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รายงานผลสํารวจความคิดเหน็ 
และความพึงพอใจเกี่ยวกับ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ 
กรมชลประทาน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
 

 

 

 

 



รายงานผลสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ 
กรมชลประทาน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

 
 กรมชลประทานได้ดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล   จึงได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
เก่ีนวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ เพ่ือเป็นการติดตามประเมินผลการดําเนินการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมชลประทาน  และเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทรัพยากร
บุคคล โดยการกําหนดนโยบาย มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปีต่อไป   
 
ผู้รับผิดชอบ    :   สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
กลุ่มเป้าหมาย  :   ข้าราชการกรมชลประทานสํานัก/กองต่างๆ  
 
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล  :  ใช้แบบสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล  โดยข้อคําถามมาจากแบบสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งครอบคลุมกรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ  โดย
แบ่งเป็น  3 ส่วน  ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  สถานภาพส่วนตัว ได้แก่ เพศ  ตําแหน่ง 
 ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมชลประทาน  โดยได้แบ่งประเด็นความ
คิดเห็นตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ  ดังน้ี 
 มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
 มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและการทํางาน  
 ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  รวบรวมแบบสํารวจจากการตอบแบบสํารวจ online  โดยมีข้าราชการกรม
ชลประทานตอบแบบสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งสิ้น 577 คน  
 
การประมวลผลข้อมูล  :  ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล     :   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ ( f ) ร้อยละ (%)  
ค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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การแปลผลข้อมูล       :   การวัดความคิดเห็นดังกล่าวได้ใช้มาตรวัดของ  Likert Scale  เน่ืองจากลักษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า (Ranking Scale)  แบ่งค่าออกเป็น 4 ระดับ  คือ มากที่สุด มาก 
น้อย น้อยที่สุด  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 มากที่สุด 4   คะแนน 
 มาก 3 คะแนน 
 น้อย 2 คะแนน 
  น้อยที่สุด 1 คะแนน 

 สําหรับการแปลความหมายได้นําคะแนนแต่ละข้อมาแบ่งช่วงการให้คะแนน
ออกเป็น 4 ระดับ และใช้ค่าเฉล่ีย ( x ) เป็นดัชนีในการจัดแบ่งระดับความคิดเห็น  โดยใช้สูตรคํานวณพิสัย 
(range) ดังน้ี 

 คะแนนสูงสุด  -  คะแนนตํ่าสุด   =  4 – 1   =  0.75 
                                       จํานวนช่วง                     4       

ดังน้ัน  ได้กําหนดเกณฑ์การแปลความหมายไว้  ดังน้ี 
  ค่าเฉล่ีย  3.28 – 4.00  หมายถึง  มากที่สุด 
  ค่าเฉล่ีย  2.52 – 3.27  หมายถึง  มาก 
  ค่าเฉล่ีย  1.76 – 2.51  หมายถึง  น้อย 
 ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.75  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 
 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเหน็และความพงึพอใจเก่ียวกับการบรหิารทรัพยากรบุคคลของขา้ราชการ                  
กรมชลประทาน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2555 
 
ส่วนที่ 1 สถานภาพส่วนตัว  
 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสํารวจ ประกอบด้วย เพศ  และตําแหน่ง  ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  จํานวนและร้อยละของข้าราชการกลุ่มตัวอย่างกรมชลประทานจําแนกตามสถานภาพส่วนตัว 
 
  จํานวน ร้อยละ 
จํานวนทั้งหมด 577 100.00 
เพศ     

  ชาย 389 67.42 
  หญิง 188 32.58 

      
ตําแหน่ง     

ทั่วไประดับปฏิบัติงาน 47 8.15 
ทั่วไประดับชํานาญงาน 223 38.65 
ทั่วไประดับอาวุโส 61 10.57 
วิชาการระดับปฏิบัติการ 50 8.67 
วิชาการระดับชํานาญการ 101 17.50 
วิชาการระดับชํานาญการพิเศษ 40 6.93 
วิชาการระดับเช่ียวชาญ 11 1.91 
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ - - 
อํานวยการระดับต้น 22 3.81 
อํานวยการระดับสูง 22 3.81 

      
      

 
 จากตารางที่  1   เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้าราชการกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น  577  คน  พบว่า           
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จํานวน 389 คน คิดเป็นร้อยละ  67.42 และเพศหญิง จํานวน 188 คน  คิดเป็นร้อยละ  
32.58 
 ข้าราชการกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสํารวจสว่นใหญ่ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  
จํานวน 223  คน  คิดเป็นร้อยละ 38.65  รองลงมาดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  จํานวน  
101 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 17.50 และดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไป  ระดับอาวุโส  จํานวน  61 คน คิดเป็น            
ร้อยละ 10.57   
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ส่วนที่ 2 ความคิดเหน็ต่อการบริหารทรพัยากรบุคคลของกรมชลประทาน   
 จากการสํารวจความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมชลประทาน ได้แบ่งประเด็นความ
คิดเห็นตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ  ได้แก่  มิติที่ 1 ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  และมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน  ซึ่งผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นในแต่ละมิติ ดังแสดงในตารางที่ 2 – 6  
 
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
ตารางท่ี 2 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( x )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  จํานวนข้อมูลตัวอย่าง (n) อันดับ

และการแปลความความคิดเห็นของข้าราชการกลุ่มตัวอย่าง ต่อความคิดเห็นเก่ียวกับมิติที่ 1                 
ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

 

ปัจ
จัย

 

มิติท่ี 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

ความคิดเห็น x  
S.D. 
n 
 

อันดับ 
(แปลความ) 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

ไม่
มีข้

อมู
ล/

 
ไม่

มีค
วา

มเ
ห็น

 

1 1. ส่วนราชการของท่านมีการกําหนด
ทิศทางและนโยบายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

42 360 150 25 - 2.73 6 
7.28% 62.39% 26.00% 4.33% - 0.657 (มาก) 

       577   
1 2. ส่วนราชการของท่านมีแผน          

กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ท่ีสอดคล้องกับทิศทางและ
เป้าหมายของส่วนราชการ 

48 369 133 27 - 2.76 4 
8.32% 63.95% 23.05% 4.68% - 0.666 (มาก) 

          577   

1 3. ส่วนราชการของท่านได้เปิดโอกาส
ให้ข้าราชการได้มีส่วนร่วมในการ
กําหนดนโยบายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

53 262 215 47 - 2.56 11 
3.19% 45.41% 37.26% 8.15% - 0.771 (มาก) 

          577   

1 4. ส่วนราชการของท่านได้ดําเนินงาน
ตามทิศทาง นโยบายด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

52 358 144 23 - 2.76 5 
9.01% 62.05% 24.96% 3.99% - 0.665 (มาก) 

          577   
2 5. ปัจจุบันส่วนราชการของท่านมี

กําลังคนในจํานวนท่ีเหมาะสม 
เพียงพอต่อการปฏิบัติราชการตาม
บทบาทภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

39 153 287 98 - 2.23 13 
6.76% 26.52% 49.74% 16.98% - 0.808 (น้อย) 

