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จัดทําโดย 

กองการเจาหนาที่ กรมทางหลวง 



คํานํา 

 

เนื่องจากในป พ.ศ. ๒๕๕๐ สํานักงาน ก.พ. กําหนดใหทุกสวนราชการตองจัดทําเครื่องมือใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ คือ แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ๔ ป หรือ ๕ ป แลวแต
กรณี เพ่ือใหสวนราชการกําหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีชัดเจนและสอดคลองกับนโยบายหลัก
ขององคกร  กองการเจาหนาท่ีจึงไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมทางหลวงมาอยาง
ตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๑ มาจนถึงปจจุบัน  โดยใชกระบวนการดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
ความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard  

การ38จัดทํา38แผนกลยุทธการบริหารทรพัยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เปนแผนกลยุทธฯ 
รอบท่ี ๓ ท่ีมีความครบถวนตามหลักการจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน 
ก.พ. และเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสํานักงาน ก.พ.ร.  โดยมุงเนนการบริหาร
เชิงกลยุทธ กําหนดทิศทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือให
วิสัยทัศนและภารกิจของกรมทางหลวงบรรลุไดตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กองการเจาหนาท่ี 

กรมทางหลวง 

กันยายน ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

   
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 สวนท่ี ๑ แนวคิดเก่ียวกับ HR Scorecard ๑ 

 ๑.๑ HR Scorecard กับการบริหารทรัพยากรบุคคล ๑ 

 ๑.๒ HR Scorecard กับระบบราชการการพลเรือนไทย ๒ 

 สวนท่ี ๒ การจัดทําแผนกลยทุธการบรหิารทรัพยากรบุคคลกรมทางหลวง ๕ 

 สวนท่ี ๓ แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมทางหลวง ๘ 

 ๓.๑ องคประกอบของแผนกลยุทธการบริหารทรพัยากรบุคคล ๘ 

 ๓.๒ แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ๘ 

 รายละเอียดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ๑๐ 

 แผนงาน/โครงการท่ีรองรับแผนกลยุทธ ๑๖ 

 ขอบเขตโครงการในแผนกลยุทธ ๒๕ 

 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ๓๖ 
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ยุทธศาสตรของกรมทางหลวงและแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรของกรมทางหลวง  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

วิสัยทัศน : ระบบทางหลวงท่ีสะดวก ปลอดภัย เช่ือมโยงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ 

 
ยุทธศาสตรที่ ๒ 

สรางและพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากร
บุคคลใหมีมาตรฐาน 

โปรงใส เปนธรรมและ
ตรวจสอบได 

 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑ 

พัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากร

บุคคลใหสอดคลองกบั
ภารกิจและยุทธศาสตร

ของกรมทางหลวง 
 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 

สรางจิตสํานึกที่ดี มี

คุณธรรมและจริยธรรม

ในการปฏิบัติงาน 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต   

ของบุคลากร 

กรมทางหลวง 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 

พัฒนาและสงเสริมให

บุคลากรมีความรู ทักษะ

และสมรรถนะที่จําเปน

ในการปฏิบัติงาน 

 

ยุทธศาสตรที่ ๖ 

พัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศดานบริหาร

ทรัพยากรบุคคลใหมี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ 

การพัฒนาระบบทางหลวงที่
เชื่อมตอ (Connectivity) เขาถึง 
(Accessibility) และคลองตัว 

(Mobility) อยางมีคุณภาพและ
ตรงความตองการ 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 

การรักษาระดบัการใหบริการ 

(Serviceability) ของระบบ    

ทางหลวงใหเปนไปตามมาตรฐาน

อยางตอเนื่อง 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 

การยกระดบัความปลอดภัย 

(Safety) ของระบบทางหลวง 

อยางบูรณาการ 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 

การพัฒนาสงเสริมระบบบริหาร

จัดการองคกร (Organization 

Management) อยางมี 

ธรรมาภิบาลและย่ังยืน 

 

