสะอาดจานชามต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
  

4.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงการคลังต่อการปฏิบัติงาน
และการให้บริการของส านักบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนางสาวรัตนา ศรีแสงทรัพย์  
คณะวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  
ของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง จ านวน 187 คน ด้วยแบบสอบถาม พบว่า บุคลากรโดยรวม 
มีความพึงพอใจในระดับดี และมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ ดังนี้  

1) ควรมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและทันสมัยในเรื่องการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
2) เจ้าหน้าที่ควรติดต่อร่วมมือกับบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล  

ด้านการบริหารงานบุคคลอย่างสม่ าเสมอ 
3) ควรมีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานและให้บริการ  
4) สถานที่การให้บริการหรือติดต่อควรมีความสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย  
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5) ควรมีการจัดอบรม/สัมมนาอย่างสม่ าเสมอ ให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร และเพ่ือ
สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร 

6) ควรมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้และความสามารถของบุคลากรตามระดับชั้นงาน  
และควรจัดสรรอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน  
4.6 การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) – จุดอ่อน (Weakness) ปัจจัยเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อและประสานงานกับ
หน่วยงานในระดับนโยบาย เช่น ส านักงาน ก.พ. 
ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

1. บุคลากรมีความถนัดงานประจ ามากกว่า 
การท างานเชิงรุก และยังขาดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการท างาน 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้น า ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์กร และ 
ให้การสนับสนุนแนวทางการด าเนินงาน 

2. ขาดการประสานงานและการถ่ายทอดความรู้
ระหว่างกันภายในส่วนราชการ 

3. มีการก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
ที่ชัดเจน 

3. โครงสร้างต าแหน่งของบุคลากรบางส่วนยังไม่
เหมาะสม 

4. ใกล้ชิดกับข้อมูลและมีระบบเครือข่ายข้อมูล
ข่าวสารที่เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานในสังกัด 

4. การบริหารอัตราก าลังและศักยภาพบุคลากร 
ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของภารกิจ 
ได้อย่างเต็มที่ 

5. มีโครงสร้างองค์กรรองรับการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ และมีสายการบังคับบัญชาที่สั้น 

5. การสื่อสารและสร้างความเข้าใจเก่ียวกับกฎ 
ระเบียบ นโยบายการด าเนินงาน และ 
ผลการด าเนินงานยังไม่ทั่วถึง 

6. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและ
เพียงพอต่อการท างาน 

6. แผนงาน/โครงการ และเป้าหมายการปฏิบัติงาน
ไม่ตอบสนองเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เท่าท่ีควร 

 
4.7 การวิเคราะห์แรงเสริม – แรงต้าน (Force Field Analysis) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 4.7.1 ผลการวิเคราะห์แรงเสริม – แรงต้าน 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. กระแสสังคมเร่งรัดให้ภาคราชการมีการบริหาร
จัดการที่คุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค โปร่งใสและ
เป็นธรรม สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
 

1. สถานการณ์ทางการเมืองมีผลต่อการก าหนด
นโยบายและทิศทางการด าเนินงาน 

2. องค์ความรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน 
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

2. ปริมาณงานประจ าและงานนอกเหนือภารกิจมี
จ านวนมาก  
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แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
3. การบริหารจัดการภาครัฐสนับสนุนให้หน่วยงาน
น าความรู้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับ 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 

3. บุคลากรไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลง ติดยึด
กับต าแหน่งและลักษณะงานเดิม ๆ  
 

4. นโยบายรัฐบาลที่สนับสนุน และก าหนด 
ทิศทางการบริหารงานไว้อย่างชัดเจน 

4. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ในการวางแผน ท าให้การจัดท าแผนด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขาดความต่อเนื่อง 

 4.7.2 ผลการวิเคราะห์สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงด้านและสิ่งที่ต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม  
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน 

1. ควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลควบคู่กับการจัดท าแผนปฏิบัติ-
ราชการ 5 ปี ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
เพ่ือให้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งทิศทางและ
เป้าหมายของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

1. ควรมีการสื่อสารท าความเข้าใจกับบุคลากร 
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างช่องทางใน 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (เช่น หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน 
กระบวนการต่าง ๆ) ในลักษณะที่หลากหลาย 
เข้าถึงได้ง่าย มีความน่าในใจ และมีการสื่อสารแบบ
สองทาง (Two Way Communication) ร่วมด้วย 

2. บูรณาการแผนต่าง ๆ ไว้ในแผนกลยุทธ์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้การด าเนินการ 
ที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์และความต้องการของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด 
 
 
 

2. ท าให้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ให้กลายเป็นงานประจ า โดยก าหนดผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน และให้ผู้ที่เก่ียวข้องจากหลายฝ่ายได้มี 
ส่วนร่วมในการด าเนินการ เพ่ือประโยชน์ 
ในการของบประมาณตามแผนงาน/โครงการ  
และเพ่ือผลักดันให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และความต้องการ
ของส่วนราชการเท่าที่จะเป็นไปได้ 

3. มีการประเมินสมรรถนะในปัจจุบันของบุคลากร 
และจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจนพร้อมทั้งงบประมาณ   

3. บุคลากรควรได้รับการพัฒนาให้สามารถท างาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ  
มีความเข้าใจกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง
ละเอียด และสามารถท างานเชิงรุกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัยและสะดวก
ใช้งาน เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
ของผู้บริหารระดับสูง  

4. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน 
การท างานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน การจัดท าระบบ
ตัวชี้วัดรายบุคคลผ่านทาง Intranet และ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส
และความรวดเร็วในการด าเนินการ 
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สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน 
5. ควรเพิ่มวิธีการและช่องทางในการสื่อสาร
นโยบายและทิศทางการบริหารงานต่าง ๆ ให้
บุคลากรทราบอย่างทั่วถึงทุกระดับ เพ่ือให้เกิด 
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงของการด าเนินการ 

5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ  
และทักษะที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 จากผลการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังได้น าไปแปลง
เป็นแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 – 2563  
ดังจะกล่าวในบทต่อไป 
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บทท่ี 5 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 - 2564 
 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในบทที่ 4 จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 – 2564 
เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังดังต่อไปนี้       

วิสัยทัศน์ 
 “เป็นศูนย์กลางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล” 

พันธกิจ 
 1.  จัดท าแผนงานและด าเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
 2. ด าเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของส านักงานปลัดกระทรวง
และกระทรวง 
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

เป้าประสงค์หลัก 
1. ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังมีบุคลากรที่เก่ง ดี มีสุข 
2. การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

และมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล   

ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์   
2. พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
4. เสริมสร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
ยุทธศาสตร์ของส านักงาน 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

1. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1.1 ก าหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับความต้องการของส่วนราชการ 

1.2 ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และทิศทางการด าเนินงานในอนาคต  

1.3 สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง/กลุ่มบุคลากรที่พร้อม
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
2. พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ 

2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลให้ถูกต้อง เท่ียงตรง ทันสมัย ใช้งาน
สะดวกและรวดเร็ว 

 
3. ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 

3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถจนเป็นท่ียอมรับ  
3.2 สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3.3 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร 
3.4 เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้แก่

บุคลากร  

 4. เสริมสร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

เสริมสร้างกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างาน 

5.1 จัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่บุคลากร 
5.2 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร 
5.3 จัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวก

นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด  

 

1. เสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

1.1 ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

1.2 บูรณาการการด าเนินงานภายในองค์กร 
1.3 สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

2.1 ก ากับ ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
2.3 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
2.4 สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
2.5 พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 

 
3. พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร 

3.1 ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
3.2 จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

4.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

4.2 พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
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แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 – 2564 

วิสัยทัศน์ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

“เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล” 

วิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

“เป็นศูนย์กลางการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล” 

พันธกิจส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง 
 2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็น
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
 3. ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึง  
การก าหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 
 4. ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 5. ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
เรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
 6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้าง  
ความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
นโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้ง  
การใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
 8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุกจริตและ  
การส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง 
 

พันธกิจส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 1. จัดท าแผนงานและด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและ  
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
 2. ด าเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของ
ส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

1. เสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
3. พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร 
 กลยุทธ์ 3.1  ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
 กลยุทธ์ 3.2  จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 
 กลยุทธ์ 1.1 ก าหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของส่วนราชการ 
 กลยุทธ์ 1.2 ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ

ทิศทางการด าเนินงานในอนาคต 
 กลยุทธ์ 1.3 สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงหรือกลุ่มบุคลากรที่พร้อมขับเคลื่อน

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต   
2. พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล

ให้มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย ใช้งานสะดวกและรวดเร็ว 
3. ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
 กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถจนเป็นที่ยอมรับ 
 กลยุทธ์ 3.2 สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร 
 กลยุทธ์ 3.4 เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้แก่บุคลากร 
4. เสริมสร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 4.1 เสริมสร้างกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้โปร่งใสและ

ตรวจสอบได ้
5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
 กลยุทธ์ 5.1 จัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่บุคลากร 
 กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร 
 กลยุทธ์ 5.3 จัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกนอกเหนือจากที่กฎหมาย

ก าหนด 
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด (KPIs) เป้าหมาย 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

60 61 62 63 64 
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 
ก าหนดแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของส่วนราชการ 

จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร-
บุคคล (แผน HR Scorecard) รายป ี

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

มีแผนฯ และ
การน าไป
ปฏิบัติ 

สบค. 
(สบอ.) 

