
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. HR Scorecard กับการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐของไทย 

  HR Scorecard เป็นเครื่องมือส าหรับใช้ประเมินความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์กรเพื่อน าไปสู่การพัฒนาและเพ่ิมขีดสมรรถนะขององค์กรให้มีความเข้มแข็งและสอดรับกับภารกิจขององค์กร  

  ส านักงาน ก.พ. ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานภาครัฐของ
ประเทศไทย ได้เล็งเห็นความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานบุคคลของภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้มี
ความยืดหยุ่นรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเพ่ือให้บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล              
ดังเหตุผลความจ าเป็นที่ส านักงาน ก.พ. ได้วิเคราะห์ไว้ดังนี้ 
  ๑)  ในการบริหารงานแบบบูรณาการ ส่วนราชการและจังหวัดจ าเป็นต้องมีอิสระในการบริหาร
ก าลังคนของตนเอง  เพราะความส าเร็จในการบริหารราชการข้ึนอยู่กับการที่ส่วนราชการมีก าลังคนที่มีคุณภาพและ
สมรรถนะในจ านวนที่เหมาะสมกับภารกิจในปัจจุบันและพร้อมรับกับสภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต  
  ๒)  ส่วนราชการและจังหวัดจ าเป็นต้องมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความเข้มแข็งและ        
มีสมรรถนะสูง  การบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ในกระบวนการ
บริหารราชการจึงไม่ได้เป็นแค่เพียงงานสนับสนุน แต่ต้องเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการ (Strategic 
Partner) ที่ท าหน้าที่ช่วยสนับสนุนให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรบุคคลในฐานะที่เป็นทุน (Human Capital) ส าหรับ
การบริหารราชการเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ นโยบาย ภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามท่ีตั้งไว้ 

 ๓)   การประเมินสมรรถนะระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล จะช่วยให้ผู้บริหารของส่วนราชการ
และจังหวัดซึ่งรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลในสังกัดโดยตรงได้ทราบสภาพปัจจุบันและปัญหาของการใช้
ทรัพยากรบุคคล อันจะน าไปสู่การพัฒนาผลการปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะช่วยให้บรรลุ
ภารกิจ และเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารทุกระดับตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
ได้พัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นเพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลได้ประโยชน์สูงสุด 

๔)   การกระจายอ านาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับส่วนราชการ
ได้ จ าเป็นต้องมีกลไกท่ีก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกลางการบริหารทรัพยากรบุคคลกับส่วนราชการ            
การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล อาจเป็นเครื่องมือส าหรับช่วยก าหนดทิศทางความสัมพันธ์
ดังกล่าวได้ โดยองค์กรกลางจะท าหน้าที่อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ แนะน าและให้ค าปรึกษาตลอดจนกระตุ้นจูงใจ 
มิใช่การควบคุม 

๒. ประโยชน์ของการน าระบบ HR Scorecard มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  ๑)  เพ่ือให้สามารถพัฒนาระบบและสร้างกลไกการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนความ

คุ้มค่าและความพร้อมรับผิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลส าหรับส่วนราชการ อันจะเป็นช่องทางในการให้ข้อมูล

ย้อนกลับเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะช่วยให้ส่วนราชการสามารถ

บริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือบรรลุภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้ 



๒ 
 

  ๒) เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเข้มแข็ง สามารถปฏิบัติงานในฐานะหุ้นส่วนเชิง

ยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการได้ 

  ๓)  เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถรับผิดชอบต่อยุทธศาสตร์และวิธีปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลได้ด้วยตนเอง โดยมีองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล (ส านักงาน ก.พ.) เป็นผู้ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และ

แนะน า 

๓. องค์ประกอบของ HR Scorecard 

  ส านักงาน ก.พ. ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์แบบแผนการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เกี่ยวกับ         

การประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ จึงได้ก าหนดองค์ประกอบของ

การประเมินผลส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัดไว้ ๔ ส่วนดังนี้  
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 มาตรฐานความส าเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการและจังหวัด 

(Standard for Success) หมายถึง ผลการบริหารราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่

ส่วนราชการต้องบรรลุ 

 ปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ (Critical Success Factors) หมายถึง นโยบาย แผนงาน 

โครงการ มาตรการและการด าเนินการต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะท าให้ส่วนราชการและจังหวัด

บรรลุมาตรฐานความส าเร็จ 

 มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความส าเร็จ (Measures and Indicators) หมายถึง ปัจจัยหรือตัวที่

บ่งชี้ว่าส่วนราชการและจังหวัดมีความคืบหน้าในการด าเนินการตามนโยบายแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความส าเร็จ จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด  

 ผลการด าเนินงาน หมายถึง ข้อมูลจริงที่ใช้เป็นหลักฐานในการประเมินว่าส่วนราชการและ

จังหวัดได้ด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้อง



๓ 
 

กับมาตรฐานแห่งความส าเร็จ 

  อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารก าลังคนภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพได้เห็นชอบข้อเสนอของ

ส านักงาน ก.พ. ในการก าหนดมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นแนวทางให้ส่วนราชการ

บริหารยุทธศาสตร์ และเป็นแนวทางในการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ สรุปได้เป็น ๕ มิติ         

ดังภาพแสดงต่อไปนี้ 

 

        

ความสอดคลอ้งความสอดคลอ้ง

เชิงยุทธศาสตร์เชิงยุทธศาสตร์

 นโยบาย แผนงาน และมาตรการดา้นทรพัยากรบุคคล

 การบริหารก าลงัคนกลุม่ท่ีมีทกัษะและสมรรถนะสูง
 การสรา้ง พฒันา และสืบทอดต าแหน่ง

 การวางแผนและบริหารก าลงัคน

ประสิทธิผลของประสิทธิผลของ

การบริหารทรพัยากรบุคคลการบริหารทรพัยากรบุคคล

 การรกัษาไวซ่ึ้งขา้ราชการท่ีจ  าเป็นตอ่การบรรลุ
เป้าหมาย 
 ความพึงพอใจตอ่นโยบาย/มาตรการ