          577   

2 6. ปัจจุบันส่วนราชการของท่านมี
กําลังคนท่ีมีความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะท่ีเหมาะสมและเพียง
พอท่ีจะทําให้การปฏิบัติราชการ
ตามบทบาทภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

34 260 249 34 - 2.51 12 
5.89% 45.06% 43.15% 5.89% - 0.697 (น้อย) 

          577   
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ปัจ
จัย

 

มิติท่ี 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

ความคิดเห็น x  
S.D. 
n 
 

อันดับ 
(แปลความ) 

มา
กที่

สุด
 

มา
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น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

ไม่
มีข้

อมู
ล/

 
ไม่

มีค
วา

มเ
ห็น

 

2 7. ส่วนราชการของท่านมีแผนในการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ เพ่ือให้ข้าราชการมี
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ี
พร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจท้ัง
ปัจจุบันและอนาคต 

55 321 181 20 - 2.71 7 
9.53% 55.63% 31.37% 3.47% - 0.682 (มาก) 

          577   

3 8. ส่วนราชการของท่านให้ความสําคัญ
เป็นพิเศษกับการพัฒนากําลังคนท่ีมี
ทักษะและสมรรถนะสูง (Talent 
Management) 

71 301 172 33 - 2.71 8 
12.31% 52.17% 29.81% 5.72% - 0.753 (มาก) 

          577   

3 9. ส่วนราชการของท่านมีการสรรหา 
และพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ เพ่ือเตรียมการสําหรับ
การดํารงตําแหน่งประเภท
อํานวยการและบริหาร เพ่ือให้การ
บริหารราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

52 287 195 43 - 2.60 10 
9.01% 49.74% 33.80% 7.45% - 0.755 (มาก) 

          577   

3 10. ส่วนราชการของท่านมีการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
ให้แก่ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการ และบริหารใน
ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 

59 303 186 29 - 2.68 9 
10.23% 52.51% 32.24% 5.03% - 0.724 (มาก) 

          577   

4 11. ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านเป็น
แบบอย่างท่ีดีในเร่ืองการปฏิบัติ
ราชการและพฤติกรรมการทํางาน 

141 352 60 24 - 3.06 2 
24.44% 61.01% 10.40% 4.16% - 0.716 (มาก) 

          577   
4 12. ผู้บริหารระดับสูงสุดของส่วน

ราชการของท่านเป็นแบบอย่างท่ีดี
ในเรื่องการปฏิบัติราชการและ
พฤติกรรมการทํางาน 

147 356 57 17 - 3.10 1 
25.48% 61.70% 9.88% 2.95% - 0.680 (มาก) 

          577   

4 13. ท่านมีความเชื่อม่ันและศรัทธาใน
ผู้บริหารระดับสูงของท่าน 

 

136 347 69 25 - 3.03 3 
23.57% 60.14% 11.96% 4.33% - 0.727 (มาก) 

          577   
 ความคิดเห็นโดยรวมของมิติท่ี 1 929 4029 2098 445 - 2.73 (มาก) 

12.39% 53.71% 27.97% 5.93% - 0.520   
          7,501   
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 จากตารางที่ 2 พบว่าข้าราชการกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                
กรมชลประทาน ในมิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ โดยเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงสุดของกรมชลประทาน
เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการปฏิบัติราชการและพฤติกรรมการทํางาน  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  3.10  รองลงมาเห็นว่า
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการปฏิบัติราชการและพฤติกรรมการทํางาน มีค่าเฉล่ีย 
3.06  และเห็นว่าข้าราชการมีความเช่ือมั่นและศรัทธาในผู้บริหารระดับสูง มีค่าเฉล่ีย 3.03   
 เมื่อประมวลผลความคิดเห็น ทั้ง 14 ข้อแล้ว  พบว่า ข้าราชการกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ากรมชลประทานได้
บริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมอยู่ในระดับมาก  ( x = 2.73 , S.D. = 0.520) 
 
มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตารางที่ 3   จํานวน  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( x )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  จํานวนข้อมูลตัวอย่าง (n) อันดับ

และการแปลความความคิดเห็นของข้าราชการกลุ่มตัวอย่าง ต่อความคิดเห็นเก่ียวกับมิติที่ 2  
ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ปัจ
จัย

 มิติท่ี 2  ประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ความคิดเห็น x  
S.D. 
n 
 

อันดับ 
(แปลความ) 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

ไม่
มีข้

อมู
ล/

 
ไม่

มีค
วา

มเ
ห็น

 
5 1. หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ในส่วนราชการของท่านมีการ
ปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานบุคคลท่ีดีข้ึน
เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

27 354 174 22 - 2.67 6 
4.68% 61.35% 30.16% 3.81% - 0.626 (มาก) 

          577   

5 2. หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ในส่วนราชการของท่านยินดีให้
คําปรึกษาแนะนํา และให้บริการท่ีดี 
ถูกต้อง และรวดเร็ว 

76 344 138 19 - 2.83 3 
13.17% 59.62% 23.92% 3.29% - 0.688 (มาก) 

          577   

6 3. ส่วนราชการของท่านมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
ฐานข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

54 340 161 22 - 2.74 5 
9.36% 58.93% 27.90% 3.81% - 0.676 (มาก) 

          577   

6 4. ฐานข้อมูลบุคคลของท่านท่ีปรากฎ
ในระบบข้อมูลสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

52 373 131 21 - 2.79 4 
9.01% 64.64% 22.70% 3.64% - 0.648 (มาก) 

          577   

7 5. การฝึกอบรมและพัฒนาท่ีท่าน
ได้รับตรงกับความต้องการท่ีจะช่วย
ทําให้ท่านทํางานมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

 

78 359 124 16 - 2.86 2 
13.52% 62.22% 21.49% 2.77% - 0.666 (มาก) 

          577   
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ปัจ
จัย

 มิติท่ี 2  ประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ความคิดเห็น x  
S.D. 
n 
 

อันดับ 
(แปลความ) 

มา
กที่

สุด
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น้อ
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น้อ
ยที่

สุด
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ล/
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มีค
วา

มเ
ห็น

 

8 6. ส่วนราชการของท่านมีการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ทํางานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน การบันทึกเวลาการมา
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

47 280 211 39 - 2.58 7 
8.15% 48.53% 36.57% 6.76% - 0.737 (มาก) 

          577   

8 7. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้
ตามข้อ 6. ท่านคิดว่าช่วยให้การ
ทํางานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

72 386 98 21 - 2.88 1 
12.48% 66.90% 16.98% 3.64% - 0.653 (มาก) 

          577   

 ความคิดเห็นโดยรวมของมิติท่ี 2 406 2436 1037 160 - 2.76 (มาก) 
10.05% 60.31% 25.68% 3.96% - 0.495   