     

ปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และทิศทางการ
ด าเนินงานในอนาคต 

ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง 
การแบ่งงานภายในให้สอดคล้องกับ
ภารกิจในปัจจุบัน 

จ านวนหน่วยงานใน สป.กค. ที่ได้รับ 
การทบทวนโครงสร้างการแบ่งงาน
ภายใน 

ทุก
หน่วยงาน 

สบค. 
(สบอ.) 
กพร. 

     

ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งงานภายใน (กรณี
ทบทวนแล้ว มีความจ าเป็นต้องปรับปรุง
โครงสร้าง) 

ร้อยละ 
100 

สบค. 
(สบอ.) 

     

ทบทวนและจัดท าแผนอัตราก าลัง 
ทุก 4 ปี 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อเสนอ
อัตราก าลังที่เหมาะสมของ ส่วนราชการ  

มีแผนฯ และ
การน าไป
ปฏิบัติ 

สบค. 
(สบอ.) 

     

ทบทวนและปรับปรุงค าบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description : JD) 
ให้สอดคล้องกับภารกิจและทิศทาง 
การด าเนินงานในอนาคต 
 

ร้อยละของต าแหน่งที่ได้รับ 
การปรับปรุงค าบรรยายลักษณะงาน  

ร้อยละ 
100 

(ครบทุก
ต าแหน่ง 
ภายในปี 
2563) 

สบค. 
(สบอ.) 
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด (KPIs) เป้าหมาย 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

60 61 62 63 64 
 จัดท ามาตรฐานความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งข้าราชการ สป.กค. และ 
สร.กค. 

ระดับความส าเร็จในการจัดท ามาตรฐาน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง
ข้าราชการ สป.กค. และ สร. 

ประกาศใช้
และท าความ
เข้าใจให้แล้ว
เสร็จภายใน
ปี 2562 

สบค. 
(สบอ.) 

 

     

พัฒนาระบบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการให้รองรับ 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
จากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 

ร้อยละของข้าราชการที่ได้รับความรู้ 
และความเข้าใจหลักการและแนวทาง 
ในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
จากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 

ร้อยละ 90 กพร.      

ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง
หลักเกณฑ์/แนวทางการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการรายบุคคลให้สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

มีการ
ปรับปรุง

และ
ประกาศใช้  

สบค. 
(สบบ.) 

     

ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน า
หลักเกณฑ์/แนวทางการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการรายบุคคลที่ปรับปรุง
ใหม่ไปใช้ด าเนินการ 

ร้อยละ 90 ทุก
หน่วยงาน 

 

     

สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง/
กลุ่มบุคลากรที่พร้อมขับเคลื่อน 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

โครงการเสริมสร้างกลไกสามเหลี่ยม
แห่งการเปลี่ยนแปลง (The Triangle 
of Change) 

จ านวนบุคลากร สป.กค. และ สร.กค. ที่
ได้รับการพัฒนาศักพยภาพให้เป็นผู้ที่
พร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 

5 คน สนย.      
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด (KPIs) เป้าหมาย 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

60 61 62 63 64 
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ปรับปรุงกระบวนงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

จ านวนกระบวนงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

ปีละ 
อย่างน้อย 1 
กระบวนงาน 

สบค. 
ศทส. 

     

พัฒนาผู้บริหารและหัวหน้างานให้
เข้าใจหลักการบริหารคน (HR for 
Non HR)  

ร้อยละของผู้อ านวยการระดับส านักหรือ
เทียบเท่า และผู้อ านวยการระดับส่วน
หรือเทียบเท่า ที่ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตร HR for Non HR  

ร้อยละ 80 
ที่เข้ารับ 

การอบรม 
ทั้ง 2 ครั้ง 

สบค. 
(สพบ.) 

  

คร
ั้งท

ี่ 1
 

 

คร
ั้งท

ี่ 2
 

 พัฒนาผู้บริหารและหัวหน้างานให้มี
สมรรถนะในการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ (Performance Management) 

ร้อยละของผู้อ านวยการระดับส านักหรือ
เทียบเท่า และผู้อ านวยการระดับส่วน
หรือเทียบเท่า ที่ผ่านหลักสูตรเฉพาะด้าน
การบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
(Performance Management)  

ร้อยละ 90 
 

สบค. 
(สพบ.) 

  

   

พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี 
ความถูกต้อง เที่ยงตรง 
ทันสมัย ใช้งานสะดวก 
และรวดเร็ว 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
บุคคลโดยเจ้าของข้อมูล 

ร้อยละของบุคลากรที่แจ้งขอแก้ไขข้อมูล
บุคคล 

ร้อยละ 1 สบค. 
(สบบ.) 

     

จัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการท างาน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิม
ความสะดวกและรวดเร็วในการสืบค้น 

จ านวนกระบวนงานใน สบค.  
ที่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

5 กระบวนงาน
ในปีแรก 

หลังจากนั้น 
เพิ่มขึ้นปีละ
อย่างน้อย 1 
กระบวนงาน 

สบค.      
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด (KPIs) เป้าหมาย 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

60 61 62 63 64 
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
พัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถ 
จนเป็นที่ยอมรับ 

จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพ่ือ
เพ่ิมทักษะและสมรรถนะของบุคลากร 
ตามความต้องการของต าแหน่ง 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคลตามสมรรถนะ 

ร้อยละ 
100 

ภายในปี 
2564 

ทุก
หน่วยงาน
ร่วมกับ 
สบค. 

(สพบ.) 

     

 โครงการอังกฤษ หมู หมู ระดับความส าเร็จของการจัดท า 
English Dictionary for Organization 
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

1,000 ค า 
ขึ้นไป 

สบค. 
(สพบ.) 

     

 ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการ
อังกฤษ หมู หมู 

ก าหนดตาม
นโยบาย 
แต่ละปี 

สบค. 
(สพบ.) 

     

 สนับสนุนการเพิ่มประสบการณ์ 
ในงานที่หลากหลายให้แก่บุคลากร 

ระดับความส าเร็จในการก าหนด 
แนวทาง/หลักเกณฑ์การเพ่ิม
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายให้แก่
ข้าราชการ สป.กค. และ สร.กค. 
 

ประกาศใช้
แนวทาง/
หลักเกณฑ์
อย่างทั่วถึง 

สบค. 
(สบบ.) 
(สบอ.) 

     

  ร้อยละของหน่วยงานที่น าแนวทาง/
หลักเกณฑ์การเพ่ิมประสบการณ์ 
ในงานที่หลากหลายไปปฏิบัติ 

ร้อยละ 
100 

ทุก
หน่วยงาน 
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด (KPIs) เป้าหมาย 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

60 61 62 63 64 
สนับสนุนการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

พัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge 
Management : KM) ของ สป.กค.  
และ สร. 

ร้อยละของบุคลากร สป.กค. และ สร.  
ที่เข้าถึงองค์ความรู้ที่มีการเผยแพร่ 

ร้อยละ 85 กพร. 
 

     

จ านวนช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้
ของ สป.กค. 

3 ช่องทาง กพร.      

ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่บุคลากร 

โครงการ สป. สร. คุณธรรม  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนงาน / โครงการ สป. และ สร. 
คุณธรรม 

มีแผนฯ และ
การประเมินผล

รายปี 

สบค. 
(สพบ.) 

     

โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้าง 
ความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝัง
ทัศนคติในการป้องกันและปราบปราม
ทุจริต แก่ชาววายุภักษ์ในการต่อต้าน
ทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

ร้อยละเฉลี่ยของระดับความรู้ 
ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

ศปท.      

เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
ในการท างานให้แก่บุคลากร 

จัดท าเส้นทางความหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) 

ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับ 
การปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
 

ร้อยละ 
100 

ภายในปี 
2563 

สบค. 
(สบอ.) 

     

เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
ในการท างานให้แก่บุคลากร 

จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งเพื่อรองรับ
การเกษียณอายุในอนาคต 

ร้อยละของต าแหน่งที่จัดท า 
แผนสืบทอดต าแหน่งส าเร็จ 

ร้อยละ 
100 

ภายในปี 
2563 

 

สบค.      



54 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด (KPIs) เป้าหมาย 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

60 61 62 63 64 
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
ในการท างานให้แก่บุคลากร 

จัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง 
ความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากร 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก 
และความผูกพันของบุคลากร 

มีแผนฯ และ
การน าไป

ปฏิบัติรายปี 

สบค. 
สบก. 

     

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ 4 เสริมสร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
เสริมสร้างกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

สื่อสารและเสริมสร้างความเข้าใจ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
อย่างทั่วถึง 

จ านวนช่องทางในการสื่อสารนโยบาย/
หลักเกณฑ์/กิจกรรม/การด าเนินการต่าง ๆ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

อย่างน้อย 3 
ช่องทาง 

สบค.      

ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้และ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับระบบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 สบค. 
 

     

พัฒนาระบบการรับฟังความคิดเห็น  
การจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์  
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

จ านวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

สบค.      

ร้อยละของข้อร้องเรียน ร้องทุกข์  
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับ
การพิจารณาและแจ้งผลภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

ร้อยละ 90 สบค.      

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
ยุทธศาสตร์ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
จัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่
บุคลากร 

โครงการ Work - Life Balance ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

 

สบค. 
(สพบ.) 