มิตทิี ่๑ 
ด้านความสอดคล้อง 

เชิงยทุธศาสตร์ 

มิตทิี ่๒ 
ด้านประสิทธิภาพ 
ของการบริหาร 
ทรพัยากรบคุคล 

มิตทิี ่๓ 
ด้านประสิทธิผล 

ของการบริหาร 

ทรพัยากรบคุคล 

มิตทิี ่๔ 
ด้านความพร้อม 

รบัผิดต่อการบริหาร

ทรพัยากรบคุคล 

มิตทิี ่๕ 
ดา้นคณุภาพชีวิต 

และความสมดลุระหว่าง

ชีวิตกบัการทํางาน 

๘. โครงการนําแบบวัด
คุณลักษณะทั่วไปของ
บุคคลของสํานักงาน ก.พ. 
มาใชในการสรรหา 

๑๐. การทบทวน
จัดทําหลักเกณฑ
การคัดเลือกและ
การประเมิน 

๙. โครงการจัดทํา
คูมือปฏิบัติงานดาน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑. โครงการถายทอดความรู
และการนําแผนกลยุทธ HR
กรมทางหลวงสูการปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิภาพ 

๔. โครงการ
ขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธ์ิสูง 
(HiPPS) 

๓. โครงการวิเคราะห
ปรับปรุงโครงสรางสวน
ราชการและอัตรา 
กําลังของกรมทางหลวง 

๒. โครงการจัดทํา
แผนกลยุทธ HRD
กรมทางหลวง 

๑๕. โครงการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบ
โปรแกรมและ
ฐานขอมูลดานบุคคล 

๑๖. โครงการใหความรูในการ
ใชงานระบบใหกับผูที่
เกี่ยวของในหนวยงานตาง ๆ 

๑๗.โครงการจัดทํา
โปรแกรมการคํานวณ
ตนทุนตอหนวยผลผลติ
ดาน HR 

๑๘. โครงการ
จัดทําฐานขอมูล
การมอบอํานาจ
ดาน HR 

๒๔. โครงการแบบสํารวจความ 

พึงพอใจตอการใหบริการของ 

กองการเจาหนาที่ 

๒๐.  โครงการ
ปรับปรุงพัฒนา
ระบบโปรแกรมและ
ฐานขอมูลดาน HRD 

๑๙. โครงการ
จัดทําฐานขอมูล
การดําเนินการ
ทางวินัย 

๒๑. โครงการจัดทํา
เสนทางความกาวหนา
ในอาชีพ 

๒๓. โครงการฝกอบรม  หลักสูตรการเสริมสราง

ความรู ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป 

๒๒. โครงการพัฒนา

และสรางความพรอมใน

การเปนผูบริหาร 

๖. การทบทวน
และจัดทําคํา
บรรยายลักษณะ
งาน (JD) 

๗. การปรับปรุง
การกําหนด
ตําแหนงภายใต 
ว ๒/๒๕๕๘ 

๕. โครงการจัดทํา
กรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ 
ป ๖๔-๖๗  

๑๒. โครงการ
ทบทวนและจัดทํา
หลักเกณฑแนวทาง 
การแตงต้ังโยกยาย 

๑๓. โครงการพัฒนา
ระบบงานเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส 
ดาน HR 

๑๔.โครงการ
ประกัน
คุณภาพการ
ฝกอบรม 

๑๑. โครงการ
จัดทําหลักเกณฑ
การคัดเลือก
หัวหนางาน  

๒๕. การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ
ตาง ๆ  

๒๗. โครงการเสริมสรางการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลัก

ประมวลจริยธรรม หลักธรรมาภิบาลและการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

๒๖. โครงการเผยแพรความรู

เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 

๒๘.โครงการปรับปรุง
สภาพแวดลอมและ
บรรยากาศในการ
ทํางาน 

๒๙. โครงการทบทวนแผน   
กลยุทธการสรางความผาสุก 
ความผูกพัน ความพึงพอใจ
และการสรางแรงจูงใจ 

๓๐. โครงการ
ปรับปรุงสวัสดิการ
กรมทางหลวง 

๓๑. โครงการ/
กิจกรรมที่
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

๓๓. โครงการสงเสริม
ความสัมพันธระหวาง
บุคลากรกรมทางหลวง 

๓๒. โครงการจัดทํา
แผนปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
บุคลากรกรมทางหลวง 
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วิสัยทัศน : บริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือสรางบุคลากรท่ีมีศักยภาพ มีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

๗ 
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