คูมือการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
ความสําคัญของแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปจจุบันทุกองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนตางใหความสําคัญกับการวางแผนกลยุทธ
หรือแผนยุทธศาสตรมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรุนแรงและรวดเร็วมากกวาเดิม ดังนั้น การกําหนดทิศทางและแผนการดําเนินงานที่ระบุสิ่งที่
ตองมุงเนนตามลําดับความสําคัญ (Priority) อยางชัดเจน จึงเปนกุญแจสําคัญที่จะชวยใหสามารถ
บริหารทรัพยากรในองคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในภาคราชการนั้น ภายหลังการปฏิรูประบบ
ราชการ เมื่อป พ.ศ. 2545 ไดมีการกําหนดใหการบริหารราชการแนวทางใหมตองมีการกําหนด
วิสัยทัศน นโยบาย เปาหมาย และแผนการปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานใน
แตละระดับไดอยางชัดเจนโดยมีบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เปนกรอบและแนวทางเพื่อใหการบริหารราชการบรรลุเปาหมาย
ตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหสวนราชการระดับกรมและจังหวัดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
โดยจะตองจัดทําแผนยุทธศาสตรซึ่งมีตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดตาม
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ คือ
มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร
ในมิติที่ 4 คือมิติดานการพัฒนาองคกรนั้น มีประเด็นการประเมินผลในเรื่องตางๆ ไดแก การบริหาร
องคความรู การพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในประเด็น
การประเมินเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้น กําหนดใหสวนราชการจัดทําขอเสนอการเปลีย่ นแปลง
(Blueprint for Change) เพื่อสรางความพรอมในการสนับสนุนยุทธศาสตรใหสอดคลองตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งไดกําหนดแนว
ทางการบริหารราชการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 ดาน คือ 1) การปรับปรุงประสิทธิภาพ โดย
ผูบริหารขององคกรจะตองปรับการบริหารกระบวนการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 2) การพัฒนา
คุณภาพ โดยการปรับกระบวนการบริหารลูกคาผูรับบริการ และ 3) การเสริมสรางขีดสมรรถนะของ
บุคลากรเพื่อสรางความพรอมเชิงยุทธศาสตร โดยการวางระบบบริหารจัดการสินทรัพยที่จับตอง
ไมไดใหมีความเหมาะสมและสามารถรองรับตอการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผลได
ระบบการบริหารสินทรัพยที่จับตองไมได หมายถึง การบริหารทุนมนุษย ทุนองคกร รวมถึงทุน
สารสนเทศและความรู ซึ่งในสังคมเศรษฐกิจที่เนนองคความรู (Knowledge Economy) องคกร
สมัยใหมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนถือวาทรัพยากรบุคคลอันเปนคูมือการจัดทําแผนกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 3 ทรัพยสิน (Asset) ขององคกรนั้นมีสภาพเปน “ทุน” (Human Capital)
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สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงถือเปนการพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกรใหสามารถ
บรรลุวิสัยทัศนที่ตั้งไว
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหมในราชการพลเรือน มีเปาหมายสูงสุดเพื่อให
ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐและตอบสนองความตองการของประชาชน ตามนัยของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ดังนั้น การปรับเปลี่ยนบทบาทดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการจึงมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับสวนราชการใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเองตามหลักปรัชญาการบริหารงานสมัยใหมที่ “ผูบริหารสายงาน
หลัก คือ ผูบริหารทรัพยากรบุคคลที่แทจริง” ดวยเหตุนี้ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม
จึงตองเปนระบบที่สรางความคลองตัวใหแกผูบริหาร ไมติดยึดอยูกับกฎระเบียบ และตองเปนระบบ
ที่เกื้อหนุนตอการทํางานเชิงยุทธศาสตร ชวยใหสวนราชการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ใน
ขณะเดียวกันจะตองเปนระบบที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความโปรงใส เปนธรรม และทํา
ใหขาราชการมีความพึงพอใจ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวย
จากแนวคิดดังกลาวประกอบกับความพยายามที่จะวัดผลตอบแทนจากการลงทุน
ดานทรัพยากรบุคคล ตามหลักที่วา “หากไมสามารถวัดประเมินทรัพยากรบุคคลได ก็จะไมสามารถ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรได” ดังนั้น การประเมินระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจึงเปนเครื่องมือสําคัญซึ่งจะชวยใหองคกรทราบวาจะใชกําลังคนอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความคุมคาและชวยใหองคกรบรรลุพันธกิจและเปาหมายที่ตั้งไวไดอยางไร เพื่อให
สวนราชการทราบถึงสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลของตน สํานักงาน ก.พ. จึงไดริเริ่มนํา
การประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบสมดุล (Human Resource Scorecard) ซึ่งมีความ
แพรหลายทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐของตางประเทศมาประยุกตใชในราชการพลเรือน โดยได
ดํ า เนิ น การศึ ก ษาและได กํ า หนดกรอบมาตรฐานความสํ า เร็ จ ด า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
(Standard for Success) ไว 5 มิติ (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 2) และไดสงเสริมสนับสนุนใหสวน
ราชการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จดังกลาว ซึ่ง
เปนขั้นตอนแรกที่จะนําไปสูการปฏิบัติที่มุงเนนใหเกิดผลตอความสําเร็จตามเปาหมายยุทธศาสตร
ของสวนราชการ และเปนกรอบในการติดตามประเมินผลตอไป

