
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
พ.ศ. 2551-2553 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 



 คํานํา 
 
 
  
 จากกระแสความเปลี่ยนแปลงดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร และการเปลี่ยนแปลงขององคกรในภาคราชการ ไดแก การปรบัปรุงกระบวนการภายใน
เพื่อใหไดบริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐาน การเปนองคกรธรรมาภิบาล การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
เปนตน ซึ่งทําใหระบบราชการตองมีการปรับตัวเพ่ือใหสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา ดังนั้นสวนราชการจึงตองมีวิธีการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารงาน
ที่ดีทั้งระบบ โดยเฉพาะดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเปนพลังขับเคลื่อน 
ที่สําคัญอันจะทําใหองคกรสามารถบรรลุภารกิจและทําใหมั่นใจไดวาภาคราชการจะมีความเขมแข็ง
เพียงพอที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 
 

 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเห็นถึงความสําคัญดานการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย
กําหนด ใหเปนศูนยกลางการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง มุงเนนความเปนเลิศดานคุณภาพ 
ของบุคลากรอันเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรไปสูความกาวหนา มีบทบาทในหลายๆ ดาน 
ไดแก  พัฒนาผูบริหารใหเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารงานใหสอดคลองกับ
สภาวการณตางๆ ที่เกิดขึ้น สามารถสรางองคความรูใหม และนํามาปรับใชในการพัฒนาองคกรได
อยางเหมาะสม สนับสนุนใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูอยางตอเนื่อง และสงเสริมใหสามารถถายทอด
ความรูการปฏิบัติงานไปยังบุคลากรอื่นที่เกี่ยวของได บุคลากรมีสมรรถนะและมุงมั่นในการปฏิบัติ
ราชการ มีทศันคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน และสามารถปรับตนใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ไปได ในการนี้สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรพัยากรบุคคล
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สําหรับใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการดานงานบุคคล 
และพัฒนาบุคลากร ใหสามารถผลักดันการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังให
บรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนดตอไป 

 
 



สารบาญ 
 

หัวเร่ือง           หนา 

วิสัยทัศนของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง          2 
พันธกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง             2 
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การประเมินสถานภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 7-15 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรพัยากรบุคคลของ 16-18 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 19-20 
แผนงาน/โครงการรองรับแผนกลยุทธฯ 21-22 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 23-34
ภาคผนวก 
     - คําอธิบาย 5 มิต ิ 35-38
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1. วิสัยทัศน   

  

 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปนองคกรบริหารกลาง ที่มุงผลสัมฤทธิ์ใน
การประสานสัมพันธ กํากับ ตรวจสอบ และสนับสนุนการบริหารจัดการงานของ
กระทรวงการคลัง 
 
 

 
  2. พันธกิจหลัก 

 

• กํากับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และประสานงานการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

• ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ และเชื่อมั่นในงานของกระทรวงการคลัง 

• บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• เสนอแนะนโยบาย และมาตรการในการปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ 

• เสนอแนะและพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงการคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

3. กลยุทธของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

 

กลยุทธของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความยั่งยืนทางการคลัง 

เปาประสงค 
1. การประชาสัมพันธเชิงรุก  ครอบคลุมกลุมเปาหมายอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน 
 1. การพัฒนาระบบการเผยแพรขอมูลขาวสารใหครอบคลุมทั่วถึง  ถูกตอง  และรวดเร็ว 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การดําเนินงานดานการเงินการคลัง 

เปาประสงค 
1. ประชาชนไดรับความคุมครองจากธุรกิจการเงินนอกระบบ 
2. หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน 
   1. การปองปรามการเงินนอกระบบ 
   2. การกํากบัและตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด 
   3. การพัฒนาบุคคล  การประสาน  และการพัฒนาเครือขายสํานักงาน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการดานสารสนเทศและการสื่อสารดานการเงินการคลัง   

เปาประสงค 
1. เพิ่มศักยภาพในการบริการประชาชน  สะดวก  รวดเร็ว  และโปรงใส  มีการเชื่อมโยง
และการใชขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กลยุทธตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน 
1. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
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4. หนาที่ความรับผิดชอบ
 

  
 สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการคลัง มีภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของ
กระทรวงและราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวง
โดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัด ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการในกระทรวงใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 
โดยมีรายละเอียดอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 

• ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทํานโยบายของกระทรวงเพื่อเสนอตอ
รัฐมนตรี   

• ประสานในการพัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง   

• ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

• ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงและเรื่องราวรองทุกข 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   

• ประชาสัมพันธ  และเผยแพรกิจกรรม  ตลอดจนผลงานของกระทรวง   

• เสนอความเห็นเพื่อกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  การใชประโยชนของขอมูลของหนวยงานในสังกัดกระทรวง  และ 
ทําหนาที่เปนศูนยขอมูลสารสนเทศของกระทรวง   

• ดําเนินการเกี่ยวกับการบรหิารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง  รวมถึงการกําหนด
นโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง   

• เสนอแนะนโยบายและมาตรการ  ตรวจสอบ   และติดตามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ธุรกิจการเงินนอกระบบ  และเปนศูนยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ 
ปองปรามการกระทําความผิดอันเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงิน   

• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง 
หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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  5. นโยบาย/ทิศทางการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดดําเนินการในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการ
กํากับ ตรวจสอบ และดูแลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ โดยเนนการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความโปรงใสและ
ตรวจสอบได ในขณะเดียวกันสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดใหความสําคัญในการยกระดับ
มาตรฐานการทํางาน โดยไดกําหนดทิศทางพัฒนาองคกรใหเปน Modern Organization มีการนํา
สื่ออิเล็กทรอนิกสมาใชในราชการมากขึ้น  ทําใหประชาชนเขาถึงบริการไดสะดวกและสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดดีขึ้นเปนลําดับ นอกจากการพัฒนาองคกรแลว
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังยังใหความสําคัญตอการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรไป
พรอมๆ กับการพัฒนาองคกร  โดยไดใหการสนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีการจัดองคกรให
เปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยเริ่มจากการพัฒนาวัฒนธรรมภายใน
องคกร เพื่อใหเอื้อตอการเรียนรู อันเปนการพัฒนาบุคลากรและองคกรอยางตอเนื่องและเปน
ระบบ  จึงไดกําหนดทิศทางการบริหารองคกรและบุคคลากรใหมีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงการคลังและแผนบริหารราชการแผนดินเพื่อใหเปนกลไกในการกาํหนด 
ทิศทางการดําเนินงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพ ในการนี้สาํนักงานปลัดกระทรวงการคลังได
จัดทําแผนพัฒนาองคกร  ประกอบดวย  4 ดาน ดังนี้ 
   

  1. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  2. ดานการเปนศูนยกลางยุทธศาสตรและบริหารจัดการทั่วไป  
  3. ดานการประชาสัมพันธ 
  4. ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

 สําหรับในดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีนโยบาย / 
ทิศทางการบริหารในเรื่องดังกลาว ดังนี้ 
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ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 เปนศูนยกลางการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง โดยมุงเนนความเปนเลิศ 
ดานคุณภาพของบุคลากรอันเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรไปสูความกาวหนา ดังนี้ 

 1. พัฒนาผูบริหารใหเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารงานใหสอดคลองกับ
สภาวการณตางๆ ที่เกิดขึ้นได 

 2. สามารถสรางองคความรูใหมได และนํามาปรับใชในการพัฒนาองคกรไดอยาง
เหมาะสม 

 3. สนับสนุนใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูอยางตอเนื่อง และสงเสริมใหสามารถถายทอด
ความรูการปฏิบัติงานไปยังบุคลากรอื่นที่เกี่ยวของได 

 4. บุคลากรมสีมรรถนะและมุงมั่นในการปฏิบัติราชการ มีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน 
และสามารถปรับตนใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปได 

 โครงการ 

  1. โครงการพัฒนาบุคลากรนักบริหารมืออาชีพกระทรวงการคลัง 

  2. โครงการพัฒนาผูบริหารกระทรวงการคลัง 

  3. โครงการศึกษาตอระดับปริญญาโท-เอก ของขาราชการกระทรวงการคลัง 

 ผลการดําเนินงาน 

  1. เพื่อใหผูบริหารเปนผูนําแบบมืออาชีพ มีขีดความสามารถและศักยภาพสูง 
  2. เพื่อใหบุคลากรกระทรวงการคลังมีความรู มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการพัฒนาความรูใหกับตนเองอยางสม่ําเสมอ 
 
 

 
 
 

 



การประเมินสถานภาพการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 

1. ความเปนมา สภาพแวดลอม ทิศทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 1.1  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีวิสัยทัศนเปนองคกรบริหารกลางที่มุงผลสัมฤทธิ์ใน
การประสานสัมพันธ กํากับ ตรวจสอบและสนับสนุนการบริหารจัดการงานของกระทรวง โดย
พันธกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ดังนี้ 
 (1)  กํากับ ตรวจสอบ ประเมินผล และประสานงานการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
 (2)  ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจและเชื่อมั่นในงานของกระทรวงการคลัง  
 (3)  บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (4)  เสนอแนะนโยบาย และมาตรการในการปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ 
 (5) เสนอแนะและพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยูในความรับผิดชอบของ
กระทรวงการคลัง  

 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดดําเนินการในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการ
กํากับ ตรวจสอบ และดูแลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ โดยเนนการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความโปรงใสและ
ตรวจสอบได ในขณะเดียวกันสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดใหความสําคัญในการยกระดับ
มาตรฐานการทํางาน โดยไดกําหนดทิศทางพัฒนาองคกรใหเปน Modern Organization มีการนํา
สื่ออิเลคทรอนิกสมาใชในราชการมากขึ้น ทําใหประชาชนเขาถึงบริการไดสะดวกและสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดดีข้ึนเปนลําดับ นอกจากการพัฒนาองคกรแลว
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังยังใหความสําคัญตอการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรไป
พรอมๆ กับการพัฒนาองคกร โดยไดใหการสนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีการจัดองคกร 
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยเริ่มจากการพัฒนาวัฒนธรรมภายใน
องคกร เพื่อใหเอื้อตอการเรียนรู อันเปนการพัฒนาอยางตอเนื่องจากปงบประมาณที่ผานมา ซึ่ง
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากร
บุคคลตามแนวทาง HR Scorecard มาสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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   1.2  การวิเคราะหสภาพแวดลอม ศักยภาพ ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
        การปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ
ประจําทั่วไปของกระทรวงและราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึง่ในสังกัด
กระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัด ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติราชการ
ของสวนราชการในกระทรวงใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ
กระทรวง โดยมีขอมูลที่สําคัญในสวนของการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

- กระบวนการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีระบบในการควบคุมการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย
เริ่มตั้งแตการสรรหาเพื่อใหบุคลากรที่บรรจุแตงตั้งมีทักษะและความสามารถตามที่กําหนด  
บุคลากรไดรับคาตอบแทนอยางเปนธรรมและเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑ  มีการควบคุมหนาที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการดําเนินงานไวอยางชัดเจน โดยไดจัด
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและไดกําหนดคําอธิบายลักษณะงานเปนลายลักษณอักษร  ผูบริหารให
ความสําคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรมีการมีจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู 
ทักษะ ความสามารถ มีการจัดสรรงบประมาณอยางพอเพียง แตในสถานการณปจจุบัน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรมีจํานวนจํากัด ทําใหการพัฒนาบุคลากรไมเพียงพอ ซึ่งไดแกไข 
โดยพยายามหาเงินจากแหลงอื่นมาสนับสนุน 

- นโยบายดานการบริหารงานบุคลากร 
 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีนโยบายดานการบริหารงานบุคลากร  โดยไดกําหนด
เปนประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 1)  การสื่อสารเปาหมายและยุทธศาสตรของกระทรวงการคลังและสํานักงานปลัด-
กระทรวงการคลังใหแกบุคลากร 
 2)  การผลกัดันระบบสมรรถนะใหมกีารนํามาใชจริงในการบริหารงานบุคคล 
 3)  การสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีลักษณะเอื้อตอการเรียนรู และมีพ้ืนฐานมาจากระบบ
คุณธรรม 
 4)  การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการปฏบิัติงานของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยมุงเนนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใน 
การดําเนินงาน 
 5)  การสรางแรงจูงใจอื่นๆ ใหกับบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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- การจัดทําระบบการจัดการความรู KM  และ  CKO (Chief Knowledge Officer) 
 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดนําการจัดการความรู โดยไดจัดวางระบบการจัดการ
ความรูและแผนการดําเนินงาน เริ่มตั้งแตการแตงตั้งทีมงานและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ 
ของทีมงาน โดยแผนการจัดการความรูไดมีการจัดทําตามแนวทางและคูมือของสํานักงาน ก.พ.ร.  
และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ในประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง : 
ดานการบริหารจัดการดานสารสนเทศและการสื่อสารดานการเงินการคลัง  

- การปรับปรุงสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสู Modern Ministry  
 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดมีการปรับเปลีย่นและพัฒนาองคกรใหเปนองคกร 
ที่ทันสมัย  มกีารใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการและอํานวย
ความสะดวกกับทุกสวนราชการในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีเปาหมายเพื่อการเปน  
Modern Ministry ซึ่งตองพัฒนา ปรับปรุงในดานหลัก 3 ดาน ไดแก การพัฒนาระบบงานและ
บุคลากร การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และการพฒันาอาคารสถานที่ 
เพื่อสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน 
 

2. ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญที่องคกรตองการใหเกิดขึ้นใน 1-3 ปขางหนา 
 2.1  มกีารปรบัเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรในการปฏบิัติงานแบบเชิงรับมาเปนแบบเชิงรุก 
เนื่องจากการดําเนินงานมีลักษณะเนนงานประจํา ทําใหขาดความคิดสรางสรรค ดังนั้นจึงควร
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานใหไดมาตรฐาน  มีการวางระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติที่
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส มีระบบการประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานที่เปน
รูปธรรม และมีการวางแผนในการลดขั้นตอนการทํางานของทุกหนวยงานอยางเปนระบบ กระชับ 
รวดเร็ว เพื่อประหยัดเวลา 
 2.2  มกีารพัฒนาภาวะผูนํา โดยผูบรหิารควรมีวิสัยทัศน มีความคิดสรางสรรค มีลักษณะ
ของผูบริหารยุคใหมที่มีความสามารถนําองคกรไปสูการพัฒนาที่ดีขึ้น มีการถายทอดความรู  
การปฏิบัติงาน โดยเปนทีป่รึกษาและเปนพี่เลี้ยงใหกับผูใตบังคับบัญชา มีความไววางใจและให
ความสําคัญกับผูใตบังคับบัญชา มีการมอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และใหการสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาที่มีความรู 
ความสามารถ มีความตั้งใจในการปฏบิัติงานดวยความเปนธรรม และใหการสนับสนุน
ผูใตบังคับบัญชาใหไดรบัการพัฒนาทั้งในดานวิชาชีพและดานอื่นๆที่ตรงตามความตองการของ
ผูใตบังคับบัญชาทุกระดบัชั้น อยางทั่วถึง และเปนธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรและองคกร 
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 2.3  มรีะบบการบริหารบุคคลที่มีประสิทธิภาพ โดยมีระบบการควบคุมกระบวนการ 
ตั้งแตการสรรหาคัดเลือกที่เปนไปตามหลักเกณฑ การจัดคุณสมบัติของบุคลากรใหเหมาะสม 
กับลักษณะงานโดยพิจารณาจากความรู ทักษะ ความสามารถ มกีารพัฒนาบุคลากรใหครอบคลุม 
ทั้งในดานหนาที่ที่ปฏิบัติและภารกิจขององคกร และมีระบบการประเมินผลอยางเปนธรรม โดย
นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกระบวนการพิจารณาความดีความชอบ และสรางความมั่นคงให
บุคลากรทุกระดับ  
 2.4  มรีะบบการพัฒนาบคุลากรที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถปฏบิัติงานไดอยางเปนมืออาชีพ 
และมีประสิทธิภาพ เพราะทรัพยากรบุคคลมีความสําคัญ ถาบุคลากรมีคุณภาพ แมขาดอุปกรณ  
ก็สามารถทํางานใหบรรลุเปาหมายได  
 2.5  สรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  
  - จัดชองทางการเขาถึงขอมูลอยางทั่วถึง ครอบคลุม และงายตอการรับรู มกีาร 
เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธขาวสาร/สาระตางๆ ตอบุคลากร ไดแก สื่ออิเล็กทรอนิกส 
(อินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต)  สื่อประเภทตางๆ เปนตน เพื่อสรางโอกาสในการรับรูขาวสาร 
สถานการณตางๆ และเพื่อเผยแพรใหความรูที่เปนประโยชนตอบุคลากร    
  -  ปลูกฝงคานิยมแกบุคลากรใหมีความตองการในการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองโดยมีการสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู   
 2.6  มกีารจัดเตรียมทรัพยากรดาน ICT ใหเพียงพอกับการปฏิบตัิงานและกาวทันกับ
เทคโนโลยีในอนาคต  มีระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูลที่สามารถเชื่อมโยงระบบงาน
ระหวางหนวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีการพัฒนาทรัพยากรดาน IT ใหทันสมัย 
และพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการใช IT เพื่อการปฏิบัติงาน 
 2.7  มรีะบบการวางแผนการใชทรัพยากร ปรับปรงุอุปกรณสํานักงาน เครื่องมือตางๆ  
ใหเพียงพอและสมดุลกับการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหเห็นคุณคาของทรัพยากร
ที่มีอยู โดยใหมีการใชอยางประหยัด คุมคา และเกิดประโยชน เพื่อเอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติงาน
และรองรับการเจริญเติบโตขององคกรในอนาคตอยางสูงสุด 
 2.8  มีศนูยกลางในการประชาสัมพันธของกระทรวงการคลังในการเผยแพรขาวสารให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร เนื้อหาสาระที่เปนประโยชนและเสริมสราง
ภาพลักษณทีด่ีของกระทรวง ใหเกดิความเชื่อมั่นและยอมรบัของบุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก
องคกรและสื่อมวลชน 
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 2.9  จัดทําแผนการสงเสริมบุคลากรใหมีการสรางจิตสํานึกที่ดี ใหมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง และสวนรวม ตามหลักธรรมาภิบาล 
 2.10  มรีะบบการใหบรกิารแกบุคลากรภายนอกและผูใชบริการของกระทรวงการคลัง 
ไดแก ประชาชน บุคลากรจากหนวยงานอื่น โดยมีการใหบริการในเรื่องของการอํานวย 
ความสะดวกในดานตางๆ ใหบริการขอมูลที่สามารถตอบสนองความตองการ และเปดโอกาส 
ใหบุคลากรภายนอกไดประเมินการทํางานของบุคลากรภายใน และนําความคิดเห็นมาใชเปน
แนวทางในการดําเนินงาน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในเชิงสรางสรรคตอระบบบุคลากร 
และองคกร เพื่อใหเกิดความเชื่อถือเชื่อมั่นจากสังคมภายนอก และควรมีการประชาสัมพันธให
ประชาชนรบัทราบเกี่ยวกับหนวยงานที่ใหบริการแกประชาชนอยางทั่วถึง เพื่อประชาชนสามารถ
ไปใชบริการไดโดยงายและสะดวก  
 
3. จุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องคกรมีอยู 
 3.1 โครงสรางองคกรมีขนาดเล็ก สายการบังคับบัญชามีความยืดหยุน กะทัดรัด ทําให 
การปฏิบัติงานมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 
 3.2 สัมพันธภาพที่ดีระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ทําใหมีผลตอการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ  การบรหิารจัดการทํางานเปนทีม โดยมีการประสานงานที่ดี 
กอใหเกิดความรวมมือในทุกระดับชั้น 
 3.3 การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมาใชบริหาร
จัดการงานทุกหนวยงานและพัฒนาระบบ Intranet ใหมีประสทิธิภาพ ทันสมัยอยางตอเนื่อง  
ใหเชื่อมโยงขอมูลและแลกเปลี่ยนขอมูลเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของบุคลากร องคกร 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ  
 3.4 มีการสงเสริม พัฒนาความรูใหแกบุคลากรใหมีศักยภาพ เตรียมความพรอมที่จะ
นําไปสูองคกรแหงการเรียนรู   
 3.5 เปนศูนยกลางขอมูลขาวสารที่ทันสมัยใหแกสวนราชการในสังกัดกระทรวงไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ  เปนที่ยอมรับสงผลใหเกิดความนาเชื่อถือตอผูมารับบริการ (ประชาชน หนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน) 
 3.6 มีศูนยบรกิารรวมแบบเบ็ดเสร็จที่ใหบริการขอมูลภาครัฐและอื่นๆ  ซึ่งอํานวย 
ความสะดวกและเปนประโยชนแกผูรบับริการ 
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 3.7 สงเสริมบุคลากรที่มีคุณธรรม จรยิธรรมและปฏิบัติงานซื่อสัตย  โดยมอบรางวัลเพื่อ
สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
4. จุดออนในการบริหารงานขององคกร 
 4.1 การสงเสริมบุคลากรใหพัฒนาศักยภาพตนเองยังไมครอบคลุมทั่วถึงและตอเนื่อง 
 4.2 ผูบังคับบัญชายังไมมีการสรางขวัญกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา และเพิ่มคุณคา 
(Add Value) ใหแกบุคลากรในองคกร 
 4.3 การสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรในการทาํงานยังไมเพียงพอ 
 4.4  การเผยแพรและสรางความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายและยุทธศาสตรขององคกร 
ยังไมทั่วถึง   
 4.5 ขาดการกระตุนเพื่อใหบุคลากรเกิดการเรียนรูทั้งในเรื่องงานและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
 4.6 การใหความสําคัญแกบุคลากรในองคกรทุกระดับยังไมเปนธรรม  
 4.7 การปฏิบตัิงานตามภาระหนาที่สวนตนมากกวาสวนรวม เนนวิธีการทํางานมากกวามุง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 4.8 บุคลากรยังยึดติดกับการปฏิบัติงานแบบเดิม ขาดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและ
เรียนรูสิ่งใหมๆ ที่จะนํามาพัฒนาการทํางานใหสอดรับกับบริหารงานภาครัฐแนวใหม 
 4.9 ขาดการยอมรับบุคลากรแตละกลุมงาน ทําใหไมสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนตําแหนง
งานภายในองคกรได (Rotation) 
 
5. สิ่งทาทายในการบริหารงานขององคกร 
 5.1 มีการวางแผนการสงเสริมบุคลากรใหพัฒนาศักยภาพตนเองใหครอบคลุม ทั่วถึงและ
ตอเนื่อง รวมทั้งเพิ่มชองทางการเรียนรูดวยตนเอง เชน การแลกเปลี่ยนความรู  ประสบการณจาก
ผูเชี่ยวชาญ  หรือ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  เปนตน เพื่อเตรียมพรอมการทําใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู 
 5.2 การสงเสริมใหผูบังคับบัญชามีการสรางขวัญกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา และเพิ่ม
คุณคา (Add Value) ใหแกบุคลากรในองคกร เพื่อใหบุคลากรรูสึกภาคภูมิใจในตนเองและงาน 
ที่ทํา  
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 5.3 มีระบบการสรางคุณภาพชีวิตของบุคลากรในการทํางานใหดีขึ้น ไดแก สรางบรรยากาศ  
ที่ทํางาน สัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคลากร  การจัดสถานที่ทํางานเอื้อประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
และจัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด 
 5.4  มกีารวางแผนในการจัดใหมีการเผยแพรและสรางความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายและ
ยุทธศาสตรขององคกร  เพื่อใหเห็นภาพรวมและสามารถนําไปปรับใชกับการปฏิบัติงานใหบรรล ุ
เปาหมาย มุงผลสัมฤทธิ์ขององคกร 
 5.5 มีการสรางคานิยม และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรใหเอื้อตอการเรียนรู และปรับ
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและยอมรับสิ่งใหมๆ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางาน 
 5.6 นําหลักธรรมาภิบาลมาใชบริหารงานบุคลากร และใหความสาํคัญแกบุคลากรทกุระดบั 
อยางเปนธรรม  
 5.7 มีการสงเสริมการปฏบิัติงานใหมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน และสรางคานิยมใหบุคลากร 
มีสวนรวมในการทํางาน และทําใหบุคลากรรูสึกเปนสวนสําคัญขององคกร 
 5.8 นําระบบ Competency มาบริหารจัดการดานการบริหารงานบุคคล เพื่อใหบุคลากร 
ไดพัฒนาศักยภาพและเกิดการยอมรับบุคลากร  
  
6. ความคาดหวังดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

 6.1 มีการวางแผนเพื่อสรางความกาวหนาของบุคลากรในสายงานตางๆ ทุกระดับชั้น และ 
มีที่ปรึกษาแนะนําเพื่อใหขอมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกหนวยงานอยางครอบคลุม 
โปรงใสและเปนธรรม เนือ่งจากหนวยงานการเจาหนาที่เปนหัวใจขององคกรทางดานบุคคล 
ดังนั้นบุคลากรในองคกรควรจะไดรับทราบเกี่ยวกับภาระหนาที่ของทุกหนวยงานอยางถูกตอง 
และชัดเจน เพื่อนําไปเปนแนวทางในการวางแผนงาน 
 6.2 มีการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน (Quality of Worklife) ไดแก การจัดสถานที่
ทํางาน จัดสภาพแวดลอม สรางบรรยากาศในการทํางานที่ดี โดยเปนหนวยงานกลางในการสราง
ความสัมพันธระหวางบุคลากรใหมีความสามัคคี มีการทํางานเปนทีม สรางสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน และระหวางผูปฏิบัติงานรวมกัน เชน การสงเสริมใหมีชมรม 
เพื่อจัดกิจกรรมในการสงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพของบุคลากรในองคกร นอกจากนี้ควรเปด
โอกาสใหบุคลากรทุกระดับ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการ  
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 6.3 เปนหนวยงานในการพัฒนาบุคลากร ดังนั้นควรมีการออกแบบสอบถามประเมินความ
ตองการในดานการฝกอบรม เพื่อจัดหลักสูตรการฝกอบรมที่เหมาะสมและตรงตามความตองการ
ของบุคลากรทุกระดับ อยางทั่วถึง และมีการจัดชวงเวลาอบรมใหบุคลากรอยางทั่วถึง กลาวคือ 
บุคลากรมีโอกาสในการเลือกเวลาที่สะดวก เชน ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ เปนตน 
 6.4 ใหเจาหนาที่ไดหมุนเวียนสับเปลี่ยนตําแหนงงาน (Rotation) ทุก 4 ป ในสายงาน
วิชาชีพที่สามารถทํางานแทนกันไดกลาวคือ ใหสายงานดานการบริหารทั่วไป และในสายงาน 
ดานวิชาชีพเฉพาะ เชน ดานกฎหมาย ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนระหวางหนวยงานที่มีภารกิจดาน
วิชาชีพดานกฎหมาย  เปนตน ซึ่งจะไดประโยชนจากการที่บุคลากรสามารถเรียนรูกันได อันจะ 
ทําใหบุคลากรมีความรูและเปนการเพิ่มพูนประสบการณ  และในกรณีที่บางหนวยงานขาดแคลน
บุคลากรจะทําใหสามารถใชบุคลากรทํางานแทนกันได     
 6.5 มีการจัดสวัสดิการดานตางๆ ที่สามารถตอบสนองความตองการของบุคลากร ไดแก 
  - จัดตั้งศูนยรับเลี้ยงเด็กเล็ก (Nursery) ใหกับบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
เพื่อแบงเบาภาระของบุคลากร 
  - จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธภายในองคกร 
  - จัดกิจกรรมเพื่อหารายไดเขาสวัสดิการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เชน  
การแขงขันเดิน –ว่ิง มินิมาราธอน และกิจกรรมการกุศลอื่นๆ เปนตน 
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สรุปผลการประเมินสถานภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 จากการประเมินสถานภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัด-
กระทรวงการคลัง โดยพจิารณาจากเปาหมาย ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียตอองคกรและ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล จุดแข็ง และจุดออน ทําใหทราบวา สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
เปนองคกรที่มีศักยภาพเพียงพอในการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือไดให
ความสําคัญตอการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรไปพรอมๆ กับการพฒันาองคกร โดยเริ่มจาก
การพัฒนาวัฒนธรรมภายในองคกร เพื่อใหเอ้ือตอการเรียนรูและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
นอกจากนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังยังไดมีการนําสื่ออิเล็กทรอนิกสมาใชมากขึ้น  
โดยเนนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมาใชใน 
การปฏิบัติงานในทุกหนวยงานและพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงขอมูล 
และแลกเปลีย่นขอมูล ซึ่งเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของบุคลากร องคกรและหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตามเนื่องจากยังมีปจจัยที่ทําใหบุคลากรไมสามารถนําศักยภาพที่ตนเองมีอยู
มาใชประโยชนเพื่อการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ กลาวคือบุคลากรยังยึดติดกับการปฏิบัติงาน
แบบเดิม และการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรยังไมครอบคลุม เนื่องจากไมมี
งบประมาณเพียงพอที่จะดําเนินการไดทั้งหมด  ดงันั้นการที่สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
จะมีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เห็นควรกําหนดกลยุทธตางๆ 
ที่เหมาะสม เชน  การบูรณาการบริหารจัดการ มีการพัฒนาระบบงาน พัฒนาทรัพยากรบุคคล  
และพัฒนาเทคโนโลยีไปพรอมๆ กนั เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวาง ผลสัมฤทธิ์ขององคกร 
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน (Quality of Worklife) ของ
บุคลากร ซึ่งนําไปสูการพัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรขององคกรใหมีความเขมแข็ง  
สอดรับกับภารกิจและสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรตอไป 
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ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

