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หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล 

      ตรวจประเมินว่า   ระบบงาน ระบบการเรยีนรูข้องบุคลากรและ
การสรา้งแรงจงูใจ ช่วยใหบุ้คลากรพฒันาตนเองและใชศ้กัยภาพอยา่ง

เตม็ที่ เพื่อใหมุ่้งไปในทางเดียวกนักบัเป้าประสงคแ์ละแผนปฏิบตักิาร

โดยรวมของส่วนราชการอยา่งไร  

      ตรวจประเมิน การเอาใจใสใ่นการสรา้งและรกัษาสภาพแวดลอ้ม  

ในการท างาน การสรา้งบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ่การปฏิบตังิานของบุคลากร  

ซ่ึงจะน าไปสูผ่ลการด าเนินการที่เป็นเลิศ และความเจรญิ กา้วหนา้ของ

บุคลากรและส่วนราชการ    



หมวด 5  การมุง่เนน้ทรัพยากรบคุคล 

ก. การจัดและ
บรหิารงาน 

5.1 ระบบงาน 

ค. การจา้งงาน       
และความกา้วหนา้ใน

การงาน 

ข. ระบบการ 
ประเมนิผลการ
ปฏบิัตงิานของ 

บคุลากร 

ก.   การพัฒนาบคุลากร 
 

5.2 การเรยีนรูข้องบคุลากร  
และการสรา้งแรงจงูใจ 

ข. การสรา้งแรงจงูใจ         
และการพัฒนาความ 

กา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน             
(43)1 การจัดการ
ระบบงาน 
 
1.1 ระบบทีเ่ป็นทางการ 
1.2 ระบบไมเ่ป็นทางการ 
 
• เพือ่เกดิความร่วมมอื  
• เพือ่ความคลอ่งตวั  
• เพือ่การกระจายอ านาจ 

• เพือ่สรา้งความคดิรเิริม่ 

• เพือ่กระตุน้นวตักรรม 
• เพือ่ใหท้นัความตอ้งการ
อยูเ่สมอ 
 
(44)2 การน าวฒันธรรม
และความคดิของบคุลากร 
และชมุชนมาใชจั้ด
ระบบงาน 
 
(45)3 การจัดระบบสือ่สาร
ภายในองคก์ร 
ใหม้ปีระสทิธผิล 
 

(46)4 ระบบประเมนิผลและ
การยกยอ่งชมเชย 
(Individual Scorecard) 
 
4.1การจัดระบบประเมนิผล
การปฏบิตังิานรวมถงึการ
แจง้ผลเพือ่ใหพั้ฒนาและ
ปรับปรุงงาน 
 
 
4.2การจัดระบบการยกย่อง
ชมเชยจงูใจ 
• เพือ่ใหม้ขีวญัก าลงัใจ 
• เพือ่ใหท้ างานมี
ประสทิธผิล 
• เพือ่ใหม้จีติส านกึทีเ่นน้
ประโยชนข์องผูรั้บบรกิาร 
 

(47)5 การก าหนด
คณุลกัษณะและทกัษะ
บคุลากร 
• สมรรถนะหลกั 
• สมรรถนะประจ าสายงาน 
• สมรรถนะแตล่ะกลุม่
ต าแหน่ง 
 

(48)6 การสรรหาวา่จา้ง  
รักษาบคุลากร 
6.1 การสรรหาวา่จา้ง   
6.2 การรักษาบคุลากร 
• ดว้ยการค านงึถงึวฒันธรรม
ความคดิของบคุลากรและ
ชมุชน 
 
(49)7 การเตรยีมบคุลากร
และความกา้วหนา้ในงาน 
7.1 การเตรยีมบคุลากรใน
ต าแหน่งส าคญั 

7.2 การสรา้งความกา้วหนา้

ในหนา้ทีก่ารงาน 

 
 
(50)8 การพัฒนาบคุลากร
ทอ้งถิน่ใหม้โีอกาสกา้วหนา้ 

(51)9 การพัฒนาบคุลากร 
• เพือ่ใหท้ างานไดต้าม
แผนปฏบิตักิารและบรรลผุล 
• เพือ่ใหเ้กดิความสมดลุระหวา่ง
เป้าประสงคก์บัความตอ้งการของ 
บคุลากร 
 
(52)10 การใหก้ารศกึษาและ
ฝึกอบรม 
ใหค้รอบคลมุประเด็นส าคญั  
• การอบรมบคุลากรใหม ่
• จรยิธรรม 
• การบรหิารจัดการ 
• การพัฒนาภาวะผูน้ า 
• ความปลอดภัยอาชวีอนามัย
สิง่แวดลอ้มในการท างาน 
• ความตอ้งการอืน่ๆทีส่ าคัญ 
 