-3-

หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กระบวนการบริหารลูกคา

ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร

แผน
ยุทธศาสตร
ของสวน
ราชการ
-วิสยั ทัศน
-พันธกิจ
-เปาประสงค

การบริหารกระบวนการ

คุณภาพการใหบริการ
ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ

การวางระบบบริหารจัดการ
สินทรัพยที่จับตองไมได :

การพัฒนาองคกร

แผนกลยุทธการ
บริหาร
ทรัพยากรบุคคล

การบริหาร
ทุนมนุษย
การบริหาร
การจัดการ
ความรู
สารสนเทศ

การบริหารการ
เปลีย่ นแปลง

นโยบาย
รัฐบาล :
สราง
เสถียรภาพ
และความ
มั่นคง
กาวหนาใน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
สังคม

กรอบมาตรฐาน
ความสําเร็จ
5 ดาน

พ.ร.บ.
ระเบียบ
ขาราชการ
พลเรือน
- คุณธรรม
-สมรรถนะ
- ผลงาน
- การกระจาย
อํานาจ
- คุณภาพชีวิต

การติดตามและประเมินผล
www.ocsc.go.th

ภาพความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกับแผนยุทธศาสตรของสวนราชการ

การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
ในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด สวนราชการจะตองจัดทําแผน
กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (Strategic Human Resource Management Plan) ซึ่งเปน
กระบวนการแรกที่สําคัญที่สุดที่จะสรางความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรระหวางการบริหารทรัพยากร
บุคคลกับเปาหมายยุทธศาสตรของสวนราชการ
นอกจากนี้ การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลยังเปนการเพิ่มบทบาท
ของงานบริหารทรัพยากรบุคคลจากการมุงเนนเพียงงานประจํา (Routine Work) ซึ่งเปนงานในเชิง
รั บ มาเป น การวางแผนในเชิ ง รุ ก เพื่ อ หาแนวทางปฏิ บั ติ ว า กิ จ กรรมต า งๆ ที่ ห น ว ยงานบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลดําเนินการอยู เชน การวางแผนอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากร การจัดสวัสดิการ
จะสามารถชวยใหสวนราชการนั้นๆ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดไวไดอยางไร
โดยการกําหนดกลยุทธและการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมตางๆ ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลนั้น จะเปนปจจัยสําคัญสําหรับการวางแผนและการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณดาน
บุคคลตอไป
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แผนกลยุทธเปนสิ่งที่บอกวาเราอยูตรงไหน เราจะไปทางไหน และเราวางแผนวาจะ
ไปที่จุดนั้นใหสําเร็จไดอยางไร (Where we are, where we want to go, and how we plan to get
there.) การจัดทําแผนกลยุทธ จึงหมายถึง การกําหนดเปาหมาย วิธีการที่นําไปสูการบรรลุเปาหมาย
รวมถึงกิจกรรมที่หนวยงานตองมุงเนนหรือใหความสําคัญ เพื่อเปนแนวทางการจัดสรรทรัพยากรที่มี
อยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลง
อยางตอเนื่อง
HR Scorecard ตามแนวทางของสํานักงาน ก.พ.
การนําแนวคิดและเทคนิค Balanced Scorecard มาประยุกตใชในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการวิเคราะหและปรับใชใหเหมาะสม ดังนั้น สํานักงาน
ก.พ. จึงไดศึกษาและกําหนดกรอบมาตรฐานความสําเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ HR
Scorecard สําหรับเปนแนวทางแกสวนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานดังกลาว โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ “เพื่อจัดใหทิศทาง ยุทธศาสตร และแนวปฏิบัติทางดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ตอบสนอง สนับสนุน และเปนไปในแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตรของ
หนวยราชการ โดยใหเกิดการมุงเนนผลลัพธ ยุทธศาสตร และการติดตามวัดประเมินผลลัพธอยาง
ตอเนื่องและเพื่อปรับบทบาทงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ใหมีความเปน
หุนสวนทางกลยุทธ (Strategic Partner) หรือสนับสนุนความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตรของสวน
ราชการที่หนวยบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นใหบริการอยู”
มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนราชการ (Standard for
Success) หมายถึง ผลการบริหารราชการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนเปาหมายสุดทายที่
สวนราชการตองบรรลุ โดยสํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดกรอบมาตรฐานความสําเร็จไว 5 มิติ สําหรับ
เปนแนวทางแกสวนราชการในการบริหารทรัพยากร บุคคลใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานดังกลาว
ดังนี้
มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร
หมายถึง การที่สวนราชการมีแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังตอไปนี้
(ก) สวนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ซึ่งมีความสอดคลองและสนับสนุนใหสวนราชการบรรลุพันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว
(ข) สวนราชการมีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
กลาวคือ “กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปน
ของสวนราชการทั้งในปจจุบันและในอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลังคน (Workforce Analysis)
สามารถระบุชองวางดานความตองการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดชองวางดังกลาว

-5(ค) สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูดใหไดมาพัฒนาและรักษาไวซึ่งกลุมขาราชการ และผูปฏิบัติงานที่มีทักษะ
หรือสมรรถนะสูง ซึ่งจําเปนตอความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ
(Talent Management)
(ง) สวนราชการมีแผนการสรางและแผนการพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผน
สรางความตอเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผูนําปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
และสรางแรงบันดาลใจใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรม
ในการทํางาน
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ (HR
Transactional Activities) มีลักษณะดังตอไปนี้
(ก) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การโยกยาย และกิจกรรมดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกตองและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)
(ข) สวนราชการมีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกตอง
เที่ยงตรง ทันสมัย และนํามาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวน
ราชการไดจริง
(ค) สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลตอ
งบประมาณรายจายของสวนราชการ มีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร (HR
Productivity) ตลอดจนความคุมคา (Value for Money)
(ง) มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการ กอใหเกิดผลดังตอไปนี้
(ก) การรักษาไวซึ่งขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งจําเปนตอการบรรลุเปาหมาย พันธกิจ
ของสวนราชการ (Retention)
(ข) ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากร ผูปฏิบัติงาน ตอนโยบาย แผนงาน
โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
(ค) การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริมใหมี
การแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรู (Development and Knowledge Management)

-6เพื่อพัฒนาขาราชการและผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการบรรลุภารกิจและ
เปาหมายของสวนราชการ
(ง) การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เนนประสิทธิภาพ
ประสิท ธิผลและความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนก
ความแตกตา งและจัดลําดับ ผลการปฏิบัติง านของขา ราชการและผูป ฏิบัติง านซึ่งเรีย กชื่ออื่น ได
อยางมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวาง
ผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของสวนราชการ
มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายถึง การที่สวนราชการจะตอง
(ก) รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนการดําเนินการดานวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม
หลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน
(ข) มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ จะตอง
กําหนดใหความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูในทุกกิจกรรมดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวติ กับการทํางาน
หมายถึง การที่สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
(ก) ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน
ระบบงานและบรรยากาศการทํางานตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหาร
ราชการและการใหบริการแกประชาชน ซึ่งจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพ
อยางเต็มที่ โดยไมสูญเสียรูปแบบการใชชีวิตสวนตัว
(ข) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ
(ค) มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการกับขาราชการ
และบุคลากรผูปฏิบัติงาน และในระหวางขาราชการและผูปฏิบัติงานดวยกันเอง
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กระบวนการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลและการติดตาม
ประเมินผลมีขนั้ ตอนหลักๆ ดังนี้
1. แตงตัง้ ผูรบั ผิดชอบและจัดสรรงบประมาณ
1.1 ผูรับผิดชอบ
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลประสบผลสําเร็จ
จําเปนตองมีการกําหนดผูรับผิดชอบการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเปน
ทางการ องคประกอบของคณะทํางานควรประกอบดวยหัวหนาสวนราชการ คณะผูบริหาร ผูอํานวยการ
หรือหัวหนาหนวยงานหลัก (Line Managers) ผูรับผิดชอบการพัฒนาระบบราชการของหนวยงาน
(ก.พ.ร) ผูรับผิดชอบดานการจัดทําแผน และหัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่เปนกรรมการและ
เลขานุการ โดยคณะทํางานจะทําหนาที่ยกรางแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามขั้นตอนที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด หรือปรับขั้นตอนการดําเนินงานตามความเหมาะสม ในการจัดทําแผนกลยุทธ
การบริหารทรัพยากรบุคคลใหประสบความสําเร็จนั้น เงื่อนไขความสําเร็จที่สําคัญที่สุดคือ การเขามา
มีสวนรวมและการผลักดันจากหัวหนาสวนราชการและคณะผูบริหารของหนวยงาน ซึ่งตองเปนผูกําหนด
เปาหมายและทิศทางที่ชัดเจนขององคกรอันเปนหัวใจสําคัญของแผนกลยุทธ ดังนั้นผูบริหารของหนวยงาน
จึงควรเขามามีสวนรวมตั้งแตเริ่มตน และรวมรับทราบขั้นตอนตางๆ รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนํา และ
พิจารณาใหความเห็นชอบในประเด็นตางๆ ที่ตองการการตัดสินใจ
ขอแนะนํา
ในทางปฏิบัติการนัดประชุมคณะทํางานที่ประกอบดวยผูบริหารระดับสูงอาจกระทํา
ไดยาก จึงอาจจัดตั้งคณะทํางานแยกเปน 2 คณะ คือ
