
หมวด 5
การมุ่งเน้นบุคลากร



การเตรียมบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ

HEAD HAND

HEALTH HEART





(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 

การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังด้าน
บุคลากร รวมทั้งทักษะ สมรรถนะ คุณวุฒิ และก าลังคนที่ส่วนราชการ
จ าเป็นต้องมีในแต่ละระดับ 



(2) บุคลากรใหม่

• การสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ 
• การดูแลให้บุคลากรเป็นตัวแทนที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลาย

ทางมุมมอง วัฒนธรรม และความคิดของบุคลากรที่ส่วนราชการจ้าง
และของชุมชนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



(3) การท างานให้บรรลุผล 

การจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากรเพื่อให้ 
• งานของส่วนราชการบรรลุผลส าเร็จ 
• ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสมรรถนะหลักของส่วนราชการ 
• ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

การบรรลุพันธกิจ 
• มีผลการด าเนินการที่เหนือกว่าความคาดหมาย 



(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 

• การเตรียมบุคลากรให้พร้อมรบัต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
ด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังที่ก าลงัจะเกิดขึ้น 

• การบริหารอัตราก าลัง ความต้องการของบุคลากรและความจ าเป็น
ของส่วนราชการ เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถด าเนินการตามภารกิจได้
อย่างต่อเนื่อง



(5) สภาพแวดล้อมการท างาน 

• การดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานในด้านสุขภาพและ
สวัสดิภาพ และความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ท างานของ
บุคลากรรวมทั้งปรับปรุงให้ดีขึ้น 

• การก าหนดตัววัดและเป้าประสงค์ ส าหรับสภาพแวดล้อมของ
สถานที่ท างานของบุคลากร 

• ความแตกต่างของเป้าหมายในการปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวแต่ละ
เรื่อง ส าหรับสภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานที่แตกต่างกนั 



(6) นโยบายและสวัสดิการ 

• การก าหนดให้มีการบริการ สวัสดิการ และนโยบายเพื่อสนับสนุน
บุคลากร 

• การออกแบบดังกล่าวให้เหมาะสมตามความต้องการที่หลากหลาย
ของบุคลากรตามประเภท และส่วนงาน

• สิทธิประโยชน์ท่ีส าคัญที่ส่วนราชการจัดให้บุคลากร



(7) องค์ประกอบของความผูกพัน 

• การก าหนดองค์ประกอบส าคัญท่ีส่งผลต่อความผูกพัน 
• ความแตกต่างของวิธีการก าหนดองค์ประกอบตามประเภทและส่วน

งานของบุคลากร 



(8) วัฒนธรรมส่วนราชการ 

• การเสริมสร้างวฒันธรรมให้เกิดการสือ่สารที่เปิดกว้าง การท างานที่
ให้ผลการด าเนินการที่ดี และความร่วมมือของบุคลากร 

• การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ได้ใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม และมุมมองของบุคลากร 



(9) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
• สนับสนุนให้มีการท างานที่ให้ผลการด าเนินการที่ดีและสร้างความ

ร่วมมือของบุคลากร 
• พิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่องชมเชย

และการสร้างแรงจูงใจ 
• ส่งเสริมให้เกิดการสรา้งนวัตกรรม การมุ่งเน้นผู้รับบริการ และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการ



ระบบการบริหารผลการปฏบิัตงิาน (Performance Management System)



(10) การประเมินความผูกพัน 

• วิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากร ทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการที่ใช้ในการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของ
บุคลากร 

• ความแตกต่างของวิธีการและตัววัดในแต่ละประเภทและส่วนงาน
ของบุคลากร 

• การใช้ตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น การรักษาให้บุคลากรอยู่กับส่วนราชการ 
การขาดงาน การร้องทุกข์ ความปลอดภัย และผลิตภาพ เพื่อ
ประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร



ความผูกพัน

“การเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร และกระตือรือร้นในการท างานให้องค์กร”
Gallup Consulting

“ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับการท าให้พนักงานมีความสุข แต่เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมหรือความตั้งใจ และความรู้สึกที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร”

Aon Hewitt



พฤติกรรมสะท้อนความผูกพัน

SAY

STAY

STRIVE

พูดถึงองค์กรในทางบวกให้เพ่ือนร่วมงาน 
ผู้บังคับบัญชา ลูกค้า และบุคคลอื่นๆ 

มีความต้องการอย่างสูงที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร 

ทุ่มเทและอุทิศตนในการสร้างผลงานที่ดีที่สุด 
เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย



ปัจจัยส าคัญของการสร้างความผูกพัน
• ผู้บริหาร
• เพื่อนร่วมงาน
• การท างานเป็นทีม
• การให้คุณค่า

• ลักษณะของงาน
• ทรัพยากรที่มี
• กระบวนการท างาน
• ความส าเร็จขององค์กร 

• การจ่ายค่าตอบแทน
• สิทธิประโยชน์
• การยกย่องชมเชย • ความก้าวหน้าใน

หน้าที่การงาน
• การเรียนรู้และพัฒนา

• นโยบายและระเบียบปฏิบัติ
• การบริหารผลการปฏิบัติงาน
• ชื่อเสียง ภาพลักษณ์องค์กร
• การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม  

• สภาพแวดล้อมในการท างาน
• ความปลอดภัย สุขลักษณะ 
• ความสมดุลของชีวิตกับการท างาน
• ความผาสุก

Employee 

Engagement

People

Work

Opportunity

Quality 
of Life

Practices

Rewards



(11) ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของส่วนราชการ 

การน าผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรมาเช่ือมโยงกับผลลัพธ์
ส าคัญของส่วนราชการตามที่รายงานไว้ในหมวด 7 เพื่อระบุโอกาสใน
การปรับปรุงทั้งความผูกพันของบุคลากร และผลลัพธ์ของส่วนราชการ



(12) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 

• พิจารณาถึงสมรรถนะหลักของสว่นราชการ ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์ และการบรรลุผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการ

• สนับสนุนการปรับปรุงผลการด าเนินการและการสรา้งนวัตกรรม 
• สนับสนุนให้เกิดจริยธรรม และการด าเนินการอย่างมีจริยธรรม 
• ปรับปรุงการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• มีการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่ก าลังจะลาออกหรอืเกษียณอายุ 
• มีการผลักดันให้ใช้ความรู้และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน 



70-20-10 Development Model by CCL

70
Learning from Experience
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือท า (On-the-job Learning) 

20

Learning from Others
การเรียนรู้จากผู้อื่น อาจเป็นการเรียนรู้ผ่านพี่เลี้ยง (Mentor) ผ่านโค้ช (Coach) 
หรือการมีโอกาสไปดูงาน (Job Shadowing) การมโีอกาสท างานโครงการพิเศษ
ร่วมกับคนอื่นๆ 

10
Formal Learning and Self-Study
การเรียนรู้ เพื่อเข้าใจทฤษฎีและหลักการ โดยผ่านการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ เช่น 
การอบรมสัมมนา การเรียนผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ 



(13) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 

วิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการ
พัฒนา



การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่า

1. การประเมินปฏิกริยา

(Reaction)

2. การประเมินการเรียนรู้ 

(Learning)

3. การประเมินพฤติกรรม

(Behavior)

4. การประเมินผลลัพธ์ 

(Results)



(14) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

• การจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากรทั่วทั้งส่วน
ราชการอย่างมีประสิทธิผล 

• การวางแผนการสืบทอดต าแหน่งของหัวหน้างาน และผู้บริหาร 
อย่างมีประสิทธิผล