          4,039   
 
 จากตารางที่ 3 พบว่าข้าราชการกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                
กรมชลประทาน ในมิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  โดนเห็นว่ากรมชลประทานมีการนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ช่วยให้การทํางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
มีค่าเฉล่ียสูงสุด  2.88  รองลงมาเห็นว่าการฝึกอบรมและพัฒนาที่ได้รับตรงกับความต้องการที่จะช่วยทําให้
ทํางานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น มีค่าเฉล่ีย 2.86 และเห็นว่าหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลในกรมชลประทาน
ยินดีให้คําปรึกษาแนะนํา และให้บริการที่ดี ถูกต้อง และรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย 2.83   
 เมื่อประมวลผลความคิดเห็น ทั้ง 7 ข้อแล้ว  พบว่า ข้าราชการกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมชลประทานมีประสิทธิภาพในระดับมาก  ( x = 2.76 , S.D. = 0.495) 
 
มิติที่ 3 ประสทิธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตารางที่ 4   จํานวน  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( x )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  จํานวนข้อมูลตัวอย่าง (n) อันดับ

และการแปลความความคิดเห็นของข้าราชการกลุ่มตัวอย่าง ต่อความคิดเห็นเก่ียวกับมิติที่ 3 
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ปัจ
จัย

 มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ความคิดเห็น x  
S.D. 
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9 1. งานท่ีท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
ตรงกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ตําแหน่งท่ีดํารงอยู่ 

147 371 52 6 1 3.14 3 
25.48% 64.30% 9.01% 1.04% 0.17% 0.606 (มาก) 

          576   
9 2. ท่านรู้สึกว่างานท่ีท่านทํามีความ       

ท้าทาย และมีความสําคัญอย่าง
มากต่อความสําเร็จของหน่วยงาน 

165 350 55 6 1 3.17 2 
28.60% 60.66% 9.53% 1.04% 0.17% 0.629 (มาก) 

          576   
9 3. ท่านรู้สึกภูมิใจท่ีได้ปฏิบัติงานใน

ส่วนราชการนี ้
208 338 24 6 1 3.30 1 

36.05% 58.58% 4.16% 1.04% 0.17% 0.597 (มากท่ีสุด) 
          576   

9 4. ส่วนราชการของท่านมีการ
เสริมสร้างแรงจูงใจในอันท่ีจะรักษา
ไว้ซ่ึงข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน 

77 277 186 36 1 2.69 13 
13.34% 48.01% 32.24% 6.24% 0.17% 0.780 (มาก) 

          576   
9 5. ท่านเห็นว่าแนวทางในการ

เสริมสร้างแรงจูงใจตามข้อ 4 จะทํา
ให้การสูญเสียข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการของ
ท่านมีแนวโน้มลดลง 

80 295 178 23 1 2.75 9 
13.86% 51.13% 30.85% 3.99% 0.17% 0.739 (มาก) 

          576   

10 6. การปรับปรุงแผนงาน โครงการ 
และมาตรการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
ของท่าน มีการรับฟังความคิดเห็น
จากข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน 

53 280 198 45 1 2.59 16 
9.19% 48.53% 34.32% 7.80% 0.17% 0.763 (มาก) 

          576   

10 7. ความพึงพอใจโดยรวมของท่านต่อ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

42 326 180 28 1 2.66 14 
7.28% 56.50% 31.20% 4.85% 0.17% 0.684 (มาก) 

          576   
11 8. ส่วนราชการของท่านมีระบบการ

จัดการความรู้ท่ีสามารถเข้าถึงและ
นํามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ได้ 

64 336 160 16 1 2.78 7 
11.09% 58.23% 27.73% 2.77% 0.17% 0.672 (มาก) 

          576   

11 9. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีบทบาทใน
การสอนงานและสนับสนุนท่านใน
การพัฒนาและเรียนรู้อยู่เสมอ 

106 342 110 18 1 2.93 5 
18.37% 59.27% 19.06% 3.12% 0.17% 0.704 (มาก) 

          576   
11 10. ส่วนราชการของท่านให้ความ 

สําคัญกับการทํางานเป็นทีมเพ่ือให้
ข้าราชการมีการเรียนรู้และแลก 
เปลี่ยนประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน 

101 356 98 21 1 2.93 6 
17.50% 61.70% 16.98% 3.64% 0.17% 0.698 (มาก) 

          576   
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ปัจ
จัย

 มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ความคิดเห็น x  
S.D. 
n 
 

อันดับ 
(แปลความ) 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

ไม่
มีข้

อมู
ล/

 
ไม่

มีค
วา

มเ
ห็น

 

12 11. ส่วนราชการของท่านประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นรอบการ
ประเมิน 

68 346 130 32 1 2.78 8 
11.79% 59.97% 22.53% 5.55% 0.17% 0.720 (มาก) 

          576   

12 12. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการทํางาน
ของท่านสามารถจําแนกความ
แตกต่างของผลการปฏิบัติงานกับ
ผู้อ่ืนในหน่วยงานเดียวกันได้ 

46 351 157 22 1 2.73 10 
7.97% 60.83% 27.21% 3.81% 0.17% 0.658 (มาก) 

          576   

12 13. ส่วนราชการของท่านได้นําผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการไปใช้
เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากการเลื่อนเงินเดือน 

43 272 219 42 1 2.55 18 
7.45% 47.14% 37.95% 7.28% 0.17% 0.737 (มาก) 

          576   

12 14. ท่านได้รับการพัฒนาตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

53 336 154 33 1 2.71 11 
9.19% 58.23% 26.69% 5.72% 0.17% 0.711 (มาก) 

          576   
12 15. ท่านเห็นว่าร้อยละของการเลื่อน

เงินเดือนในแต่ละระดับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วน
ราชการของท่านมีความเป็นธรรม 

48 284 186 58 1 2.56 17 
8.32% 49.22% 32.24% 10.05% 0.17% 0.785 (มาก) 

          576   

12 16. ท่านเห็นว่าผู้ท่ีได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานระดับ
ดีเด่น และดีมากในส่วนราชการ
ของท่านมีความเหมาะสม 

59 301 173 43 1 2.65 15 
10.23% 52.17% 29.98% 7.45% 0.17% 0.763 (มาก) 

          576   

12 17. ความพึงพอใจท่ีมีต่อผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
การเลื่อนเงินเดือนในปีท่ีผ่านมา 

51 338 153 34 1 2.70 12 
8.84% 58.58% 26.52% 5.89% 0.17% 0.710 (มาก) 

          576   
12 18. ส่วนราชการควรมีการกําหนด ร้อย

ละการเลื่อนเงินเดือนสําหรับผล
การประเมินในระดับดีเด่นเป็น
จํานวนท่ีแน่นอน 

113 345 94 24 1 2.95 4 
19.58% 59.79% 16.29% 4.16% 0.17% 0.724 (มาก) 

          576   

 ความคิดเห็นโดยรวมของมิติท่ี 3 1,524 5,844 2,507 493 18 2.81 (มาก) 
14.67% 56.27% 24.14% 4.75% 0.17% 0.476   