1) คณะกรรมการอํานวยการ ซึ่งประกอบดวยหัวหนาสวนราชการ คณะผูบริหาร
ผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานหลัก (Line Managers) และหัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่เปน
กรรมการและเลขานุการ ทําหนาที่ใหแนวทาง กํากับดูแล ใหความเห็นชอบและอนุมัติแผนกลยุทธ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
2) คณะทํางานยกรางแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย
ผูบริหารที่ไดรับมอบหมาย ผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานหลัก (Line Managers) ผูรับผิดชอบ
การพัฒนาระบบราชการของหนวยงาน (ก.พ.ร) ผูรับผิดชอบดานการจัดทําแผน และหัวหนา
หนวยงานการเจาหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการ ทําหนาที่ยกรางแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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รายการคาใชจายหลักในการดําเนินการโครงการประกอบดวย คาใชจายในการจัด
ประชุมสัมมนา และคาจางที่ปรึกษา ซึ่งสวนราชการจําเปนตองตั้งงบประมาณลวงหนาไวกอน
คาใชจายในการประชุมสัมมนานั้น ขึ้นอยูกับจํานวนครั้งและสถานที่ที่สวนราชการจะจัดขึ้น โดยพิจารณา
จํานวนครั้งในการจัดการประชุมจากขั้นตอนการจัดทําและติดตามประเมินผลแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งในบางขั้นตอนระบุใหมีการจัดประชุมคณะทํางานเพื่อใหไดผลผลิตที่กําหนดไว
สําหรับคาใชจายในการจางที่ปรึกษานั้น สวนราชการสามารถจัดทําขอบเขตงานของ
ที่ปรึกษาไดตามขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลและนําเสนอใหที่ปรึกษา
พิจารณาเสนอราคาคาใชจายมาให หรือสวนราชการสามารถพิจารณาคุณสมบัติของที่ปรึกษาและใช
ระเบียบการเบิกจายคาจางสําหรับที่ปรึกษาเปนฐานในการคํานวณคาจางได
2. ดําเนินการจางที่ปรึกษา
ในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น มีขั้นตอนที่จําเปนตอง
อาศัยทักษะและเทคนิคเฉพาะบางประการเพื่อใหไดผลผลิตตามขั้นตอนที่กําหนดไว ดังนั้น จึงควร
ดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาโครงการ เพื่อชวยดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ ที่ปรึกษาที่สวนราชการ
จะจัดจางควรมีคุณสมบัติดังนี้
1) เปนองคกรผูประกอบอาชีพที่ปรึกษา ทั้งในรูปของบริษัทจํากัดและหางหุนสวน
จํากัด ที่จดทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาไวกับศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
2) เปนที่ปรึกษาอิสระซึ่งมีสัญชาติไทย ไมขึ้นตรงกับองคกรที่ปรึกษาใด ๆ และได
จดทะเบียนที่ปรึกษาไวกับศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
3) เปนบริษัทที่ปรึกษา/ที่ปรึกษาที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ การบริหารงานบุคคล การพัฒนาองคการ การประเมินผล การฝกอบรม ตลอดจนการจัดและ
ประเมินผลดวยเทคนิค RBM, Balanced Scorecard และ HR Scorecard
4) นอกจากความรูความเชี่ยวชาญในหลักวิชาการ เทคนิควิธีการเกี่ยวกับเครื่องมือ
เพิ่มศักยภาพทางการบริหารแลว ที่ปรึกษาจะตองมีทักษะในการเปนผูนํากลุมและสามารถใชเทคนิค
เครื่องมือ (Management tools) ตางๆ ที่ใชในการประชุมระดมสมอง การวิเคราะหทางเลือกและ
การตัดสินใจ เชน Gap Analysis, Decision Mapping Strategy Framework ฯลฯ เพื่อใหสามารถ
ดําเนินกิจกรรมกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สวนราชการอาจใชแบบประเมินคุณสมบัติในการ
เปนที่ปรึกษาโครงการ HR Scorecard

