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สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
•  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
•  การประเมินผลองค์การ 
•  การเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาองค์การ 
•  การจัดการสมัยใหม่ 
•  การประยุกต์ใช้ตัวแบบ BSC 
•  การวิจัยทางการบริหาร 

 

รศ. ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 
ประธานสภาคณาจารย ์  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 





แนวคิด/ ทฤษฎี ตามหลักการศึกษาแบบวิทยาศาสตร:์ 

•  หลักเหตุ-ผล ( Rationality ) 

•  ตรวจสอบ/ หักล้าง ความจริงด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ 

เมื่อนำมาใช้ในสังคมไทย: มีปัจจัยแทรกซ้อน 

•  ระบบอุปถัมป ์



• การเมือง 
   (นโยบายและกฎหมาย) 

• เศรษฐกิจ 

• เทคโนโลย ี

• สังคม 

• วัฒนธรรม 

General Environment 

-ภัยพิบัติธรรมชาติ 
-โรคระบาด 
-ภัยก่อการร้าย 

• ภาวะความเส่ียง 

 ผู้ค้ารายใหม ่

ลูกค้า 

คู่แข่งขัน 

ส่ิงทดแทน 

ซัพพลายเออร ์

Task Environment 

องค์การกับปัจจัยแวดล้อม 

องค์การ 



GENERATION of PEOPLE: 

 Current Generation Z or  
  the Digital Generation: 
•  ค.ศ. 2003-current  
•  พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน 

The U.S. Census Bureau 

  Generation Y or  
   the Millennials:  
•  ค.ศ. 1984-2002  
•  พ.ศ. 2527-2545 

  Generation X or  
    the Busters:     
•  ค.ศ. 1965-1983  
•  พ.ศ. 2508-2526 

   Baby Boomers:    
•  ค.ศ. 1946-1964  
•  พ.ศ. 2489-2507 

   Silent Generation or  
      Traditionalists:   
•  ค.ศ. 1927-1945  
•  พ.ศ. 2470-2488 



You’re welcome to comment on my work 

Greatly Satisfied Satisfied Checking time 
Too long 

Poor customer 
service 



- ปัจจัยแวดล้อมไม่ค่อยเปลี่ยน 
-  ปัจจัยแวดล้อมเปลี่ยนแปลงผกผัน 
-  มีความเส่ียง 

ระบบบริหารที่จัดระบบองค์การไว้
ชัดเจน แน่นอน ตายตัว 
 

 
 

ระบบบริหารที่มีความยืดหยุ่นสูง 
สามารถปรับตัวสอดคล้องกับปัจจัย
แวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว 
 
 

การบริหารงานยุคโลกาภิวัตน์ การบริหารงานยุคอุตสาหกรรม 

• Mental skill !
• Multiskilling  

globalization 

•  MECHANISTICS ORGANIZATION 

•  VERTICAL ORGANIZATION •  ORGANICS ORGANIZATION 

•  HORIZONTAL ORGANIZATION 

 
 

• Human as asset 
• Human as capital • Manual Skill (Simple skill) 

• Human as labor 

เน้นกระบวนการบริหารงานบุคคล 
 เน้นมนุษย์แต่ละคนในองค์การ 

ซึ่งมีความแตกต่างกัน 



 INTELLECTUAL  CAPITAL !

  Intellectual capital is the 
collective brainpower or 
shared knowledge of a 
workforce. 
      - human capital 
      - structural capital  
      - social capital!



ลักษณะของมนุษย์แต่ละคน 

•  ความถนัด 
•  ความสามารถ 
•  บุคลิกภาพ 
•  แรงจูงใจ 



Functional HRM Strategic HRM 

Personnel  Management •  Human asset/ Human capital 
•  Aim at  Non-HR manager 
      do HR activities 
•  Integration of HR strategy 
      with the business strategy  
•  Organization vision  

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย ์



•  คนเก่งไม่สนใจทำงานราชการ ด้วย
เหตุผลที่สำคัญ 3 ประการ 

•  เงินเดือนน้อย 
•  สถานภาพตกต่ำกว่าในอดีต 
•  ระบบงานไม่ท้าทาย 

ปัญหาของ 
ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 



ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของภาครัฐ 

1.    บทบาทขององค์การกลางบริหารงานบุคคล  
2.    ผลตอบแทน สวัสดิการ และการให้รางวัล 
3.    ระบบการจำแนกตำแหน่ง 
4.    การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

 5.   การพัฒนาบุคลากร 

 6.   แรงงานสัมพันธ์ 



1. องค์การกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐ 



องค์การกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐในปัจจุบัน 

9.      คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) 
10.   คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) 

8.      คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (กร.) 

