
PMQA หมวด 5
การมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล ดร.ธนาวิขญ� จินดาประดิษฐ�



ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561PMQA หมวด 6

ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบราชการไทย 
พ.ศ. 2556-2561 เป/นยุทธศาสตร�หลักที่
ใช�ในการพัฒนาระบบราชการแบ4ง
ออกเป/น 3 หัวข�อ รวม 7 ประเด็น เพื่อ
ยกระดับองค�การสู4ความเป/นเลศิ
1. การสร�างความเป/นเลิศในการ

ให�บริการประชาชน
2. การพัฒนาองค�การให�มีขีดสมรรถนะ

สูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป/นสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป/น
มืออาชีพ

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
สินทรัพย�ของภาครัฐให�เกิด
ประโยชน�สงูสุด

4. การวางระบบการบริหารราชการ
แบบบูรณาการ

ที่มา : แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2556-2561 หน�า 29



ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561PMQA หมวด 6

ในส4วนของการพัฒนา
บุคลากรนัน้เกี่ยวข�องกับ
ยุทธศาสตร�การพัฒนา
ระบบราชการไทย ในส4วนที่ 
2 การพัฒนาองค�การให�มี
ขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย บุคลากรมีความ
เป/นมีออาชีพ (High 
Performance Performance 
Organization) 

ที่มา : แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2556-2561 หน�า 29



ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561PMQA หมวด 6

ในแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศไทย พ.ศ. 2556-2561 นี้มีการระบุถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กําลังคนและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ เน�นให�หน4วยงานมีขีดสมรรถนะที่สงู มี
การวางแผน เตรียมบุคลากรให�พอดีกับงาน ปรับปรงุค4าตอบแทนให�เหมาะสม ส4งเสริมคุณภาพชีวิต และ
รูปแบบการเรียนรู� 

ที่มา : แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2556-2561 หน�า 34



การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)PMQA หมวด 6

5. การมุ4งเน�น
ทรัพยากรบุคคล

1. การนํา
องค�กร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร�
และกลยุทธ�

ลักษณะสําคัญขององค�กร                              

สภาพแวดล�อม ความสัมพันธ� และความท�าทาย

7. ผลลัพธ�

6. การจัดการ
กระบวนการ

4. การวัด การวิเคราะห� และการจัดการความรู�

3. การให�ความสําคัญ
กับลูกค�าและตลาด

องค�กร 7. ผลลัพธ�
การดําเนินการ



การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)PMQA หมวด 6

ที่มา : เกณฑ�คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 หน�า 77



การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)PMQA หมวด 6

ที่มา : เกณฑ�คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 หน�า 77, 82, 85



การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)PMQA หมวด 6

ที่มา : เกณฑ�คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 หมวด 5



การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)PMQA หมวด 6

หมวด 5 การมุ4งเน�นทรัพยากรบุคคล

ก. การจัดระบบ
บริหารงาน บุคคล

5.1 ระบบบริหารงานบุคคล

ค. การจ�างงาน       
และความก�าวหน�า

ในการงาน

ข. ระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ

บุคลากร

ก. สภาพแวดล�อม ใน

การทํางาน

ข. การให�การ
สนับสนนุและ         

สร�างความพึงพอใจ           
แก4บุคลากร

5.2 การเรียนรู�ของบุคลากรและ
การสร�างแรงจูงใจ

5.3 ความผาสุกและ
ความพึงพอใจของบุคลากร

• การกําหนด        
คุณ ลักษณะและ
ทักษะที่จําเป/น

• การสรรหาว4าจ�าง
การสืบทอด
ตําแหน4ง

ก. การศึกษา การฝ]ก           
อบรม และการพัฒนาบุคลากร

ข. การสร�างแรงจูงใ และการพัฒนา
ความก�าวหน�าในงาน

• การจัดระบบและ
บริหารงานเพื่อให�
เกิดความร4วมมือ 
และความ
คล4องตัว

• การนําความคิดที่
หลากหลายมาใช�
ในระบบงาน

• การประเมินผล
และให�ข�อมูล
ป̂อนกลับเพื่อ
สนับสนนุผลการ
ดําเนินการ

• การบริหาร
ค4าตอบแทน 
รางวัล และ
สิ่งจูงใจต4างๆ

• การปรับปรุง
สุขอนามัย ป̂องกันภัย

• การเตรียมพร�อมต4อ
ภาวะฉุกเฉิน

• การกําหนดปaจจัยที่
สําคัญต4อความผาสุก
ความพึงพอใจ และ
แรงจูงใจ

• การบริการ 
สวัสดิการ และ
นโยบายสนับสนนุ
พนักงาน

• การหาความต�องการในการ
ฝ]กอบรม

•  การส4งเสริมการใช�ความรู�และ
ทักษะใหม4

• การจูงใจให�พนักงานพัฒนา
ตนเองและใช�ศักยภาพอย4างเต็มที่



การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)PMQA หมวด 6



การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)PMQA หมวด 6



การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)PMQA หมวด 6



การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)PMQA หมวด 6



ระบบประเมินภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System)PMQA หมวด 6