     



55 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด (KPIs) เป้าหมาย 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

60 61 62 63 64 
จัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่
บุคลากร 

ส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกาย 
ของบุคลากร 

จ านวนกิจกรรมที่สนับสนุนด้าน 
การออกก าลังกายของบุคลากร 
 

อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

สบก.      

ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากร 

จัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายใน 
สป.กค. และ สร. 

จ านวนกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน และระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน 
 

อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

สบค. 
(สพบ.) 

     

จัดสภาพแวดล้อม สวัสดิการ
และสิ่งอ านวยความสะดวก
นอกเหนือจากท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

จัด/ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สวัสดิการ
และสิ่งอ านวยความสะดวกให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับ 
ความต้องการของบุคลากร 

จ านวนสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่ก าหนดเพิ่มเติมจากที่กฎหมายก าหนด 
 

เพ่ิมเติมปีละ 
1 ประเภท 

สบก.      

จ านวนกิจกรรมที่สนับสนุนการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสม 
 

อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

สบก.      

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ชื่อผู้รับการสัมภาษณ์ ต าแหน่ง วันที่สัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ 
นายอ านวย  ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง 20  มีนาคม  2560  นางสาวสิปป์พรรณ โมสิกรัตน์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 

ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบ 
1. ส่วนราชการควรมีเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์อะไรบ้าง
ในอนาคต? และมีความท้าทายใดบ้าง 
ที่อาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์นั้น? 

สป.กค. และ สร.กค. ควรจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ในอนาคต  
1) มีโครงสร้างและอัตราก าลังที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ 
2) มีการพัฒนาบุคลากรที่เข้มแข็ง ที่สามารถพัฒนาคุณภาพโดยรวมของบุคลากร  และสามารถพัฒนาบุคลากร

ให้พร้อมก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งทางการบริหารได้ไม่ขาดช่วง 
3) มีการปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้

อ านวยความสะดวกให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

อย่างไรก็ดี อุปสรรคที่ส าคัญในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ข้างต้นมีดังนี้ 
1) โครงสร้างค่าตอบแทน 
2) ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร 

2. บุคลากรที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผล
ตามข้อ 1 ควรมีลักษณะอย่างไร? 

บุคลากรที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้  
 1) มีแรงจูงใจในการท างาน 
 2) มีทัศนคติการท างานเชิงรุก (Proactive)  

3) ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในภารกิจ/ยุทธศาสตร์/นโยบายต่าง ๆ ของส่วนราชการ 
4) มีคุณธรรมและมีความพอเพียงในการด ารงชีวิต 

3. บุคลากรในปัจจุบัน มีจุดแข็ง/ข้อดีใดบ้าง 
ที่ต้องการให้รักษาไว้หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป?  

ความซื่อสัตย์ สุจริต 
 

4. บุคลากรในปัจจุบัน มีจุดอ่อนอะไรบ้าง 
ที่ต้องการให้ปรับปรุงหรือแก้ไข? 

การพัฒนาตนเอง และความสามัคคี 
 



ประเด็นค าถาม สรุปค าตอบ 
5. แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ในอนาคต 
ควรเป็นเช่นไร?  

การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการในอนาคตควรมุ่งเน้นสิ่งต่อไปนี้ 
1) โครงสร้าง อัตราก าลัง และกระบวนงาน ควรมีการทบทวนโครงสร้าง อัตราก าลัง และกระบวนงานที่มีอยู่

ในปัจจุบัน เพ่ือน าไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับภารกิจและทิศทางของส่วนราชการในอนาคต  
 2) การเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาบุคลากร ควรมุ่งเน้นการจัดหลักสูตรคุณภาพท่ีน่าสนใจ เช่น  
การพัฒนาหลักสูตรส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยอาจจัดเป็นหลักสูตรระยะเวลา 2 เดือน 
เพ่ือให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้เรียนรู้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง ได้พัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน 
รวมทั้งได้มีโอกาสในการรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายส าหรับการท างานในอนาคต  

3) การรักษาบุคลากรไว้ ควรส่งเสริมความก้าวหน้าในการท างานให้แก่บุคลากร โดยจะต้องก าหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพไว้อย่างชัดเจน  มี Succession Plan เพ่ือเตรียมรองรับการเกษียณอายุใน 3-4 ปี
ข้างหน้า มีการบริหารอัตราก าลังเพื่อมิให้เกิดการขาดช่วงต าแหน่ง และควรมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบล่วงหน้า
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลื่อนต าแหน่ง เพ่ือให้บุคลากรสามารถรักษา
สิทธิและประโยชน์ที่พึงได้ของตนเอง รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือความก้าวหน้าของตนเองได้  

6. มีสิ่งใดบ้างท่ีอยากให้ส านักงานบริหารทรัพยากร
บุคคล สป.กค. เร่งด าเนินการในระยะเวลา 4-5 ปีนี้  
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสู่การบรรลุ
เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้? 

อันดับแรก จะต้องเร่งน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งควร
เริ่มด าเนินการได้ในทันที ส่วนกระบวนการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการนั้น ควรจะ
เริ่มต้นด าเนินการและรักษาความต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุผลส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ 
 

 



 

รายงานผลการวิเคราะห์แบบสอบถามในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานและการสร้างความผาสุก
ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

 

  ด้วยส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ระดับพ้ืนฐาน ( FL) ฉบับที่ 2 ให้กับส่วนราชการ ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2560                       
ซึ่งพิจารณาจากกิจกรรมที่ต้องด าเนินการใน หมวด 1 – 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการของส่วนราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะท างานหมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคล ได้ออกแบบสอบถามในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานและการสร้างความผาสุกความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผน HR 
Scorecard และแผนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในอนาคตต่องานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังต่อไป                        
โดยก าหนดระยะเวลาการตอบแบบสอบถามระหว่างวันที่  13 - 24 มีนาคม 2560 โดยเก็บข้อมูลจาก
บุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ที่เป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ  ลูกจ้าง                   
ซึ่งมีรายละเอียดกลุ่มตัวอย่างของหน่วยงานต่างๆ  ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง                               
ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
 

หน่วยงาน 
บุคลากรตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือ 

ในการตอบแบบสอบถาม 
1.   ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 11 
2.   ส านักบริหารกลาง 48 
3.   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 
4.   ส านักตรวจสอบและประเมินผล 9 
5.   ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 8 
6.   ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 33 
7.   กลุ่มตรวจสอบภายใน 5 
8.   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 8 
9.   กลุ่มสารนิเทศการคลัง 9 
10. กลุ่มกฎหมาย 14 
11. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 9 

รวม 184 
 
 
 
 



 

 สรุปผลท่ีได้จากการประมวลผลแบบสอบถามดังกล่าวในภาพรวมแต่ละด้าน ทั้ง 8 ด้าน และ
ข้อเสนอแนะความเห็นเพิ่มเติม  

ด้านที่ 1 ระดับความพอใจในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานและการสร้างความผาสุก  
ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรประเด็น ด้านลักษณะงาน 
 
ตารางท่ี 1 ระดับความพอใจของบุคลากรภายในส านักงานปลัดกระทรวงการคลังด้านลักษณะงาน 
 

ด้านลักษณะงาน 
ระดับความพอใจ 

พอใจ 
มากที่สุด 

พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ปานกลาง 

พอใจ 
น้อย 

พอใจ 
น้อยที่สุด 

1. การมอบหมายงานที่เหมาะสม
กับความรู้ ความสามารถและ
ความถนัดของแต่ละบุคคล 
 

16 
(8.70) 

90 
(48.90) 

69 
(37.50) 

4 
(2.20) 

5 
(2.70) 

2. ความสุขในการปฏิบัติภารกิจ
และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือ
รับผิดชอบ 
 

15 
(8.20) 

74 
(40.20) 

74 
(40.20) 

15 
(8.20) 

6 
(3.30) 

3. ความพึงพอใจในผลการ
ปฏิบัติงานและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายหรือรับผิดชอบ 
 

13 
(7.10) 

86 
(46.70) 

71 
(38.60) 

10 
(5.40) 

4 
(2.20) 

4. การท างานที่ท้าทาย เพื่อให้เกิด
เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์มาก
ขึ้น 
 

31 
(16.80) 

80 
(43.50) 

57 
(31.00) 

13 
(7.10) 

3 
(1.60) 

5. ระบบการจัดการความรู้ที่ดี
และส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

18 
(9.80) 

60 
(32.60) 

82 
(44.60) 

19 
(10.30) 

5 
(2.70) 

 
จากตารางที ่1 พบว่าระดับความพอใจของบุคลากรภายในส านักงานปลัดกระทรวงการคลังด้านลักษณะงาน  
มีดังต่อไปนี้ 
1.  บุคลากรพอใจมากส าหรับการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัดของแต่
ละบุคคล (ร้อยละ 48.90) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 37.50) และพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 8.70) 



 

2.  บุคลากรพอใจมากและปานกลางส าหรับความสุขในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือ
รับผิดชอบ (ร้อยละ 40.20) รองลงมาพอใจมากที่สุดและน้อย (ร้อยละ 8.20)  
3.  บุคลากรพอใจมากส าหรับความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือ
รับผิดชอบ (ร้อยละ 46.70) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 38.60) และพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 
7.10) 
4.  บุคลากรพอใจมากส าหรับการท างานที่ท้าทาย เพื่อให้เกิดเรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์มากขึ้น (ร้อยละ 
43.50) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 31.00) และพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 16.80) 
5.  บุคลากรพอใจปานกลางส าหรับระบบการจัดการความรู้ที่ดีและส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
(ร้อยละ 44.60) รองลงมาพอใจมาก (ร้อยละ 32.60) และพอใจน้อย (ร้อยละ 10.30) 