1.    คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
2.    คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
3.    คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
4.    คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) 
5.    คณะกรรมการข้าราชการทหาร (กขท.) 
6.    คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถ่ิน (ก.ถ.) 
7.    คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.)  



หลักคุณธรรมของการบริหารงานบุคคลในความหมายดั้งเดิม 
(ปลายศตวรรษที่ 19) 

1. หลักความรู้ความสามารถ  
        (competence) 

2. หลักความเสมอภาคในโอกาส  
             (equal opportunity) 

3. หลักความมั่นคงในอาชีพการงาน  
             (job security) 

4. หลักความเป็นกลางทางการเมือง  
             (political neutrality) 



หลักคุณธรรมของการบริหารงานบุคคลในความหมายใหม่ 
(ศตวรรษที่ 20) 

1. สรรหาข้าราชการจากทุกภาคส่วนของสังคม  
        เปิดให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม 
 2. การบริหารงานบุคคลภาครัฐต้องเป็นไปอย่าง 
        เสมอภาค  เป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติ 
 3. การกำหนดค่าตอบแทนยึดหลักตามค่างาน   
       ใช้ค่าตอบแทนเป็นส่ิงจูงใจให้พนักงานมี 
         ผลการปฏิบัติเป็นเลิศ 
4.  ยึดหลักคุณธรรม  ความซื่อสัตย์ และ 
         ประโยชน์สาธารณะ 



หลักคุณธรรมของการบริหารงานบุคคลในความหมายใหม่ 
5. การใช้อัตรากำลังข้าราชการให้มีประสิทธิภาพและ 
     ประสิทธิผล 
6. การธำรงรักษาข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีไว้   
     พัฒนาข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ 
      เฉลี่ย  และปลดถ่ายข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงาน 
      ต่ำกว่ามาตรฐาน 
 7. ใช้กระบวนการศึกษาและเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการ 
       ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 
8.   ปกป้องข้าราชการจากการคุกคามของฝ่ายการเมือง 
9.     ปกป้องข้าราชการที่เปิดเผยข้อมูลเพ่ือประโยชน์ 
       ต่อสาธารณะ 



ระบบคุณธรรมของการบริหารงานบุคคล 
ตาม พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  (1) 

1. การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งต้ังให้ดำรง 
       ตำแหน่งต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล  
       ความเสมอภาค ความเป็นธรรม  และประโยชน์ของ 
       ทางราชการ 
2. การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธ์ิ 
        และประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะของงาน  
        โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

มาตรา 42  การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญตาม 
พระราชบัญญัติน้ีให้คำนึงถึงระบบคุณธรรม ดังต่อไปน้ี 



ระบบคุณธรรมของการบริหารงานบุคคล 
ตาม พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (2) 

3. การพิจารณาความดีความชอบ  การเลื่อนตำแหน่ง  
     และการให้ประโยชน์อ่ืนแก่ข้าราชการต้องเป็นไปอย่าง 
      เป็นธรรม   โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ  และ 
      ความประพฤติ   และจะนำความคิดเห็นทางการเมือง 
      หรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้ 
4. การดำเนินการทางวินัย  ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม 
      และโดยปราศจากอคติ 
5. การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทาง 
      การเมือง 



1. บทบาทองค์การกลางบริหารงานบุคคล 

•  หลักคุณธรรม 
    เดิม 4 ประการ 

1) ความหมายใหม่ของระบบคุณธรรม 

• หลักคุณธรรม 
  ใหม่ 9 ประการ 

2) องค์การกลางบริหารงานบุคคล  
          ถ่ายโอนความสามารถด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
    (empowerment) ให้หัวหน้าส่วนราชการ 

Productivity 



บทบาทขององค์การกลางบริหารงานบุคคล 

 หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
 (strategic partner) !