(53)11 การบรหิารการฝึกอบรม 
11.1การหาความตอ้งการการ
ฝึกอบรม 
11.2การน าความตอ้งการการ
อบรมมาพัฒนาบคุลากร 
11.3การน าความรูใ้นองคก์รมา
พัฒนาบคุลากร 
 
(54)12 การพัฒนาบคุลากร 
12.1แบบเป็นทางการ 
12.2แบบไมเ่ป็นทางการ 

(55)13 การสง่เสรมิใหน้ า
ความรูแ้ละทกัษะจากการ
อบรม 
มาใชใ้นการปฏบิตังิาน 
 
(56)14 การประเมนิ
ประสทิธผิลของการศกึษา
อบรม 
14.1 ผลระดบับคุคล 

14.2 ผลระดบัองคก์ร 

 
(57)15 การท าใหบ้คุลากร
พัฒนาตนเอง 
เพือ่ความกา้วหนา้ในงาน 
15.1 การชว่ยเหลอืองคก์ร 
15.2 การชว่ยเหลอืของ
หัวหนา้งาน 
 

HR 3 

HR 2 

HR 5 

HR 3 

HR 3 

HR 4 

HR 3 



หมวด 5 การมุง่เนน้ทรัพยากรบคุคล 

ก.  

สภาพแวดลอ้ม ในการท างาน 

ข.  
การใหก้ารสนับสนุนและ         

สรา้งความพงึพอใจ           แก่
บคุลากร 

5.3 ความผาสกุและความ    
พงึพอใจของบคุลากร 

(58)16 การจัดระบบสภาพแวดลอ้ม
การท างาน 
• ถกูสขุอนามัย 
• ความปลอดภัย 
• การป้องกนัภัย 
• อปุกรณ์ใหม้คีวามเหมาะสมในงาน 

• การก าหนดตวัชีว้ดั 

• การมสีว่นร่วมของบคุลากร 
 
(59)17 การเตรยีมพรอ้มตอ่สภาวะ
ฉุกเฉนิและภัยพบิตั ิ

(60)18 การก าหนดปัจจัยทีม่ผีลตอ่
ความผาสกุพอใจจงูใจ 
ของบคุลากรทกุระดบัทกุประเภท 
 
(61)19 การสนับสนุนดา้นนโยบาย
สวสัดกิารการบรกิาร 
ใหต้รงความตอ้งการบคุลากรทกุระดบั
ทกุประเภท 
 
(62)20 การประเมนิความผาสกุ ความ
พงึพอใจ แรงจงูใจของบคุลากร 
20.1การประเมนิความผาสกุ ความพงึ
พอใจ แรงจงูใจบคุลากร 
ทกุระดบัทกุประเภทของบคุลากร 
• เป็นทางการ 
• ไมเ่ป็นทางการ 

 

20.2การก าหนดและใชต้วัชีว้ดัประเมนิ

ความพอใจ 

 
(63)21 การเชือ่มโยงผลประเมนิความ
พอใจกบัผลลพัธอ์งคก์ร 
เพือ่จัดล าดบัการปรับปรุงความพอใจ
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 

HR 1 

HR 1 

HR 1 

HR 1 



หมวด 5 

สภาพแวดลอ้มการท างาน ความพงึพอใจ 

สถานที ่อปุกรณ์
การท างาน - 
ตัวชีว้ดั/เป้าหมาย 
- การมสีว่นรว่ม 

เตรยีมพรอ้มภาวะ
ฉุกเฉนิ 

หาปัจจัย 

ก าหนดตัวชีว้ดั/
วธิกีารประเมนิ 

สรา้งแรงจงูใจ/จัดระบบ
สวสัดกิาร 

ประเมนิผล 

จัดล าดับ
ความส าคัญ 

ปรับปรงุ 

สอดคลอ้ง 

กับผลลัพธอ์งคก์ร 

HR 1 

ระบบประเมนิผล ระบบยกยอ่ง/จงูใจ 

ก าหนดคณุลกัษณะและ
ทกัษะทีจ่ าเป็น 

ระบบการแลกเปลีย่นความรู/้ทกัษะของบคุลากร 

พฒันาบคุลากร  
ทางการ/ไมท่างการ ท างานตามแผนปฏบิัตงิาน (หมวด 2) 

สมดลุทัง้ความตอ้งการองคก์รและความ
ตอ้งการบคุลากร (หมวด 5.1) 

• ความจ าเป็น 

(Training Need) 