ด้านที่ 2 ระดับความพอใจในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานและการสร้างความผาสุก  
ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรประเด็น ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า 
 
ตารางท่ี 2  ระดับความพอใจของบุคลากรภายในส านักงานปลัดกระทรวงการคลังด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้า 
 

ด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้า 

 

ระดับความพอใจ 
พอใจ 

มากที่สุด 
พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ปานกลาง 

พอใจ 
น้อย 

พอใจ 
น้อยที่สุด 

1. มีภารกิจและหน้าที่ที่มั่นคง 
 

36 
(19.60) 

85 
(46.20) 

51 
(27.70) 

6 
(3.30) 

6 
(3.30) 

2. การประเมินความรู้ 
ความสามารถ เพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
ต่างๆ อยู่บนพื้นฐานแห่งความ
ถูกต้อง เหมาะสม มีความ
ยุติธรรม และสามารถเชื่อม่ันใน
เกณฑ์การประเมินได้ 

17 
(9.20) 

72 
(39.10) 

72 
(39.10) 

15 
(8.20) 

8 
(4.30) 

3. การประเมินประสิทธิภาพ 
ผลงาน ความสามารถ และความ
ดีความชอบของบุคลากรใน
หน่วยงาน อยู่บนพื้นฐานแห่ง
ความถูกต้อง เหมาะสมมีความ
ยุติธรรม และสามารถเชื่อม่ันใน
เกณฑ์การประเมินได้ 

11 
(6.00) 

78 
(42.40) 

69 
(37.50) 

17 
(9.20) 

9 
(4.90) 

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

15 
(8.10) 

70 
(38.00) 

68 
(37.00) 

22 
(12.00) 

9 
(4.90) 



 

ด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้า 

 

ระดับความพอใจ 
พอใจ 

มากที่สุด 
พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ปานกลาง 

พอใจ 
น้อย 

พอใจ 
น้อยที่สุด 

ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าที่ / การผลิตผลงานทาง
วิชาการ / เอกสาร/งานวิจัย /
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ 
5. เปิดโอกาสให้พัฒนาความรู้
และประสบการณ์ในการท างาน
โดยการเข้ารับการฝึกอบรม/
สัมมนาหรือกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ 

24 
(13.00) 

90 
(48.90) 

54 
(29.30) 

12 
(6.50) 

4 
(2.20) 

6. การจัดการพัฒนาบุคลากรที่
ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ
ของบุคลากรอย่างเหมาะสม 

14 
(7.60) 

76 
(41.30) 

66 
(35.90) 

23 
(12.50) 

5 
(2.70) 

 
 
จากตารางที ่2 พบว่าระดับความพอใจของบุคลากรภายในส านักงานปลัดกระทรวงการคลังด้านความมั่นคง
และความก้าวหน้า มีดังต่อไปนี้ 
1.  บุคลากรพอใจมากเกี่ยวกับการมีภารกิจและหน้าที่ที่ม่ันคง (ร้อยละ 46.20) รองลงมาพอใจปานกลาง 
(ร้อยละ 27.70) และพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 19.60) 
2.  บุคลากรพอใจมากและปานกลางส าหรับการประเมินความรู้ ความสามารถ เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งต่างๆ            
อยู่บนพื้นฐานแห่งความถูกต้อง เหมาะสม มีความยุติธรรม และสามารถเชื่อมั่นในเกณฑ์การประเมินได้  
(ร้อยละ 39.10) รองลงมาพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 9.20)  
3.  บุคลากรพอใจมากเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพ ผลงาน ความสามารถ และความดีความชอบของ
บุคลากรในหน่วยงาน อยู่บนพื้นฐานแห่งความถูกต้อง เหมาะสมมีความยุติธรรม และสามารถเชื่อม่ันใน
เกณฑ์การประเมินได้ (ร้อยละ 42.40) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 37.50) และพอใจน้อย (ร้อยละ 
9.20) 
4.  บุคลากรพอใจมากเกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้าน
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ / การผลิตผลงานทางวิชาการ / เอกสาร/งานวิจัย /สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมใหม่ๆ (ร้อยละ 38.00) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 37.00) และพอใจน้อย (ร้อยละ 
12.00) 
5.  บุคลากรพอใจมากส าหรับการเปิดโอกาสให้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการท างานโดยการเข้ารับ
การฝึกอบรม/สัมมนาหรือกิจกรรมการจัดการความรู้ (ร้อยละ 48.90) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 
29.30) และพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 13.00) 



 

6.  บุคลากรพอใจปานกลางส าหรับการจัดการพัฒนาบุคลากรที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของ
บุคลากรอย่างเหมาะสม (ร้อยละ 41.30) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 35.90) และพอใจน้อย (ร้อย
ละ 12.50) 
 

ด้านที่ 3 ระดับความพอใจในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานและการสร้างความผาสุก  
ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรประเด็น ด้านเพ่ือนร่วมงาน 
 
ตารางท่ี 3 ระดับความพอใจของบุคลากรภายในส านักงานปลัดกระทรวงการคลังด้านเพ่ือนร่วมงาน 
 

ด้านเพ่ือนร่วมงาน 
 

ระดับความพอใจ 
พอใจ 

มากที่สุด 
พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ปานกลาง 

พอใจ 
น้อย 

พอใจ 
น้อยที่สุด 

1. เพ่ือนร่วมงานให้ความ
ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนในการ
ปฏิบัติภารกิจ หน้าที่และผลงาน 

33 
(17.90) 

82 
(44.60) 

60 
(32.60) 

5 
(2.70) 

4 
(2.20) 

2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานและเพ่ือนร่วมงาน 

30 
(16.30) 

83 
(45.10) 

54 
(29.30) 

14 
(7.60) 

3 
(1.60) 

3. เพ่ือนร่วมงานในหน่วยงาน
ของท่านมีความสามารถและ
ความพร้อมที่จะให้ค าปรึกษา
ปัญหาการท างาน 

30 
(16.30) 

85 
(46.20) 

55 
(29.90) 

11 
(6.00) 

3 
(1.60) 

4. การยอมรับ นับถือในความรู้ 
ผลงาน และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานภารกิจและหน้าที่ของ
เพ่ือนร่วมงาน 

30 
(16.30) 

84 
(45.70) 

55 
(29.90) 

13 
(7.10) 

2 
(1.10) 

5. การท างานเป็นทีม เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือ และการท างานที่มี
คุณภาพ 

34 
(18.50) 

77 
(41.80) 

56 
(30.40) 

10 
(5.40) 

7 
(3.80) 

 
จากตารางที่  3 พบว่าระดับความพอใจของบุคลากรภายในส านักงานปลัดกระทรวงการคลังด้าน                   
เพ่ือนร่วมงาน มีดังต่อไปนี้ 
1.  บุคลากรพอใจมากเกี่ยวกับเพ่ือนร่วมงานให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่
และผลงาน (ร้อยละ 44.60) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 32.60) และพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 
17.90) 



 

2.  บุคลากรพอใจมากส าหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างผู้ปฏิบัติงานและเพ่ือน
ร่วมงาน (ร้อยละ 45.10) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 29.30) และพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 16.30) 
3.  บุคลากรพอใจมากเกี่ยวกับเพ่ือนร่วมงานในหน่วยงานของท่านมีความสามารถและความพร้อมที่จะให้
ค าปรึกษาปัญหาการท างาน (ร้อยละ 46.20) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 29.90) และพอใจมาก
ที่สุด (ร้อยละ 16.30) 
4.  บุคลากรพอใจมากเกี่ยวกับการยอมรับ นับถือในความรู้ ผลงาน และความสามารถในการปฏิบัติงาน
ภารกิจและหน้าที่ของเพ่ือนร่วมงาน (ร้อยละ 45.70) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 29.90) และ
พอใจมากที่สุด (ร้อยละ 16.30) 
5.  บุคลากรพอใจมากส าหรับการท างานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และการท างานที่มีคุณภาพ                
(ร้อยละ 41.80) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 30.40) และพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 18.50) 
 

ด้านที่ 4 ระดับความพอใจในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานและการสร้างความผาสุก  
ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรประเด็น ด้านผู้บังคับบัญชา 
 
ตารางท่ี 4 ระดับความพอใจของบุคลากรภายในส านักงานปลัดกระทรวงการคลังด้านผู้บังคับบัญชา 

ด้านผู้บังคับบัญชา 
 

ระดับความพอใจ 
พอใจ 

มากที่สุด 
พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ปานกลาง 

พอใจ 
น้อย 

พอใจ 
น้อยที่สุด 

1. ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
ของท่านมีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติ
หรือผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจใน
นโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงานต่างๆอย่างชัดเจน 

24 
(17.90) 

77 
(44.60) 

59 
(32.60) 

20 
(2.70) 

4 
(2.20) 

2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับ
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้น าหน่วยงาน 

20 
(10.90) 

73 
(39.70) 

68 
(37.00) 

15 
(8.20) 

8 
(4.30) 

3. การสร้างบรรยากาศท่ีเป็น
กันเองกับบุคลากร และเมื่อ
ประสบปัญหาในการท างาน
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรึกษาหารือ
ได้ 