 ผู้ขับเคลื่อนธุรกิจ 
 (business driver) !



คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 
(Merit Protection Board) 

 รับเรื่องอุทธรณ์และการร้องทุกข์จากข้าราชการที่ไม่
ได้รับความเป็นธรรม 

( ข้าราชการพลเรือนภายใต้การบริหารงานบุคคล ก.พ. ) !



คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 
(Merit Protection Board) 

 

1.   นายศราวุธ           เมนะเศวต         ประธาน 
2.   นางจรวยพร       ธรณินทร์           กรรมการและโฆษก 
3.   นางสุภาวดี          เวชศิลป์              กรรมการ 
4.   นายภิรมย์              ศรีจันทร์           กรรมการ 
5.   นายบุญเลิศ           ลิ้มทองกุล         กรรมการ 
6.   นายภิรมย์              สิมะเสถียร       กรรมการ 
7.   นางสาว ทัศนีย์   ธรรมสิทธ์ิ         กรรมการ 



ผลงานโดดเด่นของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 
( Merit Protection Board) 

 

กรณีการแต่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

•  30 กันยายน 2551 อธิบดีเก่าเกษี ยณ อายุ  
•  มกราคม 2552 รมต. กระทรวง ICT เสนอนายสมชาย ใบม่วง ข้าราขการระดับ

ผู้อำนวยการซึ่งมีอาวุโสต่ำสุดยังไม่เคยเป็นรองอธิบดีมาก่อนเพ่ือแต่งต้ังเป็น
อธิบดีใหม่   

•  มีผู้ยื่นถวายฎีกาว่าการแต่งต้ังไม่โปร่งใสและขัดต่อระเบียบราชการ  เป็นเหตุ
ให้ไม่มีการโปรดเกล้าฯแต่งต้ังลงมา 

•  กรกฎาคม 2552 ก.พ.ค. ลงมติชี้ขาดว่า การแต่งต้ังอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครั้ง
น้ี ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดระเบียบราชการ และแจ้งปลัดกระทรวง ICT ให้
ยกเลิกการแต่งต้ังที่ผ่านมา 

•  ข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากการแต่งต้ังที่ไม่เป็นธรรมมีสิทธ์ิยื่นฟ้องศาล
ปกครองภายใน 90 วัน และสามารถนำข้อวินิจฉัยของ ก.พ.ค. เป็นหลักฐาน
ไปร้องต่อ ป.ป.ช. ได้ 



2. ระบบผลตอบแทน สวัสดิการ และ 
      การให้รางวัล 



•  อัตราแข่งขันในตลาดแรงงานได ้
•  ขนาดกำลังคน 
•  การนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงาน 
•  การ Outsourcing 

2. ระบบผลตอบแทน สวัสดิการ และการให้รางวัล 



Total Returns for Work 

Benefits 

Total Returns 

Total Compensation 

Cash  
Compensation 

Relational Returns 

Base 

Merit/Cost  
of Living 
Short-Term 
Incentives 

Long-Term 
Incentives 

Income 
Protection 

Work/Life 
Balance 

Allowances 

Recognition  
& Status 

Employment 
Security 

Challenging 
Work 

Learning 
Opportunity 

Milkovich & Newman, Compensation,2002. 

•  Rewards 
•  Compensation 



    69,750             42,500              112,250   63,860                  42,500 รมต. 

    70,870             45,500             116,370   64,890                   45,000 รองนายกฯ 

    71,990             50,000              121,990   65,920                 50,000 

 

นายกฯ 

                อัตราปัจจุบัน 

 เงินเดือน             เงินประจำ   

                                ตำแหน่ง                  รวม 

 (บาท/เดือน  )   ( บาท/เดือน ) 

                     อัตราเดิม 

   เงินเดือน            เงินประจำ 

                                  ตำแหน่ง 

( บาท/เดือน )     ( บาท/เดือน ) 
       ตำแหน่ง 

โครงสร้างเงินเดือนฝ่ายการเมือง ( รัฐบาล ) 

รมช. 
     68,620              41,500               110,120         ?                               ? 