          10,386   
 
 จากตารางที่ 4 พบว่าข้าราชการกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                 
กรมชลประทาน ในมิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยเห็นว่ามีความรู้สึกภูมิใจที่ได้
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ปฏิบัติงานในกรมชลประทาน  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  3.30 รองลงมาเห็นว่างานที่ทํามีความท้าทาย และมี
ความสําคัญอย่างมากต่อความสําเร็จของหน่วยงาน  มีค่าเฉล่ีย 3.17  และเห็นว่างานได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งที่ดํารงอยู่  มีค่าเฉล่ีย 3.14   
 เมื่อประมวลผลความคิดเห็น ทั้ง 18 ข้อแล้ว  พบว่า ข้าราชการกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมชลประทานมีประสิทธิผลในระดับมาก  ( x = 2.81 , S.D. = 0.476) 
 
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตารางที่ 5  จํานวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( x )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  จํานวนข้อมูลตัวอย่าง (n) อันดับ

และการแปลความความคิดเห็นของข้าราชการกลุ่มตัวอย่าง ต่อความคิดเห็นเก่ียวกับมิติที่ 4  
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ปัจ
จัย

 มิติท่ี 4 ความพร้อมรับผิดด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ความคิดเห็น x  
S.D. 
n 
 

อันดับ 
(แปลความ) 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

ไม่
มีข้

อมู
ล/

 
ไม่

มีค
วา

มเ
ห็น

 

13 1. ส่วนราชการของท่านมีการชี้แจงข้อ
คับข้องใจของข้าราชการเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ทุกคร้ัง 

35 257 230 55 - 2.47 7 
6.07% 44.54% 39.86% 9.53% - 0.750 (น้อย) 

          577   
13 2.  ท่านมีความเชื่อม่ันว่าผู้บังคับบัญชา

ของท่านพิจารณาคําร้องทุกข์/
ความคับข้องใจของข้าราชการโดย
ใช้หลักคุณธรรมและหลักนิติธรรม 

72 337 140 28 - 2.79 4 
12.48% 58.41% 24.26% 4.85% - 0.718 (มาก) 

          577   

13 3. ท่านมีความเชื่อม่ันว่าการตัดสินใจ
ของผู้บริหารระดับสูงของส่วน
ราชการต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของหลัก
ความรู้ ความสามารถ และผลงาน 

83 331 136 27 - 2.81 3 
14.38% 57.37% 23.57% 4.68% - 0.730 (มาก) 

          577   

13 4. ท่านมีความเชื่อม่ันว่าผู้บริหาร
ระดับสูงของสว่นราชการของท่านมี
ความพร้อมท่ีจะรบัผิดชอบในผลการ
ตัดสินใจ และมีความโปรง่ใสในการ
ดําเนินการบริหารทรัพยากรบคุคล 

79 349 125 24 - 2.84 2 
13.69% 60.49% 21.66% 4.16% - 0.703 (มาก) 

          577   

14 5. หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ันตอน 
กระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการของท่าน มีการสื่อสารให้
ข้าราชการได้รับรู้รับทราบ 

55 314 177 31 - 2.68 5 
9.53% 54.42% 30.68% 5.37% - 0.718 (มาก) 

          577   

14 6. การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการของท่าน ยังคงใช้ 
"ระบบอุปถัมภ์" มากกว่า "ระบบ
คุณธรรม" 

128 263 166 20 - 2.86 1 
22.18% 45.58% 28.77% 3.47% - 0.794 (มาก) 

          577   
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ปัจ
จัย

 มิติท่ี 4 ความพร้อมรับผิดด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ความคิดเห็น x  
S.D. 
n 
 

อันดับ 
(แปลความ) 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

ไม่
มีข้

อมู
ล/

 
ไม่

มีค
วา

มเ
ห็น

 

14 7. ท่านเชื่อม่ันว่าส่วนราชการของท่าน
ใช้กฎ ระเบียบ ในด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างตรงไปตรงมา 

52 285 196 44 - 2.60 6 
9.01% 49.39% 33.97% 7.63% - 0.758 (มาก) 

          577   
14 8. ข้าราชการในส่วนราชการของท่าน

สามารถเข้าถึงช่องทางการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ได้โดยเชื่อม่ันว่าจะไม่
ส่งผลกระทบต่อตนเอง 

35 261 210 71 - 2.45 8 
6.07% 45.23% 36.40% 12.31% - 0.785 (น้อย) 

          577   

 ความคิดเห็นโดยรวมของมิติท่ี 4 539 2,397 1,380 300 - 2.69 (มาก) 
11.67% 51.93% 29.90% 6.50% - 0.526   

          4,616   
 

 จากตารางที่ 5 พบว่าข้าราชการกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                 
กรมชลประทาน ในมิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเห็นว่าการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมชลประทาน ยังคงใช้ "ระบบอุปถัมภ์" มากกว่า "ระบบคุณธรรม"  มีค่าเฉล่ียสูงสุด 2.86 
รองลงมามีความเช่ือมั่นว่าผู้บริหารระดับสูงของกรมชลประทานมคีวามพร้อมที่จะรับผิดชอบในผลการตัดสินใจ 
และมีความโปร่งใสในการดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล  มีค่าเฉลี่ย 2.84  และเห็นว่าเช่ือมั่นว่าการ
ตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงของกรมชลประทานต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของหลักความรู้ ความสามารถ และผลงาน  
มีค่าเฉล่ีย 2.81   
 เมื่อประมวลผลความคิดเห็น ทั้ง 8 ข้อแล้ว  พบว่า ข้าราชการกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ากรมชลประทานมี
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอยู่ในระดับมาก  ( x = 2.69 , S.D. = 0.526) 
 
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน   
ตารางท่ี 6  จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  จํานวนข้อมูลตัวอย่าง (n) อันดับ

และการแปลความความคิดเห็นของข้าราชการกลุ่มตัวอย่าง ต่อความคิดเห็นเก่ียวกับมิติที่ 5 
คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน 

 

ปัจ
จัย

 มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการทํางาน 

ความคิดเห็น x  
S.D. 
n 
 

อันดับ 
(แปลความ) 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

ไม่
มีข้

อมู
ล/

ไม่
มี

คว
าม

เห
็น 

15 1.  ความพึงพอใจโดยรวมของท่านท่ีมี
ต่อสภาพแวดล้อม และบรรยากาศ
ในการทํางาน 

70 377 111 19 - 2.86 2 
12.13% 65.34% 19.24% 3.29% - 0.654 (มาก) 

          577   
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ปัจ
จัย

 มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการทํางาน 

ความคิดเห็น x  
S.D. 
n 
 

อันดับ 
(แปลความ) 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

ไม่
มีข้

อมู
ล/

ไม่
มี

คว
าม

เห
็น 

16 2.  ท่านเห็นว่าส่วนราชการของท่านมี
การจัดสวัสดิการภายในส่วน
ราชการ ได้แก่ การออมทรัพย์/การ
ให้กู้ยืมเงิน/การเคหะสงเคราะห์/
การฌาปณกิจสงเคราะห์/การกีฬา
และนันทนาการ/การให้บริการของ
ร้านค้าสวัสดิการ/การฝึกอาชีพเพ่ือ
เสริมรายได้หรือลดรายจ่ายให้แก่
สมาชิก ได้ตรงกับความต้องการ
ของข้าราชการแล้ว 