-93. จัดสัมมนากอนเริ่มกระบวนการ
กอนเริ่มดําเนินการตามขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
และติดตามประเมินผล ฝายเลขานุการคณะทํางานควรจัดใหมีการประชุมสัมมนาคณะทํางาน (Kick
Off Meeting) เพื่อสรางความมุงมั่นในการทํางานรวมกัน รวมทั้งสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด
และวิธีการจัดทําแผนกลยุทธ บทบาทการทํางานของคณะทํางานของสวนราชการและที่ปรึกษา
ตลอดจนเปาหมายผลผลิตที่ตองการ (เชน แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมโยงกับ
เปาหมายยุทธศาสตรของสวนราชการ การมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําแผนกลยุทธ
การบริหารทรัพยากรบุคคล การเรียนรูเทคนิค/ประสบการณรวมกัน การทํางานเชิงรุก ฯลฯ) และ
รวมกันจัดทํา “แผนการเดินทางของโครงการ” โดยจัดทําเปนปฏิทินการทํางานตั้งแตขั้นตอนแรกจน
ขั้นตอนสุดทาย ซึ่งแผนการเดินทางของโครงการดังกลาวจะเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใหการทํางาน
ไดผลผลิตในระยะเวลาที่กําหนด
4. ดําเนินการตามขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลและติดตาม
ประเมินผล
ขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลและติดตามประเมินผล
ประกอบดวยขั้นตอนหลักๆ 9 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : วิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดเสียประโยชน (Diagnose Stakeholders
Needs)
รวบรวมขอมูลจากผูมีสวนไดเสียประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวน
ราชการ ไดแก หัวหนาสวนราชการ คณะผูบริหาร ผูบริหารหนวยงานหลักที่รับผิดชอบเปาหมาย
ความสําเร็จตามยุทธศาสตร โดยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ทิศทาง เปาหมายยุทธศาสตรของสวนราชการ
ประเด็นทาทายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สว นราชการตองเผชิญทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต
ปญหาดานทรัพยากรบุคคลที่หนวยงานหลักกําลังเผชิญอยู
สถานภาพปจจุบันของสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของขาราชการ
เครื่องมือในการบริหารจัดการที่หนวยงานหลักใชอยูในปจจุบัน และที่จะใชใน
อนาคต
ความคาดหวังตองานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

- 10 กิจกรรมที่ตอ งดําเนินการ
ผลผลิตที่ได
1. ที่ปรึกษาและฝายเลขาฯคณะทํางานรวมกัน • กลุมเปาหมาย และบุคคลที่ตองเก็บขอมูล
ระบุผูมีสวนไดเสียในการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล (กลาวคือการบริหารทรัพยากรบุคคลตอง
สนับสนุนสวนงานใดบาง เพื่อใหสวนงาน
เหลานั้นบรรลุผลสัมฤทธิต์ ามยุทธศาสตรที่
กําหนดไว)
2. ที่ปรึกษาและหัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่
(หรือเลขานุการคณะทํางาน) สัมภาษณผูมีสวน
ไดเสียเปนรายบุคคลหรือจัดประชุมกลุม
(Focus group)

• บันทึกผลการสัมภาษณ หรือผลการประชุม
กลุมในประเด็นตางๆ

เครื่องมือที่ใช
 ตารางประเด็นคําถามเพื่อวิเคราะหทิศทาง/ความคาดหวังดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการในระยะ 1-3 ป ขางหนา

ขั้นตอนที่ 2 : วิเคราะหสว นตางผลการปฏิบัติงานดาน HR (Gap Analysis)
หาชองวางผลการปฏิบัติงาน (Performance Gap) ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการในปจจุบันและอนาคต โดยนําผลสรุปจากการวิเคราะหความคาดหวังของหัวหนา
สวนราชการ คณะผูบริหาร ผูบริหารหนวยงานหลัก ที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาสรางแบบสํารวจ เพื่อให
บุคคลที่ใหขอมูลดังกลาวใหความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งวา ประเด็นที่คาดหวังมีความสําคัญมากนอย
เพียงใดในระยะ 1-3 ปขางหนา และในปจจุบันสวนราชการของตนดําเนินการในประเด็นเหลานั้นได
ดีเพียงใด แลวนํามาคํานวณหาผลตาง
กิจกรรมที่ตอ งดําเนินการ
ผลผลิตที่ได
1. ที่ปรึกษาและฝายเลขาฯคณะทํางานนําประเด็น • เครื่องมือการสํารวจความคิดเห็นที่ใชระดับ
ตาง ๆ จากการสัมภาษณหรือประชุมกลุม มารวม คะแนน (Rating Scale) สําหรับประเมินและวัด
ประเด็นที่สอดคลองหรือเหมือนกัน โดยพยายาม ขนาดของสวนตาง (Gap) ตามเครื่องมือที่ 4
ใหมีจํานวนประเด็นใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได
แลวจัดเรียงใหเปนประเด็นคําถามสําหรับการ
สรางเปนเครือ่ งมือการสํารวจ

- 11 กิจกรรมที่ตอ งดําเนินการ
2. ฝายเลขาฯ คณะทํางานดําเนินการแจก
แบบสอบถามใหบุคคลตางๆ ในขั้นตอนที่1 แลว
รวบรวมกลับคืนมาประมวลผลโดยการหา
คาเฉลี่ยความแตกตางของแตละประเด็น ที่
เรียกวา “สวนตาง” และจัดเรียงลําดับประเด็นที่
สําคัญมากไปหานอย

ผลผลิตที่ได
• รายงานวิเคราะหผลการสํารวจโดยระบุอยาง
ชัดเจนวาประเด็นใดมีสวนตางระหวาง
ความสําคัญและสถานภาพปจจุบันบาง โดยเรียง
จากมากไปหานอย ประเด็นที่มีสวนตางมากคือ
ประเด็นที่ควรมุงเนนและใหความสําคัญ (Focus)