การบริหารทรพัยากรบุคคล

 การเรียนรูแ้ละพฒันา

 ระบบการบริหาร
ผลการปฏิบตัิงาน

ประสิทธิภาพของการบริหารประสิทธิภาพของการบริหาร

ทรพัยากรบุคคลทรพัยากรบุคคล

 กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคล
 ระบบฐานขอ้มูล

 เทคโนโลยเีพ่ือการบริหารทรพัยากรบุคคล 

 ความคุม้ค่าของค่าใชจ้า่ยในกิจกรรมการบริหาร
ทรพัยากรบุคคล

ความพรอ้มรบัผิดความพรอ้มรบัผิด

ดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคลดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคล

 ความโปร่งใสของกระบวนการ
และพรอ้มรบัการตรวจสอบ

 การตดัสินใจบนหลกัความสามารถ
หลกัคุณธรรมหลกันิติธรรม หลกัสิทธิมนุษยชน

คณุภาพชีวิตและความสมดลุคณุภาพชีวิตและความสมดลุ

ระหว่างชีวิตกบัการท างานระหว่างชีวิตกบัการท างาน

 ความพึงพอใจตอ่สภาพแวดลอ้มในการท างาน
และระบบงาน

 สวสัดิการและส่ิงอ  านวยความสะดวก

 ความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างผูป้ฏิบตัิงาน
ทุกระดบั
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  มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการและจังหวัด มีแนวทางและ

วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการและจังหวัดบรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ด้วยการวางแผนก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งมีนโยบาย แผนงาน โครงการและ

มาตรฐานด้านการบริหารเพ่ือพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงไว้ มีแผนการสร้างและพัฒนา

ผู้บริหารทุกระดับอีกด้วย 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เช่น การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การ

พัฒนา การเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้ายและกิจการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกต้องและ

ทันเวลา มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย สัดส่วนค่าใช้จ่าย

ส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร  



๔ 
 

 

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการและ

มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการก่อให้เกิดผลดังนี้คือ การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการ ความพึง

พอใจของข้าราชการต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การสนับสนุนให้

เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้น

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการและจังหวัด

จะต้องรับผิดต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการด าเนินการด้าน

วินัย โดยค านึงถึงความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งมีความโปร่งใส

ในทุกกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมายถึง การที่ส่วนราชการหรือ

จังหวัดมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากร

ภาครัฐ ได้แก่ ความพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ระบบงานและบรรยากาศการท างาน มีการจัดสวัสดิการ

และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความ

ต้องการและสภาพของส่วนราชการ มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการและจังหวัด 

กับข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

 

 
**************************************************** 



แผนกลยทุธก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคล พ.ศ 2551-2554 

วสิยัทศัน ์ ประเด็นยทุธศาสตร  ์

บรหิารทรัพยากรบคุคลอยา่งมอือาชพี เพือ่สรา้งบคุลากรทีม่ี

คณุภาพ คณุธรรม และมคีวามสขุ 

1.  การจัดท าระบบ Competency Based Management 

2.  การปรับปรุงและพัฒนาระบบขอ้มลูเพือ่การบรหิารทรัพยากรบคุคลและการปฏบิตังิาน 

3.  การปรับเปลีย่นวฒันธรรมการท างานและคา่นยิมในการปฏบิตัริาชการ 
4.  การยกระดบัขดีความสามารถในการบรหิารทรัพยากรบคุคลใหม้ปีระสทิธภิาพและมมีาตรฐานสงู       

5.  การบรหิารทรัพยากรบคุคลดว้ยความโปร่งใส 
6.  การพัฒนาระบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน 

7.  การยกระดบัความสมัพันธข์องบคุลากรและสิง่แวดลอ้มในการท างาน  

8.  การเสรมิสรา้งใหข้า้ราชการเป็นผูป้ฏบิตังิานโดยมุง่ผลสมัฤทธิ์ 

พนัธกจิ 

1. พัฒนาและวางระบบบรหิารทรัพยากรบคุคลใหม้คีวาม
ทนัสมัย โปร่งใสและมปีระสทิธภิาพ 

2. พัฒนาและสง่เสรมิใหบ้คุลากรมสีมรรถนะสงู 

3. สรา้งกลไกทีส่นับสนุนคณุภาพชวีติทีด่แีละการท างานที่
ทนัสมัย  

มติ ิ เป้าประสงคเ์ชงิกลยทุธ  ์ ตวัชีว้ดั 
ขอ้มลู
พืน้ฐาน 

(Baseline) 

ระดบัเป้าหมาย น า้หนกั(รอ้ยละ) 

ผูร้บัผดิชอบ 
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ม
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ต
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ช
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เป้
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ป
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ง
ค