73 300 168 36 - 2.71 4 
12.65% 51.99% 29.12% 6.24% - 0.765 (มาก) 

          577   

17 3. ส่วนราชการของท่านจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการเจ้าหน้าท่ีสัมพันธ์ 
ได้แก่ กิจกรรมเพ่ือสร้างการมีส่วน
ร่วม เช่น กิจกรรม 5 ส เป็นต้น /
กิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การเย่ียม
สถานสงเคราะห์ต่างๆ การบริจาค
โลหิต เป็นต้น /กิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต เช่น การตรวจสุขภาพ
ประจําปี เป็นต้น / กิจกรรม
สันทนาการ / กิจกรรมสื่อข้อความ 
เช่น เสยีงตามสาย เว็บไซด์ เป็นต้น 

66 316 165 30 - 2.72 3 
11.44% 54.77% 28.60% 5.20% - 0.730 (มาก) 

          577   

17 4. ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเพ่ือน
ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืนๆ 
เป็นไปอย่างมีมิตรภาพ ให้เกียรติ มี
ไมตรีจิต และมีความไว้วางใจต่อกัน 

112 383 71 11 - 3.03 1 
19.41% 66.38% 12.31% 1.91% - 0.627 (มาก) 

          577   

 ความคิดเห็นโดยรวมของมิติท่ี 5 321 1376 515 96 - 2.83 (มาก) 
13.91% 59.62% 22.31% 4.16% - 0.544   

          2,308   
  
 จากตารางที่ 6 พบว่าข้าราชการกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                 
กรมชลประทาน ในมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน โดยเห็นว่าความสัมพันธ์
ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นไปอย่างมีมิตรภาพ ให้เกียรติ                 
มีไมตรีจิต และมีความไว้วางใจต่อกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.03 รองลงมามีความพึงพอใจโดยรวมต่อสภาพแวดล้อม 
และบรรยากาศในการทํางาน มีค่าเฉล่ีย 2.86  และเห็นว่ากรมชลประทานจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่
สัมพันธ์ ได้แก่ กิจกรรมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม เช่น กิจกรรม 5 ส เป็นต้น /กิจกรรมเพ่ือสังคม เช่น การเย่ียม
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สถานสงเคราะห์ต่างๆ การบริจาคโลหิต เป็นต้น /กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การตรวจสุขภาพประจําปี 
เป็นต้น / กิจกรรมสันทนาการ / กิจกรรมสื่อข้อความ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซด์ เป็นต้น  มีค่าเฉลี่ย 2.72   
 เมื่อประมวลผลความคิดเห็น ทั้ง 4 ข้อแล้ว  พบว่า ข้าราชการกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ากรมชลประทาน
ดําเนินการสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางานอยู่ในระดับมาก  ( x = 2.83 , S.D. = 
0.544) 
 
สรุปภาพรวมของความเห็นเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมชลประทาน ดังแสดงในตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 คา่เฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จํานวนตัวอย่าง (n) อันดับและการแปลความ

โดยรวมของแต่ละมิติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรมชลประทาน 
 

มิติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ความคิดเห็นปี 55 
x  

S.D. 
n 

อันดับ 
(การแปลความ) 

 
1. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 2.73 4 

0.520 (มาก) 
7,501   

2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 2.76 3 
0.495 (มาก) 
4,039   

3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 2.81 2 
0.476 (มาก) 
10,386   

4. ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

2.69 5 
0.526 (มาก) 
4,616   

5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน 2.83 1 
0.544 (มาก) 
2,308   

รวม 2.76 (มาก) 
0.454   
28,850   

 
 จากตารางที่ 7 พบว่าข้าราชการกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่ากรมชลประทานมีการดําเนินการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 2.76 , S.D. = 0.454) และเมื่อพิจารณาเป็นรายมิติ
พบว่าทุกมิติมีความเห็นอยู่ในระดับมาก 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ    
 
การเตรียมความพร้อมของกําลังคน 
- ควรมีการเตรยีมความพร้อมของบุคลากรในตําแหน่งต่างๆ เน่ืองจากอัตรากําลังลดลงอย่างต่อเน่ืองจากการ
เกษียณอายุราชการ ดังน้ัน กรมควรมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับปัญหาดังกล่าว 
โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์  โดยเฉพาะในงานทางด้านวิศวกรรม เช่น การพิจารณาโครงการ 
การออกแบบ เทคนิคและแนวทางการแก้ไขปัญหาก่อสร้าง เป็นต้น 

- ควรมีการวิเคราะห์อัตรากําลังทดแทนผู้เกษียณ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และประสบการณ์ในการทํางานให้ก่อนเกษียณอายุ 

- จากการที่อัตรากําลังลดลงแต่ปริมาณงานมากขึ้น  โดยเฉพาะงานด้านการเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานจากงาน
ก่อสร้างที่สร้างแล้วเสร็จ ซึ่งจะต้องมีข้าราชการเข้าไปดูแล บริหารงาน และให้บริการประชาชนในพ้ืนที่  
ดังน้ัน  กรมควรจะต้องดําเนินการวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว เพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการ
การให้บริการในพ้ืนที่ชลประทานมีประสิทธิภาพ และคุ้มคา่กับการสร้างระบบชลประทาน 

- ควรจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการและพนักงานราชการให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพ่ือให้การทํางานมี 
ประสิทธิภาพเพ่ิมสูงขึ้น 

- อัตรากําลังลูกจ้างประจําที่ลดลงทุกปี (เกษียณอายุ/ว่าง) จะยุบตามมาตรการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ และ
มีลูกจ้างช่ัวคราวมาปฏิบัติงานแทน ซึ่งลูกจา้งช่ัวคราวมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยทําให้การทํางานไม่ต่อเน่ืองและ
ทําให้ขาดความชํานาญในงาน 

- อัตรากําลังที่ลดลงส่งผลใหบุ้คลากรหน่ึงคนจะปฏิบัติงานมากกว่าหน่ึงหน้าที่ ดังน้ัน ควรเร่งการทดแทน
อัตรากําลังในการปฏิบัติงานอย่างเร่งด่วน บางหน่วยงานให้ลูกจ้างช่ัวคราวขับเคลื่อนงานแทนซึ่งมีความเสี่ยง
อย่างมาก 

2.69

2.73

2.76

2.81

2.83

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

4. ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล

3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล

5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทํางาน
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- การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างมีจํานวนลด
น้อยลงในอนาคต ซึ่งส่งผลต่อศักยภาพของงานลดน้อยลงไปด้วย 

 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- ควรมีการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามผลงานที่แท้จริง มิใช่ถูกจาํกัดอยู่กับวงเงินที่ได้รับการจัดสรร 
เพ่ือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับผู้ทีทุ่่มเทเสียสละในการปฏิบัติงาน และควรนําเรื่องน้ีให้ อ.ก.พ.กรม
พิจารณา 