29 
(15.80) 

75 
(40.80) 

53 
(28.80) 

18 
(9.80) 

9 
(4.90) 

4. การให้ความเสมอภาคต่อ
บุคลากรภายในองค์กร ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของบุคลากร 

23 
(12.50) 

78 
(42.40) 

56 
(30.40) 

19 
(10.30) 

8 
(4.30) 



 

ด้านผู้บังคับบัญชา 
 

ระดับความพอใจ 
พอใจ 

มากที่สุด 
พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ปานกลาง 

พอใจ 
น้อย 

พอใจ 
น้อยที่สุด 

5. การให้ค าแนะน า และสอน
งานท่านเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใน
การท างาน 

25 
(13.60) 

74 
(40.20) 

62 
(33.70) 

15 
(8.20) 

8 
(4.30) 

6. การถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ 
ให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

26 
(14.10) 

72 
(39.10) 

60 
(32.60) 

18 
(9.80) 

8 
(4.30) 

7. การสนับสนุนให้บุคลากร
วางแผนพัฒนาตนเองเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

21 
(11.40) 

79 
(42.90) 

58 
(31.50) 

21 
(11.40) 

5 
(2.70) 

 
จากตารางที่  4 พบว่าระดับความพอใจของบุคลากรภายในส านักงานปลัดกระทรวงการคลังด้าน                   
ผู้บังคับบัญชา มีดังต่อไปนี้ 
1.  บุคลากรพอใจมากเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆอย่างชัดเจน (ร้อยละ 44.60) รองลงมา
พอใจปานกลาง (ร้อยละ 32.60) และพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 17.90) 
2.  บุคลากรพอใจมากส าหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้น า
หน่วยงาน (ร้อยละ 39.70) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 37.00) และพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 
10.90) 
3.  บุคลากรพอใจมากเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกันเองกับบุคลากร และเมื่อประสบปัญหาในการ
ท างานผู้ปฏิบัติงานสามารถปรึกษาหารือได้ (ร้อยละ 40.80) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 28.80) 
และพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 15.80) 
4.  บุคลากรพอใจมากเกี่ยวกับการให้ความเสมอภาคต่อบุคลากรภายในองค์กร ยอมรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของบุคลากร (ร้อยละ 42.40) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 30.40) และพอใจมากที่สุด 
(ร้อยละ 15.80) 
5.  บุคลากรพอใจมากส าหรับการให้ค าแนะน า และสอนงานท่านเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการท างาน              
(ร้อยละ 40.20) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 33.70) และพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 13.60) 
6.  บุคลากรพอใจมากเกี่ยวกับการถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ ให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 39.10) 
รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 32.60) และพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 14.10) 
7.  บุคลากรพอใจมากส าหรับการสนับสนุนให้บุคลากรวางแผนพัฒนาตนเองเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง (ร้อยละ 42.90) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 31.50) พอใจมากที่สุดและน้อย (ร้อยละ 
11.40) 
 
 



 

ด้านที่ 5 ระดับความพอใจในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานและการสร้างความผาสุก  
ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรประเด็น ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
 
ตารางท่ี 5  ระดับความพอใจของบุคลากรภายในส านักงานปลัดกระทรวงการคลังด้าน การเสริมสร้าง
แรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

 

ระดับความพอใจ 
พอใจ 

มากที่สุด 
พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ปานกลาง 

พอใจ 
น้อย 

พอใจ 
น้อยที่สุด 

1. การก าหนดค่าตอบแทน และ
สวัสดิการอย่างเหมาะสมกับ
ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ 

9 
(4.90) 

56 
(30.40) 

85 
(42.60) 

25 
(13.60) 

9 
(4.90) 

2. ความพอใจกับเงินเดือนของ
ท่านเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากร
ในสายอาชีพอ่ืนๆ ที่มีวุฒิ
การศึกษาเหมือนท่าน 

8 
(4.30) 

57 
(31.00) 

81 
(44.00) 

26 
(14.10) 

12 
(6.50) 

3. การจัดสวัสดิการให้แก่
บุคลากรที่หลากหลายและ
เหมาะสม 

9 
(4.90) 

53 
(28.80) 

80 
(43.50) 

25 
(13.60) 

17 
(9.20) 

4. การเบิกค่ารักษาพยาบาลและ
สวัสดิการต่างๆ อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

17 
(9.20) 

80 
(43.50) 

64 
(34.80) 

14 
(7.60) 

9 
(4.90) 

5. การสนับสนุน ยกย่อง ให้
รางวัล แก่บุคลากร/ทีมงาน ที่มี
การพัฒนาการเรียนรู้ สร้าง
นวัตกรรม หรือที่มีผลการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

13 
(7.10) 

64 
(34.80) 

78 
(42.40) 

20 
(10.90) 

9 
(4.90) 

6. การน าผลการได้รับรางวัล
ต่างๆของบุคลากรไป
ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในแต่ละรอบการ
ประเมินอย่างเป็นรูปธรรม 

9 
(4.90) 

56 
(30.40) 

83 
(45.10) 

25 
(13.60) 

11 
(6.00) 

 
จากตารางที่  5 พบว่าระดับความพอใจของบุคลากรภายในส านักงานปลัดกระทรวงการคลังด้าน                   
การเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีดังต่อไปนี้ 



 

1.  บุคลากรพอใจปานกลางเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการอย่างเหมาะสมกับปริมาณงาน
หรือภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ (ร้อยละ 42.60) รองลงมาพอใจมาก (ร้อยละ 30.40) และพอใจน้อย (ร้อย
ละ 13.60) 
2.  บุคลากรพอใจปานกลางส าหรับความพอใจกับเงินเดือนของท่านเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรในสาย
อาชีพอ่ืนๆ ที่มีวุฒิการศึกษาเหมือนท่าน (ร้อยละ 44.00) รองลงมาพอใจมาก (ร้อยละ 31.00) และพอใจ
น้อย (ร้อยละ 14.10) 
3.  บุคลากรพอใจปานกลางเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรที่หลากหลายและเหมาะสม (ร้อยละ 
43.50) รองลงมาพอใจมาก (ร้อยละ 28.80) และพอใจน้อย (ร้อยละ 13.60) 
4.  บุคลากรพอใจมากเกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการต่างๆ อย่างสะดวกและรวดเร็ว (ร้อย
ละ 43.50) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 34.80) และพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 9.20) 
5.  บุคลากรพอใจปานกลางส าหรับการสนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากร/ทีมงาน ที่มีการพัฒนาการ
เรียนรู้ สร้างนวัตกรรม หรือที่มีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 42.40) รองลงมาพอใจมาก 
(ร้อยละ 34.80) และพอใจน้อย (ร้อยละ 10.90) 
6.  บุคลากรพอใจปานกลางเกี่ยวกับการน าผลการได้รับรางวัลต่างๆของบุคลากรไปประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการในแต่ละรอบการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม (ร้อยละ 45.10) รองลงมาพอใจมาก (ร้อย
ละ 30.40) และพอใจน้อย (ร้อยละ 13.60) 
 

ด้านที่ 6 ระดับความพอใจในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานและการสร้างความผาสุก  
ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรประเด็น ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
ตารางท่ี 6 ระดับความพอใจของบุคลากรภายในส านักงานปลัดกระทรวงการคลังด้านสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

ด้านสถานที่และ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 

 

ระดับความพอใจ 
พอใจ 

มากที่สุด 
พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ปานกลาง 

พอใจ 
น้อย 

พอใจ 
น้อยที่สุด 

1. สภาพแวดล้อม และ
บรรยากาศทั่วไปในที่ท างาน เช่น 
เสียง แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ
มีความเหมาะสมและส่งเสริมให้
ท่านท างานสะดวก 

16 
(8.70) 

66 
(35.90) 

72 
(39.10) 

17 
(9.20) 

13 
(7.10) 

2. อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมทั่วๆไปขององค์กร 
ที่มีลักษณะท าให้เกิดความ
กระตือรือร้นในการท างาน 

9 
(4.90) 

64 
(34.80) 

86 
(46.70) 

17 
(9.20) 

8 
(4.30) 



 

ด้านสถานที่และ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 

 

ระดับความพอใจ 
พอใจ 

มากที่สุด 
พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ปานกลาง 

พอใจ 
น้อย 

พอใจ 
น้อยที่สุด 

3. การจัดบริการหรือสิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ห้องพัก 
ห้องน้ า ห้องส้วม ที่เพียงพอกับ
ความต้องการ 

13 
(7.10) 

65 
(35.30) 

66 
(35.90) 

26 
(14.10) 

14 
(7.60) 

4. การจัดสถานที่ในการท างาน
เป็นสัดส่วน สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสะดวกต่อการท างาน 

16 
(8.70) 

71 
(38.60) 

74 
(40.20) 

18 
(9.80) 

5 
(2.70) 

5. มาตรการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในที่ท างาน 

18 
(9.80) 

75 
(40.80) 

66 
(35.90) 

17 
(9.20) 

8 
(4.30) 

6. วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
มีจ านวนที่เพียงพอและมีความ
สะดวกที่จะน ามาใช้ 

22 
(12.00) 

83 
(45.10) 

54 
(29.30) 

21 
(11.40) 

4 
(2.20) 

7. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง และช่วยให้ในสืบค้น
ความรู้ที่ใช้ในการท างานและ
พัฒนาตนเองได้ง่าย  สะดวก และ
รวดเร็ว 