• ความตอ้งการใน

การฝึกอบรม 

 ความรูใ้นองคก์ร 

(หมวด 4.2) 

บคุลากร 

หน.งาน/
ผูบ้ังคับบัญชา 

องคก์ร 

สง่เสรมิน าไปปฏบิตั ิ

HR 2 

HR 5 

HR 3 

HR 3 

ประเมนิผลประสทิธผิลการฝึกอบรม  

- ผลการปฏบิตังิานของบคุคล 
- ผลการด าเนนิงานขององคก์ร 

HR 4 

ความผาสกุ 

การพฒันาบคุลากร 

และภาวะผูน้ า 



 HR 1 

 ส่วนราชการตอ้งก าหนดปัจจยัทีมีผลตอ่ความผาสุก และความพึงพอใจ 

ของบุคลากร รวมทั้งตอ้งมีการวิเคราะหแ์ละปรบัปรุงปัจจยั ดงักล่าวใหมี้ความ

เหมาะสม เพ่ือสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบตังิานและใหเ้กิดความผกูพนัตอ่องคก์าร 

 

 

 

หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล  



Approach  - มีกระบวนการก าหนดปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความผาสุก ความพึงพอใจของ

บุคลากร ประกอบดว้ย ปัจจยัท่ีสรา้งแรงจูงใจ และปัจจยัท่ีสรา้งบรรยากาศในการ

ท างาน  

   - มีแผนการสรา้งความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร ท่ี

สอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีก าหนด 

 

Deployment  - มีการด าเนินการตามแผนการสรา้งความผาสุก และความพึงพอใจ

ของบุคลากร  

 

Integration  - มีระบบการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และการสรา้ง

แรงจูงใจของบุคลากร เช่น การส ารวจความพึงพอใจ การก าหนดตวัช้ีวดั เป็นตน้ 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล HR 1 



 HR 2 

 ส่วนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิบตังิานของบุคลากรท่ีมี

ประสิทธิผล และเป็นธรรม รวมทั้งมีการแจง้ผลการประเมินใหบุ้คลากรทราบ เพ่ือ

ปรบัปรุงการปฏิบตังิานใหดี้ข้ึน 

 

 

 

หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล  



 - ไม่ตรวจประเมินผล เน่ืองจาก กพ.ทร.ด าเนินการในภาพรวม ของ ทร. 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล HR 2 



 HR 3 

 ส่วนราชการตอ้งด าเนินการตามแผนกลยุทธก์ารบริหารทรพัยากรบุคคลท่ี

ก าหนดไวใ้น SP3 ไปปฏิบตั ิเพ่ือใหมี้ขีดสมรรถนะท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบตังิาน

ใหบ้รรลผุลตามเป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

 

 

 

หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล  



Approach  - มีแผนปฏิบตักิาร (Action Plan) การบริหารทรพัยากรบุคคลของ

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

   - มีแผนพฒันาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรือแผนพฒันาบุคลากร 

ประจ  าปี 2557 

  

Deployment  – มีรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตักิารการบริหาร

ทรพัยากรบุคคล ประจ  าปีท่ีผ่านมา 

 

Learning   - มีการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอ่การพฒันาบุคลากร 

 

Integration – ไม่ตรวจประเมินผล 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล HR 3 



 HR 4 

 ส่วนราชการตอ้งมีระบบการประกนัคุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึงการ

ประเมินประสิทธิผลและความคุม้ค่าของการพฒันา/ฝึกอบรมบุคลากร  

 

 

 

หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล  



Approach   - มีหลกัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพของการฝึกอบรม   

   - ไม่ตรวจประเมินผล ใชห้ลกัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพของการ

ฝึกอบรม ท่ี ทร.ก าหนดไวแ้ลว้ 

Deployment   - มีการน าหลกัเกณฑด์งักล่าวไปใชใ้นการจดัฝึกอบรม 

  - ไม่ตรวจประเมินผล ใชห้ลกัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพของการ

ฝึกอบรม ท่ี ทร.ก าหนดไวแ้ลว้ 

Learning   - มีการประเมินประสิทธิผลการพฒันา/ฝึกอบรมบุคลากร 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล HR 4 



 HR 5 

 ส่วนราชการมีแผนการสรา้งความกา้วหนา้ในสายงานใหแ้ก่บุคลากร เพ่ือ

สรา้งขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตังิานใหก้บับุคลากร 

 

 

 

หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล  



แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล HR 5 

 - ไม่ตรวจประเมินผล เน่ืองจาก กพ.ทร.ด าเนินการในภาพรวม ของ ทร. 

 

 

 

 