พ.ร.ฎ.การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 และพ.ร.บ.เงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 



    69,750                     42,500                 112,250   63,860                 42,500 

    70,870                     45,500                 116,370    64,890                   45,000 ประธานวุฒิสภา 

    71,990                     50,000                  121,990    65,920                 50,000 

 

ประธานสภาผู้แทน
ราษฎร 

                            อัตราปัจจุบัน 

 เงินเดือน                เงินประจำ   

                                     ตำแหน่ง                  รวม  

(บาท/เดือน)        ( บาท/เดือน ) 

                     อัตราเดิม 

   เงินเดือน               เงินประจำ 

                                    ตำแหน่ง 

( บาท/เดือน )       ( บาท/เดือน ) 
       ตำแหน่ง 

โครงสร้างเงินเดือนฝ่ายการเมือง (ส.ส. & ส.ว.) 

พ.ร.ฎ. เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้าน ส.ส./ ส.ว.และ 
กรรมาธิการ  พ.ศ.2554 และ พ.ร.ฎ. เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ ส.ส./ ส.ว.และกรรมาธิการ  พ.ศ.2535 

รองประธานสภาผู้แทน
ราษฎร 

รองประธานวุฒิสภา   63,860                  42,500 

ผู้นำฝ่ายค้าน 

ส.ส. 

ส.ว. 

  63,860                  42,500 

    69,750                     42,500                 112,250 

    69,750                     42,500                  112,250 

  62,000                  42,330 

  62,000                  42,330 

    67,790                    42,330                   110,120 

    67,790                    42,330                   110,120 



         บาท            บาท 

•   ขั้นสูง 

•   ขั้นต่ำ 

•   ขั้นต่ำชั่วคราว 

       74,320 

      51,140 

      24,400 

       76,800 

       56,380 

       29,980 

     ระดับ           ต้น             สูง 

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ (1 ธ.ค.2557) 
ตำแหน่งประเภทบริหาร 

บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตำแหน่งประเภทบริหาร 

                   ระดับ           อัตรา  (บาท/เดือน) 

•   ระดับสูง 

 

•   ระดับต้น 

                  21,000 

                  14,500 

                  10,000 



         บาท            บาท 

•   ขั้นสูง 

•   ขั้นต่ำ 

•   ขั้นต่ำชั่วคราว 

       59,500 

       26,660 

       19,860 

       70,360 

       32,850 

       24,400 

     ระดับ           ต้น             สูง 

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ (1 ธ.ค.2557) 
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ 

บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ 

                   ระดับ           อัตรา  (บาท/เดือน) 

•   ระดับสูง 

•   ระดับต้น 

                  10,000 

                    5,600 



บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ (1 ธ.ค.2557) 
ตำแหน่งประเภทวิชาการ 

บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตำแหน่งประเภทวิชาการ 

      บาท         บาท        บาท        บาท       บาท 

•  ขั้นสูง 

•  ขั้นต่ำ 

•  ขั้นต่ำชั่วคราว 

   26,900 

     8,340 

     7,140 

    43,600 

    15,050 

    13,160 

    58,390 

    22,140 

    19,860 

    69,040 

    31,400 

    24,400 

   76,800 

   43,810 

   29,980 

       ระดับ   ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการ
พิเศษ 

   เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒ ิ

                        ระดับ                 อัตรา (บาท/เดือน) 

•   ทรงคุณวุฒิ 

 

•   เชี่ยวชาญ 

•   ชำนาญการพิเศษ 

•   ชำนาญการ 

                      15,600 

                      13,000 

                        9,900 

                        5,600 

                        3,500 



บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ (1 ธ.ค.2557) 
ตำแหน่งประเภททั่วไป 

บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตำแหน่งประเภททั่วไป 

                   ระดับ           อัตรา  (บาท/เดือน) 