31 
(16.80) 

89 
(48.40) 

52 
(28.30) 

6 
(3.30) 

6 
(3.30) 

8. มีแหล่งเรียนรู้  เช่น ห้องสมุด                
มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ ที่
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

13 
(7.10) 

47 
(25.50) 

73 
(39.70) 

37 
(20.10) 

14 
(7.60) 

 
จากตารางที่  6 พบว่าระดับความพอใจของบุคลากรภายในส านักงานปลัดกระทรวงการคลังด้าน                   
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มีดังต่อไปนี้ 
1.  บุคลากรพอใจปานกลางเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และบรรยากาศท่ัวไปในที่ท างาน เช่น เสียง  
แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศมีความเหมาะสมและส่งเสริมให้ท่านท างานสะดวก  (ร้อยละ 39.10) รองลงมา
พอใจมาก (ร้อยละ 35.90) และพอใจน้อย (ร้อยละ 9.20) 
2.  บุคลากรพอใจปานกลางส าหรับอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมทั่วๆไปขององค์กร ที่มีลักษณะท าให้
เกิดความกระตือรือร้นในการท างาน (ร้อยละ 46.70) รองลงมาพอใจมาก (ร้อยละ 34.80) และพอใจน้อย 
(ร้อยละ 9.20) 



 

3.  บุคลากรพอใจปานกลางเกี่ยวกับการจัดบริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ห้องพัก ห้องน้ า 
ห้องส้วม ที่เพียงพอกับความต้องการ (ร้อยละ 35.90) รองลงมาพอใจมาก (ร้อยละ 35.30) และพอใจ
น้อย (ร้อยละ 14.10) 
4.  บุคลากรพอใจปานกลางเกี่ยวกับการจัดสถานที่ในการท างานเป็นสัดส่วน สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
สะดวกต่อการท างาน (ร้อยละ 40.20) รองลงมาพอใจมาก (ร้อยละ 38.60) และพอใจน้อย (ร้อยละ 
9.80) 
5.  บุคลากรพอใจมากส าหรับมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในที่ท างาน (ร้อยละ 40.80) 
รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 35.90) และพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 9.80) 
6.  บุคลากรพอใจมากเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีจ านวนที่เพียงพอและมีความสะดวกที่จะ
น ามาใช้ (ร้อยละ 45.10) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 29.30) และพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 12.00) 
7.  บุคลากรพอใจมากส าหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และ
ช่วยให้ในสืบค้นความรู้ที่ใช้ในการท างานและพัฒนาตนเองได้ง่าย  สะดวก และรวดเร็ว (ร้อยละ 48.40) 
รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 28.30) พอใจมากที่สุดและน้อย (ร้อยละ 16.80) 
8. บุคลากรพอใจปานกลางส าหรับการมีแหล่งเรียนรู้  เช่น ห้องสมุด  มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ ที่เหมาะสม
ต่อการเรียนรู ้(ร้อยละ 39.70) รองลงมาพอใจมาก (ร้อยละ 25.50) พอใจน้อย (ร้อยละ 20.10) 
 

ด้านที่ 7 ระดับความพอใจในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานและการสร้างความผาสุก  
ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรประเด็น ด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร 
 
ตารางท่ี 7  ระดับความพอใจของบุคลากรภายในส านักงานปลัดกระทรวงการคลังด้านความพยายามทุ่มเท
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 

ด้านความพยายามทุ่มเท
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับความพอใจ 
พอใจ 

มากที่สุด 
พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ปานกลาง 

พอใจ 
น้อย 

พอใจ 
น้อยที่สุด 

1. การปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์และความส าเร็จของ
องค์กร 

24 
(13.00) 

87 
(47.30) 

60 
(32.60) 

8 
(4.30) 

5 
(2.70) 

2. การเต็มใจและยินดีที่จะปฏิบัติ
ตามนโยบายขององค์กรอย่าง
เคร่งครัด 

26 
(14.10) 

85 
(46.20) 

59 
(32.10) 

10 
(5.40) 

4 
(2.20) 



 

ด้านความพยายามทุ่มเท
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับความพอใจ 
พอใจ 

มากที่สุด 
พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ปานกลาง 

พอใจ 
น้อย 

พอใจ 
น้อยที่สุด 

3. การสรุปบทเรียนและวางแผน
ที่จะพัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

17 
(9.20) 

76 
(41.30) 

74 
(40.20) 

13 
(7.10) 

4 
(2.20) 

4. ความคิดริเริ่มวิธีการต่างๆ เพ่ือ
ใช้ในการปรับปรุงการท างานให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

19 
(10.30) 

74 
(40.20) 

71 
(38.60) 

15 
(8.20) 

5 
(2.70) 

5. การเต็มใจที่จะท างานต่อให้
เสร็จ ถึงแม้ว่าจะเลยเวลาเลิกงาน
ไปแล้ว หรือน างานไปท าต่อที่
บ้าน 

22 
(12.00) 

81 
(44.00) 

59 
(32.10) 

17 
(9.20) 

5 
(2.70) 

6. การน าความรู้ที่ได้จากการ
เรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งจากภายนอกและภายใน
องค์กรมาใช้ในการพัฒนางาน
และปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

17 
(9.20) 

83 
(45.10) 

71 
(38.60) 

11 
(6.00) 

2 
(1.10) 

 
จากตารางที่  7 พบว่าระดับความพอใจของบุคลากรภายในส านักงานปลัดกระทรวงการคลังด้าน                   
ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีดังต่อไปนี้ 
1.  บุคลากรพอใจมากเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์และความส าเร็จขององค์กร (ร้อยละ 47.30) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 32.60) และ
พอใจมากที่สุด (ร้อยละ 13.00) 
2.  บุคลากรพอใจมากส าหรับการเต็มใจและยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรอย่างเคร่งครัด (ร้อยละ 
46.20) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 32.10) และพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 14.10) 
3.  บุคลากรพอใจมากเกี่ยวกับการสรุปบทเรียนและวางแผนที่จะพัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้น  (ร้อยละ 
41.30) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 40.20) และพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 9.20) 
4.  บุคลากรพอใจมากส าหรับความคิดริเริ่มวิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา (ร้อยละ 40.20) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 38.60) และพอใจมากที่สุด (ร้อย
ละ 10.30) 
5.  บุคลากรพอใจมากส าหรับการเต็มใจที่จะท างานต่อให้เสร็จ ถึงแม้ว่าจะเลยเวลาเลิกงานไปแล้ว หรือน า
งานไปท าต่อที่บ้าน (ร้อยละ 44.00) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 32.10) และพอใจมากที่สุด (ร้อย
ละ 12.00) 



 

6.  บุคลากรพอใจมากเกี่ยวกับการน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากภายนอก
และภายในองค์กรมาใช้ในการพัฒนางานและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  (ร้อยละ 45.10) รองลงมา
พอใจปานกลาง (ร้อยละ 38.60) และพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 9.20) 
 

ด้านที่ 8 ระดับความพอใจในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานและการสร้างความผาสุก  
ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรประเด็น ด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร 
 
ตารางท่ี 8 ระดับความพอใจของบุคลากรภายในส านักงานปลัดกระทรวงการคลังด้านความภาคภูมิใจและ
จงรักภักดีต่อองค์กร 
 

ด้านความภาคภูมิใจและ
จงรักภักดีต่อองค์กร 

ระดับความพอใจ 
พอใจ 

มากที่สุด 
พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ปานกลาง 

พอใจ 
น้อย 

พอใจ 
น้อยที่สุด 

1. เมื่อองค์กรของท่านมีการ
พัฒนามากข้ึน บุคลากรในองค์กร
มีความภาคภูมิใจตามไปด้วย 
 

34 
(18.50) 

94 
(51.10) 

47 
(25.50) 

8 
(4.30) 

1 
(0.50) 

2. ความภาคภูมิใจและยินดีจะ
บอกกับผู้อ่ืนว่าท างานท่ีองค์กร
แห่งนี้  

38 
(20.70) 

87 
(47.30) 

50 
(27.20) 

6 
(3.30) 

3 
(1.60) 

3. ความภูมิใจเมื่อได้ยินบุคคลอื่น
กล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี  

45 
(24.50) 

98 
(53.30) 

36 
(19.60) 

4 
(2.20) 

1 
(0.50) 

4. บุคลากรในหน่วยงานมี
พฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีท่ีช่วย
ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร
อย่างสม่ าเสมอ  

20 
(10.90) 

97 
(52.70) 

56 
(30.40) 

9 
(4.90) 

2 
(1.10) 

5. บุคลากรในหน่วยงานมีความ
ซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์กร 
โดยค านึงถึงประโยชน์ขององค์กร
เป็นที่ตั้ง 

20 
(10.90) 

101 
(54.90) 

49 
(26.60) 

11 
(6.00) 

3 
(1.60) 

 
จากตารางที่  8 พบว่าระดับความพอใจของบุคลากรภายในส านักงานปลัดกระทรวงการคลังด้านความ
ภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร มีดังต่อไปนี้ 
1.  บุคลากรพอใจมากเมื่อองค์กรของท่านมีการพัฒนามากขึ้น บุคลากรในองค์กรมีความภาคภูมิใจตามไปด้วย 
(ร้อยละ 51.10) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 25.50) และพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 18.50) 



 