เครื่องมือที่ใช
 เครื่องมือที่ 4 แบบสํารวจความคิดเห็น

ขั้นตอนที่ 3 : กําหนดประเด็นกลยุทธทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Strategic
Imperatives)
หัวหนาสวนราชการ คณะผูบริหาร ผูบริหารหนวยงานหลักและหนวยงานการเจาหนาที่
รวมกันกําหนดประเด็นกลยุทธ (Strategic Imperatives) โดยใชขอมูลที่มีอยูแลวจากการวิเคราะห
องคกรเพื่อกําหนดยุทธศาสตรขององคกร และขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 โดยพิจารณาประกอบกัน
วาประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลใดที่มีความสําคัญมากที่สุดตอความสําเร็จขององคกรในระยะ
1-3 ป แลวนํามากําหนดเปนประเด็นกลยุทธใน Scorecard เชน การปรับคานิยม ทัศนคติ และ
วัฒนธรรมในการทํางานของขาราชการ การสรางความเปนมืออาชีพ การพัฒนาระบบการพัฒนา
บุคลากรอยางชัดเจนและตอเนื่อง ทั้งนี้ ประเด็นกลยุทธที่เปนขอบังคับตัดออกไมได ไดแกประเด็นที่
รับมาจาก Scorecard ระดับองคกร ในมิติที่เกี่ยวของกับคน
กิจกรรมที่ตอ งดําเนินการ
ผลผลิตที่ได
1. ฝายเลขาฯคณะทํางานนําประเด็นยุทธศาสตร • รายการประเด็นกลยุทธ (Strategic
ที่ไดจากฝายบริหาร รวมกับประเด็นคําถามที่มี Imperatives) ทางดานการบริหารทรัพยากร
ผลตางระหวางความสําคัญและสถานภาพ
บุคคลขององคกรที่รวบรวมไดทั้งหมด
ปจจุบันสูง มาจัดทํา เปนรายการประเด็นกลยุทธ

- 12 กิจกรรมที่ตอ งดําเนินการ
ผลผลิตที่ได
2. จัดประชุมคณะทํา งานเพื่อพิจารณาคัดเลือก • การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ประเด็นกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยพิจารณาวาจะมุงทําอะไรในภาพรวม เพื่อให
สวนราชการบรรลุเปาหมายทางผลการปฏิบัติงาน
แกปญหาในสวนราชการ และตอบสนองตอความ
คาดหวังของผูปฏิบัติงานในสายงานหลัก โดยที่
ปรึกษาทําหนาที่เปน Facilitator
3. เขียนประเด็นกลยุทธที่คดั เลือกไดใหสั้น
กระชับชัดเจน และระบุใหชดั วาตองการให
เกิดผลสัมฤทธิ์ใด และปญหาใดตองไดรับ
การแกไข
ทั้งนี้ อาจใชหลัก 80/20 ชวยในการกําหนด
จํานวนประเด็นที่จะคัดเลือกเปนประเด็นกลยุทธ

• รายการประเด็นกลยุทธ (Strategic
Imperatives) ทางดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ที่กําหนดให
เปนจุดเนนทีส่ ําคัญใน 1-3 ปขางหนา

เครื่องมือที่ใช
 เครื่องมือที่ 5 ตัวอยางรายการประเด็นกลยุทธ (Strategic Imperatives)

ขั้นตอนที่ 4 : กําหนดปจจัยหลักแหงความสําเร็จทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
(Critical Success Factors)
วิเคราะหหาเหตุปจจัยหลักแหงความสํา เร็จ (CSFs) ที่จะนํา ไปสูผลสัมฤทธิ์ของ
ประเด็นกลยุทธแตละตัว โดยนํารายการประเด็นกลยุทธมาวิเคราะหวา ภายใตกรอบมาตรฐาน
ความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดขึ้นนั้น งานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจะทําอะไรใหเกิดขึ้นบาง หรือจะนําสงผลผลิตอะไร (Deliverables) เพื่อใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการตองการ และปจจัยหลักแหงความสําเร็จเหลานั้น มีความสัมพันธเชิงเหตุ
และผลตอกันไดอยางไร ภายใตกรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ

- 13 กิจกรรมที่ตอ งดําเนินการ
ผลผลิตที่ได
1. จัดประชุมคณะทํางาน (ตอเนื่องกับขัน้ ตอน
• รายการปจจัยหลักแหงความสําเร็จทางดาน
ที่ 3) เพื่อกําหนดปจจัยหลักที่จะนําไปสู
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ความสําเร็จของประเด็นกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในแตละประเด็น โดยที่ปรึกษา
ทําหนาที่เปน Facilitator ใชเทคนิค Force Field
Analysis
2. นํารายการปจจัยหลักแหงความสําเร็จ มาจัด
วางในภาพกรอบมาตรฐานความสําเร็จดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ แลวระดม
สมองเพื่อวิเคราะหความเชือ่ มโยงระหวาง CSF
ที่เปนเหตุนําไปสู CSF ที่เปนผล