 ์

ม
ติ

 ิ

1 2 3 4 5 

มติทิ ี ่1 
ดา้นความ

สอดคลอ้งเชงิ
ยทุธศาสตร์ 

1. มกีารส ารวจความตอ้งการ
อตัราก าลงั 

1. ระดบัความส าเร็จของการ
ส ารวจความตอ้งการอตัราก าลงั 

1 1 2 3 4 5 100% 20% 

25% 

กองการ
เจา้หนา้ที ่

2. มกีารประชาสมัพันธ ์ถา่ยทอด

วสิยัทศัน์ กลยทุธด์า้นการบรหิาร

ทรัพยากรบคุคลใหท้ราบโดยทัว่ถงึ
ทัง้องคก์ร 

2 จ านวนครัง้ของการ

ประชาสมัพันธถ์า่ยทอดวสิยัทศัน ์

กลยทุธฯ์ 

1 12 14 16 18 20 100% 20% กองการ

เจา้หนา้ที+่

กองฝึกอบรม 

3 มกีารทบทวน Job Description 
ของทกุต าแหน่งใหม้คีวามถกูตอ้ง 

3. รอ้ยละของ Job Description 
ประจ าต าแหน่งทีไ่ดรั้บทบทวน

เพือ่จัดท า Competency Profile 

Unknown 60 70 80 90 100 100% 20% กองการ
เจา้หนา้ที ่

4 บคุลากรทกุต าแหน่งไดรั้บการ

วเิคราะหเ์พือ่หาความจ าเป็นในการ
พัฒนา 

4. ระดบัความส าเร็จของการ

จัดท า Training Roadmap 
 

Unknown 1 2 3 4 5 100% 20% กองฝึกอบรม  

5. สรา้งระบบขา้ราชการผูม้ี
ผลสมัฤทธิส์งู 

5. ระดบัความส าเร็จของการวาง
ระบบขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู 

 
 

 

 

Unknown 1 2 3 4 5 100% 20% กองการ
เจา้หนา้ที ่



 

มติ ิ เป้าประสงคเ์ชงิกลยทุธ  ์ ตวัชีว้ดั 
ขอ้มลู
พืน้ฐาน 

(Baseline) 

ระดบัเป้าหมาย น า้หนกั(รอ้ยละ) 

ผูร้บัผดิชอบ 
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1 2 3 4 5 

มติทิ ี ่2 
ดา้นประสทิธภิาพ
ของการบรหิาร

ทรัพยากรบคุคล 

6 มฐีานขอ้มลูบคุลากรทีม่คีวาม

สมบรูณ์ ทนัสมัย และตรงกบัความ
ตอ้งการ 

6. รอ้ยละของขอ้มลูบคุลากรที่

ไดรั้บการปรับปรุง 

Unknown 60 70 80 90 100 100% 25% 

20% 

กองการ

เจา้หนา้ที+่ 
ศนูย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

7 ปรับปรุงระบบและฐานขอ้มลูใหเ้ป็น

ระบบเดยีวกนั 

7. ระดบัความส าเร็จของการ

ปรับปรุงระบบและฐานขอ้มลู 

Unknown 1 2 3 4 5 25% 25% ศนูย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

8   มกีารพัฒนาทกัษะใหมด่า้นการ
บรหิารทรัพยากรบคุคลใหก้บั

เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานบคุคล 
       - การบรหิารงานบคุคลแนวใหม่ 

       - เครือ่งมอืการบรหิารทรัพยากร
บคุคล เชน่ Competency, 

Performance Mgnt, KM 

8. จ านวนบคุลากรทีผ่า่นการ
ฝึกอบรมหลกัสตูรทีก่ าหนด 

Unknown 80 100 120 130 150 25% 25% กองฝึกอบรม 

9. มคีูม่อืมาตรฐานการท างานดา้นการ

บรหิารทรัพยากรบคุคล 

9. ระดบัความส าเร็จของการ

จัดท าคูม่อืมาตรฐานการท างาน
ดา้นการบรหิารทรัพยากรบคุคล 

Unknown 1 2 3 4 5 100% 25% กองการ

เจา้หนา้ที ่

มติทิ ี ่3 
ดา้นประสทิธผิล

ของการบรหิาร

ทรัพยากรบคุคล 

10. มวีฒันธรรมการท างานเป็นทมี 
แลกเปลีย่น และเรยีนรูต้อ่เนือ่ง 

10. รอ้ยละของความพงึพอใจตอ่
การท างาน และการเรยีนรูร้่วมกนั 

Unknown 60 70 80 90 100 100% 50% 

15% 

กองฝึกอบรม 

11.  มมีาตรฐานและตวัชีว้ดัเพือ่
ประเมนิผลการปฏบิตังิานรายบคุคล 

11. ระดบัความส าเร็จของการ
จัดท ามาตรฐานและตวัชีว้ดัเพือ่

ประเมนิผลการปฏบิตังิาน
รายบคุคล 

Unknown 1 2 3 4 5 100% 50% กองการ
เจา้หนา้ที ่



 

 

มติ ิ เป้าประสงคเ์ชงิกลยทุธ  ์ ตวัชีว้ดั 
ขอ้มลู
พืน้ฐาน 

(Baseline) 

ระดบัเป้าหมาย น า้หนกั(รอ้ยละ) 

ผูร้บัผดิชอบ 
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มติทิ ี ่4 
ดา้นความพรอ้มรับ
ผดิตอ่การบรหิาร

ทรัพยากรบคุคล 

12. มชีอ่งทางหลากหลายให ้

ขา้ราชการทกุระดบัซกัถามและรับฟัง
ค าชีแ้จงในขัน้ตอน กระบวนการ

บรหิารทรัพยากรบคุคลไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

12.1  จ านวนชอ่งทางส าหรับการ

ซกัถามและรับฟังค าชีแ้จงฯ 

Unknown 1 2 3 4 5 60% 

50% 

20% 

กองการ

เจา้หนา้ที ่

12.2 จ านวนครัง้ของการ

ประชาสมัพันธเ์รือ่งชอ่งทางการ
ซกัถามและรับฟังค าชีแ้จง 

Unknown 4 5 6 8 10 40% กองการ

เจา้หนา้ที ่

13.  มกีารส ารวจความคดิเห็นของ
ขา้ราชการตอ่กระบวนการรับขอ้

รอ้งเรยีน 

13. รอ้ยละของจ านวนแบบ
ส ารวจความคดิเห็นทีส่ง่คนื 

Unknown 50 60 70 80 90 100% 50% กองการ
เจา้หนา้ที ่

มติทิ ี ่5 

ดา้นคณุภาพชวีติ
และความสมดลุย์

ระหวา่งชวีติกบัการ
ท างาน 

14. บคุลากรมสีว่นในการก าหนด

สวสัดกิารทีเ่หมาะสมกบัตนเอง 

14. รอ้ยละของความพงึพอใจตอ่

สวสัดกิาร 

Unknown 50 60 70 80 90 100% 50% 

20% 

กองการ

เจา้หนา้ที ่

15. มกีจิกรรมทีส่ง่เสรมิความสมัพันธ์
ระหวา่งบคุลากร 

15.  จ านวนกจิกรรมทีส่ง่เสรมิ
ความสมัพันธร์ะหวา่งบคุลากร 

Unknown 12 14 16 18 20 100% 50% กองฝึกอบรม 

 