ที่มา : ระบบประเมนิผลภาคราชการแบบบูรณาการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ



Government Evaluation System (GES)PMQA หมวด 6

ในแต4ละด�านของการพัฒนาองค�การนั้นมีประเด็นการ
ประเมินผลที่แตกต4างกัน อาทิในเรื่องของทุนมนุษย�มี
ประเด็นพัฒนาเรื่อง HRD และ HRM ในขณะที่เรื่องการ
พัฒนาทุนสารสนเทศจะให�ความสําคัญกับความพึงพอใจ
และประสิทธิภาพของการใช�งานระบบ และในเรื่องของทนุ
องค�การจะมุ4งเน�นหลากหลายด�านด�วยกัน

ด�านการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร

ด�านการพัฒนาปรับปรงุ
สารสนเทศ

ด�านการพัฒนาปรับปรงุ
วัฒนธรรมองค�การ

• การจัดการความรู�

ทุนวัฒนธรรม
• วัฒนธรรม
• ผู�นํา
• การอุทิศตนและความมุ4งมั่นใน

การทํางาน
• การทํางานเป/นทีม
• การจัดการความรู�

ทุนสารสนเทศ
• ความพึงพอใจของผู�ใช�

สารสนเทศ
• ประสิทธิภาพของระบบ

สารสนเทศ

Management)

ทุนมนุษย�
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
(Human Resources 
Development)
• การบริหารทรัพยากรมนุษย� 
(Human Resource 
Management)



Government Evaluation System (GES)PMQA หมวด 6

ด�านการพัฒนาสมรรถนะ

การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรจะต�องกําหนดกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรอย4างชัดเจน เช4น หลกัสูตร/หัวข�อการพัฒนา 
วิธีการพัฒนาบุคลากรแต4ละกลุ4มเป̂าหมาย ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ โดยแผนการพัฒนาบุคลากรควรจะสอดคล�องกับ
ทรัพยากรและความจําเป/นในการพัฒนาบุคลากร โดยจะต�อง
กําหนดกิจกรรมในแผนการพัฒนาบุคลากรตามแบบฟอร�มที่
กําหนดครบถ�วนทกุประเด็น

ด�านการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร

Management)

ทุนมนุษย�
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
(Human Resources 
Development)
• การบริหารทรัพยากรมนุษย� 
(Human Resource 
Management)

ที่มา : รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ ประจําปoงบประมาณ พ.ศ. 2556



Government Evaluation System (GES)PMQA หมวด 6

สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดแบบสํารวจการพัฒนาองค�การ (Organization Development Survey) จํานวน 
30 ข�อคําถาม แบ4งเป/นคําถามทั้งหมด 3 ส4วน คือ

1. การสํารวจข�อมูลพัฒนาบุคลากร (Human Capital Survey) 10 คําถาม
2. การสํารวจข�อมูลพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ (Information Capital Survey) 6 คําถาม
3. การสํารวจบรรยากาศภายในองค�การ (Organization Climate Survey) 14 คําถาม

โดยข�อคําถามจะสอบถามระดับความเห็นและระดับความสําคัญของแต4ละประเด็นสํารวจ

ที่มา : รายงานผลสํารวจการพัฒนาองค�กร (Organizational Development Survey) กรมควบคุมโรค รอบที่ 1 (17 ธันวาคม 2555 – 4 มกราคม 2556)



Government Evaluation System (GES)PMQA หมวด 6



ความเชื่อมโยง PMQA ระดับพื้นฐานกับคําถามใน GES Survey OnlinePMQA หมวด 6



การจัดทําแผนยกระดับการพัฒนาองค�กร ความเชื่อมโยง PMQA ระดับพื้นฐานกับคําถามใน GES Survey Onlineความเชื่อมโยง PMQA ระดับพื้นฐานกับคําถามใน GES Survey OnlinePMQA หมวด 6
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ความเชื่อมโยง PMQA ระดับพื้นฐานกับคําถามใน GES Survey OnlinePMQA หมวด 6



Government Evaluation System (GES)PMQA หมวด 6

ที่มา : รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปoงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ



Government Evaluation System (GES)PMQA หมวด 6

ที่มา : รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปoงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ



ขอบคุณครับขอบคุณครับ ดร.ธนาวิขญ� จินดาประดิษฐ�


