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บทนํา 
 

ความท้าทายของการบริหาร “คน” ในยุคที่แข่งขันกันด้วยทุนมนุษย์ มีความท้าทายที่สําคัญ คือ การที่จะ
บอกว่าหน่วยงานของเรามีทุนมนุษย์ที่ทําให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่าหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ แม้ว่า
วิธีการวัดและการประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลจะยากกว่าการวัดผลทางด้านอ่ืน แต่นักวิชาการหลายท่าน  
ก็ได้ให้ความสําคัญในการวัดและประเมินผลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  การประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
มีวัตถุประสงค์เพ่ือจะช่วยให้องค์กรทราบว่าจะใช้กําลังคนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคุ้มค่า
และช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและเป้าหมายที่ต้ังไว้ได้ตามหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Human Resource management)  
 

แนวทางหน่ึงในการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งแพร่หลายทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ คือ    
การประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบสมดุลตามหลักการของ Human Capital Scorecard เป็นการ
ประเมินระบบโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งหมด (Human Resource Architecture) ซึ่งเน้นความ
เช่ือมโยงของบุคคลผู้ปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์การบริหาร และผลการปฏิบัติงานขององค์กร อีกทั้งยังเห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลว่าเป็นการพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรให้สามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ต้ังไว้การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ในราชการพลเรือน โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับ ความพยายามที่จะวัดผลตอบแทนจากการ
ลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล  
 

การประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญซึ่งจะช่วยให้องค์กรทราบว่าจะใช้
กําลังคนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคุ้มค่าและช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและเป้าหมายที่ต้ังไว้ได้
อย่างไรเพ่ือให้ส่วนราชการทราบถึงสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลของตน “กรอบมาตรฐานความสําเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ๕ มิติ” ตามแนวทาง HR Scorecard ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไว้ ได้แก่ มิติที่ ๑  
ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ ๓  ประสิทธิผลของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล  มิติที่ ๔  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ ๕  คุณภาพชีวิต
และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน   
 

จากแนวคิดดังกล่าวสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้เห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ในการจัดทํา
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ ๕ ด้าน เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้สนองตอบต่อทิศทางเป้าหมายภารกิจ/ ยุทธศาสตร์ของสํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงานให้ทํางานอย่างมีเป้าหมาย และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตลอดจนเพ่ือ
เป็นกลไกด้านความพร้อมรับผิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบของกฎหมายและหลักคุณธรรม  รวมท้ัง
สามารถวัดผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม นําไปสู่การ
พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างต่อเน่ือง   
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ทั้งน้ี ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมตามแนวทาง HR Scorecard น้ัน 
ผู้บริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จะต้องให้ความสําคัญกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
บุคลากรกรมทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม ประกอบกับ
ความร่วมมือของข้าราชการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการตามแผน รวมท้ัง แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่กําหนดขึ้น จะต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง มีการกระบวนการติดตามและประเมินอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือทราบผลการดําเนินการในภาพรวมในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมว่าบรรลุผลสําเร็จตามเป้าประสงค์
ที่ต้ังไว้มากน้อยเพียงใด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)   ( 1 ) 

ส่วนที่  1 
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
1. หลกัการและแนวคดิเบื้องตน้ 
     เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 นับเป็นยุคของเศรษฐกิจคลื่นลูกที่สาม (Third Wave Economy)         
ซึ่งสภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างอยู่ในสังคมเศรษฐกิจที่
เน้นองค์ความรู้ (Knowledge Based Economy) ที่ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสินทรัพย์ (Intangible Assets) ของ
องค์กร ที่มีสภาพเป็นทุน (Human Capital) ซึ่งมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการบริหารเพ่ือสร้างคุณค่า (Value 
Creation) แก่องค์กร ต่อไปน้ีเป็นบทสรุปที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

    1.1 การเปลี่ยนแปลงดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล (ภาพประกอบ 1) 
การบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคแรกๆ (Personnel Administration) มีลักษณะเป็นการบริหารแบบที่

เน้นกระบวนการ ซึ่ง “ฝ่ายบุคคล” จะทํางานในลักษณะกิจกรรมประจําวันตามกระบวนการ ขั้นตอน และ
กฎระเบียบ ถัดมาเป็นยุค Personnel Management และ Human Resource Management ที่ยังมองคนเป็น
ทรัพยากรที่จะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นต้นทุนค่าใช้จ่าย (Human Costs) ขององค์กรมากกว่าที่จะ
มองว่าเป็นทุนที่สามารถเพ่ิมมูลค่าสําหรับการบริหาร (Human Capital) แต่ปัจจุบันน้ี การบริหารทรัพยากรบุคคล
(Human Capital Management) จะเน้นที่การเพ่ิมคุณค่าของผลผลิตให้กับองค์กรจึงมองคนในฐานะ “ทุน” ของ
องค์กรซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ “ค่าใช้จ่าย” 

 
 

                      
ภาพประกอบท่ี 1 



  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)   ( 2 ) 

    1.2 การปรบัเปลี่ยนกระบวนทศัน์ (ภาพประกอบ 2) 
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาผู้คนหรือองค์กรส่วนใหญ่มักไม่คํานึงถึงว่า การบริหารทรัพยากรบุคคลมีส่วนช่วยให้

องค์กรบรรลุเป้าหมาย พันธกิจได้อย่างไร เพราะการทํางานของฝ่ายบุคคลที่ผ่านมาในอดีตยังเป็นการเน้นขั้นตอน 
กระบวนการ และกฎระเบียบที่ซับซ้อนแข็งตัว ไม่ยืดหยุ่นและจ้องจับผิด ที่สําคัญได้แก่การบริหารที่ไม่เช่ือมโยงกับ
ทิศทางหรือเป้าหมายขององค์กร หากแต่จะเป็นการถ่วงการพัฒนาขององค์กรเสียด้วยซ้ําไป แต่ทว่าในปัจจุบัน
องค์กรต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและการแข่งขันที่รุนแรงจึงผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวความคิด
ในเรื่อง “การบริหารจัดการคน” ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งน้ี เพ่ือความอยู่รอดหรือความ
ได้เปรียบกว่าคู่แข่งน่ันเอง และกลไกที่สําคัญก็คือคนน่ันเองเพราะคนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะนําไปสู่การ
พัฒนาผลผลิตและการเรียนรู้ หากคนในองค์กรเก่งก็จะสร้างองค์กรให้มีความแข็งแกร่งและสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งอ่ืน  ๆ
ได้ในที่สุด 

 

 ด้วยเหตุที่การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่เริ่มหันมามุ่งเน้นความสอดคล้องกับการบริหารงานในส่วน
อ่ืนๆ ขององค์กร ก่อให้เกิดที่มาของแนวคิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิง  กลยุทธ์ (Strategic Human 
Resource Management: SHRM) ซึ่งหมายถึง การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร มีการจูงใจ และกําหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มุ่งสู่เป้าหมายพันธกิจขององค์กร 
 

                            
 
 ดังน้ัน  การบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่จึงเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบเชิงรุกที่เน้นบทบาท ซึ่ง
แตกต่างจากการบริหารงานบุคคลแบบเดิมที่เป็นการบริหารงานบุคคลเชิงรับมุ่งเน้นที่หน้าที่หรือกระบวนงาน สรุปได้
ดังน้ี 

 

          1) การบรหิารทรพัยากรบคุคลเชิงรบั (แบบเกา่) มีลักษณะดังน้ี 
 การบริหารแบบมุ่งเน้นงานธุรการงานบุคคล 
 กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลจะออกแบบเฉพาะเร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคลเท่าน้ัน 
 ลําดับความสําคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลมักจะสอดคล้องกับกิจกรรมประจําวัน 

(Routine) ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 หน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร 

ภาพประกอบท่ี 2 
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     2) การบรหิารทรัพยากรบคุคลเชิงรกุ (แบบใหม่) มีลักษณะที่สําคญัคอื 
 การบริหารแบบมุ่งเน้นการเพ่ิมผลผลิตโดยผ่านทรัพยากรบุคคล 
 กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนองค์กร 
 ลําดับความสําคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลต้องสอดคล้องกับลําดับความสําคัญของกลยุทธ์  

องค์กร 
 ผู้บริหารสายงาน/หน่วยงาน และหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลร่วมกันรบัผิดชอบในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
 

ผลการศึกษาในต่างประเทศระบุว่า ร้อยละ 85 ของผลประกอบการขององค์กรมาจากทุนมนุษย์ อย่างไร
ก็ตามทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่งที่เข้าใจและบริหารได้ยากที่สุด เน่ืองจากหาวิธีการวัดและประเมินผลได้ยากที่สุด
เช่นกัน David Norton กล่าวไว้ในหนังสือ The HR Scorecard: Linkage People, Strategy and 
Performance ซึ่งเขียนโดย Brian E. Becker, Mark A, Huselid และ Dave Ulrich สํานักพิมพ์ Harvard 
Business School Press, Boston, Massachusetts ค.ศ. 2001 ว่า หากไม่สามารถวัดประเมินทรัพยากรบุคคลได้ 
ก็จะไม่สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้   
 

ด้วยเหตุน้ี การประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่จะช่วยให้องค์กรทราบว่าจะ
ใช้กําลังคนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคุ้มค่าและช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและเป้าหมายได้
อย่างไร แนวทางหน่ึงในการประเมินสมรรถนะของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งมีความแพร่หลายทั้งใน
ภาคเอกชนและภาครัฐได้แก่ Human Capital Scorecard หรือการประเมินทรัพยากรบุคคลแบบสมดุล ที่เน้น
ความเ ช่ือมโยงของผู้ปฏิบั ติงาน  (People) ยุทธศาสตร์การบริหาร  (Strategy) และผลการปฏิ บั ติงาน 
(Performance) การประเมินดังกล่าวน้ีได้พัฒนาจากแนวคิดประเมินแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ของ 
David Norton & Robert Kaplan  
 

หนังสือ The HR Scorecard ดังกล่าวข้างต้น ได้พูดถึงการประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์กรภาคเอกชนหลายแห่งในต่างประเทศ เช่น บริษัท GTE (ขณะนี้เปลี่ยนช่ือเป็น Verizon) และบริษัท Sears 
เป็นต้น ผลจากการศึกษา ทําให้เกิดการกําหนดกรอบในการจัดทํา HR Scorecard ที่เห็นว่าหากองค์กรวัดผลการ
ประกอบการด้วย Balanced Scorecard การจะวัดประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลก็ควรจะมีองค์ประกอบ
ที่สําคัญดังน้ี 

 ระบบงานที่ก่อให้เกิดผลงานในระดับสูง 
 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 ประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลอันเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่องค์กรต้องบรรลุ โดยในแต่ละ

องค์ประกอบจะมีการกําหนดมาตรวัดและตัวช้ีวัดผลการดําเนินการที่เก่ียวข้องไว้ด้วย 
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2. HR Scorecard กับการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐของไทย 
HR Scorecard เป็นเคร่ืองมือสําหรับใช้ประเมินความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร          

เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาและเพ่ิมขีดสมรรถนะขององค์กรให้มีความเข้มแข็งและสอดรับกับภารกิจขององค์กร 
     สํานักงาน ก.พ. ในฐานะหน่วยงานหลักที่กํากับดูแลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานภาครัฐของ
ประเทศไทย ได้เล็งเห็นความจําเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานบุคคลของภาครัฐ ทั้งน้ี 
เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเพ่ือให้บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพในระดับ
มาตรฐานสากล ดังเหตุผลความจําเป็นที่สํานักงาน ก.พ. ได้วิเคราะห์ไว้ดังน้ี 
 1) ในการบริหารงานแบบบูรณาการ ส่วนราชการและจังหวัดจําเป็นต้องมีอิสระในการบริหารกําลังคนของ
ตนเอง เพราะความสําเร็จในการบริหารราชการขึ้นอยู่กับการที่ส่วนราชการมีกําลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะใน
จํานวนที่เหมาะสมกับภารกิจในปัจจุบันและพร้อมรับกับสภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
 2) ส่วนราชการและจังหวัดจําเป็นต้องมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความเข้มแข็งและมี
สมรรถนะสูง การบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ในกระบวนการ
บริหารราชการจึงไม่ได้เป็นแค่เพียงงานสนับสนุน แต่ต้องเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการ 
(Strategic Partner) ที่ทําหน้าที่ช่วยสนับสนุนให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรบุคคลในฐานะท่ีเป็นทุน (Human 
Capital) สําหรับการบริหารราชการเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ นโยบาย ภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามท่ีต้ังไว้ 
 3) การประเมินสมรรถนะระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล จะช่วยให้ผู้บริหารของส่วนราชการและ
จังหวัดซึ่งรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลในสังกัดโดยตรงได้ทราบสภาพปัจจุบันและปัญหาของการใช้
ทรัพยากรบุคคล อันจะนําไปสู่การพัฒนาผลการปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะช่วยให้บรรลุ
ภารกิจ และเป็นกลไกสําคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารทุกระดับตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานบริหารทรัพยากร
บุคคลได้พัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นเพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลได้ประโยชน์สูงสุด 
 4) การกระจายอํานาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับส่วนราชการได้ 
จําเป็นต้องมีกลไกที่กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกลางการบริหารทรัพยากรบุคคลกับส่วนราชการการ
ประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล อาจเป็นเครื่องมือสําหรับช่วยกําหนดทิศทางความสัมพันธ์
ดังกล่าวได้ โดยองค์กรกลางจะทําหน้าที่อํานวยความสะดวก ช่วยเหลือ แนะนําและให้คําปรึกษาตลอดจนกระตุ้น
จูงใจ มิใช่การควบคุม 

 

 3. ประโยชน์ของการนําระบบ HR Scorecard มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 3.1 เพ่ือให้สามารถพัฒนาระบบและสร้างกลไกการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนความคุ้มค่า
และความพร้อมรับผิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับส่วนราชการ อันจะเป็นช่องทางในการให้ข้อมูล
ย้อนกลับเก่ียวกับสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะช่วยให้ส่วนราชการ
สามารถบริหารกําลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือบรรลุภารกิจและเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
 3.2 เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเข้มแข็ง สามารถปฏิบัติงานในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์
ในการบริหารราชการได้ 
 3.3 เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถรับผิดชอบต่อยุทธศาสตร์และวิธีปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ได้ด้วยตนเอง โดยมีองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล (สํานักงาน ก.พ.) เป็นผู้ให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ และ
แนะนํา 
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4. องค์ประกอบของ HR Scorecard 
  สํานักงาน ก.พ. ได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์แบบแผนการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เก่ียวกับการ
ประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ จึงได้กําหนดองค์ประกอบของ
การประเมินผลสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัดไว้ 4 ส่วนดังน้ี  
 

        go.th

องคป์ระกอบของระบบ HR Scorecardองคป์ระกอบของระบบองคป์ระกอบของระบบ  HR ScorecardHR Scorecard

1. มาตรฐานความสาํเร็จของระบบบริหารทรพัยากรบุคคล

(HR Standard for Success)
1. มาตรฐานความสาํเร็จของระบบบริหารทรพัยากรบุคคล

(HR Standard for Success)

2. ปัจจยัท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จ  (Critical Success 
Factors)

2. ปัจจยัท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จ  (Critical Success 
Factors)

3. มาตรวดัและตวัช้ีวดัความสาํเร็จ  (Measures and 
Indicators)

3. มาตรวดัและตวัช้ีวดัความสาํเร็จ  (Measures and 
Indicators)

4. ผลการดาํเนินงาน  (Evidence, Application 
and Reports)

4. ผลการดาํเนินงาน  (Evidence, Application 
and Reports)

 
 

 มาตรฐานความสําเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการและจังหวัด 
(Standard of Success) หมายถึง ผลการบริหารราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้าย
ที่ส่วนราชการต้องบรรลุ 

 ปัจจัยที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ (Critical Success Factors) หมายถึง นโยบาย แผนงาน 
โครงการ มาตรการและการดําเนินการต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะทําให้ส่วนราชการและจังหวัด
บรรลุมาตรฐานความสําเร็จ 

 มาตรวัดหรือตัวช้ีวัดความสําเร็จ (Measures and Indicators) หมายถึง ปัจจัยหรือตัวที่บ่งช้ี
ว่าส่วนราชการและจังหวัดมีความคืบหน้าในการดําเนินการตามนโยบายแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความสําเร็จ จนบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้มากน้อย
เพียงใด 

 ผลการดําเนินงาน หมายถึง ข้อมูลจริงที่ใช้เป็นหลักฐานในการประเมินว่าส่วนราชการและ
จังหวัดได้ดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความสําเร็จ 
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 อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการบริหารกําลังคนภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพได้เห็นชอบข้อเสนอของสํานักงาน 
ก.พ. ในการกําหนดมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นแนวทางให้ส่วนราชการบริหาร
ยุทธศาสตร์ และเป็นแนว ทางในการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ สรุปได้เป็น 5 มิติ      
ดังภาพแสดงต่อไปน้ี 
 

ความสอดคลอ้งความสอดคลอ้ง

เชิงยุทธศาสตร์เชิงยุทธศาสตร์

 นโยบาย แผนงาน และมาตรการดา้นทรพัยากรบุคคล

 การบริหารกาํลงัคนกลุม่ท่ีมีทกัษะและสมรรถนะสูง
 การสรา้ง พฒันา และสืบทอดตาํแหน่ง

 การวางแผนและบริหารกาํลงัคน

ประสทิธผิลของประสทิธผิลของ

การบรหิารทรพัยากรบุคคลการบรหิารทรพัยากรบุคคล

 การรกัษาไวซ่ึ้งขา้ราชการที่จาํเป็นตอ่การบรรลุ
เป้าหมาย 
 ความพึงพอใจตอ่นโยบาย/มาตรการ

การบริหารทรพัยากรบุคคล

 การเรียนรูแ้ละพฒันา

 ระบบการบริหาร
ผลการปฏิบติังาน

ประสทิธภิาพของการบรหิารประสทิธภิาพของการบรหิาร

ทรพัยากรบุคคลทรพัยากรบุคคล

 กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคล
 ระบบฐานขอ้มูล

 เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารทรพัยากรบุคคล 

 ความคุม้ค่าของค่าใชจ้า่ยในกิจกรรมการบริหาร
ทรพัยากรบุคคล

ความพรอ้มรบัผิดความพรอ้มรบัผิด

ดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล

 ความโปรง่ใสของกระบวนการ
และพรอ้มรบัการตรวจสอบ

 การตดัสินใจบนหลกัความสามารถ
หลกัคุณธรรมหลกันิติธรรม หลกัสิทธิมนุษยชน

คุณภาพชีวิตและความสมดุลคุณภาพชีวิตและความสมดุล

ระหว่างชีวิตกบัการทาํงานระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน

 ความพึงพอใจตอ่สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน
และระบบงาน

 สวสัดิการและส่ิงอาํนวยความสะดวก

 ความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างผูป้ฏิบติังาน
ทุกระดบั

1

2

34

5

   
 
  มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการและจังหวัด มีแนวทางและ
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการและจังหวัดบรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ด้วยการวางแผนกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังมีนโยบาย แผนงาน โครงการ
และมาตรฐานด้านการบริหารเพ่ือพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงไว้ มีแผนการสร้างและ
พัฒนาผู้บริหารทุกระดับอีกด้วย 
  มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กิจกรรมและ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เช่น การสรรหาคัดเลือก       
การบรรจุแต่งต้ัง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้ายและกิจการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
อ่ืนๆ มีความถูกต้องและทันเวลา มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถูกต้อง เที่ยงตรง 
ทันสมัย สัดส่วนค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณสะท้อนผลิตภาพ
ของบุคลากร 
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  มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการและ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการก่อให้เกิดผลดังน้ีคือ การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการ ความ      
พึงพอใจของข้าราชการต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล          
การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังมีระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การท่ีส่วนราชการและ
จังหวัดจะต้องรับผิดต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน          
การดําเนินการด้านวินัย โดยคํานึงถึงความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชน รวมทั้งมีความโปร่งใสในทุกกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน หมายถึง การที่ส่วนราชการหรือ
จังหวัดมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ ได้แก่ ความพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน ระบบงานและบรรยากาศการทํางาน มีการจัด
สวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของ
ส่วนราชการและจังหวัด กับข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 2 
การพฒันาสมรรถนะระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 
 

1. แนวทางการพฒันาสมรรถนะระบบการบริหารทรพัยากรบคุคล 
 จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ปัจจุบันภาครัฐได้นําแนวคิดเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์มาใช้ โดย
ยึดหลักการบริหารบนความเช่ือมโยงในเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (HR Capabilities) การพัฒนา
สิ่งจูงใจ (HR Motivation) การกําหนดทิศทางการบริหารงานบุคคล (HR Direction/Strategy) ให้เข้ากับ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร ซึ่งเน้นการกําหนดระดับการดําเนินงาน จุดเน้นที่ต้องให้ความสําคัญ 
ผู้รับผิดชอบ และบทบาทที่ชัดเจน ดังภาพประกอบที่ 3  
 

           

จดัทาํแผน โครงการ และ
มาตราการซ่ึงสอดคลอ้ง

กับแผนกลยุทธด์า้น HRM

บริหารทรพัยากรบุคคลใน      
ส่วนราชการใหส้อดคลอ้งกบั

กรอบมาตราฐานความสาํเร็จ

ดา้น HRM

การปฏิบตักิาร ส่วนราชการ/จงัหวดั

งานปฏิบตัดิา้นการ

บรหิารทรพัยากรบุคคล

ส่วนราชการ/จงัหวดั

การบรหิารทรพัยากร

บุคคลเชิงกลยุทธ์

การบริหาร

ยทุธศาสตร์

การบริหาร

นโยบาย

การบริหารและ

พฒันากาํลงัคน

องคก์รกลางบริหาร

ทรพัยากรบุคคล

กาํหนดกรอบมาตรฐาน

ความสาํเร็จดา้น HRM 
และตดิตามประเมินผล

ระดบั จุดเนน้ ผูร้บัผิดชอบ บทบาท

การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในราชการ

 
ภาพประกอบท่ี 3 

 
 

 โดยสรุป การบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ จะประกอบด้วยภารกิจหลัก 4 ด้าน ตามภาพประกอบที่ 4 ได้แก่ 
 การกําหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (Strategy Development & Leadership) 

ได้แก่การจัดทํายุทธศาสตร์/กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และการสร้างผู้นํา 
 การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล (Workforce Management) ได้แก่ การจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรตามหลักสมรรถนะ และระบบประเมินผลงาน 
 การบริหารจัดการระบบงานบุคคล (Process Management) ได้แก่ การบริหารตําแหน่งและ

อัตรากําลัง  การจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
 กิจกรรมข้ันพ้ืนฐานเกี่ยวกับตัวบุคคล (Transaction Processing) ได้แก่ งานการสรรหา 

บรรจุ แต่งต้ัง เงินเดือน สวัสดิการ และงานวินัย 
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HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

การกาํหนดกลยทุธก์าร

บริหารทรพัยากรบุคคล

(Strategy Development 
& leadership)

การพฒันาระบบบริหารงานบุคคล

Workforce Management

การบริหารจดัการระบบงานบุคคล

Process Management

กิจกรรมขั้นพ้ืนฐานเก่ียวกบัตวับุคคล

Transaction Processing

ยทุธศาสตร/์กลยทุธก์ารบริหาร

ทรพัยากรบุคคล, การสรา้งผูน้าํ

แผนพฒันาบุคลากรตามหลกั

สมรรถนะ, ระบบประเมินผลงาน

การบริหารตาํแหน่งและอตัรากาํลงั

การฝึกอบรม

สรรหา,บรรจ,ุแตง่ตั้ง,เงินเดือน,

สวสัดิการ และงานวินยั

 
ภาพประกอบท่ี 4 

 

2. เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ 
 การนําระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์มาใช้ในระบบราชการไทย จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องพัฒนา
บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เข้าใจถึงเคร่ืองมือที่สําคัญในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเชิงกลยุทธ์ ดังที่แสดงในภาพประกอบที่ 5 คือ การบริหารนโยบาย การปฏิบัติการ และการบริหาร
ยุทธศาสตร์ โดยต้องมีกลไกการติดตาม ประเมิน พัฒนาและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังน้ัน         
ในปี พ.ศ. 2550 สํานักงาน ก.พ. จึงได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและจังหวัดต้องจัดทําเคร่ืองมือในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์คือแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลระยะเวลา 4 ปี เพ่ือเป็นการกําหนด         
ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบายหลักขององค์กร ซึ่งข้อกําหนดน้ีได้ขอให้
สํานักงาน ก.พ.ร . รวบรวมไว้กับการลงนามในคํารับรองของส่วนราชการและจังหวัดในเร่ืองอ่ืนๆ ด้วย          
(ดังภาพประกอบที่ 5) 
 

                   

HR Scorecard: HR Scorecard: 
เคร่ืองมือสาํคญัในการบริหารทรพัยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เคร่ืองมือสาํคญัในการบริหารทรพัยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

กลไกในการติดตาม ประเมิน พฒันา

และรายงานผลการบริหารทรพัยากรบุคคล

การ

บริหารนโยบาย

การ

บริหารยทุธศาสตร์

การ

ปฏิบติัการ   
ภาพประกอบท่ี 5 
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3. ขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสมรรถนะระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธ์ 

 การจัดทําแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลน้ันมีขั้นตอนในการปฏิบัติรวม 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย   
(ดังภาพประกอบที่ 6) 
           

1. เขา้ใจความตอ้งการ
ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

2. วิเคราะหส่์วนตา่งผล
การปฏิบติังาน ดา้น HR 3. กาํหนดกลยทุธ์

ทางดา้น HR

4. กาํหนดปัจจยัหลกัแหง่
ความสาํเร็จทางดา้น HR

5. กาํหนดตวัช้ีวดัผลการ
ดาํเนินงานหลกัดา้น HR

6. สาํรวจขอ้มูลทางดา้น 
HR ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั 7. 7. ตัง้เป้าหมายตัง้เป้าหมาย  แผนงานแผนงาน

รองรบัรองรบั   และเป้าหมายลดหลัน่และเป้าหมายลดหลัน่

8. ติดตามผลลพัธ ์และ
ดาํเนินการปรบัปรุง

9. ประเมินผลลพัธ ์และ
ประเมินผลปฏิบติังาน

แผนท่ีกลยทุธ์

(7). นาํเสนอแผนกลยุทธฯ์ 

(7). ทบทวนรา่งแผนกลยุทธฯ์

 ข ัน้ตอนการจดัทํา 
แผนกลยทุธ์

การบรหิารทรพัยากรบุคคล     

การจดัทําแผนกลยทุธก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคล

 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ เพ่ือการจัดทําแผนกลยุทธ์ และจัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสร้างความรู้  

ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางการพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ หรือคณะทํางาน จัดสรรงบประมาณ รวมท้ังจัดประชุมคณะทํางาน
เพ่ือให้มีความเข้าใจแนวคิดและวิธีการจัดทําแผนกลยุทธ์ โดยจะต้องจัดทําแผนปฏิบัติการ 

 จัดประชุมให้ความรู้ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง ที่ปรึกษา และผู้เช่ียวชาญ รวมท้ังผู้ที่เก่ียวข้อง เรื่องระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามแนวคิด HR Scorecard 

 ขั้นตอนที่ 2  การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวงในปัจจุบัน เพ่ือศึกษา
ภาพรวมของสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล จุดอ่อน จุดแข็ง และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
โดยมีกิจกรรมดังน้ี 

เม่ือนําแผนไปปฏิบติั 

ภาพประกอบท่ี 6 
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 จัดประชุมระดมสมองผู้บริหารในระดับผู้อํานวยการ สํานัก กอง หรือผู้แทน และผู้ที่เก่ียวข้อง
ได้แก่ บุคลากรจากกองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 สํารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้แก่ บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
ประชาชนท่ัวไปเก่ียวกับภารกิจหลักของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 สัมภาษณ์ผู้บริหารเก่ียวกับความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม 

 ออกแบบสํารวจเพ่ือประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน พร้อมรับ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

 วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บมาจากการสํารวจและการจัดประชุมสรุปผลการประเมินสถานภาพการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ขั้นตอนที่ 3  การวิเคราะห์ทิศทาง  นโยบาย  และกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์และแผนบริหารราชการของส่วนราชการ      

 จัดทําร่างประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 จัดประชุมผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์อีกครั้ง แล้วจัดลําดับ
ความสําคัญของประเด็นฯ ด้วยเครื่องมือ Gap Analysis 

 เลือกประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ที่มีความสําคัญ เพ่ือนําไปจัดทํา
แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลก่อนเป็นลําดับแรก  

 ขั้นตอนที่ 4  กําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน
ของแต่ละเป้าประสงค์ 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์  เพ่ือจัดทําเป็นเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  

 นําเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ   

 กําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ต้ังค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดโดยพิจารณาจากข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(Baseline)  
 ขั้นตอนที่ 5  การจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์
ตามแบบฟอร์มการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard template) การกําหนด
แผนงาน/โครงการรองรับ 
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 จัดทํารายละเอียดของแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลพร้อมทั้งแผนงาน/โครงการ 
รองรับ  

 จัดทําร่างแผนกลยุทธ์ฯ นําเสนอคณะกรรมการกํากับการศึกษาฯเพ่ือให้ความเห็นชอบใน
เบ้ืองต้น  

 ปรับปรุงแก้ไขร่างแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 

 นําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเสนออธิบดีเพ่ือให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม เพ่ือรับทราบ 

 ประกาศแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทราบทั่วกัน 
 ประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์ฯ ในหลาย ๆ ช่องทาง เช่น การประกาศ ในเว็บไซท์ แผ่นพับ 

หนังสือเวียน เพ่ือให้บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้รับทราบอย่างทั่วถึง
และต่อเน่ือง 

ขั้นตอนที่ 6  การนําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ  เป็นขั้นตอนที่จําเป็นต้องมี
การมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่งหมายถึงการจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็นต่อการ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จตามตัวช้ีวัด และเง่ือนไขเวลาที่กําหนด 

ขั้นตอนที่ 7  การติดตามและการรายงาน  ขั้นตอนน้ีมีความสําคัญสําหรับส่วนราชการที่จะมั่นใจได้ว่า 
การดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามที่กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์มีความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายที่
ต้องการ หากมีปัญหาอุปสรรคใดก็จะสามารถปรับปรุงแก้ไขการดําเนินการได้ทันสถานการณ์ การติดตามอาจ
กําหนดไว้เป็นระยะๆ เช่น ทุกเดือน 3 เดือน เป็นต้น  
 

4. แนวทางการรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

    4.1 เครื่องมือสําหรับการรวบรวมข้อมูล 
 กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลน้ัน ต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จําเป็นสําหรับ
การพิจารณากําหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 

 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาและอุปสรรคของระบบการบริหารงานบุคคล 
 รายละเอียดความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อการบริหารงานทรัพยากร

บุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 ผลการประเมินสถานะภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้ที่รับผิดชอบงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมในปัจจุบัน 
 ผลการวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้านภายในองค์กร 

 

วิธีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวข้างต้นน้ัน ได้เลือกใช้เครื่องมือตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดและ
ให้คําแนะนํามาประกอบด้วย 
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 การประชุมระดมสมอง ( Brainstorming ) 
 SWOT Analysis 
 Force Field Analysis 
 Gap Analysis 
 Strategy Map 
 แบบสํารวจ (Survey) 
 แบบสัมภาษณ์ (Interview) 
 

    4.2 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายหลักเพ่ือการศึกษาและเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 

 ผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวงผู้ตรวจราชการกระทรวง  
     ที่ปรึกษา ผู้เช่ียวชาญ ผู้อํานวยการสํานัก กอง และศูนย์ 
 ผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่  
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และประชาชนทั่วไป  

 

    4.3 วิธีการศึกษา เก็บข้อมูล 
 ระยะที่ 1 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสํารวจทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ได้แก่  

o ประชุมระดมสมองผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรค รวมทั้งวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

o สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้แก่ ปลัดกระทรวง 
รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง เพ่ือรวบรวมข้อมูลความคาดหวังของ
ผู้บริหารระดับสูงต่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคลสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
และวิสัยทัศน์ต่อความเป็นของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมในอนาคต   

o ส่งแบบสํารวจให้บุคลากรในสังกัด เพ่ือให้ประเมินสถานะภาพด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของผู้ที่รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

 ระยะที่ 2 หลังจากได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากระยะท่ี 1 แล้ว ได้จัดทํารายงานผลการประเมิน
สถานภาพในปัจจุบันของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
จุดแข็ง จุดอ่อน รวมทั้งความคาดหวัง/ความต้องการของบุคลากรภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม แล้วได้จัดทําร่างประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่รองรับยุทธศาสตร์ของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งสนองตอบต่อผลการ
ประเมินสถานภาพและความคาดหวังดังกล่าว 

o จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองเพ่ือจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
วิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน กําหนดปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
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 นําข้อมูลที่มาได้จากเก็บข้อมูลในระยะที่ 2 มาจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระยะเวลา 1-6 ปี (พ.ศ. 2551-2556) โดยแผนกลยุทธ์ฯ ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ระดับเป้าหมาย เป้าประสงค์ มิติ แผนงาน
และผู้รับผิดชอบ แผนดําเนินการโครงการรองรับ พร้อมด้วยแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) เพ่ือ
นําเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
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ส่วนที่ 3 
บทวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรพัยากรบคุคล 

 
1. ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 
 

  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการระดับผู้อํานวยการ กอง/สํานัก/ ศูนย์ และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง
กับระบบบริหารงานบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เพ่ือระดมสมองสําหรับการจัดทํา SWOT 
Analysis เก่ียวกับระบบบริหารงานบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สามารถวิเคราะห์ผลจากการ
ประชุมเป็นจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และปัญหาอุปสรรคได้ดังน้ี 
 
  จุดแข็ง  
   
ด้านบุคลากร 

(1)  บุคลากรมีความรับผิดชอบและทุ่มเทในการทํางาน  
(2)  บุคลากรส่วนใหญ่มีความอดทนและเสียสละในการปฏิบัติงาน  
(3)  บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
(4)  ผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
(5)  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  
 

ด้านระบบ เครื่องมือและโครงสร้าง 
(1)  มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
(2)  มีคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือจัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่รัฐจัดให้ 
(3)  มีการนํา IT มาช่วยในการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management: HRM) และ

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development: HRD)  
(4)  มีช่องทางการติดต่อสื่อสารการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลหลายช่องทาง เช่น Website Web 

board Internet 
 

ด้านวัฒนธรรม 
-  มีวัฒนธรรมและค่านิยมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ เทคนิค ประสบการณ์การทํางานใน

ภารกิจหลัก  
 

  จุดอ่อน 
 
ด้านบุคลากร 

(1)  บุคลากรขาดแรงจูงใจ และ กําลังใจในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากไม่มีระบบสนับสนุนความก้าวหน้า 
ค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ชัดเจน  

(2)  บุคลากรไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  ยังยึดติดค่านิยมและวัฒนธรรมแบบเดิม 
(3)  ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 
(4)  บุคลากรมักไม่กล้าโต้แย้งหรือช้ีแจงข้อเท็จจริงต่อผู้นํา  
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(5)  บุคลากรขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่  
(6)  บุคลากรบางคนชอบสร้างเง่ือนไขในการทํางาน  
(7)  บุคลากรบางส่วนยังทํางานไม่เต็มศักยภาพ  
(8)  บุคลากรไม่ค่อยมีโอกาสท่ีจะแสดงความรู้ความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์  
(9)  บุคลากรบางกลุ่มขาดความรับผิดชอบ ไม่เสียสละ ไม่ทุ่มเทให้กับงานราชการเท่าที่ควร  
(10) ผู้บังคับบัญชาไม่ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  
(11) บุคลากรส่วนหน่ึงมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กร 
(12) บุคลากรมีความรักตัวเองมากเกินไป 
(13) บุคลากรบางส่วนขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน  
(15) ผู้บริหารมีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลน้อยเกินไป  
(16) การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง HR Scorecard ยังไม่ทั่วถึง 

ด้านระบบ เครื่องมือและโครงสร้าง 
(1)  ไม่มีแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะยาว ไม่มี Career Path ของตําแหน่งที่ชัดเจน  
(2)  ขาดระบบหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  
(3)  ไม่มีระบบบริหารผลการดําเนินงานที่จะสามารถวัดผลการปฏิบัติงานเพ่ือบริหารทรัพยากรมนุษย์  
(4)  ไม่มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน  
(5) ไม่สามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(6)  การพิจารณาความดี ความชอบไม่เป็นธรรม 
(7)  ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมากเกินไป 
(8)  ขาดการวางแผนอัตรากําลังที่ชัดเจน รวมทั้งไม่มีแผนสืบทอดตําแหน่ง  
(9)  การจัดโครงสร้างองค์กรยังไม่สอดคล้องกับการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร์  
(10) การบริหารจัดการในด้านสวัสดิการยังไม่ดีเท่าที่ควร เช่น  ไม่มีรถรับ-ส่ง  ไม่มีโรงอาหาร 
(11) การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักสมรรถนะยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจนและนําไปใช้อย่างทั่วถึง   

ทั้งองค์กร  
 

ด้านวัฒนธรรม 
(1)  มีระบบอุปถัมภ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลทําให้เกิดความไม่เป็นธรรม  
(2)  ขาดแรงจูงใจ และ กําลังใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนความก้าวหน้า ค่าตอบแทน 
(3)  วัฒนธรรมองค์กรไม่เอ้ือต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
(4)  ขาดวัฒนธรรมการทํางานเป็นทีม  

 

    โอกาส 
 

ด้านนโยบายรัฐบาลและกฎหมาย 
(1)  ก.พ. มีนโยบายที่จะมอบอํานาจในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แต่ละส่วนราชการ 
(2)  รัฐบาลให้ความสําคัญกับเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงอนุมัติงบประมาณเพ่ิมขึ้น  
(3)  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
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ด้านเทคโนโลยีและวิชาการ  
- มีระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการบริหารงาน ที่จะสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้  
 

   อุปสรรค 
 
ด้านงบประมาณ 

- งบประมาณด้านทุนพัฒนาข้าราชการมีไม่เพียงพอกับความต้องการ คืองบประมาณน้อยลง  
ด้านนโยบายและการเมือง 

(1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยคร้ังทําให้มีผลกระทบกับแผนการปฏิบัติงานในระยะยาว การ
แทรกแซงทางการเมือง  

(2) สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. มักคิดแทนหน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืน ควรให้โอกาสส่วนราชการ 
คิดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพของแต่ละหน่วยงานเอง 

(3) การปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐบาลด้านสวัสดิการไม่ชัดเจน  
(4) การปรับเปลี่ยนนโยบายระดับชาติ ทําให้เกิดความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน    

ด้านกฎหมาย 
(1) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
(2) การสร้างความก้าวหน้าของบุคลากรในองค์กรมีข้อจํากัด ต้องนําตําแหน่งว่างซึ่งมีเงินอยู่มายุบรวม     