2.  บุคลากรพอใจมากส าหรับความภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกับผู้อ่ืนว่าท างานท่ีองค์กรแห่งนี้  (ร้อยละ 
47.30) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 27.20) และพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 20.70) 
3.  บุคลากรพอใจมากส าหรับความภูมิใจเมื่อได้ยินบุคคลอื่นกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี (ร้อยละ 53.30) 
รองลงมาพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 24.50) และพอใจปานกลาง (ร้อยละ 19.60) 
4.  บุคลากรพอใจมาก เมื่อบุคลากรในหน่วยงานมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีท่ีช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
องค์กรอย่างสม่ าเสมอ  (ร้อยละ 52.70) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 30.40) และพอใจมากที่สุด 
(ร้อยละ 10.90) 
5.  บุคลากรพอใจมาก เมื่อบุคลากรในหน่วยงานมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์กร โดยค านึงถึง
ประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง (ร้อยละ 54.90) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 26.60) และพอใจมาก
ที่สุด (ร้อยละ 10.90) 
 

ด้านที่ 9 ระดับความพอใจในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานและการสร้างความผาสุก  
ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรประเด็น ด้านการด ารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
 
ตารางท่ี 9 ระดับความพอใจของบุคลากรภายในส านักงานปลัดกระทรวงการคลังด้านการด ารงสมาชิกภาพ
และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
 

ด้านการด ารงสมาชิกภาพ 
และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

ระดับความพอใจ 
พอใจ 

มากที่สุด 
พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ปานกลาง 

พอใจ 
น้อย 

พอใจ 
น้อยที่สุด 

1. การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ  

15 
(8.20) 

100 
(54.30) 

53 
(28.80) 

12 
(6.50) 

4 
(2.20) 

2. การรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร  

19 
(10.30) 

87 
(47.30) 

65 
(35.30) 

11 
(6.00) 

2 
(1.10) 

3. การตั้งใจที่จะปฏิบัติงานกับ
องค์กรนี้จนกว่าจะเกษียณอายุ  

20 
(10.90) 

73 
(39.70) 

67 
(36.40) 

16 
(8.70) 

8 
(4.30) 

4. การไม่คิดจะไปปฏิบัติงานที่
องค์กรอื่น แม้ว่าจะได้รับต าแหน่ง
และเงินเดือนที่ดีกว่า  

7 
(3.80) 

50 
(27.20) 

80 
(43.50) 

28 
(15.20) 

19 
(10.3 0) 

5. ความพึงพอใจของท่านต่อการ
ท างานในส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

24 
(13.00) 

90 
(48.90) 

61 
(33.20) 

5 
(2.70) 

4 
(2.20) 

 



 

จากตารางที่ 9 พบว่าระดับความพอใจของบุคลากรภายในส านักงานปลัดกระทรวงการคลังด้านการด ารง
สมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีดังต่อไปนี้ 
1.  บุคลากรพอใจมาก ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร อย่างสม่ าเสมอ (ร้อยละ 54.30) 
รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 28.80) และพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 8.20) 
2.  บุคลากรพอใจมากส าหรับการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร   (ร้อยละ 47.30) รองลงมาพอใจปาน
กลาง (ร้อยละ 35.30) และพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 10.30) 
3.  บุคลากรพอใจมากส าหรับการตั้งใจที่จะปฏิบัติงานกับองค์กรนี้จนกว่าจะเกษียณอายุ  (ร้อยละ 39.70) 
รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 36.40) และพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 10.90) 
4.  บุคลากรพอใจปานกลาง เกี่ยวกับการไม่คิดจะไปปฏิบัติงานที่องค์กรอื่น แม้ว่าจะได้รับต าแหน่งและ
เงินเดือนที่ดีกว่า (ร้อยละ 43.50) รองลงมาพอใจมาก (ร้อยละ 27.20) และพอใจน้อย (ร้อยละ 15.20) 
5.  บุคลากรพอใจมาก ส าหรับความพึงพอใจของท่านต่อการท างานในส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
(ร้อยละ 48.90) รองลงมาพอใจปานกลาง (ร้อยละ 33.20) และพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 13.00) 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานและการสร้างความผาสุกความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กร 

1. ขอให้มีการปรับปรุงหรือพัฒนาองค์กรด้วยความจริงใจ 
2. บุคลากรในส านักงานปลัดกระทรวงการคลังมีหลากหลาย องค์กรขาดกลยุทธ์ในการสื่อสาร ท าให้ทุกคน
ไม่รู้เป้าหมายขององค์กร ไม่รู้ทิศทางขององค์กร  
3. ปัจจุบันลูกจ้างชั่วคราวมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น กว่าข้าราชการและพนักงานราชการ ข้อดีคือได้ผู้ที่มีความรู้
เรียนจบใหม่ แต่ข้อเสียคือ พอเริ่มช านาญและปฏิบัติงานได้ดี ก็จะลาออกจากหน่วยงานไปท างานที่อ่ืน  
4. การผลักดัน ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรของผู้บริหารระดับต้นและกลาง                       
มีความส าคัญมากและควรมุ่งเน้น 
5. ควรน าผลการประเมินจากแบบสอบถามไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานและการสร้างความผาสุก 
ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ในช่วงครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2560 ด้วย 
6. หน่วยงานต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาจิตใจทุกคนในองค์กร 
7. อยากให้มีการปรับอัตราเงินเดือน การข้ึนเงินเดือนในแต่ละปี หรือการบรรจุลูกจ้างชั่วคราว เป็นพนักงาน
ราชการ หรือมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกับข้าราชการ คงดีมากๆ ค่ะ เพราะหนูเองเป็นคนหนึ่งที่รักหน่วยงานนี้ 
อยากอยู่ไปจนเกษียณอายุ 
8. เห็นควรให้มีการพัฒนาปรับปรุงงาน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละรอบการประเมินเลื่อน
เงินเดือน ตามแนวทางปฏิบัติที่ก.พ.ได้วางแนวทางไว้ คือให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตกลงท า
ตัวชี้วัดกันไว้ ตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน กล่าวคือ เดือนตุลาคม/เมษายน และพอใกล้สิ้นรอบการประเมินจึง
ให้ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชามาประเมินคะแนนกัน  
9. เห็นควรให้มีการพัฒนาปรับปรุงงานด้านการเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ ให้มีการจัดท าบัญชีของ
เจ้าหน้าที่ในสายงานต่างๆว่า ท่านใดอยู่ในเกณฑ์จะสามารถประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับได้ และให้มีการ
แจ้งเตือนในการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ (อาทิเลื่อนระดับ ช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ ให้มีการน ารายชื่อ



 

เจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะสามารถรับการประเมินข้ึนมาประกาศ และจัดให้มีการสอบเพื่อเลื่อนต าแหน่ง
นั้นๆโดยอาจจะให้ กพ. จัดสอบ โดยใช้ข้อสอบส าหรับวิชาชีพนั้นๆ)  
10. เห็นควรให้มีการพัฒนาปรับปรุงงานด้านการพัฒนาบุคคล ขอเสนอให้มีการน า ว.17 ประสบการณ์ท่ี
หลากหลายของสายงาน (หนังสือเวียน ก.พ.) มาใช้บังคับ โดยจัดให้มีการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานส าหรับ
ต าแหน่งหน้าที่นั้นๆ และให้มีการเขียนตัวชี้วัดส าหรับต าแหน่งหน้าที่นั้นๆด้วย และเมื่อมีการปรับเปลี่ยน
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่เข้าสู่ต าแหน่งนั้นๆสามารถน าคู่มือที่ เจ้าหน้าที่คนก่อนท าไว้เพ่ือประกอบการท างาน
ต่อไป   
11. เห็นควรให้มีการพัฒนาปรับปรุงงานด้านสายงานการบังคับบัญชาขอเสนอให้มีการจัดสายงานบังคับ
บัญชาให้สั้นที่สุดโดยขอให้มีการมอบหมาย/มอบอ านาจให้ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป สามารถเซ็นหนังสือเพ่ือ
น าเสนอต่อรองปลัดฯโดยตรงได้ รวมถึงให้มีการเซ็นหนังสือที่ไม่จ าต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเพ่ือแจ้ง
ไปยังหน่วยงานภายนอกได้  
12.เห็นควรให้มีการพัฒนาปรับปรุงงานด้านอุปกรณ์it ขอเสนอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใช้คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
ในระดับเดียวกัน มิใช่ในหน่วยเดียวกันมีกลุ่มหนึ่งใช้itใหม่ แต่อีกกลุ่มใช้อุปกรณ์เก่าโบราณหรือที่ตกยุคไป
แล้ว เป็นต้น  
13.เห็นควรให้มีการพัฒนาปรับปรุงงานด้านความจงรักภักดีกับองค์กร ขอเสนอให้มีการหารือแบบ 360 
องศา โดยขอให้ผู้บริหาร อาทิ ท่านปลัดกระทรวงการคลัง ผู้บริหารระดับสูง มาจับเขาคุยกันกับข้าราชการ
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการงาน ฯลฯ 
14. ในเรื่องของการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรเพื่อทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง หรือเกษียณอายุ อยาก
ให้มีความรวดเร็วกว่านี้เนื่องจากท่ีผ่านมาใช้เวลาในการสรรหาเป็นระยะเวลานานมาก มีผลท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานลดลง เพราะเป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญยิ่ง และในการประเมินความรู้ 
ความสามารถ เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งต่างๆ ขอให้อยู่บนพื้นฐานแห่งความถูกต้อง เหมาะสม มีความยุติธรรม เพื่อ
สร้างเชื่อมั่นในเกณฑ์การประเมินให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้ 
15. เรื่องการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคคลเพื่อทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง ในทุกกรณี อยากให้มีความรวดเร็ว
กว่านี้ เนื่องจากที่ผ่านมาใช้เวลาในการสรรหาเป็นเวลานานมาก ซึงในต าแหน่งที่มีความส าคัญอาจท าให้เกิด
ความเสียหายได้ และในการประเมินควรใช้ความยุติธรรมในการประเมินโดยดูจากความรู้ ความสามารถ 
เป็นหลัก 
16. การประเมินผลการปฏิบัติงานขอให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และควรชี้แจงผู้ถูก
ประเมินเป็นรายบุคคล ให้รับทราบ และพูดคุยกัน เพ่ือน าไปสู้การพัฒนาการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น มากกว่าการ
ลงนามรับทราบอย่างเดียว 
17. อยากให้ผู้บังคับบัญชาในสายงาน มีการรับฟัง, การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความยุติธรรม 
18. การเชิญชวนให้ตอบแบบสอบถามเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานและการสร้างความผาสุกความ
ผูกพันของบุคลากรต่อองค์เม่ือได้รับข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามแล้วควรจะน ามาท าให้เกิดเป็นรูปธรรมก็
จะเกิดประโยชน์ได้ 
19. อยากให้เห็นความส าคัญของลูกจ้างชั่วคราวบ้าง 
20. อยากให้มีพ้ืนที่ส าหรับล้างจานเพื่อความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 