 

 

แผนงาน/โครงการทีร่องรบัแผนกลยทุธ ์

รายการแผนงาน / โครงการ 

มติ ิ ประเด็นยทุธศาสตร  ์ เป้าประสงคเ์ชงิกลยทุธ  ์ ตวัชีว้ดั แผนงาน/
โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ การตดิตามผล 

มติทิ ี ่1  
ดา้นความ
สอดคลอ้งเชงิ

ยทุธศาสตร์ 

1. การจัดท าระบบ 

Competency Based 
Management 

1. มกีารส ารวจความ

ตอ้งการอตัราก าลงั 

1. ระดบัความส าเร็จของ

การส ารวจความตอ้งการ
อตัราก าลงั 

1. โครงการ

ปรับปรุงแผน
อตัราก าลงั 

ตค.50-ธค 52 กองการ

เจา้หนา้ที ่

รายงานความกา้วหนา้

ทกุ 6 เดอืน 

 

2. มกีารประชาสมัพันธ ์

ถา่ยทอดวสิยัทศัน์ กล

ยทุธด์า้นการบรหิาร
ทรัพยากรบคุคลใหท้ราบ

โดยทัว่ถงึทัง้องคก์ร 

2. รอ้ยละของบคุลากรที่

รับรูเ้กีย่วกบัวสิยัทศัน ์ 

กลยทุธก์ารบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล 

2. โครงการ

ประชาสมัพันธแ์ผน

กลยทุธด์า้นการ
บรหิารทรัพยากร

บคุคล 

มค.51- กย.54 กองการ

เจา้หนา้ที+่

กองฝึกอบรม 

รายงานความกา้วหนา้

ทกุ 6 เดอืน 

 

3 มกีารทบทวน Job 

Description ของทกุ
ต าแหน่งใหม้คีวามถกูตอ้ง 

3. รอ้ยละของ Job 

Description ประจ า
ต าแหน่งทีไ่ดรั้บทบทวน 

3. โครงการจัดท า

สมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง 

(Competency Profile) 

มค.51- ธค.52 กองการ

เจา้หนา้ที ่

รายงานความกา้วหนา้

ทกุ 6 เดอืน 

 

4 บคุลากรทกุต าแหน่ง

ไดรั้บการวเิคราะหเ์พือ่หา
ความจ าเป็นในการพัฒนา 

4. ระดบัของความส าเร็จ

ของการจัดท า Training 
Roadmap 

4.  โครงการจัดท า

แผน พัฒนา
บคุลากรรายบคุคล 

และ Training 

Roadmap 

มค.52- กย.53 กองฝึกอบรม  รายงานความกา้วหนา้

ทกุ 6 เดอืน 

 

8.  เสรมิสรา้งให ้

ขา้ราชการเป็น
ผูป้ฏบิตังิานโดยมุง่

ผลสมัฤทธิ ์

5. สรา้งระบบขา้ราชการผู ้

มผีลสมัฤทธิส์งู 

5. ระดบัความส าเร็จของ

การวางระบบขา้ราชการผูม้ี
ผลสมัฤทธิส์งู 

 

 
 

 

5. โครงการ

ปรับปรุงระบบ
ขา้ราชการผูม้ี

ผลสมัฤทธิส์งู 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ต.ค.52-ก.ย.54 กองการ

เจา้หนา้ที ่

รายงานความกา้วหนา้

ทกุ 6 เดอืน 



 

แผนงาน/โครงการทีร่องรบัแผนกลยทุธ ์
รายการแผนงาน / โครงการ 

มติ ิ ประเด็นยทุธศาสตร  ์ เป้าประสงคเ์ชงิกลยทุธ  ์ ตวัชีว้ดั แผนงาน/

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ การตดิตามผล 

มติทิ ี ่2 
ดา้นประสทิธภิาพ

ของการบรหิาร

ทรัพยากรบคุคล 

2. การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบขอ้มลูเพือ่

การบรหิารทรัพยากร

บคุคลและการ
ปฏบิตังิาน 

6 มฐีานขอ้มลูบคุลากรทีม่ี
ความสมบรูณ์ ทนัสมัย 

และตรงกบัความตอ้งการ 

6. รอ้ยละของขอ้มลู
บคุลากรทีไ่ดรั้บการ

ปรับปรุง 

6. โครงการ
ปรับปรุงขอ้มลู

บคุลากร 

ตค.50- ธค.52 ศนูย์
เทคโนโลยี

สารสนเทศ+

กองการ
เจา้หนา้ที ่

รายงานความกา้วหนา้
ทกุ 6 เดอืน 

7 ปรับปรุงระบบและ

ฐานขอ้มลูใหเ้ป็นระบบ
เดยีวกนั 

7. ระดบัความส าเร็จของ

การปรับปรุงระบบและ
ฐานขอ้มลู 

7. โครงการ

เชือ่มโยงขอ้มลู
บคุลากรระหวา่ง

สว่นกลางและสว่น
ภมูภิาค 

 

กพ.51 - สค.52 ศนูย์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายงานความกา้วหนา้

ทกุ 6 เดอืน 

มติทิ ี ่2 
ดา้นประสทิธภิาพ

ของการบรหิาร

ทรัพยากรบคุคล 
(ตอ่) 

4. การยกระดบัขดี
ความสามารถในการ

บรหิารทรัพยากรบคุคล

ใหม้ปีระสทิธภิาพและ
มมีาตรฐานสงู 

8.   มกีารพัฒนาทกัษะ
ใหมด่า้นการบรหิาร

ทรัพยากรบคุคลใหก้บั

เจา้หนา้ทีบ่รหิารงาน
บคุคล 

    - การบรหิารงานบคุคล
แนวใหม ่

    - เครือ่งมอืการบรหิาร

ทรัพยากรบคุคล เชน่ 
Competency, 

Performance Mgnt, KM 

8. จ านวนบคุลากรทีผ่า่น
การฝึกอบรมหลกัสตูรที่

ก าหนด 

8. โครงการพัฒนา
ขดีความสามารถ

ของบคุลากรดา้น

บรหิารทรัพยากร
บคุคล 

ตค.50- มยิ.52 กองฝึกอบรม รายงานความกา้วหนา้
ทกุ 6 เดอืน 

9. มคีูม่อืมาตรฐานการ

ท างานดา้นการบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล 

9.ระดบัความส าเร็จของการ

จัดท าคูม่อืมาตรฐานการ
ท างานดา้นการบรหิาร

ทรัพยากรบคุคล 

9. โครงการจัดท า

มาตรฐานการ
ปฏบิตังิานดา้น

ทรัพยากรบคุคล 

 
 

 
 

 
 

 

ตค.50- กย.52 กองการ

เจา้หนา้ที ่

รายงานความกา้วหนา้

ทกุ 6 เดอืน 



 

แผนงาน/โครงการทีร่องรบัแผนกลยทุธ ์

รายการแผนงาน / โครงการ 

มติ ิ ประเด็นยทุธศาสตร  ์ เป้าประสงคเ์ชงิกลยทุธ  ์ ตวัชีว้ดั แผนงาน/

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ การตดิตามผล 

มติทิ ี ่3 
ดา้นประสทิธผิล

ของการบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล 

3. การปรับเปลีย่น
วฒันธรรมการท างาน

และคา่นยิมในการ
ปฏบิตัริาชการ 

10. มวีฒันธรรมการ
ท างานเป็นทมี 

แลกเปลีย่น และเรยีนรู ้
ตอ่เนือ่ง 

10. รอ้ยละของความพงึ
พอใจตอ่การท างาน และ

การเรยีนรูร้่วมกนั 

10.  โครงการปรับ 
เปลีย่นวฒันธรรม

และคา่นยิมในการ
ปฏบิตังิาน 

ตค.50- มยิ.52 กองฝึกอบรม รายงาน
ความกา้วหนา้ทกุ 

6 เดอืน 

6. การพัฒนาระบบ

บรหิารผลการ
ปฏบิตังิาน 

11.  มมีาตรฐานและ

ตวัชีว้ดัเพือ่ประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานรายบคุคล 

11.  ระดบัความส าเร็จของ

การจัดท ามาตรฐานและ
ตวัชีว้ดัเพือ่ประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานรายบคุคล 

11. โครงการ

พัฒนาระบบบรหิาร
ผลการปฏบิตังิาน 

 
 

มยิ.51-มยิ.53 กองการเจา้หนา้ที ่ รายงาน

ความกา้วหนา้ทกุ 
6 เดอืน 

มติทิ ี ่4 
ดา้นความพรอ้ม
รับผดิตอ่การ

บรหิารทรัพยากร

บคุคล 

5. การบรหิาร

ทรัพยากรบคุคลดว้ย
ความโปร่งใส 

12. มชีอ่งทางหลากหลาย

ใหข้า้ราชการทกุระดบั
ซกัถามและรับฟังค าชีแ้จง

ในขัน้ตอน กระบวนการ

บรหิารทรัพยากรบคุคลได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

12.1  จ านวนชอ่งทาง

ส าหรับการซกัถามและรับ
ฟังค าชีแ้จงฯ 

12. โครงการจัดท า

ระบบรับขอ้

รอ้งเรยีนเกีย่วกบั
การบรหิาร

ทรัพยากรบคุคล 

มค.51-ธค.52 กองการเจา้หนา้ที ่ รายงาน

ความกา้วหนา้ทกุ 
6 เดอืน 

12.2 จ านวนครัง้ของการ

ประชาสมัพันธเ์รือ่งชอ่งทาง

การซกัถามและรับฟังค า
ชีแ้จง 

รายงาน

ความกา้วหนา้ทกุ 

6 เดอืน 

13.  มกีารส ารวจความ

คดิเห็นของขา้ราชการตอ่

กระบวนการรับขอ้รอ้งเรยีน 

13. รอ้ยละของจ านวนแบบ

ส ารวจความคดิเห็นทีส่ง่คนื 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

รายงาน

ความกา้วหนา้ทกุ 

6 เดอืน 



 

แผนงาน/โครงการทีร่องรบัแผนกลยทุธ ์

รายการแผนงาน / โครงการ 

มติ ิ ประเด็นยทุธศาสตร  ์ เป้าประสงคเ์ชงิกลยทุธ  ์ ตวัชีว้ดั แผนงาน/

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ การตดิตามผล 

มติทิ ี ่5 

ดา้นคณุภาพชวีติ

และความสมดลุย์
ระหวา่งชวีติกบั

การท างาน 

7. การยกระดบั

ความสมัพันธข์อง

บคุลากรและ
สิง่แวดลอ้มในการ

ท างาน 

14. บคุลากรมสีว่นในการ

ก าหนดสวสัดกิารทีต่รงกบั

ความตอ้งการ 

14. รอ้ยละของความพงึ

พอใจตอ่สวสัดกิาร 

13.  โครงการ

ปรับปรุงสวสัดกิาร 

ตค.52- กย.53 กองการเจา้หนา้ที ่ รายงาน

ความกา้วหนา้ทกุ 

6 เดอืน และ
ประเมนิผล

โครงการ 

 

15. มกีจิกรรมทีส่ง่เสรมิ

ความสมัพันธร์ะหวา่ง

บคุลากร 

15.  จ านวนกจิกรรมที่

สง่เสรมิความสมัพันธ์

ระหวา่งบคุลากร 

14.  โครงการ

สง่เสรมิ

ความสมัพันธ์
ระหวา่งบคุลากร 

มยิ.51-กย.54 กองฝึกอบรม รายงาน

ความกา้วหนา้ทกุ 

6 เดอืน และ
ประเมนิผล

กจิกรรมทีไ่ด ้
ด าเนนิการ 



 

ขอบเขตโครงการในแผนกลยุทธ ์
 

มติ ิ โครงการ วตัถุประสงค์ ขอบเขตงาน ปัจจยัแห่งความส าเร็จ 

 1.ด้านความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์ 
 
  
 
 

1. โครงการปรับปรุงแผน
อตัราก าลงั 

 

เพ่ือทบทวนอตัราก าลงัของกรม และจดัท าแผน
อตัราก าลงัใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสมรรถนะท่ี
ตอ้งการและสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์และ
ภารกิจของกรมฯ 

-  ส ารวจอตัราก าลงัในปัจจุบนั 
- ส ารวจความตอ้งการอตัราก าลงัของแต่ละหน่วยงาน 
- วเิคราะห์ยทุธศาสตร์กรม 
- วเิคราะห์อตัราก าลงัท่ีจ าเป็นและมีความสอดคลอ้ง 
   กบัยทุธศาสตร์และภารกิจของกรมฯ 
-  จดัท าแผนอตัราก าลงั 

- แบบส ารวจตอ้งมีความชดัเจน 
- การตอบแบบส ารวจตอ้งมีการ 
   วเิคราะห์บนพ้ืนฐานของความ 
    เป็นจริง 
- ก าหนดระยะเวลาท่ีเพียงพอ 
   ส าหรับการตอบแบบส ารวจ 

2.  โครงการประชาสมัพนัธ์
แผนกลยทุธ์ดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

เพ่ือเผยแพร่วสิยัทศัน์และแผนกลยทุธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหท้ราบอยา่งทัว่ถึงทั้ง
ส่วนกลางและภูมิภาค โดยเนน้ใหท้ราบถึง
วตัถุประสงค ์แนวทาง และความ กา้วหนา้
รวมทั้งผลการด าเนินการ 

- แต่งตั้งคณะท างาน 
- จดัท าแผนประชาสมัพนัธ์ซ่ึงระบุกิจกรรมการท่ีเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

-  การประชาสมัพนัธ์อยา่งทัว่ถึง 
   และต่อเน่ืองตลอด 4 ปี 

3. โครงการจดัท าสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่ง 
(Competency Profile) 

เพ่ือจดัท าสมรรถนะท่ีจ าเป็นประจ าต าแหน่ง
ต่างๆ ของกรม 

-  ทบทวน Job Description ของทุกต าแหน่ง 
-  ศึกษา Core และ Functional Competency ของแต่ละต าแหน่ง 
-  ศึกษายทุธศาสตร์กรมฯ 

-มีการทบทวนJob Description ของทุก
ต าแหน่งใหมี้ความถูกตอ้ง 

4. โครงการจดัท าแผนพฒันา
บุคลากรรายบุคคลและ 
Training Roadmap 
 
 

เพ่ือใหก้ารพฒันาบุคลากรตรงกบัความตอ้งการ
และความจ าเป็นในการปฏิบติังานรองรับ
ยทุธศาสตร์และภารกิจของกรม 

1.  ส ารวจและประเมินบุคลากรตาม Competency Profile 
     ท่ีไดจ้ดัท าข้ึน เพ่ือหา As is 
2. การประเมินท าไดท้ั้งในรูปการประเมินตนเอง และการท า 
     แบบทดสอบ 
3.  วเิคราะห์หา Gap 
4. จดัท าแผนพฒันารายบุคคล 
 
 

1.  ตอ้งมีการวเิคราะห์หา Competency 
ท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา 



 

มติ ิ โครงการ วตัถุประสงค์ ขอบเขตงาน ปัจจยัแห่งความส าเร็จ 

 
  
 
 

5. โครงการปรับปรุงระบบ
ขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูง 

1. เพ่ือดึงดูด  รักษาและจูงใจคนเก่ง  คนดี  มี
ผลงานท่ีก่อใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ
ใหอ้ยูใ่นระบบราชการ 
2. เพ่ือพฒันาขา้ราชการผูมี้ศกัยภาพสูงอยา่ง
ต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
3. เพื่อเตรียมผูน้ าซ่ึงมีคุณภาพ  คุณธรรม  
จริยธรรม และประสบการณ์ส าหรับต าแหน่ง
ประเภทบริหาร  ประเภทอ านวยการ และ
ประเภทวชิาการระดบัเช่ียวชาญข้ึนไป   

1. สรรหาขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูง   
2. ก าหนดคุณสมบติัผูเ้ขา้รับการคดัเลือก 
3. ด าเนินการคดัเลือก 
4. พฒันาขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูง 
5. เสริมสร้างแรงจูงใจ 

1.  การก าหนดเกณฑก์ารคดัเลือกท่ี
ชดัเจนและมีประสิทธภาพ 
2. มีผูเ้ขา้รับสมคัรโครงการ 
 

2. ด้านประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 
 

6. โครงการปรับปรุงขอ้มูล
บุคลากร 
 

เพื่อใหมี้ฐานขอ้มูลบุคลากร พร้อมใชง้านดา้น
บริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.  ส ารวจขอ้มูลบุคลากรทัว่ทั้งกรมฯ 
2.  ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นระบบฐานขอ้มูล 
3.   แกไ้ขปรับปรุงเพ่ือใหเ้กิดความถูกตอ้งสมบูรณ์ 

1.  ขอ้มูลดา้นบุคลากรตอ้งมีความ
ถูกตอ้ง สมบูรณ์ ทนัสมยั 

7. โครงการเช่ือม โยงขอ้มูล
บุคลากรระหวา่งส่วนกลาง
กบัภูมิภาค 
 

เพื่อใหข้อ้มูลท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้สามารถ
เช่ือมโยงกนัทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอยา่งมี
ประสิ ทธิภาพ 
 
 

1.  ศึกษาระบบเทคโนโลยท่ีีใชส้ าหรับเก็บขอ้มูลบุคลากรท่ีใช้
ในส่วนกลางและภูมิภาคท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
2.  ออกแบบระบบใหส้ามารถเช่ือมโยงขอ้มูลบุคลากรระหวา่ง
ส่วนกลางและภูมิภาค 
3.  ปรับปรุงแกไ้ขพร้อมติดตั้งใหร้ะบบขอ้มูลสารสนเทศ
บุคลากรสามารถเช่ือมโยงใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

1. ระบบท่ีใชต้อ้งเป็นระบบเดียวกนัทั้ง
ในส่วนกลางและภูมิภาค 



 

มติ ิ โครงการ วตัถุประสงค์ ขอบเขตงาน ปัจจยัแห่งความส าเร็จ 

 8. โครงการพฒันาขีด
ความสามารถของบุคลากร
ดา้นบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพื่อใหบุ้คลากรของกองการเจา้หนา้ท่ีและกอง
ฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ และสามารถ
ลงมือปฏิบติัไดจ้ริง 
 

1.  ศึกษาและวเิคราะห์ความรู้และทกัษะ (Competency) ท่ี
จ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานของบุคลากรดา้นบริหารทรัพยากร
บุคคลไดแ้ก่ กองการเจา้หนา้ท่ี และกองฝึกอบรม 
2.  ประเมินความรู้และทกัษะ (Competency) ของบุคลากรดา้น
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
3.  วเิคราะห์หาความจ าเป็นในการฝึกอบรมและแผนฝึกอบรม 
4.   ด าเนินการฝึกอบรม 

1.  ตอ้งค านึงถึงความรู้และทกัษะการ
บริหารงานบุคคลสมยัใหม่ 
 

9. โครงการจดัท ามาตรฐาน
การปฏิบติังานดา้นทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 

เพื่อใหก้ารท างานดา้นบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ความชดัเจน และเป็นไปในทางเดียวกนั 

1.  จดัตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษา วเิคราะห์หากระบวนงานท่ี
จ าเป็นจะตอ้งมีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนและเป็นไปในทาง
เดียวกนั 
2.   ศึกษารายละเอียดกระบวนงานท่ีไดรั้บการคดัเลือกเพื่อ
จดัท าเป็นคู่มือ 
3.  ทวนสอบคู่มือเพ่ือใหมี้ความถูกตอ้งและเขา้ใจตรงกนั 

1.  ตอ้งมีคู่มือมาตรฐานการท างานท่ีมี
ความสมบูรณ์ ชดัเจนน าไปปฏิบติัได้
จริง 

3 ด้านประสิทธิผลของ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

10.  โครงการปรับเปล่ียน
วฒันธรรมและค่านิยมใน
การปฏิบติังาน 

เพื่อใหบุ้คลากรของกรมทางหลวงสามารถ
ผลกัดนังานตามยทุธศาสตร์ใหป้ระสบผลส าเร็จ
และปรับตวัทนักบัการเปล่ียนแปลง 

1.  จดัตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาปัญหาการท างานในปัจจุบนัและ
ทศันคติต่อการท างาน 
2.   ระดมสมองเพ่ือหาวฒันธรรมการท างานแบบใหม่ 
3.  ก าหนดแนวทางการปรับเปล่ียนพร้อมจดัท าแผนงาน 
4.  ด าเนินการปรับเปล่ียน 

1.  ตอ้งสร้างวฒันธรรมการท างานเป็น
ทีม 
2.  ตอ้งส่งเสริมการบริหารการ
เปล่ียนแปลงใหก้ลายเป็นวฒันธรรม
การท างาน 

11. โครงการพฒันาระบบ
บริหารผลการปฏิบติังาน 
 
 

1.  เพื่อจดัท าระบบการจดัท าค ารับรองจนถึง
รายบุคคล 
2.  เพื่อมีรูปแบบการประเมินผลการปฏิบติังานท่ี
มีประสิทธิภาพ 
 
 

1.  จดัฝึกอบรมวธีิการจดัท าค ารับรอง Individual Scorecard 
ภายในองคก์ร แก่บุคลากรของกรมดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
2.  ก าหนดแบบฟอร์มและวธีิการท่ีเหมาะสมกบักรม 
3.  ด าเนินการจดัท าค ารับรองการท างานในระดบับุคคล 

1.  มีการก าหนดมาตรฐานและตวัช้ีวดัท่ี
ชดัเจนประจ าตวับุคลากร 



 

มติ ิ โครงการ วตัถุประสงค์ ขอบเขตงาน ปัจจยัแห่งความส าเร็จ 

4  ด้านความพร้อมรับ
ผดิต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

12. โครงการจดัท าระบบรับ
ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

เพ่ือสร้างระบบรับขอ้ร้องเรียนดา้นบุคลากรเช่น 
การสรรหา แต่งตั้ง การเล่ือนต าแหน่งท่ีชดัเจนมี
มาตรฐาน 

1.  ศึกษาและวเิคราะห์กระบวนงานท่ีมกัมีขอ้เรียน  
2.  ส ารวจความคิดเห็นของผูใ้ชต้่อกระบวนการรับขอ้ร้องเรียน
ในปัจจุบนัพร้อมขอรับขอ้เสนอแนะ 
3.  ก าหนดแนวทาง วธีิการ เพ่ือจดัท าเป็นระบบรับขอ้ร้องเรียน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
4.  จดัท าระบบ 
5.  มีการส ารวจความพึงพอใจ และความคิดเห็นอยา่งสม ่าเสมอ 

1.  ช่องทางรับขอ้ร้องเรียนตอ้งมีความ
หลากหลาย และสะดวก 
2.   ตอ้งมีการส ารวจความพึงพอใจต่อ
กระบวนการรับขอ้ร้องเรียนอยา่ง
สม ่าเสมอเพื่อน าไปปรับปรุง 

5   ด้านคุณภาพชีวติ
และความสมดุล
ระหว่างชีวติกบัการ
ท างาน 
 

13. โครงการปรับปรุง
สวสัดิการ 
 

เพื่อใหบุ้คลากรไดรั้บสวสัดิการตรงตามความ
ตอ้งการของแต่ละบุคคล 

1. ประเมินสวสัดิการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
2.  ส ารวจความคิดเห็นของขา้ราชการในกรมเก่ียวกบัความ
ตอ้งการสวสัดิการ 
3.  วเิคราะห์ผลส ารวจ และก าหนดสวสัดิการท่ีจ าเป็น พร้อม
จดัท าแผนปฏิบติัการ 
4.   ติดตามประเมินผล 

1.  ตอ้งใหข้า้ราชการมีส่วนในการ
ก าหนดสวสัดิการท่ีตอ้งการ 
 

14. โครงการส่งเสริมความ 
สมัพนัธ์ระหวา่งบุคลากร 
 

เพ่ือใหมี้กิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองส าหรับสมาชิกใน
องคก์รซ่ึงสามารถส่งเสริมความสมัพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งกนั ทั้งในชีวติความเป็นอยูแ่ละการ
ปฏิบติังาน 
 
 
 

1. ศึกษาวฒันธรรมพร้อมประเมินความสมัพนัธ์ท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนั 
2.  ระดมสมองเพ่ือก าหนดกิจกรรมตลอดปีท่ีสามารถสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั เป็นแผนงาน 
3.  ด าเนินกิจกรรม ตามแผนงาน 
4.  ประเมินผลกิจกรรม และปรับเปล่ียนใหมี้ความเหมาะสม 

1.  บุคลากรมีส่วนในการก าหนด
สวสัดิการ 
2.  กิจกรรมต่างๆ สามารถส่งเสริม
ความสมัพนัธ์ไดจ้ริง 

 



 

แผนปฏิบัตกิาร (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
มติ ิ ประเด็นยทุธศาสตร  ์ แผนงาน/โครงการ ตวัชีว้ดั 

กจิกรรมของแผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 

มติทิ ี ่1  
ดา้นความ
สอดคลอ้งเชงิ

ยทุธศาสตร์ 

1. การวางระบบ 

Competency Based 
Management 

1. โครงการประชาสมัพันธ์

แผนกลยทุธด์า้นการ
บรหิารทรัพยากรบคุคล 

1. จ านวนครัง้ของการ

ประชาสมัพันธถ์า่ยทอด
วสิยัทศันก์ลยทุธ์ 

-  ด าเนนิการประชาสมัพันธ์ 

 

ต.ค.53-ก.ย.54  กองการ

เจา้หนา้ที+่           
กองฝึกอบรม 

 8. การเสรมิสรา้งให ้
ขา้ราชการเป็น

ผูป้ฏบิตังิานโดยมุง่
ผลสมัฤทธิ ์

2. โครงการปรับปรุงระบบ
ขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิ์

สงู 

2. ระดบัความส าเร็จของ
การวางระบบขา้ราชการ         

ผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู 
 

- ศกึษาหลกัเกณฑ ์คณุสมบตัิ และ
วธิกีารสรรหาและคดัเลอืก 

- ก าหนดต าแหน่งทีเ่ขา้ร่วมระบบและ
จัดท ากรอบสัง่สมประสบการณ์

ขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู 

- ประกาศรับสมัครขา้ราชการเขา้รับการ
คดัเลอืก 

- ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้รับการ
คดัเลอืก เพือ่เขา้สูร่ะบบ รุ่นที ่7 

ขัน้ตอนที ่1 ของกรมทางหลวง 

- ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้รับการ
คดัเลอืก เพือ่เขา้สูร่ะบบ รุ่นที ่7 

ขัน้ตอนที ่2 ทีส่ านักงาน ก.พ. คดัเลอืก
ของกรมทางหลวง 

 

ต.ค.53-ธ.ค.53 
 

ม.ค.54-เม.ย.54 
 

 

พ.ค.54-ม.ิย.54 
 

ก.ค.54 
 

 

ส.ค.54-ก.ย.54 
 

กองการเจา้หนา้ที ่

มติทิ ี ่5 

7. การยกระดบั
ความสมัพันธข์อง

บคุลากรและ
สิง่แวดลอ้มในการ

ท างาน 

3.  โครงการสง่เสรมิ
ความสมัพันธร์ะหวา่ง

บคุลากร 

3.  จ านวนกจิกรรมที่
สง่เสรมิความสมัพันธ์

ระหวา่งบคุลากร 

- จัดกจิกรรมสง่เสรมิความสมัพันธ์
ระหวา่งบคุลากร  

ต.ค.53–ก.ย.54 กองฝึกอบรม+ 
กองการเจา้หนา้ที ่

 