ให้บางตําแหน่ง ทําให้ขาดแคลนบุคลากรระดับปฏิบัติ  
 

2. บทวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและการระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 ผู้บริหาร  มีความคาดหวังและความต้องการจากบุคลากร ดังน้ี 
 มีอิสระพัฒนาหน่วยงานตัวเอง ไม่ถูกกําหนดจากสํานักงาน ก.พ. 
 มีความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพ/มีการเลื่อนระดับที่เป็นธรรม 
 มีสภาพแวดล้อมในการทํางานและระบบงานที่ดี 
 มีสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
 มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม/ผลตอบแทนที่คุ้มค่า/มีเงินรางวัลประจําปี 
 ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
 ตอบสนองนโยบาย ผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร 
 มีการปฏิบัติงานตามภารกิจบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 
 มีการใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่า ประหยัด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 สามารถดําเนินงานสนองตอบยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ 
 สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกับองค์กร 
 ต้องการผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ต้องการความร่วมมือ ความสามัคคีระหว่างบุคลากรและทํางานกันเป็นทีม 
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ข้าราชการ พนักงาน มีความคาดหวังและความต้องการจากส่วนราชการ ดังน้ี 
 ปรับปรุงกฎระเบียบที่เก่ียวข้องในการกําหนดตําแหน่ง 
 มีความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพ/มีการเลื่อนระดับที่เป็นธรรม 
 มีรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับผลงาน 
 มีการคัดสรรคนเก่งเข้ามาปฏิบัติงาน 
 มีสภาพแวดล้อมในการทํางานและระบบงานที่ดี 
 มีสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
 มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เช่น การแต่งต้ังบุคคล 
 มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม/ผลตอบแทนที่คุ้มค่า/มีเงินรางวัลประจําปี 
 มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และมีโอกาสได้ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
 มีนโยบายที่ชัดเจน และเป็นนโยบายที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 
 เป็นข้าราชการและนักบริการที่ดีทํางานมีมาตรฐานเดียว งานสําเร็จ คนมีความสุข 
 ก้าวทันโลก พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 
 ผู้บรหิารและบุคลากรมีวิสัยทัศน์ 
 มีเพ่ือนร่วมงานที่ดี 
 ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนาองค์กร 
 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน รวมทั้งความปลอดภัย 
 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีความคาดหวังจากสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ดังน้ี 
 เป็นผู้นําในการสร้างหลักเกณฑ์/มาตรฐานในทุกเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 เป็นที่ปรึกษา/ให้คําแนะนํา ในการแก้ไขปัญหา 
 สร้างกลไกการเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

 

นอกจากความคาดหวังในภาพรวมดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดแล้ว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังมีความ 
ความหวังเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ดังน้ี 

 มีความรู้ ความสามารถที่จะทําให้องค์กรก้าวหน้า 
 มีคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 มีความสุขในการทํางาน 
 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 มีความสนใจใฝ่หาความรู้อยู่เสมอเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ 
 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในด้านก่อสร้าง  บํารุงทางและอํานวยความปลอดภัย 
 มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นํา 
 มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ 
 สมาชิกมีเป้าหมายเดียวกัน และมีความรับผิดชอบต่อผลของงานที่ตนปฏิบัติ 
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 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักการให้บริการ รู้กฎระเบียบ 
 มีความรักต่อองค์กร 
 มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 มีความอดทนอดกลั้นสูง สามารถทํางานในสภาวะที่กดดัน 
 มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ไม่มีอคติ 
 กล้าคิด กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าทําในสิ่งที่ถูกต้อง 
 ยอมรับการวิจารณ์ 
 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ให้ความร่วมมือและทํางานเป็นทีม 
 มีการคิดเชิงระบบ และเชิงกลยุทธ์ 
 มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติและพัฒนางาน 

 

3. ผลการประเมินสถานะภาพดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
 

 การจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับการประเมินสถานะภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้ที่รับผิดชอบงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักปลัดกระทรวงคมนาคมในปัจจุบันน้ัน กองการเจ้าหน้าที่ได้ส่งแบบสํารวจไปยัง
สํานัก กอง และศูนย์ รวมท้ังสิ้น 260 ชุด เพ่ือประเมินสถานะภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ 
รวม 5 มิติ ตามแนวคิด HR Scorecard ตามตัวช้ีวัดของสํานักงาน ก.พ.ร. ผลการประเมินต่อไปน้ีได้จากการ
วิเคราะห์แบบสํารวจที่ส่งกลับมาทั้งสิ้น 90 ชุด  
 

 จากการประเมินค่าคะแนนที่ผู้ตอบแบบสํารวจส่งกลับมา และได้ประมวลภาพรวม ในการประเมิน
สถานะภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมในปัจจุบันโดยคิดคะแนนเฉล่ีย
เป็นร้อยละดังภาพประกอบที่ 7 และค่าคะแนนเฉล่ียที่เปรียบเทียบคะแนนในแต่ละมิติดังภาพประกอบที่ 8  
 

 สรปุภาพรวมของการประเมินสถานภาพการบรหิารทรพัยากรบคุคลของ 
สํานักงานปลดักระทรวงคมนาคมในปัจจุบนั 

 
การประเมินใน 5 มิต ิ ร้อยละของคะแนนที่ได้รบั 

1. มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 46.68 
2. มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 43.91 
3. มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 47.38 
4. มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 50.50 
5. มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการทํางาน 45.96 

ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมทกุมิต ิ 46.89 
 

ภาพประกอบท่ี 7 
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กราฟเปรยีบเทียบคะแนนในแตล่ะมติ/ิปัจจยัการประเมนิสถานภาพ
การบรหิารทรพัยากรบุคคลของสํานกังานปลดักระทรวงคมนาคม

46.68 43.91 47.38 50.5 45.96
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รอ้ยละของคะแนน     
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                     นอกจากการประมวลผลคะแนนเฉล่ียในภาพรวมแล้ว ต่อไปน้ีเป็นการนําเสนอประมวลคะแนน
ของแต่ละมิติ โดยมีคะแนนเต็มในแต่ละตัวช้ีวัดเท่ากับ 4.00 
 

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
  หมายถึง การที่ส่วนราชการและจังหวัด มีแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปน้ี 

  ก) ส่วนราชการและจังหวัดมีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่ง
มีความสอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการและจังหวัดบรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

  ข) ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพกล่าวคือ กําลังคน
มีขนาดและสมรรถนะ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจําเป็นของส่วนราชการและจังหวัดทั้ง
ในปัจจุบันและในอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความ
ต้องการกําลังคนและมีแผนเพ่ือลดช่องว่างดังกล่าว 

  ค) ส่วนราชการและจังหวัดมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพ่ือดึงดูด ให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจําเป็น
ต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการและจังหวัด (Talent Management) 

  ง) ส่วนราชการและจังหวัด มีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร้าง
ความต่อเน่ืองในการบริหารราชการ นอกจากน้ี ยังรวมถึงการที่ผู้นําปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างบันดาลใจ
ให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 

 

ค่าเฉล่ีย 46.89
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  ภายในมิติที่ 1 จะมีการประเมินใน 2 ปัจจัย คือ ภาวะผู้นําของผู้บริหารระดับสูง และ ความ
สอดคล้องของการบริหารทรัพยากรบุคคลกับยุทธศาสตร์ของสํานักปลัดกระทรวงคมนาคม และมีตัวบ่งช้ีรวม 7 ตัว 
ซึ่งได้แสดงผลการประเมินสถานภาพดังภาพประกอบที่ 9 
 

มติทิี่ 1 ความสอดคลอ้งเชิงยุทธศาสตร์
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ปัจจยัท ี ่2 ตวับ่งช ีท้ ี ่2

ปัจจยัท ี ่2 ตวับ่งช ีท้ ี ่3

ปัจจยัท ี ่2 ตวับ่งช ีท้ ี ่4

ปัจจยัท ี ่2 ตวับ่งช ีท้ ี ่5

ปัจจยัท ี ่2 ตวับ่งช ีท้ ี ่6

คา่เฉลีย่
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  ปัจจัยที่ 1  ภาวะผู้นําของผู้บริหารระดับสูง มี 1 ตัวบ่งช้ี ได้รับคะแนนตามตัวบ่งช้ีดังน้ี  
  ตัวบ่งช้ีที่ 1  การกําหนดทิศทางนโยบายและเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและ
สื่อสารทิศทางนโยบายและเป้าหมายน้ันให้บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมทราบได้คะแนนเฉลี่ย 
2.17 หมายถึง มีการกําหนดทิศทาง นโยบายและเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลชัดเจน และมีการกําหนด
ทีมงานทําแผนฯ ที่ประกอบด้วยบุคลากรของส่วนต่างๆ แต่ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามาแสดงความคิดเห็น
ต่อนโยบาย หลักฐานสนับสนุนได้แก่ มีการระบุพันธกิจในกลยุทธ์สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการชุดต่างๆมากมาย มีนโยบายบริหารชัดเจน 
 

  ปัจจัยที่ 2  ความสอดคล้องของการบริหารทรัพยากรบุคคลกับยุทธศาสตร์ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม มี 6 ตัวบ่งช้ี ได้รับคะแนนตามตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

ตัวบ่งช้ีที่ 1  แผนอัตรากําลังที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้
คะแนนเฉลี่ย 1.93 หมายถึง มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของอัตรากําลังกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ
สํานักงาน และมีแผนอัตรากําลังคนแต่การนําแผนไปปฏิบัติน้ันยังไม่ชัดเจน โดยมีหลักฐานสนับสนุนได้แก่ มีแผน
อัตรากําลังทุกครั้งที่สํานักงาน ก.พ.ให้ทํา / มีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานตามปริมาณงานและความ
จําเป็น แต่ยังไม่มีการติดตามและปรับปรุงแผนอัตรากําลังอย่างต่อเน่ือง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2  แผนการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม ได้คะแนนเฉลี่ย 2.04 
หมายถึงมีการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม แต่ยังไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีหลักฐานสนับสนุนได้แก่ แผนการดําเนินการฝึกอบรมและสัมมนาประจําปี 2550  
มีแผน 5 ปี (แผนแม่บท) ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ําเสมอ  

ตัวบ่งช้ีที่ 3  แผนส่งเสริม และดูแลรักษาผู้มีสมรรถนะสูงในสายงานหลักที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้คะแนนเฉลี่ย 1.67 หมายถึง มีการวิเคราะห์สมรรถนะของ
บุคลากรในสายงานหลักที่สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่ยังไม่มีแผน
ส่งเสริมและดูแลรักษาผู้มีสมรรถนะสูงในสายงานหลักที่ชัดเจน  

ตัวบ่งช้ีที่ 4  แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้คะแนนเฉลี่ย 1.89 หมายถึง มีการสํารวจและวิเคราะห์
ความต้องการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีแผนพัฒนาเทคโนโลยีด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล มีหลักฐานสนับสนุน ได้แก่ มีแผนการดําเนินการฝึกอบรมและสัมมนาประจําปี 2550 
การอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม e-learning มีการประชุมร่วมเพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลระหว่าง กองการเจ้าหน้าที่
และกองสารสนเทศ มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล มีระบบช่องทางแสดงข้อคิดเห็นในกระดาน       
ถาม-ตอบ  

ตัวบ่งช้ีที่ 5  โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้คะแนนเฉลี่ย 1.67 หมายถึง มีโครงการ/กิจกรรมภายใต้
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
โดยมีหลักฐานสนับสนุนได้แก่ โครงการต่างๆ  ตามแผนการดําเนินการฝึกอบรมและสัมมนาประจําปี 2550  

ตัวบ่งช้ีที่ 6 ตัวช้ีวัดความสําเร็จและค่าเป้าหมายโครงการ/กิจกรรมที่แสดงความสําเร็จของการ
บริหารทรัพยากรบุคคลได้คะแนนเฉลี่ย 1.71 หมายถึง มีตัวช้ีวัดความสําเร็จและค่าเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม       
การบริหารทรัพยากรบุคคล แต่ยังไม่ลงในรายละเอียดเกี่ยวกับอัตรากําลัง การรักษาอัตรากําลัง การสนับสนุนการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
 

ผู้ตอบแบบสอบถามได้ระบุข้อจํากัดในการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีพร้อมแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้
เกิดผลดังน้ี 

 ข้อจํากัดในการดําเนินการตามตัวบ่งช้ี 
(1)  ทิศทางที่ไม่ชัดเจนของกลยุทธ์ ขาดแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน 
(2.)  ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการใหม่ทราบข้อมูลที่ดําเนินการตามตัวบ่งช้ี 

   (3)  เน่ืองจากตัวบ่งช้ีเป็นของภาคเอกชน ควรปรับปัจจัย ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การให้
คะนนให้สอดคล้องกับการดําเนินการของส่วนราชการ (ก.พ. หรือ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม) ผู้ตอบคําถาม
จะได้ตอบได้ตรงประเด็นและเสนอแนะได้ตรงประเด็น สอดคล้องกับองค์กร (สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
หรือ ภาคเอกชน) 
 
 
 



  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)   ( 23 ) 