 

21. คาดหวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
 
22. ควรมีการหมุนเวียนงานในต าแหน่งที่สามารถหมุนเวียนได้ ( Job Rotation) เพ่ือให้ข้าราชการเรียนรู้
งานในหลายๆด้านในทางลึกก่อนก้าวขึ้นเป็นระดับบริหาร ผู้บังคับบัญชา 
23. ควรขอนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงให้สามารถหมุนเวียน ข้าราชการบางต าแหน่ง เช่น นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน  นักทรัพยากรบุคคล  นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานระดับ
กรมต่างๆในสังกัดกระทรวงการคลังตามความเหมาะสม เพ่ือเรียนรู้งานในภาพรวมภายใต้บริบท
สภาพแวดล้อมที่ต่างกัน 
24. ควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานทั้งในระดับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้เกิดความรอบรู้ 
สามารถแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆในสังกัดกระทรวงการคลังได้ 
25. เรื่องของทางเจริญก้าวหน้า ควรต้องให้มีตัวแทนของสายงานได้มีโอกาสเข้าร่วมรับทราบและแสดง
ความคิดเห็นเบื้องต้นบ้าง มิฉะนั้นผู้รับผิดชอบก็จะจัดตามวิธีการของตน ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมและไม่เป็น
ธรรมได้เพราะท่ีผ่านมาทางเจริญก้าวหน้าเป็นการพิจารณาให้เฉพาะเจาะจงบุคคลเป็นส่วนใหญ่ มิได้ค านึงถึง
สายงานอย่างแท้จริง 
26. รู้สึกว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบการท างานของทางราชการ ที่มีการท างานที่ช้ากว่าจะผ่านหลาย
ขั้นตอน   การจัดสรรงบประมาณที่ไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (อาจเพราะข้อจ ากัดเรื่องระเบียบ) การท างาน
ที่ไม่ชัดเจนซึ่งอาจเกิดจากการถ่ายทอดระหว่างบนลงล่าง การยึดติดกับรูปแบบของเอกสารมากไปซึ่ง
บางครั้งก็ต้องมีงานเร่งด่วน การยึดติดกับวัฒนธรรมองค์กรเดิมๆซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย 
27.ขอฝากให้มีการแบ่งส่วนราชการ/จัดตั้งองค์กรรูปแบบใหม่ กล่าวคือ ให้มีชั้นการบังคับบัญชาที่สั้นที่สุด 
เพ่ือสะดวกต่อการปฏิบัติงาน  
28.ให้มีการมอบหมาย/มอบอ านาจ ในการปฏิบัติราชการแทน ทั้งนี้ เพื่อให้งานส าเร็จเสร็จสิ้นโดยเร็ว  
29.ให้มีการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพ่ือสะดวกในการย้ายงาน โดยเมื่อมีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งนั้นใหม่ ก็จะสามารถท างานโดยศึกษาจากคู่มือในการปฏิบัติงานนั้นๆได้  
30.ให้มีการจัดตั้งเครือข่ายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในด้านนั้นๆโดยเฉพาะ อาทิ เครือข่ายนักทรัพยากรบุคคล 
นักกฎหมาย เจ้าหน้าที่พัสดุฯลฯ  

………………………………………………. 
 



(1) 
 

ช่ือวจัิย : การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรส านกังานปลดัต่อการปฏิบติังาน และ

การใหบ้ริการของส านกับริหารทรัพยากรบุคคล 

ผู้วจัิย :   นางสาวรัตนา ศรีแสงทรัพย์  

คณะ :   วทิยาลยัรัฐกิจ  

อาจารย์ทีป่รึกษา : ผศ.ดร.ชาญชยั จิตรเหล่าอาพร 

บทคดัยอ่ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรส านกังานปลดัต่อการ

ปฏิบติัใหบ้ริการของส านกับริหารทรัพยากรบุคคล2 . เพื่อศึกษาเปรียบเทียบศึกษาความพึงพอใจของ

บุคลากรส านกังานปลดัต่อการใหบ้ริการของส านกับริหารทรัพยากรบุคคล 

 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใช้  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่  ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั

จ านวน 187 คนซ่ึงใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบ สูตรยามาเน่ ( Yamane) คร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม มี

ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ และมาตราส่วนประเมิณค่า 5 ระดบั และแบบสอบถามปลายเปิด 

ซ่ึงผูว้จิยัสร้างข้ึนเองวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป spss สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบค่า ( t-test) 

และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย

เป็นรายคู่ดว้ยวธีิผลต่างนยัส าคญั (Least Significant Difference: LSD) 

 ผลการวจิยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 128 คน 

คิดเป็นร้อยละ 68.4มีอาย ุ31-40 ปี จ  านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9มีระยะเวลาการท่ีท างาน สป.กค. 

เป็นระยะเวลา 1-10 ปี จ  านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 ต าแหน่งเป็นขา้ราชการระดบั ช านาญการ/

งาน/ช านาญการพิเศษ จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7สังกดัอยุห่น่วยงาน สบก.  จ านวน 57 คน คิด

เป็นร้อยละ 30.5ความพึงพอใจของบุคลากรส านกังานปลดัต่อการปฏิบติังาน และการใหบ้ริการของ

ส านกับริหารทรัพยากรบุคคล ภาพรวมความพึงอใจ ของบุคลากรส านกังานปลดัต่อการปฏิบติังาน และ

การใหบ้ริการของส านกับริหารทรัพยากรบุคคลอยูใ่นระดบัดี ( X =3.6683) 



(2) 
 

 ผลเปรียบเทียบ การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรส านกังานปลดัต่อการปฏิบติังาน และ  

การใหบ้ริการของส านกับริหารทรัพยากรบุคคลโดยจ าแนกตามปัจจยัพบวา่ในส่วน เพศ อาย ุระยะเวลา

การท่ีท างาน สป.กค. และต าแหน่งปัจจุบนั ไม่มีความแตกต่างกนัจึงปฏิเสธสมมติฐานการวจิยั แต่ใน

ส่วนหน่วยงานท่ีท่านสังกดั มีความแตกต่างกนัจึงยอมรับสมมติฐาน 

 ขอ้เสนอแนะความพึงพอใจจองบุคลากรส านกังานปลดัต่อการปฏิบติังาน และการใหบ้ริการ

ของส านกับริหารทรัพยากรบุคคลโดยภาพรวมมีดงัน้ี   1) คารมีการพฒันาเจา้หนา้ท่ีอยา่งเป็นระบบและ

ทนัสมยัในเร่ืองการบริหารและพฒันาบุคลากร  2) เจา้หนา้ท่ีควรมีการติดต่อร่วมมือกบับุคลากรกบั

หน่วยงานต่างๆ ในการแลกเปล่ียนความรู้หรือขอ้มูลดา้นการบริหารงานบุคคลอยา่งสม ่าเสมอ  3) ควรมี

การเปิดรับฟังขอ้คิดเห็นต่อการปฏิบติังานและใหบ้ริการ เช่น กล่องรับความเห็น  4) ในการใหบ้ริการ/

ติดต่อ สถานท่ีควรมีความสะดวกอยา่งเหมาะสมและเขา้ถึงไดง่้าย  5) ควรมีการจดัอบรมสัมมนาอยา่ง

สม ่าสมอใหต้รงความตอ้งการของบุคลากรและ สามารถสนบัสนุนใหบุ้คาลากร ท างานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน  6) ควรมีการจดัสรรบุคลากรส าหรับต าแหน่งต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสมตาม

ความรู้ความสามารถของบุคลากรตามระดบัชั้นงาน และในการจดัอตัราก าลงัของหน่วยงานต่างๆ ใหมี้

ความเหมาะสม อาทิ อตัราก าลงัขา้ราชการกบัอตัราก าลงัลูกจา้ง 
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