- การประเมินผลการปฏิบัติงานควรเป็นไปตามผลการปฏิบัติงานจริงตามตัวช้ีวัด 
- ควรนําระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบขั้น (ระบบเดิม) ในใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแทนแบบ
เปอร์เซ็นต์ (ระบบใหม่) 

- การพิจารณาความดีความชอบของลูกจ้างประจําและพนักงานราชการไม่สะท้อนผลงาน/ความเป็นจริง ทําให้
ผู้ปฏิบัติงานขาดแรงจูงใจในการทํางาน และส่งผลให้ไม่มีการพัฒนาบุคลากรตามความเป็นจริง 

- ควรประกาศรายช่ือผู้ได้รับผลการปฏิบัติงานระดับดีมากและดีเด่นแยกจากกันชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดข้อสงสัย 
- ควรเปิดเผยการเลื่อนเงินเดือนให้ทราบโดยทั่วกัน ไม่ควรเป็นความลับ 
- การกําหนด KPI และเป้าหมายรายบุคคลไม่เป็นมาตรฐาน ไม่สอดคล้องกับตําแหน่งจะทําให้เกิดความไม่เป็น
ธรรม 

 
การสรรหา แต่งต้ัง 
- การพิจารณาผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ ควรพิจารณาจากผลงาน “ค่าของคนอยู่ที่ผลงาน” มากกว่า “ค่าของคน
อยู่ที่คนของใคร” 

- การบรรจุแต่งต้ังข้าราชการในสายงานหลกัของกรมควรเป็นวิศวกรชลประทานทั้งหมด เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องมีผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านวิศวกรรมชลประทานในการปฏิบัติงาน 
นอกจากน้ัน สถาบันการศึกษาในปัจจุบันผลติแต่นักศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรีด้านวิศวกรรมชลประทาน 

- การคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่ง Front Office ต้องคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ด้านสังคม ที่
ต้องปฏิบัติงานสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และสะท้อนเชิงบวกต่อองค์กร 

- การเลื่อนระดับสูงขึ้นควรมีการสอบข้อเขียนโดยให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดําเนินการสอบ และควรมีการใช้
ผลสอบอย่างจริงจัง 

- การสรรหาและแต่งต้ังควรเน้นที่ระบบคุณธรรมมากกว่าระบบอุปถัมภ์  
- ควรสรรหาบุคคลในตําแหน่งว่างโดยเร็ว   
 
เสน้ทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
- เส้นทางความก้าวหน้าในตําแหน่งต่างๆ ที่จัดทําไว้แล้ว ควรมีการนํามาใช้ในการปฏิบัติอย่างจริงจัง เน่ืองจาก
ปัจจุบันไม่สามารถทําได้เพราะมีปัจจัยภายนอก (การเมือง) เข้ามาแทรกแซง 

 
การพัฒนาบคุลากร 
- ควรพัฒนาบุคลากรของฝ่ายบริหารให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนา
ความรู้ความสามารถให้เหมาะสม 
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- การบริหารทรัพยากรบุคคลด้าน HRM เน้นที่กฎ ระเบียบ ดังน้ัน ควรมีการสร้างความรู้ และถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันก่อนลงมือปฏิบัติจริง 

- แผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาบุคลากรไม่สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะขององค์กร ไม่สื่อถงึการ
พัฒนาคนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ดังน้ัน ควรมีการทบทวนแผนงาน/โครงการใหม่ ให้สอดคล้องกับ
บริบทขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป 

- กรมควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อการฝึกอบรม/การพัฒนางานในหน้าที ่
 
การบริหารงาน 
- ควรยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
 
การบริหารทรพัยากรบคุคล 
- การบริหารทรัพยากรบุคคลควรให้ความสาํคัญกับบุคลากรทุกประเภทอย่างทั่วถึง 
- ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทกุประเภทมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- การกําหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลควรมีการสํารวจขอ้มูลจากภายนอกมาประกอบด้วย 
 
สวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
- ควรดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน (ทั้งในและบริเวณรอบๆ กรมชลประทาน) ให้ดีขึ้น 
- ไม่มแีผนงานที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 
- ควรจัดใหม้ีสวัสดิการด้านต่างๆ เพ่ิมขึ้น 
- ควรจัดใหม้ีกิจกรรมเพ่ือสังคม/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/กิจกรรมสันทนาการ 
- ส่งเสริมการทํางานเป็นทีมอย่างแท้จริง และเสริมสร้างบรรยากาศในการทํางาน เพ่ือให้เกิดความร่วมใจใน
การทํางานให้บรรลุเป้าหมายกรมชลประทาน 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

กรอบมาตรฐานความสําเร็จ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

5 มิติ  17  ปัจจัย  
 

 

 

 

 

 

 



กรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิต ิ 17  ปัจจัย 

มิตทิี่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic HR Alignment)   
1. มีนโยบาย  แผนงานและมาตรฐานด้าน HR  ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนให้ บรรล ุพันธกิจ เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
2. มีการวางแผนและบริหารกําลังคน สอดคลอ้งกับการบรรลุภารกิจและความจําเป็นทั้งในปัจจุบันและ

ในอนาคต  
3. มีนโยบาย  แผนงาน โครงการและมาตรการด้าน  HR เพ่ือดึงดูดให้ได้มา พัฒนา  และรักษาไว้ซึ่งกลุ่ม

ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง (Talent  Management)  
4. มีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ  รวมทั้งมีแผนสร้างความต่อเน่ืองในการบริหาร

ราชการ  
ประสทิธภิาพของการบรหิารทรัพยากรบคุคล (HR Operational Efficiency) 

5. กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  และกจิกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ 
มีความถูกต้องและทันเวลา  

6. มีระบบฐานข้อมูลด้าน HR ทีม่ีความถูกต้อง  เที่ยงตรง ทันสมัย  และนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจ
และการบริหารทรัพยากรบุคคลได้จริง 

7. สัดส่วนค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการ HR  ต่องบประมาณรายจ่ายมีความเหมาะสมและ
สะท้อนผลิตภาพของบุคลากร ตลอดจนความคุ้มค่า  

8. มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ HR  เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารและการบริการ  

ประสทิธผิลของการบรหิารทรพัยากรบคุคล (HRM Programme Effectiveness) 
9. การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฎิบัติงานซึ่งจําเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการ  
10. ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากร ต่อนโยบาย แผนงาน  โครงการ และมาตรการด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล  
11. การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารและความรู้  
12. การมีระบบบริหารผลงาน ที่เน้นประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และความคุ้มค่า  มรีะบบหรือวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกต่างและจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน  

ความพร้อมรบัผดิด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล (HR Accountability) 
13. การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และการ

ดําเนินการทางวินัย บนหลักการของความสามารถ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักมนุษยธรรม  
14. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของ HR ทั้งน้ีจะต้องกําหนดให้ความพร้อมรับผิดด้าน HR แทรกอยู่