  

จากการวิเคราะหสวนตางระหวางความสําคัญของประเด็นทิศทางความตองการกับ 
ผลการปฏิบตัิงานดาน HR ในปจจุบัน (Gap Analysis) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
ทําใหไดประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวง- 
รคลังที่บรรลุเปาหมายทั้ง 5 มิติ จํานวน 7 ประเด็นยุทธศาสตร ตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ กา

    

1. พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองเปาหมายยุทธศาสตรของกรม (มิติที่ 1) 
2. สรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกรใหรองรับยุทธศาสตรของกรม (มิติที่ 1) 
3. การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใชหลักสมรรถนะ  (มิติที่ 2) 
4. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ (มิติที่ 3) 
5. การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางเหมาะสม โปรงใสและตรวจสอบได  (มิตทิี่ 4) 
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สรางสภาพแวดลอมใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข  

(มิติที่ 5) 
7. จัดใหมีสวัสดิการตอบสนองความตองการของบุคลากร (มิตทิี่ 5) 

 

 มิติที่ 1  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  มี 2 ประเด็นยุทธศาสตร คือ 
  1.  พัฒนาทรพัยากรบุคคลใหสอดคลองเปาหมายยุทธศาสตรของกรม 
  2.  สรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกรใหรองรับยุทธศาสตรของกรม 
 มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล มี 1 ประเด็นยุทธศาสตร คือ 
  1.  การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใชหลักสมรรถนะ 
 มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล มี 1 ประเด็นยุทธศาสตร คือ 

  1.  การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
 มิติที่ 4  ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรพัยากรบุคคล มี 1 ประเด็นยุทธศาสตร คือ 
  1.  การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางเหมาะสม โปรงใสและตรวจสอบได   
 มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  มี 2 ประเด็นยุทธศาสตร คือ 
  1.  พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สรางสภาพแวดลอมใหบุคลากรทํางานอยางมี
       ความสุข    
  2.  จัดใหมีสวัสดิการตอบสนองความตองการของบุคลากร 
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  ในการนี้ไดดําเนินการคนหาแรงเสริม/สิ่งสนับสนุน  แรงตาน/อุปสรรค สิ่งที่ตองทํา 
เพื่อลดแรงตาน และสิ่งที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม เพื่อใหไดเปาประสงคเชิงกลยุทธที่สอดคลอง 
กับประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
มิติที่ 1  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร   
ประเด็นยุทธศาสตร  
1. พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองเปาหมายยุทธศาสตรของกรม 
เปาประสงค  
 1.1  วางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานปลัด-
กระทรวงการคลัง 
 1.2  พัฒนาบุคลากรระดับหัวหนางานใหมีภาวะผูนําองคกร 
ประเด็นยุทธศาสตร  
2.  สรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกรใหรองรับยุทธศาสตรของกรม  
เปาประสงค  
 2.1  กําหนดคานิยมและวัฒนธรรมองคกรที่พึงประสงครวมกัน 
  

มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประเด็นยุทธศาสตร   
1.  การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใชหลักสมรรถนะ  
เปาประสงค  
 1.1  สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสมรรถนะใหกับบุคลากรของสํานักงานปลัด-
กระทรวงการคลัง 
 1.2  กําหนดกรอบแนวทางการบริหารงานบุคคลตามหลักสมรรถนะอยางชัดเจนและ
ประกาศใหทราบทั่วกัน 
   

มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล   
ประเด็นยุทธศาสตร    
1.  สรางทางกาวหนาในสายอาชีพ  
เปาประสงค 
 1.1  สรางความรู ความเขาใจในทิศทางความกาวหนาในงาน 
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มิติที่ 4  ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรพัยากรบุคคล  
ประเด็นยุทธศาสตร  
1.  การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางเหมาะสม โปรงใสและตรวจสอบได  
เปาประสงค 
 1.1  จัดระบบบริหารทรพัยากรบุคคลที่โปรงใสและตรวจสอบได  

 

มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน   
ประเด็นยุทธศาสตร  
1.  พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สรางสภาพแวดลอมใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข 
เปาประสงค 
 1.1  สรางความสัมพันธอันดีระหวางขาราชการทุกระดับ 
 1.2  สรางความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมที่ดีในการปฏิบัติงาน 