•   ทักษะพิเศษ                    9,900 

      บาท          บาท     บาท         บาท 

•   ขั้นสูง 

•   ขั้นต่ำ 

    21,010 

       4,870 

     38,750 

     10,190 

 5 4,820 

  15,410 

      69,040 

      48,220 

     ระดับ  ปฏิบัติการ  ชำนาญงาน   อาวุโส  ทักษะพิเศษ 



3. ระบบการจำแนกตำแหน่ง 



3. ระบบการจำแนกตำแหน่ง 
  

Position Classification System 
 

Broad Banding 

•  กลุ่มทั่วไป 
•  กลุ่มวิชาชีพ (professional) 
•  กลุ่มอำนวยการ 
•  กลุ่มผู้บริหารระดับสูง 

Common Level 
C1- C11 



ระดับ 11 

ระดับ 10 

ระดับ 9 

ระดับ 8 

ระดับ 7 

ระดับ 3-5 หรือ 6 
ระดับ 2-4 หรือ 5 
ระดับ 1-3 หรือ 4 

•  จําแนกกลุ่มตําแหน่งเป็น 4 ประเภท อิสระจากกัน 
•  แต่ละกลุ่มมี 2-5 ระดับ แตกต่างกันตามค่างาน 
   และโครงสร้างการทํางานในองค์กร 
•  มีบัญชีเงินเดือนพื้นฐานแยกแต่ละกลุ่ม  
•  กําหนดชื่อเรียกระดับตําแหน่งแทนตัวเลข 

•  จําแนกเป็น 11 ระดับ  
•  มีบัญชีเงินเดือนเดียว 

วิชาการ ทั่วไป 

ระดับ ทักษะพิเศษ 

ระดับ          
ปฎิบัติงาน 

ระดับอาวุโส 

ระดับต้น 

 

ระดับสูง 

อํานวยการ 

ระดับต้น 

 

ระดับสูง 

บริหาร 

เปรียบเทียบโครงสร้างระดับตําแหน่งและประเภทตําแหน่ง ... 

เดิม ปัจจุบัน 

ระดับชํานาญงาน 

ระดับเชี่ยวชาญ 

ระดับ
ปฏิบัติ
การ 

ชํานาญการพิเศษ 
ระดับชํานาญการ 

ระดับทรงคุณวุฒิ 



4. การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
       (performance management) !



ร่วมรับรางวัล  
การมีส่วนร่วม 
ของพนักงาน 

(Employee Involvement) 
  

ร่วมกำกับ ติดตาม  
ประเมินผล  

การดำเนินงาน 

นำส่ิงที่ร่วมคิด/  
ร่วมตัดสินใจ 
ไปดำเนินการ 

ร่วมคิด/ ร่วมตัดสินใจ 

การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Involvement) 
  



Performance Management  Performance Appraisal  

Job Description  Role profile  

Actual 
Performance  

Actual 
Performance  

Rating Scale  Evidence  



4. การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
       (performance management) !

•  PM ระดับองค์การ – ก.พ.ร./ พ.ศ. 2547 
•  PM ระดับบุคคล – ก.พ./ พ.ศ. 2553 



PM ระดับองค์การ 



4. การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
       (performance management) !

•  หัวหน้าส่วนราชการมีส่วนร่วมในการกำหนด ยุทธศาสตร์  
      เป้าหมายและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
      เพ่ือจัดทำข้อสัญญาการปฏิบัติงานกับ กพร. 
•  ส่วนราชการปฏิบัติงานตามข้อสัญญาการปฏิบัติงานหรือ 
      แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
•  กพร. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระยะ 
      เวลาที่กำหนด 
•  นำคะแนนผลการประเมินมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 
      ให้รางวัลโบนัสกับหัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน 



มิติด้านการเงิน 
Financial perspective 

 
•  Profitability 
•  Growth  
•  Debt/equity 
•  etc 

ตัวแบบ Balanced Scorecard !