ในทุกกิจกรรม 
คณุภาพชีวิตและความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน (Quality of Work Life) 

15. ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน  บรรยากาศและ
ระบบงานโดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว  

16. มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย  
สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของหน่วยงาน  

17. ส่งเสริมความสมัพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  และในระหว่าง
ข้าราชการ  และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง 

 



 

 

 

 

แบบสํารวจความคิดเหน็และความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของข้าราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 



แบบสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
วัตถุประสงค  
 
            เน่ืองจากในปงบประมาณ พ.ศ.2555 กรมชลประทานไดดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแลว   ดังน้ัน  เพ่ือเปนการติดตามประเมินผลการดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมชลประทาน  และเพ่ือ
ประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการกําหนดนโยบาย มาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมใหมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปตอไป  จึงขอความกรุณา
ทานโปรดตอบแบบสํารวจความคิดเห็นของขาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมชลประทาน  ท้ังน้ี  สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทาน  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
สวนท่ี 1 สถานภาพสวนตัว 
คําชี้แจง โปรดเลือกคําตอบใหตรงกับขอมูลสวนตัวของทาน 
 
เพศ 
 
  ชาย 
  หญงิ 
 
สังกัด 
 
  กลุมตรวจสอบภายใน 
  กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
  สํานักงานเลขานุการกรม 
  กองการเงินและบัญชี 
  กองแผนงาน 
  กองพัสด ุ
  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  สํานักกฎหมายและท่ีดิน 
  สํานักเครื่องจักรกล 
  สํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
  สํานักชลประทานท่ี 1 
  สํานักชลประทานท่ี 2 
  สํานักชลประทานท่ี 3 
  สํานักชลประทานท่ี 4 
  สํานักชลประทานท่ี 5 
  สํานักชลประทานท่ี 6 
  สํานักชลประทานท่ี 7 
  สํานักชลประทานท่ี 8 
 

  สํานักชลประทานท่ี 9 
  สํานักชลประทานท่ี 10 
  สํานักชลประทานท่ี 11 
  สํานักชลประทานท่ี 12 
  สํานักชลประทานท่ี 13 
  สํานักชลประทานท่ี 14 
  สํานักชลประทานท่ี 15 
  สํานักชลประทานท่ี 16 
  สํานักชลประทานท่ี 17 
  สํานักบริหารโครงการ 
  สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 
  สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
  สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญ 
  สํานักวิจัยและพัฒนา 
  สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา 
  สาํนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม 
  สํานักสงเสริมการมีสวนรวม 
  สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง 
 

 

 



ปจจุบันดํารงตําแหนงประเภท 

  ท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน 
  ท่ัวไป  ระดับชํานาญงาน 
  ท่ัวไป  ระดบัอาวุโส 
  วิชาการ  ระดับปฏิบัติการ 
  วิชาการ  ระดับชํานาญการ 
  วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
  วิชาการ  ระดับเช่ียวชาญ 
  วิชาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ 
  อํานวยการ  ระดับตน 
  อํานวยการ  ระดับสูง 
 

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมชลประทาน 

คําชี้แจง  โปรดเลือกคําตอบท่ีตรงกับระดับความเห็นของทานมากท่ีสุด 

- คําถามเห็นดวยหรือพึงพอใจเก่ียวกับกิจกรรมหรือเริ่องน้ันๆ ลักษณะคําตอบจะหมายความ ดังน้ี 
                  1                       2           3                    4  
เห็นดวยหรือพึงพอใจนอยท่ีสุด   ...นอย     ...มาก   เห็นดวยหรือพึงพอใจมากท่ีสุด 
ถาทานเห็นดวยนอยท่ีสุดใหตอบ 1 และถาเห็นดวยมากท่ีสุดใหตอบ 4  

- คําถามถามวามีหรือไมมีการทํากิจกรรมน้ันๆ ลักษณะคําตอบจะหมายความ  ดังน้ี 
          1                2          3               4 
มีการทํานอยท่ีสุด   ...นอย    ...มาก   มีการทํามากท่ีสุด 
ถาทานเห็นวามีการทํากิจกรรมน้ันนอยท่ีสุดใหตอบ 1  และถาทานเห็นวามีการทํากิจกรรมน้ันมากท่ีสุดใหตอบ 4 

- คําถามในลักษณะอ่ืนๆ ลักษณะคําตอบจะหมายความเปนไปในทํานองเดียวกัน 

 
มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชงิยุทธศาสตร 
 

นอยท่ีสุด นอย มาก มากท่ีสุด 

1. สวนราชการของทานมี การกําหนดทิศทางและนโยบายดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

    

2. สวนราชการของทานมีแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี
สอดคลองกับทิศทางและเปาหมายของสวนราชการ 

    

3. สวนราชการของทานไดเปดโอกาสใหขาราชการไดมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

    

4. สวนราชการของทานไดดําเนินงานตามทิศทาง นโยบายดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

    

5. ปจจุบันสวนราชการของทานมีกําลังคนในจํานวนท่ีเหมาะสม 
เพียงพอตอการปฏิบัติราชการตามบทบาทภารกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

    



มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชงิยุทธศาสตร 
 

นอยท่ีสุด นอย มาก มากท่ีสุด 

6. ปจจุบันสวนราชการของทานมีกําลังคนท่ีมีความรู ทักษะ สมรรถนะ
ท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะทําใหการปฏิบัติราชการตามบทบาท
ภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    

7. สวนราชการของทานมีแผนในการพัฒนาความรู ทักษะ และ
สมรรถนะ เพ่ือใหขาราชการมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีพรอม
ตอการปฏิบัติภารกิจท้ังปจจุบันและอนาคต 

    

8. สวนราชการของทานใหความสําคัญเปนพิเศษกับการพัฒนากําลังคน
ท่ีมีทักษะและสมรรถนะสูง (Talent Management) 

    

9. สวนราชการของทานมีการสรรหา และพัฒนาดานความรู ทักษะ 
และสมรรถนะ เพ่ือเตรียมการสําหรับการดํารงตําแหนงประเภท
อํานวยการและบริหาร เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยาง
ตอเน่ือง 

    

10. สวนราชการของทานมีการพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะ 
ใหแกขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ และบริหารใน
ปจจุบันอยางตอเน่ือง 

    

11. ผูบังคับบัญชาโดยตรงของทานเปนแบบอยางท่ีดีในเรื่องการปฏิบัติ
ราชการและพฤติกรรมการทํางาน 

    

12. ผูบริหารระดับสูงสุดของสวนราชการของทานเปนแบบอยางท่ีดีใน
เรื่องการปฏิบัติราชการและพฤติกรรมการทํางาน 

    