2. จัดใหมีสวัสดิการตอบสนองความตองการบุคลากร  
เปาประสงค 
 2.1  จัดหารายไดเขาสวัสดิการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

 จากเปาประสงคเชิงกลยุทธฯดังกลาว ไดนํามาดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธฯ ซึ่ง
ประกอบดวย 
 - การกําหนดรายการตัวชี้วัดผลการดาํเนินงานของแตละเปาประสงค  
 - ขอมูลพ้ืนฐาน โดยพิจารณาจากขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
(Baseline) 
 - ระดับการประเมินของคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัด  
 - กําหนดน้ําหนักของตัวชี้วัดเปาประสงคเชิงกลยุทธและมิติ เพื่อใชในการติดตาม
ประเมินผล  

 เมื่อคณะทํางานฯ ไดดําเนินการจัดทํารายละเอียดของแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร-
บุคคลเสร็จเรียบรอยแลว จากนั้นไดจัดทําแบบรายการแผนงาน/โครงการรองรับ เพื่อเปนแนวทาง
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังตอไป  

 



































 

 

ภาคผนวก 
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คําจํากัดความมิติความสําเร็จของกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

มิติที่ 1 :  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  หมายถึง การที่สวนราชการมีแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบคุคล ดังนี้ 
 1 .ส วนราชการมีนโยบาย  แผนงาน  และมาตรการด านการบริหารทรัพยากรบุ คคลที่ สอดคล องและสนับสนุน 
ใหสวนราชการบรรลุพันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 2.  สวนราชการมีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ “กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสม 
สอดคลองกับการบรรลภุารกิจและความจําเปนของสวนราชการทั้งในปจจุบันและอนาคต  และแผนเพื่อลดชองวางดานความตองการกําลังคน 
ที่สอดคลองกับภารกิจ 
 3.  สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อดึงดูด ใหไดมา พัฒนา  และรักษาไว  
 ซึ่งกลุมขาราชการและผูปฏิบัติงานที่มีสมรรถนะสูง ซึ่งจําเปนตอความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ 
 (Talent Management) 
 4.  สวนราชการมีแผนการสรางและพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมถึงแผนสรางความตอเนื่องในการบริหารราชการ รวมถึงการที่ผูบริหาร 
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและสรางแรงบันดาลใจใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงาน ทั้งเรื่องผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 
 

มิติที่ 2 :  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคลของสวนราชการมีลกัษณะ 
 ดังนี้ 
 1.  กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้น 
เลื่อนตําแหนง การโยกยาย และกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกตองและทันเวลา 
 2.  สวนราชการมีระบบฐานขอมูลดานบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตอง เที่ยงตรง ทันสมัย นํามาใชประกอบการตัดสินใจและ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจริง 
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 3.  สดัสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลตองบประมาณรายจายของสวนราชการมีความเหมาะสม  
คุมคา และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร  
 4.  มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับปรุงการบริหาร 
และการบริการ 
 

มิติที่ 3 : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบคุคล หมายถึง  นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรพัยากรบุคคลของ 
สวนราชการ กอใหเกิดผล ดังนี้ 
 1.  การรักษาไวซึ่งขาราชการและผูปฏิบัติงานที่จําเปนตอการบรรลุเปาหมาย พันธกิจของสวนราชการ 
 2.  ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงานตอนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรพัยากรบุคคล 
ของสวนราชการ 
 3.  การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริมใหมีการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรู 
เพื่อพัฒนาขาราชการและผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการบรรลุภารกิจและเปาหมายของสวนราชการ 
 4.  การมีระบบการบริหารผลงานที่เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา  มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานที่ 
สามารถจําแนกความแตกตางและจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการและผูปฏิบตัิงานไดอยางมีประสิทธิผล นอกจากนี้ขาราชการและ 
ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานของสวนบุคคลและผลงานของทีมงาน กับความสําเร็จหรือผลงานของ 
สวนราชการ 
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มิติที่ 4  ความพรอมรบัผดิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  หมายถึง การที่สวนราชการจะตอง 
 1.  รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรพัยากรบุคคล ตลอดจนการดําเนินการดานวินัย โดยคํานึง 
ถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และสิทธิมนุษยชน 
 2.  มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
      ทั้งนี้จะตองกําหนดใหความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูในทุกกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสวนราชการ 
 
 

มิติที่ 5 : คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  หมายถึง การที่สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ  
ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดงันี้ 
 1.  ขาราชการและผูปฏิบตัิงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน ระบบงานและบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนํา 
เทคโนโลยีการสื่อสารมาใชในการบรหิารราชการ และการใหบริการแกประชาชน ซึ่งจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพ 
อยางเต็มที่ โดยไมสูญเสียรูปแบบการใชชีวิตสวนตัว 
 2.  มกีารจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติม ที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคลอง 
กับความตองการ และสภาพของสวนราชการ 
 3.  มกีารสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารของสวนราชการกับขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงาน และในระหวางขาราชการ 
และผูปฏิบัติงานดวยกันเอง 
 
 

 

 38