 แนวทางการพัฒนาให้บังเกิดผลตามตัวบ่งช้ี 
   (1)  ควรมีการแต่งต้ังบุคลากร/หน่วยงาน/คณะบุคคลทําหน้าที่/รับผิดชอบในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกระดับช้ันอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม มีการติดตามและปรับปรุงแผนการทํางานอย่างต่อเน่ือง ควรมีการสํารวจ วิเคราะห์ความ
ต้องการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาตร์ของสํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม ควรมีการดําเนินการติดตามประเมินแผนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
   (2)  ก่อนที่จะพัฒนาบุคลากรต้องพัฒนาและอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านน้ีให้มี
ความรู้ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเสียก่อน ผู้รับผิดชอบโครงการต้องมีวุฒิภาวะและไม่ควรแสดงอารมณ์หรือ
คําพูดที่ไม่เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมโครงการ 
   (3)  กําหนดผู้รับผิดชอบ/วิเคราะห์ความต้องการของหน่วยงาน/จัดทําแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล/ประเมินผลการนําไปปฏิบัติควรปรับปรุงตัวบ่งช้ี ปัจจัยและเกณฑ์การให้คะแนนท่ีสอดคล้องกับ
ส่วนราชการ 
   (4)  ควรกําหนดทิศทางนโยบายและเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน และ
สื่อสารทิศทางของนโยบายและเป้าหมายนั้นให้บุคลากรในสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ทุกระดับช้ันได้ทราบ
การดําเนินงานอย่างชัดเจนและต่อเน่ือง สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ถ้าไม่เข้าใจและควรทําทุกอย่างด้วย
ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
   (5)  กําหนดผู้รับผิดชอบงาน/จําทําแผนการดําเนินงาน และติดตามประเมินผล/สร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรได้รับทราบแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากร 
 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัดที่มี

ลักษณะดังน้ี 
ก. กิจกรรมและกระบวนการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการเช่น การสรรหาคัดเลือก การบรรจุ

แต่งต้ัง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้ายและกิจการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ         
มีความถูกต้องและทันเวลา 

ข. ส่วนราชการและจังหวัดมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง 
เที่ยงตรง ทันสมัย และนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคล   

ค. สัดส่วนค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณ
สะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money) 

ง. มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรม และกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการและจังหวัด เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 
 
 
 
 
 
 



  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)   ( 24 ) 

สําหรับการวัดผลภายในมิติที่ 2 น้ี ประกอบด้วย 3 ปัจจัย และ 11 ตัวบ่งช้ี (ตัวช้ีวัด) ตาม
ภาพประกอบที่ 10 

มติทิี่ 2 ประสทิธิภาพของการบรหิารทรพัยาบุคคล
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ภาพประกอบท่ี 10 
 

  ปัจจัยที่ 1 ความพร้อมของข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มี 3 ตัวบ่งช้ี ได้รับคะแนนตาม       
ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.90 
หมายถึง มีการแต่งต้ังบุคคล หน่วยงานหรือคณะทํางานทําหน้าที่รับผิดชอบในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล และบุคลากรบางส่วนได้นําสารสนเทศมาใช้ประโยชน์บ้าง โดยมีหลักฐานประกอบ
ได้แก่ แผนการดําเนินการฝึกอบรมและสัมมนา ปี 2550 มีการต้ังคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุง มีการ
บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลโดยนําเข้าเก็บไว้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 2  แหล่งข้อมูลและการจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ย 1.28 หมายถึง มีการแต่งต้ังคณะบุคคลทําหน้าที่รับผิดชอบจัดทําแหล่งข้อมูลเพ่ือ
เสริมสร้างการเรียนรู้ และมีการเตรียมข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้  แต่ยังไม่มีการพัฒนาข้อมูลที่เป็น
ระบบ หลักฐานสนับสนุนได้แก่ การจัดทําห้องสมุด  
  ตัวบ่งช้ีที่ 3  ผลสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรต่อระบบ
ฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคลากร ได้คะแนนเฉลี่ย 1.69 หมายถึง มีช่องทางอื่นให้ผู้บริหารและบุคลากร
แสดงความคิดเห็น แต่ยังไม่หลักฐานแสดงว่าได้มีการนําผลการสํารวจมาปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 



  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)   ( 25 ) 

  ปัจจัยที่ 2 การพัฒนากระบวนการและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล มี 6 ตัวบ่งช้ีได้รับคะแนน
ตามตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1  กระบวนการและวิธีการปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 1.71 หมายถึงมี การแต่งต้ังคณะทํางานทําหน้าที่รับผิดชอบการปรับปรุงขั้นตอนการ
ทํางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแต่ไม่มีหลักฐานสนับสนุน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 2  กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นระบบ ได้คะแนนเฉลี่ย 1.90 หมายถึง มี
การวิเคราะห์สภาพกําลังคน ความต้องการกําลังคนที่มีความจําเป็นต่อสมรรถนะหลักของสํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม แต่ยังไม่มีการวางแผนกําลังคนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมี
หลักฐานสนับสนุน ได้แก่ มีการจัดทําแผนอัตรากําลังแต่มีข้อจํากัดตามนโยบายของรัฐที่ไม่ให้เพ่ิมคน และยุบ
ตําแหน่งเน่ืองจากเกษียนหรือมีการปรับระดับตําแหน่งสูงขึ้น 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3  การปรับปรุงระเบียบที่เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 1.53 
หมายถงึ มีคณะบุคคลทําหน้าที่รับผิดชอบทบทวนแก้ไขปรับปรุงระเบียบที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
แต่ยังไม่มีการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับเร่ืองน้ีอย่างเป็นระบบ มีหลักฐานประกอบได้แก่ การ
ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการปรับปรุงแนวทางการประเมินบุคคลตาม ว10/48 โดยฝ่ายวางแผน
กําลังคน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 4  ระบบงบประมาณที่เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 1.82 หมายถึง ยัง
ไม่มีการกําหนดเป้าหมายของสัดส่วนเงินงบประมาณด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณรายรับโดยรวม
อย่างชัดเจน แต่มีการจัดทําแผนงบประมาณด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหลักฐานสนับสนุนได้แก่ มีการจัด
งบประมาณด้านการฝึกอบรม การจัดทําห้องสมุด การจัดเอกสารความรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 5  กลไกนําความคิดเห็นของบุคลากรจากผลการประเมินในทุกมิติไปใช้ปรับปรุงการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 1.63 หมายถึง มีช่องทาง ตู้รับความเห็นของบุคลากรต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก โดยเฉพาะยังไม่มีคณะทํางานที่ชัดเจนที่ทําหน้าที่ประเมินเรื่องน้ี
โดยเฉพาะ หลักฐานสนับสนุนได้แก่ การมีกระดานถามตอบในเว็บ กองการเจ้าหน้าที่เคยทําแผนสํารวจความ      
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ และได้มีการหาข้อมูลมาพัฒนาแก้ไขปรับปรุง  
  ตัวบ่งช้ีที่ 6  ความคุ้มค่าด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย1.49 หมายถึง ยังไม่มี
การแต่งต้ังคณะทํางานหรือผู้รับผิดชอบด้านการประเมินความคุ้มค่าด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แต่พอมีบ้าง
ในเรื่องการปรับงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความเหมาะสม 
 

  ปัจจัยที่ 3 ด้านบรรยากาศองค์การที่ส่งเสริมคุณภาพบุคลากร มี 2 ตัวบ่งช้ี ได้รับคะแนนตามตัวบ่งช้ี 
ดังน้ี 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1 กลไกทําหน้าที่สร้างและสื่อสารวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมของสํานักงาน ได้คะแนน
เฉลี่ย 1.79 หมายถึง มีความพยายามที่จะดําเนินการเก่ียวกับการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมของกรม แต่ยัง
ไม่เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน และการดําเนินการยังไม่เป็นระบบ แต่มีการนํากิจกรรมบางอย่างมาดําเนินการเพ่ือ
ส่งเสริมทางอ้อม หลักฐานสนับสนุนได้แก่ จัดแข่งขันกีฬาของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
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  ตัวบ่งช้ีที่ 2 กลไกและวิธีการส่ือสารและประสานงานระหว่างบุคลากรกลุ่มต่างๆ เพ่ือส่งเสริมความรู้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 1.60 หมายถึง มีการแต่งต้ังคณะทํางานในเร่ืองการประสานงานเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างบุคลากรกลุ่มต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน แต่ยังไม่ได้กําหนดวิธีการที่
ชัดเจน  
 

  ผู้ตอบแบบสอบถามได้ระบุข้อจํากัดในการดําเนินการตามตัวช้ีวัดพร้อมแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้
เกิดผลดังน้ี 

 ข้อจํากัดในการดําเนินการตามตัวบ่งช้ี 
 (1)  งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดทักษะและความเช่ียวชาญ/ขาดการบริหาร
ทรัพยากรท่ีเป็นระบบ 
 (2)  ยังไม่มีการดําเนินการในภาพรวมขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์/แผนพัฒนา
บุคลากร 

 แนวทางการพัฒนาให้บังเกิดผลตามตัวบ่งช้ี 
 (1)  ควรมีการสํารวจความพึงพอใจหรือมีช่องทางอ่ืนให้ผู้บริหารและบุคลากรในทุกระดับช้ัน
ได้มีการแสดงความคิดเห็นต่อระบบฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลและควรนําผลการสํารวจความคิดเห็น 
ไปใช้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
 (2)  ต้องเพ่ิมงบประมาณสําหรับโครงการท่ีดี และประสบความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
ในปีที่ผ่านมา/พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการให้มีความรู้และความเช่ียวชาญจนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
ภายนอกได้ 
 (3)  วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน/กําหนดแนวทาง/กรอบ/วิธีการดําเนินการประเมินผล
เปรียบเทียบที่ผ่านมา 
 (4)  กําหนดกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ชัดเจน/ดําเนินการตามกรอบ
แนวทาง และมีการติดตามและประเมินผล 
 (5)  ควรมีการแต่งต้ังบุคคล/หน่วยงาน/คณะบุคคลทําหน้าที่/รับผิดชอบในการจัดทํา
แหล่งข้อมูลและมีการจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีการพัฒนาแหล่งข้อมูลเพ่ือสร้างเสริมการเรียนรู้หรือการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับ เช่น มีห้องสมุด มีมุมอินเตอร์เน็ต มีการจัดทําบอร์ดเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
และมีการกระจายเสียงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ฯลฯ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือการสร้าง
เสริมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการก่อให้เกิดผลดังน้ีคือ  

ก. การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการ ความพึงพอใจของข้าราชการต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของ
ส่วนราชการ 

ข. ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ค. การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและความรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน 

ง. การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งเรียกช่ืออ่ืนได้อย่างประสิทธิผล นอกจากน้ี 
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจถึงความเช่ือมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของ
ทีมงาน กับความสําเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 

 

สําหรับการวัดภายในมิติที่ 3 น้ี ประกอบด้วยปัจจัยย่อย 3 ด้าน ดังภาพประกอบที่ 11  

มติทิี่ 3 ประสทิธิภาพของการบรหิารทรพัยากรบุคคล
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ภาพประกอบท่ี 11 

 

  ปัจจัยที่ 1การบริหารผลงาน มี 1 ตัวบ่งช้ี ได้รับคะแนนตามตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1 การประเมินผลงานบุคลากรทุกระดับอย่างมีระบบ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.31 หมายถึง 
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ แต่อาจจะมีนําผลการประเมินไปใช้ในการ
บริการทรัพยากรบุคคลได้ยังไม่เต็มศักยภาพด้านอ่ืนๆ นอกจากด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยมีหลักฐานประกอบ 
เช่น มีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการและลูกจ้างทุกคนตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน จ1-02 ปีละ 
2 ครั้ง นําผลประเมินไปใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน จ.1-02 แต่นับได้ว่ายังไม่เป็นระบบ 
 

  ปัจจัยที่ 2 ความพึงพอใจของบุคลากร มี 2 ตังบ่งช้ี ได้รับคะแนนตามตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1 การประเมินผลงานบุคลากรทุกระดับอย่างมีระบบ ได้คะแนนเฉลี่ย 1.77 หมายถึง       
มีการแต่งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบด้านการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่ยัง
ไม่ได้นําไปดําเนินการ โดยหลักฐานประกอบคือ กองการเจ้าหน้าที่เคยมีแบบสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ และได้
หาข้อคิดเห็นมาปรับปรุงงานในทางปฏิบัติ 
 

  ตัวบ่งช้ีที่ 2  การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมการทํางาน ได้คะแนน
เฉลี่ย 1.68 หมายถึง มีการแต่งต้ังคณะทํางานสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน
แต่การดําเนินงานยังไม่เป็นระบบ  
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  ปัจจัยที่ 3 การเรียนรู้และการพัฒนา มี 1 ตัวบ่งช้ี ได้รับคะแนนตามตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผลแสดงถึงคุณภาพการเรียนรู้ของบุคลากร ได้คะแนนเฉลี่ย 1.82 หมายถึง ปัจจุบัน
มีการวางหลักเกณฑ์การรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน แต่ยังไม่มีการสรุปผลการประเมินความรู้
ที่เป็นระบบ เน่ืองจากขณะน้ีกําลังอยู่ระหว่างดําเนินการเรื่องการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของบุคลากร หากแล้ว
เสร็จ การเรียนรู้ของบุคลากรจะได้ผลดี มีความต่อเน่ือง 
 

  ผู้ตอบแบบสอบถามได้ระบุข้อจํากัดของการบริหารงานบุคคล รวมทั้งแนวทางการแก้ไข พัฒนา
ดังน้ี 