มิติด้านลูกค้า 
Customer perspective 

 
 
•  Customer satisfaction 
•  New client 
•  Etc 

มิติด้านประสิทธิภาพ 
ภายในระบบองค์การ 
Process perspective 

 
•  Efficiency 
•  Maintain and utilize assets 

มิติด้านการพัฒนา 
Development perspective 

 
•  Learning 
•  Adding new skills 



มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ 

 

ส่วนราชการแสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และ  
เป้าหมาย ตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและผู้รับ
บริการ เช่น ผลสำเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ เป็นต้น 

มิติที่ 2 : มิติด้านประสิทธิภาพ 
ของการปฏิบัติราชการ 

 

ส่วนราชการแสดงความสามารถใน
การพัฒนาการปฏิบัติราชการ เช่น การ
ลดค่าใช้จ่าย และการลดระยะเวลาการ
ให้บริการ เป็นต้น 

 

มิติที่ 3 : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
 

ส่วนราชการแสดงการให้ความสำคัญกับ 
ผู้รับบริการในการให้บริการที่มีคุณภาพ  
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

ผลการปฏิบัติ
งานของ
ส่วน
ราชการ 

มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
 

ส่วนราชการแสดงความสามารถ                     
ในการเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร  
เช่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูล  การบริหาร
ความรู้ในองค์กร เป็นต้น 

แผนภูมิ  : ตัวแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ  
              ซึ่งพัฒนาโดยสำนักงาน ก.พ.ร. และ บริษัททริส  



PM ระดับบุคคล 



4. การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
       (performance management) !

•  พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนด บทบาท/ ภาระกิจ  
   เป้าหมายและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดทำข้อ 
   สัญญาการปฏิบัติงานกับพนักงานแต่ละคน 
•  พนักงานปฏิบัติงานตามข้อสัญญาการปฏิบัติงาน 
•  ฝ่ายบริหารติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระยะ 
   เวลาที่กำหนด 
•  นำคะแนนผลการประเมินมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 
   ให้รางวัลกับพนักงาน 



5. การพัฒนาบุคลากร 
    (Human Resource Development) 



•  Learning organization 

•  Knowledge management 

•  Mentoring / Coaching 

•  Job rotation 

•  Tuition assistant programs 
•  CONTINUING EDUCATION  

•  TRAINING 

•  WORKSHOPS  
 

•  SEMINARS  

•  STUDY  TOUR 



Characteristics of a learning organizational 

Organic Organization Design 
•  Boundaryless org. 
•  Teams org. 
•  Empowerment 
•  Horizontal organization 
•  Increase employee 
  involvement 

Shared Leadership 
•  Shared vision 
•  Collaboration 
•  Openness 
•  Risk taking 
•  Empathy, Support, 
  Personal advocacy 

Intensive use of Information and 
knowledge Sharing 

•  Not for control, but for 
  transformational change  
•  Openness 
•  Timely 
•  Accurate 

 Culture of Innovation 
  
•  Strong mutual          
  relationships 
•  Sense of community 
•  Caring 
•  Trust 

•  Creativity 
•  Openness 
•  Experimentation 

The learning 
organizational 

Human Resources Practices 
•  Performance management 
•  Reward system  

Continuous Learning 

Community 

Customer-Focused  
Strategy 



6. แรงงานสัมพันธ์  
   (labor relations) !



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

มาตรา 64 (วรรคสอง) 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเสรีภาพ 
ในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  แต่ 
ทั้งน้ีต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหาร 
ราชการแผ่นดินและความต่อเน่ืองในการจัด 
บริการสาธารณะ ทั้งน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ  



พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
มาตรา 43 

 ข้าราชการพลเรือนสามัญมีเสรีภาพในการ 
รวมกลุ่มตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  แต่ทั้งน้ี 
ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 
แผ่นดินและความต่อเน่ืองในการจัดบริการสาธารณะ  
และ ต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง 

  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการรวม 
กลุ่มตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่กำหนดใน 
พระราชกฤษฎึกา 



พระราชกฤษฎึกา…………พ.ศ. ….. 

ผ่านการพิจารณาของ ที่ประชุมคณะรัฐมนตร ี
แล้วเมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553  