13. ทานมีความเช่ือมั่นและศรัทธาในผูบริหารระดับสูงของทาน     
 

มิติท่ี 2  ประสทิธภิาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

นอยท่ีสุด นอย มาก มากท่ีสุด 

1. หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนราชการของทานมีการ
ปรบัปรงุกระบวนการ ระบบงาน ข้ันตอนการปฏบิตังิานบุคคลท่ีดี
ข้ึนเมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

    

2. หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนราชการของทานยินดีให
คําปรึกษาแนะนํา และใหบริการท่ีดี ถูกตอง และรวดเร็ว 

    

3. สวนราชการของทานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
ฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

    

4. ฐานขอมูลบุคคลของทานท่ีปรากฎในระบบขอมูลสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล มี
ความถูกตอง และเปนปจจุบัน 

    

5. การฝกอบรมและพัฒนาท่ีทานไดรับตรงกับความตองการท่ีจะชวย
ทําใหทานทํางานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

    

6. สวนราชการของทานมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การทํางานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน การบันทึกเวลาการมาปฏิบัติงาน เปนตน 

    

7. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชตามขอ 19. ทานคิดวาชวยใหการ
ทํางานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

    



 

มิติท่ี 3 ประสทิธผิลของการบริหารทรัพยากรบุคคล นอยท่ีสุด นอย มาก มากท่ีสุด 

1. งานท่ีทานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติตรงกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของตําแหนงท่ีดํารงอยู 

    

2. ทานรูสึกวางานท่ีทานทํามีความทาทาย และมีความสําคัญอยางมาก
ตอความสําเร็จของหนวยงาน 

    

3. ทานรูสึกภูมิใจท่ีไดปฏิบัติงานในสวนราชการน้ี     
4. สวนราชการของทานมีการเสริมสรางแรงจูงใจในอันท่ีจะรักษาไวซึ่ ง

ขาราชการและผูปฏิบัติงาน 
    

5. ทานเห็นวาแนวทางในการเสริมสรางแรงจูงใจตามขอ 24 จะทําให
การสูญเสียขาราชการและผูปฏิบัติงานในสวนราชการของทานมี
แนวโนมลดลง 

    

6. การปรับปรุงแผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการของทาน มีการรับฟงความคิดเห็น
จากขาราชการและผูปฏิบัติงาน 

    

7. ความพึงพอใจโดยรวมของทานตอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

    

8. สวนราชการของทานมีระบบการจัดการความรูท่ี สามารถเขาถึงและ
นํามาใชประโยชนในการปฏิบัติงานได 

    

9. ผูบังคับบัญชาของทานมีบทบาทในการสอนงานและสนับสนุนทาน
ในการพัฒนาและเรียนรูอยูเสมอ 

    

10. สวนราชการของทานใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีมเพ่ือให
ขาราชการมีการเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน 

    

11. สวนราชการของทานประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตั้งแตตนรอบการประเมิน 

    

12. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายการทํางานของทานสามารถจําแนกความ
แตกตางของผลการปฏิบัติงานกับผูอ่ืนในหนวยงานเดียวกันได 

    

13. สวนราชการของทานไดนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไป
ใชเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ นอกเหนือจากการเลื่อน
เงินเดือน 

    

14. ทานไดรับการพัฒนาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

    

15. ทานเห็นวารอยละของการเลื่อนเงินเดือนในแตละระดับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในสวนราชการของทานมีความเปนธรรม 

    

16. ทานเห็นวาผูท่ีไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเดน และ
ดีมากในสวนราชการของทานมีความเหมาะสม 

    

17. ความพึงพอใจท่ีมีตอผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการ
เลื่อนเงินเดือนในปท่ีผานมา 

    

18. สวนราชการควรมีการกําหนด รอยละการเลื่อนเงินเดือนสําหรับผล
การประเมนิในระดบัดเีดนเปนจาํนวนท่ีแนนอน 

    

 



มิติท่ี 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล นอยท่ีสุด นอย มาก มากท่ีสุด 

1. สวนราชการของทานมีการช้ีแจงขอคับของใจของขาราชการเก่ียวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลไดทุกครั้ง 

    

2.  ทานมีความเช่ือมั่นวาผูบังคับบัญชาของทานพิจารณาคํารองทุกข/
ความคับของใจของขาราชการโดยใชหลักคุณธรรมและหลักนิติธรรม 

    

3. ทานมีความเช่ือมั่นวาการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูงของสวน
ราชการตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักความรู ความสามารถ และผลงาน 

    

4. ทานมีความเช่ือมั่นวาผูบริหารระดับสูงของสวนราชการของทานมี
ความพรอมท่ีจะรับผิดชอบในผลการตัดสินใจ และมีความโปรงใสใน
การดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล 

    

5. หลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน กระบวนการตางๆ เก่ียวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการของทาน มีการสื่อสารให
ขาราชการไดรับรูรับทราบ 

    

6. การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการของทาน ยังคงใช 
"ระบบอุปถัมภ" มากกวา "ระบบคุณธรรม" 

    

7. ทานเช่ือมั่นวาสวนราชการของทานใชกฎ ระเบียบ ในดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอยางตรงไปตรงมา 

    

8. ขาราชการในสวนราชการของทานสามารถเขาถึงชองทางการ
อุทธรณและรองทุกขไดโดยเช่ือมั่นวาจะไมสงผลกระทบตอตนเอง 

    

 

มิติท่ี 5 คุณภาพชวีติและความสมดุลระหวางชวิีตกบัการทํางาน นอยท่ีสุด นอย มาก มากท่ีสุด 

1.  ความพึงพอใจโดยรวมของทานท่ีมีตอสภาพแวดลอม และ
บรรยากาศในการทํางาน 

    

2.  ทานเห็นวาสวนราชการของทานมีการจัดสวัสดิการภายในสวน
ราชการ ไดแก การออมทรัพย/การใหกูยืมเงิน/การเคหะสงเคราะห/
การฌาปณกิจสงเคราะห/การกีฬาและนันทนาการ/การใหบริการ
ของรานคาสวัสดิการ/การฝกอาชีพเพ่ือเสริมรายไดหรือลดรายจาย
ใหแกสมาชิก ไดตรงกับความตองการของขาราชการแลว 

    

3. สวนราชการของทานจัดกิจกรรมเก่ียวกับการเจาหนาท่ีสัมพันธ 
ไดแก กิจกรรมเพ่ือสรางการมีสวนรวม เชน กิจกรรม 5 ส เปนตน /
กิจกรรมเพ่ือสังคม เชน การเยี่ยมสถานสงเคราะหตางๆ การบริจาค
โลหิต เปนตน /กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน การตรวจ
สุขภาพประจําป เปนตน / กิจกรรมสนัทนาการ / กิจกรรมสื่อ
ขอความ เชน เสียงตามสาย เว็บไซด เปนตน 

    

4. ความสัมพันธระหวางทานกับเพ่ือ นรวมงาน ผูบังคับบัญชา และ
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานอ่ืนๆ เปนไปอยางมีมิตรภาพ ใหเกียรติ มี
ไมตรีจิต และมีความไววางใจตอกัน 

    

 

 



ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