 ข้อจํากัดในการดําเนินการตามตัวบ่งช้ี 
 (1)  ไม่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ/ไม่มีการนํา
ผลการประเมินไปใช้ในการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลรวมถึงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทุกระดับช้ัน 
ดังกล่าวน้ัน เพ่ือที่จะได้สามารถรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและมีความจําเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง/ไม่มีการวางระบบ/หลักเกณฑ์การรายงานผล
การเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน หรือการเพ่ิมพูนความรู้ของบุคลากร และไม่มีการสรุปผลการประเมินความรู้ 
ทักษะ และความสามารถของบุคลากรในทุกระดับช้ันหลังได้รับการฝึกอบรมไปแล้วอย่างต่อเน่ือง 
 (2)  ควรมีการนําผลการประเมินมาใช้การวางแผนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับช้ันอย่าง
ต่อเน่ืองและควรมีผลแสดงถึงความสามารถของบุคลากรที่เข้ารับการเพ่ิมพูนความรู้แล้วนํามาปฏิบัติงานหรือ
นวัตกรรมการปฏิบัติงาน 
 (3)  การเปิดเผยข้อมูล/การสํารวจความคิดเห็น 
 (4)  จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ/ประเมินผลและจัดทําแผนปรับปรุง 
 

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  หมายถึง การที่ส่วนราชการและจังหวัดจะต้อง 

ก. รับผิดต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการ
ดําเนินการด้านวินัย โดยคํานึงถึงความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน 

ข. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งน้ี ต้องมีการกําหนดให้ความพร้อม 
รับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรของส่วนราชการ 
  สําหรับการประเมินสถานภาพตามมิติที่ 4 มีมุมมองด้านปัจจัยสําคัญเพียง 1 ด้าน และมีผลการ
ประเมินตามภาพประกอบที่ 12 



  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)   ( 29 ) 

มติทิี่ 4 ความพรอ้มรบัผิดดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล
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ภาพประกอบที ่12 
 

  ปัจจัยที่ 1 ด้านระบบการบริหารงานบุคคล มี 4 ตัวบ่งช้ี ได้รับคะแนนตามตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1 ความโปร่งใสและความพร้อมรับผิดในระบบและกลไกด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 1.89 หมายถึง มีการแต่งต้ังบุคคล/คณะทํางานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการ
ประกาศเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้ารับการพัฒนา แต่ยังไม่ฐานข้อมูลในเรื่องน้ีอย่างเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ  
  ตัวบ่งช้ีที่ 2 ความโปร่งใสและความพร้อมรับผิดในระบบและกลไกด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ได้คะแนนเฉลี่ย 2.17  หมายถึง มีการแต่งต้ังบุคคลผู้รับผิดชอบเร่ืองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มีเกณฑ์ที่ข้าราชการรับทราบตามระเบียบ แต่ไม่มีฐานข้อมูลที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ มีหลักฐานประกอบ
คือ มีการประกาศเกณฑ์การประเมินผลให้ทราบทั่วกัน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3 ความโปร่งใสและความพร้อมรับผิดในระบบและกลไกด้านการสรรหาการบรรจุ
แต่งต้ังและการโยกย้าย ได้คะแนนเฉลี่ย 2.08 หมายถึง เกณฑ์ด้านการสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง และโยกย้าย 
พร้อมทั้งประกาศให้รับทราบอย่างทั่วถึง มีการจัดทําฐานข้อมูลไว้บ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ และยังไม่เปิดโอกาสให้
บุคลากรทั่วไปเข้ามาสอบถามข้อมูลเก่ียวกับการบรรจุ แต่งต้ัง 
  ตัวบ่งช้ีที่ 4 ความโปร่งใสและความพร้อมรับผิดในระบบและกลไกการดําเนินการตามแผน/
โครงการราชการใสสะอาด ได้คะแนนเฉลี่ย 1.94 หมายถึง มีการแต่งต้ังคณะทํางานผู้ทําหน้าที่รับผิดชอบด้านการ
ดําเนินการตามแผน มีการจัดเก็บหลักฐานหรือรายงานท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามแผนโครงการราชการ           
ใสสะอาด  
 



  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)   ( 30 ) 

  ผู้ตอบแบบสอบถามได้ระบุข้อจํากัดของการบริหารงานบุคคล รวมทั้งแนวทางการแก้ไข พัฒนา
ดังน้ี 

 ข้อจํากัดในการดําเนินการตามตัวบ่งช้ี 
   (1)  ไม่มีการแต่งต้ังบุคคล/หน่วยงาน/คณะบุคคลทําหน้าที่/ความรับผิดชอบด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในทุกระดับช้ันให้สามารถเข้าใช้อมูลได้อย่างต่อเน่ือง ควรมีการประกาศเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรรับทราบด้วย 
   (2)  การไม่มีข้อมูล 
   (3)  คนในองค์กรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารบุคคล 

 แนวทางการพัฒนาให้บังเกิดผลตามตัวบ่งช้ี 
 (1)  ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรสอบถามข้อมูลเก่ียวกับผลการประเมินการปฏิบัติงาน
และการปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างต่อเน่ืองและควรเปิดโอกาสให้บุคลากรโยกย้ายไปทํางานในตําแหน่งที่ควรเป็นได้บ้าง 
 (2)  การวางระบบที่ควบคุมและตรวจสอบได้ง่าย 
 (3)  ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบหลักเกณฑ์ด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล การสรรหา 
บรรจุ แต่งต้ัง และการโยกย้าย รวมทั้งการประเมินผลงาน 
 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน  
  หมายถึง การที่ส่วนราชการหรือจังหวัดมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนําไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้แก่  

ก. ความพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน ระบบงานและบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมี
การนําเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการบริการประชาชน 

ข. มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ 

ค. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการกับจังหวัด รวมทั้ง
ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยให้กําลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่
วิสัยทัศน์ที่ต้องการ 

ในมิติที่ 5 น้ี มปัีจจัยประกอบการประเมินทั้งสิ้น 3 ปัจจัย ได้แก่ (ภาพประกอบที่ 13) 
 
                       



  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)   ( 31 ) 

มติทิี่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการทํางาน
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ภาพประกอบที ่13 

 

  ปัจจัยที่ 1 ขวัญและกําลังใจในการทํางาน มี 3 ตัวบ่งช้ี ได้รับคะแนนตามตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1 ขวัญและกําลังใจในการทํางาน ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.62 หมายถึง มีการกําหนด
นโยบายด้านการสร้างขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีการดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดไว้ มีหลักฐาน
ประกอบคือ การประกวดข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
  ตัวบ่งช้ีที่ 2 สภาพแวดล้อมการทํางานที่เอ้ือต่อการทํางาน ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.72 หมายถึง มี
การต้ังคณะบุคคลทําหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดสภาพแวดล้อมการทํางานที่เอ้ือต่อการทํางาน และมีการ
ดําเนินการตามแผนแล้ว  
  ตัวบ่งช้ีที่ 3 ความผูกพันระหว่างบุคลากรกับสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ค่าคะแนน
เฉลี่ย 1.70 หมายถึง มีการแต่งต้ังบุคคล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่สร้างบรรยากาศ
การทํางานที่ส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากรและสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม แต่ยังไม่ได้กําหนดเป็น
นโยบายหรือมาตรการที่ชัดเจน มีหลักฐานประกอบคือ มีแต่ไม่ต่อเน่ือง  เช่น มีคณะกรรมการสวัสดิการ เพ่ือ
พิจารณาการให้เงินในด้านต่างๆ / การแพทย์ / กีฬา / เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย   
  ตัวบ่งช้ีที่ 4 สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.30 หมายถึง มีผู้ทํา
หน้าที่รับผิดชอบดูแล และได้จัดหามีการจัดหาเคร่ืองมือการทํางานที่เป็นสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน เช่น 
มีคอมพิวเตอร์ใช้ ดําเนินการ / มีห้องประชุม เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์เครื่องมือการทํางาน 
 
 
 
 
 
 



  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)   ( 32 ) 

ปัจจัยที่ 2 ด้านสวัสดิการ มี 1 ตัวบ่งช้ี ได้รับคะแนนตามตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
   ตัวบ่งช้ีที่ 1 สวัสดิการในการทํางานและนอกเหนือการทํางาน ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.04 หมายถึง มี
คณะทํางานที่ทําหน้าที่รับผิดชอบงานจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร และมีการจัดสวัสดิการบางรายการให้กับ
บุคลากรแล้ว  มีการสอบถามเก่ียวกับสวัสดิการและความต้องการของบุคลากร  

ปัจจัยที่ 3 การได้รับการยอมรับและให้คุณค่า  มี 2 ตัวบ่งช้ี ได้รับคะแนนตามตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1 การมีส่วนร่วมทางการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้ค่าคะแนน
เฉลี่ย 1.70 หมายถึง มีการรับฟังความเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมบ้าง แต่ไม่มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบเร่ืองน้ี
อย่างเป็นทางการ  
  ตัวบ่งช้ีที่ 2 ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทํางาน ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.04 หมายถึง         
มีกลไก/มาตรการรับผิดชอบการดําเนินงานที่ประกันความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทํางานของบุคลากร 
รวมท้ังมีการกระจายอํานาจในการเข้ารับการอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึงในทุกหน่วยงาน เช่น มีการ
ส่งเสริมให้เป็นข้าราชการดีเด่นเพ่ือประกวดกับหน่วยงานภายนอก และมีการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
 

  ผู้ตอบแบบสอบถามได้ระบุข้อจํากัดของการบริหารงานบุคคล รวมทั้งแนวทางการแก้ไข พัฒนา
ดังน้ี 

 ข้อจํากัดในการดําเนินการตามตัวบ่งช้ี 
   (1)  ไม่มีการดําเนินการตามมาตรการสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานให้กับบุคลากร
ในทุกระดับช้ัน และการติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง/การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทํางานและ
ส่งเสริมอาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย/สร้างบรรยากาศการทํางานที่ส่งเสริมความผูกพันระหว่าง
บุคลากรทุกระดับช้ันในสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม อย่างต่อเน่ือง/อุปกรณ์และเครื่องมือในการทํางานที่
ทันสมัย เพียงพอและสามารถใช้งานได้ดี/การจัดสวัสดิการที่ดีให้กับบุคลากรให้กับบุคลากรในทุกระดับช้ัน/กระจาย
โอกาสให้กับบุคลากรในทุกระดับช้ันได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานใน
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
   (2)  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเร่ืองการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการ
ทํางานยังไม่ใช่มืออาชีพเพราะไม่สามารถทําให้ข้าราชการที่อยู่ในบางสายงาน ไม่เจริญเติบโตในหน้าที่ไปได้ คือ ไม่
ศึกษาหาข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืน เพ่ือนําตัวอย่างมาใช้ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบุคลากรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม และสํานักงานรัฐมนตรี ต่อไป 
   (3)  ความคับแคบของสถานที่/พ้ืนที่น้อย 
   (4)  ขาดการสํารวจความคิดเห็นและดําเนินการให้บุคลากรมีสวัสดิการที่ดีมากขึ้น 
   (5)  ไม่มีตําแหน่งรองรับในการทํางานเมื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น/ผู้บริหารระดับสูงขาดความ
เอาใจใส่ระดับล่าง เน่ืองจากผู้บริหารระดับสูงมาจากหน่วยงานอ่ืนในสังกัด มาอยู่ระยะสั้น สนใจแต่งานที่ตนเองอยู่ใน
ตําแหน่ง 
   (6)  ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น หลังคาปลิวในรถ นํ้ายาแอร์หยดใส่รถ 
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 แนวทางการพัฒนาให้บังเกิดผลตามตัวบ่งช้ี 
   (1)  ควรมีการติดตามผลการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจในการ
ทํางานควรมีระบบกลไกที่ทําหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการทํางานเพ่ือให้บุคลากรในทุกระดับช้ันเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ควรรวบรวมความต้องการด้านสวัสดิการให้กับบุคลากรในทุกระดับช้ัน ควรเปิด
โอกาสให้บุคลากรในทุกกระดับช้ันได้เข้าร่วมปรึกษาหารือและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาและปรับปรุง
การบริหารงานในสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
   (2)  ศึกษาข้อมูลและวิธีการในเรื่องดังกล่าวมาดําเนินการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิให้ได้ เช่น ถ้า 
ก.พ. กําหนดให้มีผู้บังคับบัญชาไว้จํานวนหน่ึงแต่ภายใต้ตําแหน่งน้ันมีผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ถึง เราจะสามารถนําตัวอ่ืน
มาประกอบการพิจารณาได้หรือไม่ เช่น การครองตําแหน่งในสายงานน้ันๆ กีปี 
   (3)  การสํารวจสภาพแวดล้อม/ความพึงพอใจ/สุขอนามัย 
   (4)  สร้างสวัสดิการและปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีในที่ทํางานเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการ
ทํางานให้มีประสิทธิภาพ/สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในองค์กร/มกีรอบแนวทางพัฒนาประเมินผลงานที่
ชัดเจนและเป็นธรรม 
   (5)  มีหน่วยงานรองรับโดยปรับโครงสร้างให้สามารถเลื่อนระดับไปได้โดยไม่ติดขัด 
 

จากข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมด ไม่ว่าจะจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมภาษณ์ การสํารวจ ก็จะถูก
นําไปวิเคราะห์เพ่ือกําหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ต่อไป 
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ตามข้อมูลรายละเอียดที่แสดงค่าคะแนนในแต่ละตัวบ่งช้ีของแต่ละมิติ สามารถแสดงสถานะภาพการ
บริหารทรัพยากรบุคคลตามตัวบ่งช้ีที่มีค่าสูงสุด  วัดจากตัวบ่งช้ี (ตัวช้ีวัด)ทั้งหมด 33 ตัว ปรากฏว่ามีตัวบ่งช้ีที่ผ่าน
เกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 50 (คะแนนเฉลี่ย 2 จากคะแนนเต็ม 4) จํานวน 8 ตัวบ่งช้ี เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ย 
(mean) คือ 

 
 

คะแนน มิติ ปัจจัย ตัวบ่งชี้ ความหมายของเกณฑ์คะแนน 

2.31 มิติที่ ประสิทธิผล
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

3.1 การบริหารผล
การปฏิบัติงาน 

(1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอย่างมีระบบ 

มีผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบของมีการ
นําผลการประเมินผลไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

2.30 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิต
และความสมดุลของ
ชีวิตและการทํางาน 

5.1 คุณภาพชีวิต 
สภาพแวดล้อม และ
ส่ิงอํานวยความ
สะดวก 

(4) ส่ิงอํานวยความสะดวกในการ
ทํางาน 

มีการแต่งต้ังบุคคล/หน่วยงาน/คณะบุคคล
ทําหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลให้มีอุปกรณ์
เคร่ืองมือการทํางานที่เป็นส่ิงอํานวยความ
สะดวกในการทํางานของบุคลากร เช่น 
ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และมี
อุปกรณ์ดังกล่าว 

2.20 มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

2.1 ความพร้อมของ
ข้อมูลบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

(3) แหล่งข้อมูลและการจัดเตรียม
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
เสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มีการสํารวจความพึงพอใจหรือมีช่องทาง
อ่ืนให้ผู้บริหารและบุคลากรแสดงความ
คิดเห็นต่อระบบฐานข้อมูลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและมีการนําผลสํารวจ
ความคิดเห็นไปใช้ปรับปรุงระบบ 

2.17 มิติที่ 1 ความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1.1 ภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารระดับสูง 

(1) การกําหนดทิศทางนโยบาย
และเป้าหมายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน 

มีการกําหนดทิศทางนโยบายและเป้าหมาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและมี
การกําหนดทีมงานจัดทําแผนที่
ประกอบด้วยบุคลกรของส่วนต่างๆ 

2.17 มิติที่ 4 ความพร้อม
รับผิดด้านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

4.1 ด้านระบบงาน
บริหารงานบุคคล 

(2) ความโปร่งใส และความพร้อม
รับผิดในระบบและกลไกด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติของบุคลากร 

มีการแต่งต้ังบุคคล/หน่วยงาน/คณะบุคคล
ทําหน้าที่รับผิดชอบด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร และมีประกาศ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้
บุคลากรรับทราบ 

2.08 มิติที่ 4 ความพร้อม
รับผิดด้านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

4.1 ด้านระบบงาน
บริหารงานบุคคล 

(3) ความโปร่งใสและความพร้อม
รับผิดในระบบและกลไกด้านการ
สรรหาการบรรจุแต่งต้ังและการ
โยกย้าย 

มีเกณฑ์ด้านการสรรหาบรรจุแต่งต้ังและ
โยกย้าย และมีการประกาศเกณฑ์การสรร
หาบรรจุ แต่งต้ังและการโยกย้าย และมี
การจัดทําฐานข้อมูลบุคคล 

2.04 มิติที่ 1 ความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1.2 ความสอดคล้อง
ของการบริหาร
ทรัพยากรบคุคลกับ
กลยุทธ์ขององค์กร 

(2) แผนการพัฒนาบุคลการที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร 

มีการสํารวจ วิเคราะห์ความต้องการพัฒนา
บุคลากรและมีการวิเคราะห์ความต้องการ
พัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

2.04 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิต
และความสมดุลของ
ชีวิตและการทํางาน 

5.2 ด้านสวัสดิการ (1) สวัสดิการในการทํางานและ
นอกเหนือการทํางาน 

มีการแต่งต้ังบุคคล/หน่วยงาน/คณะบุคคล
ทําหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินการจัด
สวัสดิการให้แก่บุคลากรและมีการจัด
สวัสดิการบางรายการให้กับบุคลากร 
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 ผลการประเมินรายละเอียดย่อยการบริหารงานบุคคลตามตัวบ่งช้ีภายใน 5 มิติ มีคะแนนตํ่าสุด 7 ลําดับ 
คือ 
 

คะแนน มิติ ปัจจัย ตัวบ่งชี้ ความหมายของเกณฑ์คะแนน 
1.49 มิติที่ 2 ประสิทธิภาพ

ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2.2  การพัฒนา
กระบวนการและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

(6)ความคุ้มค่าด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

มีการแต่งต้ังบุคคล/หน่วยงาน/คณะ
บุคคลทําหน้าที่รับผิดชอบการประเมิน
ความคุ้มค่าด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

1.53 มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

2.2  การพัฒนา
กระบวนการและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

(3) การปรับปรุงระเบียบทีเ่อ้ือ
ต่อการบริหาร 

มีการแต่งต้ังบุคคล/หน่วยงาน/คณะ
บุคคลทําหน้าที่รับผิดชอบการทบทวน
แก้ไขปรับปรุงระเบยีบที่เก่ียวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1.62 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิต
และความสมดุลของ
ชีวิตและการทํางาน 

5 . 1  คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต 
สภาพแวดล้อมและส่ิง
อํานวยความสะดวก 

(1) ขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน 

มีการกําหนดนโยบาย/มาตรการด้าน
การสร้างขวัญและกําลังใจการทํางาน
ให้กับบุคลากร 
 

1.63 มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

2.2  การพัฒนา
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เป็น
ระบบ 

(5) กลไกนําความคิดเห็นของ
บุคลากรจากผลการประเมินใน
ทุกมิติไปใช้ปรับปรุงการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

มี ช่ อ งทาง / ตู้ รั บความคิ ด เ ห็นของ
บุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.66 มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

2.3 ด้านบรรยากาศ
องค์การท่ีส่งเสริม
คุณภาพบุคคลากร 

(1) กลไกทําหน้าที่สร้างและ
ส่ือสารวัฒนธรรมและค่านิยม
ร่วมของสํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

มีการแต่งต้ังบุคคล/หน่วยงาน/คณะ
บุคคลทําหน้าที่รับผิดชอบในการสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมร่วมของกรม
อย่างชัดเจน 
 
 

1.67 มิติที่ 1 ความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1.2 การพัฒนา
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เป็น
ระบบ 

(3) แผนส่งเสริม และดูแลรักษา
ผู้มีสมรรถนะสูงในสายงานหลัก
ที่ สอดคล้อง กับกลยุทธ์ของ
องค์กร 

มีการวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากร
ในสายงานหลักที่องค์กรต้องการ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

1.67 มิติที่ 1 ความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1.2 การพัฒนา
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เป็น
ระบบ 

(5) โครงการ/กิจกรรม ภายใต้
แผนงานบริหารทรัพยากร
บุคคลที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
ขององค์กร 

มีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องแผน
ตอบสนองต่อกลยุทธ์ขององค์กร ดังนี้ 
  1. กลยุทธ์ด้านการผลิต 
  2. กลยุทธ์ด้านการตลาด 
  3. กลยุทธ์ด้านการขาย 
และมีการติดตามประเมินผลโครงการ/
กิ จ ก ร รมภ าย ใ ต้ แ ผน ง านบ ริห า ร
ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง 
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ส่วนที่ 4 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 

1. องคป์ระกอบของแผนกลยุทธก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคล 
        แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลพ.ศ. 2554 - 2559 มีองค์ประกอบที่สําคัญ ดังน้ี  
        (1)  วิสัยทัศน์  คือ ภาพหรือความคาดหวังที่สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปรารถนาให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นในอนาคต 
        (2)  พันธกิจ หมายถึง พันธะข้อผูกพันระยะยาวที่หน่วยงานที่รับผิดชอบทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวง
ต้องทําเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
        (3)  ประเด็นกลยุทธ์ หมายถึง สิ่งที่ต้องมุ่งเน้นและนําไปดําเนินการให้เกิดผลสําเร็จ เน่ืองจากเป็นผลจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องและพบว่าเป็นหากดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์สําเร็จ ก็จะทําให้กรมทางหลวง
บรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ การกําหนดประเด็นกลยุทธ์ที่นําเสนอในรายงานน้ีได้มาจากการประมวลผลการ
สัมภาษณ์และการสํารวจ (จากขั้นตอนที่ 3) และจากปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จในมิติที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ Scorecard ระดับองค์กร 
        (4)  มิติ หมายถึง ด้านต่างๆ ที่กําหนดไว้เพ่ือใช้ในการประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
        (5)  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ หมายถึง เป้าหมายท่ีต้องการบรรลุ ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์แรงเสริมและ
แรงต้าน แล้วกําหนดสิ่งที่จะต้องดําเนินการเพื่อลดแรงต้านและเพ่ิมแรงเสริม สิ่งที่วิเคราะห์ได้น้ีเรียกว่าปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จ จากน้ันคัดเลือกปัจจัยแห่งความสําเร็จที่สําคัญมากๆ เพ่ือกําหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
        (6)  ตัวช้ีวัด  หมายถึง  หน่วยที่ถูกกําหนดขึ้นเพ่ือวัดความสําเร็จของงาน 
        (7)  ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline) หมายถึงสถานภาพปัจจุบันของ KPI แต่ละตัวว่าปัจจุบันน้ีมีค่าเท่าไรโดยการหา
ข้อมูลในองค์กร ในกรณีที่ไม่มีข้อมูล หรือไม่เคยทําเรื่องน้ีมาก่อนในองค์กรจะระบุว่า Unknown การระบุค่า Baseline 
จะช่วยทําให้กําหนดตัวเลขค่าเป้าหมาย (Target) ได้ดีย่ิงขึ้น ทําให้องค์กรพัฒนาไปข้างหน้า ในเชิงผลการปฏิบัติงาน 
        (8)  กําหนดค่าเป้าหมายของ KPI แต่ละตัวเป็นตัวเลข โดยให้ตัวเลขเพ่ิมขึ้นหรือน้อย ลงตามระดับของ
เป้าหมาย เช่น 20-30-40-60-80 ขึ้นอยู่กับว่าKPI ตัวดังกล่าวว่าเป็นประเภท ยิ่งสูงย่ิงดี หรือ ย่ิงตํ่าย่ิงดี ตัวเลข
เป้าหมายมคีวามสําคญัอย่างย่ิง เพราะเป็นการพิสูจน์ว่า องค์กรมผีลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและกลยทุธ์อย่าง
แท้จริง จึงควรให้เวลาในการพูดคุยปรึกษากันให้มาก 
        (9)  นํ้าหนัก ร่วมกันพิจารณากําหนดนํ้าหนักของตัวช้ีวัด ปัจจัยหลกัแห่งความสําเร็จ 
และมิติแต่ละตัว โดยใช้หลักการพิจารณาเปรียบเทียบความสําคัญ ดังน้ี 

・ ระหว่างตัวช้ีวัดของปัจจัยหลักเดียวกัน ตัวช้ีวัดใดมีนํ้าหนักเท่าใดจาก 100% 
・ ระหว่างปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จของมิติเดียวกัน ปัจจัยใดมีนํ้าหนักเทา่ใด จาก 100% 
・ ระหว่างมิติทั้ง 5 มิติ มิติใดมนํ้ีาหนักเท่าใด จาก 100% 
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        (10)  ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ระบุผู้รับผิดชอบ KPI แต่ละตัวอาจเป็นช่ือหน่วยงาน หรือช่ือตําแหน่งในองค์กร
ก็ได้ (เป็นการต้ังเป้าหมายการปฏิบัติงานในภาพรวมของระดับบังคับบัญชาในองค์กร ซึ่งจะต้องนําไปทําการ
ลดหลั่น แตกลงไปเป็น KPI รายบุคคลให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองต่อไป) 

・ ควรเชิญผู้รับผดิชอบ KPI ผู้น้ันเข้าร่วมในการประชุมฯ และขอความเห็นโดยตรง ตลอดจน
ขอให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รับรองว่าหน่วยงานใด หรือใครควรจะเป็นผู้รับผิดชอบ KPI 
ตัวใด ทั้งน้ี KPI ส่วนใหญ่ควรจะอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และควรมีผูร้ับผิดชอบ KPI เพียงรายเดียวต่อ KPI หน่ึงตัว 

 

22. แผนกลยุทธ์การบรหิารทรพัยากรบคุคล พ.ศ. 2554 - 2559 
 

         จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมด และจากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดลําดับความสําคัญด้วย
การทํา Gap Analysis สามารถเรียงลําดับความสําคัญของประเด็นกลยุทธ์ได้ดังน้ี (ดังรายละเอียดคะแนนใน
ภาพประกอบที่ 14 และ 15) 
 

ลําดบัความสําคญัของประเด็นกลยทุธ์
การจดัทําแผนอตัรากําลงัใหเ้หมาะสมกบังานและแผนทดแทนบคุลากร1

จดัทํา Competency Profile พรอ้มแผนพฒันารายบคุคล2
การสรา้งเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพีและระบบแรงจงูใจ

การสรา้งและเชือ่มโยงระบบขอ้มลูบคุลากรระหวา่งสว่นกลางและสว่นภมูภิาค

3
4

การจดัทําคลงัขอ้มลูงานทางเพือ่สง่เสรมิการปฏบิตังิาน5
การปรบัวฒันธรรมการทํางานเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง6
การพฒันาระบบการจดัการความรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพ7
การปรบัปรงุระบบพฒันาบคุลากรใหม้คีวามคุม้คา่และมปีระสทิธภิาพสงู8
การจดัทํามาตรฐานการทํางานท ัง้งานหลกัและงานสนบัสนนุ9
การพฒันาระบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน (Performance Management)10
การปรบัปรงุระบบบรหิารทรพัยากรบคุคลใหม้คีวามโปรง่ใส11
การจดัทําระบบรบัขอ้มลูยอ้นกลบัและขอ้รอ้งเรยีนเพือ่การปรบัปรงุงาน12
การจดัทําระบบและแผนพฒันาบคุลากรใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์รมฯ13
การพฒันาบคุลากรผูร้บัผดิชอบงานบรหิารทรพัยากรบคุคลใหม้ขีดีสมรรถนะสงู14
การปรบัปรงุสวสัดกิารและจดัส ิง่แวดลอ้มทีส่ง่เสรมิคณุภาพชวีติและการทํางาน15
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ผลวิเคราะห์ส่วนต่าง (Gap Analysis) 
ของประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล  

แบบวิเคราะห์ส่วนตา่งของความสาํคญัของประเด็นยุทธศาสตร์กับสถานภาพปจัจุบัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความสําคัญของประเด็นต่อผลสมัฤทธ์ิของกรม สถานภาพปัจจบุัน (Gap) 

ลําดับความสําคัญ 
(ต้องทํา/จาํเปน็/เร่งด่วน) (ทําเร่ืองนี้ไดด้ีมากน้อยเพียงใด) 

gr.1 gr.2 gr.3 gr.4 gr.5 ค่าเฉล่ีย gr.1 gr.2 gr.3 gr.4 gr.5 ค่าเฉล่ีย   
  

1. จัดทําระบบและแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

5.00 4.29 4.75 4.38 4.67 4.62 3.25 2.86 3.50 2.88 2.33 2.96 1.65 13 

2. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีขีดสมรรถนะสูง 

5.00 4.29 4.50 4.13 4.33 4.45 3.00 3.00 3.75 2.50 2.67 2.98 1.47 14 

3. จัดทํา Competency Profile พร้อมแผนพัฒนา
รายบุคคล 

5.00 3.57 4.50 4.13 3.67 4.17 1.50 1.14 2.50 1.88 1.67 1.74 2.44 2 

4. ปรับปรุงระบบพฒันาบุคลากรให้มีความคุ้มค่าและ
มีประสิทธิภาพสงู 

5.00 3.57 3.25 4.13 4.33 4.06 2.25 2.00 2.00 2.25 1.67 2.03 2.02 8 

5. สร้างทางก้าวหนา้ในสายอาชีพและระบบแรงจงูใจ 5.00 4.29 4.50 4.63 4.33 4.55 2.00 2.14 2.75 2.13 1.67 2.14 2.41 3 

6. จัดทํามาตรฐานการทาํงานทัง้งานหลักและงาน
สนับสนนุ 

3.75 3.57 3.75 4.25 4.00 3.86 1.25 1.86 3.00 2.13 1.33 1.91 1.95 9 

7. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management) 

5.00 3.71 4.25 4.13 3.33 4.08 2.75 1.43 3.75 2.13 1.33 2.28 1.81 10 

8. ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความ
โปร่งใส 

5.00 4.43 4.75 4.63 3.67 4.49 3.00 2.71 3.75 2.38 1.67 2.70 1.79 11 

9. จัดทําแผนอัตรากําลังและแผนทดแทนบุคลากร 5.00 4.43 4.25 4.88 4.33 4.58 2.25 3.00 1.75 2.25 1.33 2.12 2.46 1 

10. ปรับปรุงสวสัดิการและจัดสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การทํางาน 

4.75 4.00 3.50 3.38 3.00 3.73 3.75 3.00 2.50 2.50 3.00 2.95 0.78 15 

11. จัดทําระบบรับข้อมูลย้อนกลับและข้อร้องเรียน
เพื่อการปรับปรุงงาน 

4.75 3.86 3.75 4.13 3.33 3.96 3.50 2.71 1.75 1.75 1.67 2.28 1.69 12 

12. ปรับวัฒนธรรมการทํางานเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

4.75 4.14 4.25 4.38 4.00 4.30 3.00 2.00 3.00 2.00 1.33 2.27 2.04 6 

13. สร้างและเชื่อมโยงระบบข้อมูลบุคคลากรระหว่าง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

4.75 3.43 4.25 4.25 4.67 4.27 2.75 2.00 2.50 2.13 1.67 2.21 2.06 4 

14. จัดทําคลังข้อมูลงานทางเพือ่ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงาน 

5.00 3.71 4.75 3.63 4.33 4.28 3.00 2.29 3.25 1.63 1.00 2.23 2.05 5 

15. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ 5.00 4.14 4.75 4.38 4.00 4.45 3.25 2.43 2.50 2.25 1.67 2.42 2.03 7 
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 จากประเด็นกลยุทธ์ย่อยดังกล่าวข้างต้นน้ัน เพ่ือให้แผนกลยุทธ์มีความกระชับ จึงได้จัดกลุ่มประเด็นกลยุทธ์ 
ทั้ง 15 ประเด็น คงเหลือ 8 ประเด็นกลยุทธ์ดังภาพประกอบที่ 16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจดักลุม่ประเด็นยทุธศาสตร ์(กลยทุธ)์
1. การจดัทําแผนอตัรากําลงัใหเ้หมาะสมกบังานและแผนทดแทนบุคลากร1
2. จดัทํา Competency Profile

2
3. การสรา้งเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพีและระบบแรงจูงใจ

4. การปรบัปรุงและเชือ่มโยงระบบขอ้มูลบุคลากรระหวา่งสว่นกลางและสว่นภูมภิาค

3

4 5. การจดัทําคลงัขอ้มูลงานทางเพือ่สง่เสรมิการปฏบิตังิาน

5

6. การปรบัวฒันธรรมและคา่นยิมในการปฏบิตังิานเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

6

6. การพฒันาระบบการจดัการความรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพ

6 การปรบัปรงุระบบพฒันาบคุลากรใหม้คีวามคุม้คา่และมปีระสทิธภิาพสงู

9. การจดัทํามาตรฐานการทํางานท ัง้งานหลกัและงานสนบัสนุน

10. การพฒันาระบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน (Performance Management)

12. การปรบัปรงุระบบบรหิารทรพัยากรบคุคลใหม้คีวามโปรง่ใส

13. การจดัทําระบบและแผนพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์รมฯ

14. การพฒันาบุคลากรผูร้บัผดิชอบงานบรหิารทรพัยากรบุคคลใหม้ขีดีสมรรถนะสู

15. การปรบัปรุงสวสัดกิารและจดัสิง่แวดลอ้มทีท่นัสมยัซึง่สง่เสรมิคณุภาพชวีติแล
การทํางาน

การวางระบบ competency 
Based Management

การปรับปรงุและพัฒนาระบบ
ขอ้มลูเพือ่การบรหิารทรัพยากร
บคุคลและการปฏบิัตงิาน

การปรับเปลีย่นวัฒนธรรมการ
ทํางาน

การยกระดับขดีความสามารถ
ในการบรหิารทรัพยากรบคุคล
ใหม้ปีระสทิธภิาพและมี
มาตรฐานสงู

การพัฒนาระบบบรหิารผล
การปฏบิัตงิาน

การยกระดับความสมัพันธ์
ของบคุลากรและสิง่แวดลอ้ม
ในการทํางาน

11. การปรบัปรงุระบบบรหิารทรพัยากรบคุคลใหม้คีวามโปรง่ใส
การบรหิารทรัพยากรบคุคล
ดว้ยความโปรง่ใส

7

การมรีะบบบรหิารจัดการ
ความรูภ้ายในองคก์ร

8

 

8. การปรับปรุงระบบพัฒนาบุคลากรให้มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูง
9. การจัดทํามาตรฐานการทํางานทั้งงานหลักและงานสนับสนุน 
12. การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส ่

7.การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
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3. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด  
 

เมื่อจัดกลุ่มประเด็นกลยุทธ์ ทั้ง 15 ประเด็น คงเหลือ 8 ประเด็นกลยุทธ์แล้ว จึงได้กําหนดเป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย โครงการ กิจกรรมท่ีต้องดําเนินงาน เพ่ือให้การดําเนินการให้สอดรับกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การวางระบบ Competency Based Management 
กลยุทธ์ที่ 1  การจัดทําแผนอัตรากําลังให้เหมาะสมกับงานและแผนทดแทนบุคลากร 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ ๑ : มีการจัดทําแผนอัตรากําลังให้เหมาะสมกับงานและแผนทดแทนบุคลากร 
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนอัตรากําลังคนและแผนอัตรากําลังที่ระบุขนาดและสมรรถนะ 

ที่เหมาะสมกับสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
กิจกรรม : จัดทําและทบทวนแผนอัตรากําลังคน และแผนทดแทนบุคลากร ของสํานักงานปลัดกระทรวง

คมนาคม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 

กลยุทธ์ที่ 2  การจัดทํา Competency Profile พร้อมแผนพัฒนารายบุคคล 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 : มีการจัดทํา Competency Profile พร้อมแผนพัฒนารายบุคคล 
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในจัดทําแผน Competency Profile พร้อมแผนพัฒนารายบุคคลที่สอดคล้อง

เหมาะสมกับสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
กิจกรรม : จัดทําจัดทํา Competency Profile พร้อมแผนพัฒนารายบุคคล ของสํานักงานปลัดกระทรวง

คมนาคม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.พ. และยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 

กลยุทธ์ที่ 3  การสร้างทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและระบบแรงจูงใจ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 : มีการสร้างทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและระบบแรงจูงใจ 
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการสร้างทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและระบบแรงจูงใจ 
กิจกรรม : การจัดทําแผนการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพและระบบแรงจูงใจของสํานักงานปลัดกระทรวง

คมนาคม 
 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลและการ

ปฏิบัติงาน 
 

กลยุทธ์ที่ 4  การปรับปรุงและเช่ือมโยงระบบข้อมูลบุคคลากรระหว่างหน่วยงาน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 : มีการปรับปรุงและเช่ือมโยงระบบข้อมูลบุคคลากรระหว่างหน่วยงานในกอง

การเจ้าหน้าที่ 
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการสร้างฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงระบบข้อมูลบุคคลากรระหว่างหน่วยงานใน

กองการเจ้าหน้าที่ 
กิจกรรม : การปรับปรุงและเช่ือมโยงระบบข้อมูลบุคคลากรระหว่างหน่วยงานในกองการเจ้าหน้าที่ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน 
กลยุทธ์ที่ 5  การปรับวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5 : มีการปรับวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลง 
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม : การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การมีระบบบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 6  การจัดทําคลังข้อมูลการบริหารงานบุคคลเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 6 : มีการจัดทําฐานข้อมูลในลักษณะคลังข้อมูลการบริหารงานบุคคลเพ่ือ

ส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคล 
กิจกรรม : การจัดทําฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคล 
กลยุทธ์ที่ 7  การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 7 : มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงคมนาคม เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายของงบประมาณประจําปี 
กิจกรรม : การจัดอบรมให้แก่ข้าราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ให้เป็นไปตามแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การยกระดับขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

และมีมาฐานสูง 
กลยุทธ์ที่ 8  การปรับปรุงระบบพัฒนาบุคลากรให้มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูง 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 8 : มีการดําเนินการศึกษา ทบทวน ระบบพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สปค.และมีความคุ้มค่าในการทุน 
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการศึกษา ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กิจกรรม : การสอบทาน ศึกษา ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ์ที่ 9  การจัดทํามาตรฐานการทํางานทั้งงานหลักและงานสนับสนุน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 9 : มีการดําเนินการจัดทํามาตรฐานการทํางานทั้งงานหลักและงานสนับสนุน 
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
กิจกรรม : จัดทําระบบการประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
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กลยุทธ์ที่ 10  การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 10 : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และเกิดระบบการป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรม : การดําเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 11  การจัดทําระบบและแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สํานักงาน

ปลัดกระทรวงคมนาคม 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 11 : มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงคมนาคม เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายของงบประมาณประจําปี 
กิจกรรม : การจัดอบรมให้แก่ข้าราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
กลยุทธ์ที่ 12  การพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีขีดสมรรถนะที่พึงประสงค์ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 12 : มีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อย่างต่อเน่ือง 
ตัวชี้วัด : จํานวนบุคลากรผู้รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการพัฒนา 
กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลในสํานักงานปลัดกระทรวง

คมนาคม 
 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 13 : การบริหารทรัพยากรบุคลากรด้วยความโปร่งใส 
กลยุทธ์ที่ 13  การปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคลากรให้มีความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 13 : มีการปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคลากรให้มีความความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดการใช้ดุลยพินิจ 
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคลากรให้มีความความโปร่งใส  
กิจกรรม : การปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคลากรให้มีความความโปร่งใส 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 14  การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 14 : มีการนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาดําเนินการให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานระบบประเมินผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กิจกรรม : การดําเนินงานนําระบบประเมินผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล

เรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้ในสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 
 
 
 
 



  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)   ( 43 ) 

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 15 : การยกระดับความสัมพันธ์ของบุคลากรและสิงแวดล้อมในกรทํางาน 
กลยุทธ์ที่ 15  การปรับปรุงสวัสดิการและจัดสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยซึ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทํางาน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ ๑๐ : บุคลากรในสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมมีความสุขในการทํางาน 
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจต่อการสร้างความผาสุกของบุคลากรในสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