• แผนที่กลยุทธ

เครื่องมือที่ใช
 เครื่องมือที่ 6 Force Field Analysis
 เครื่องมือที่ 7 การจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategy Map)

ขั้นตอนที่ 5 : กําหนดตัวชีว้ ัดผลการดําเนินงานทางดาน HR (Key Performance Indicators)
นําปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (CSFs) แตละตัว มากําหนดรายการตัวชี้วัดผล
การดําเนินงานหลักที่สําคัญ (KPIs) พรอมทั้งกําหนดน้ําหนักของตัวชี้วัดแตละตัวโดยเชื่อมโยงอยาง
เปนเหตุเปนผลกับปจจัยหลักแหงความสําเร็จแตละตัว
กิจกรรมที่ตอ งดําเนินการ
ผลผลิตที่ได
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการคณะทํางาน (จัดรวม • รายการตัวชีว้ ัดผลการดําเนินงานสําหรับปจจัย
กับขั้นตอนที่ 3,4) เลือก CSFs ที่สวนราชการ
หลักแหงความสําเร็จแตละตัว
จําเปนตองดําเนินการใหบรรลุใน 1 ปขางหนา
กําหนดตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงานหลักสําหรับ
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จแตละตัว

- 14 กิจกรรมที่ตอ งดําเนินการ
ผลผลิตที่ได
2. นํา CSFs ทุกตัวที่เลือกมาใสลงใน Scorecard • HR Scorecard Template ที่บรรจุปจจัยหลัก
Template ใหตรงกับมิตทิ ี่ CSFs ดังกลาวสังกัด แหงความสําเร็จ และตัวชี้วดั
อยูในแผนที่กลยุทธ และกําหนดตัวชีว้ ัดใหแก
CSFs แตละตัว โดยพิจารณาใหเปนตัวชีว้ ดั ที่
สามารถวัดประเมินเปนตัวเลขได (ตามหลัก
SMART : Specific, Measurable, Achievable,
Relevant,Timely) และควรติดตาความกาวหนา
ไดดวยการใชฐานขอมูล
เครื่องมือที่ใช
 เครื่องมือที่ 8 HR Scorecard Template และคําอธิบายการกรอก

ขั้นตอนที่ 6 : สํารวจขอมูลทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยูในปจจุบัน (Identify
Performance Baseline)
ดําเนินการสํารวจเพื่อใหไดรายการขอมูลที่สามารถใชประเมินผลสําเร็จของตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานหลักแตละตัววา ปจจุบันมีคาเทาไหร เพื่อเปนคาพื้นฐาน (Baseline) ในการตั้งคา
เปาหมายของตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดนั้น (ไมควรทําไดต่ํากวา Baseline)
หากไมมีขอมูลหรือสวนราชการยังไมเคยดําเนินการตามตัวชี้วัดนั้นมากอน ใหระบุวา Unknown
กิจกรรมที่ตอ งดําเนินการ
1. สํารวจรายการขอมูลที่เกีย่ วของกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลวา จะสามารถนํามาใช
เปนหลักฐานสําหรับการประเมินตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานใน Scorecard ไดหรือไม

ผลผลิตที่ได
• รายการขอมูลที่สามารถใชประเมินผลสําเร็จ
ของตัวชีว้ ัดผลการดําเนินงานหลักได

2. ประเมินสถานภาพปจจุบันของตัวชีว้ ัดผล
การดําเนินงานหลักแตละตัว

• ตัวเลขเพื่อใชกําหนดคาเปาหมายของ KPI แต
ละตัวในเชิงการพัฒนาผลการปฏิบัติงานตาม
KPI นั้น

เครื่องมือที่ใช
-

- 15 ขั้นตอนที่ 7 : ตั้งเปาหมาย แผนงานรองรับ และเปาหมายลดหลั่น (Target Setting, Action
Planning and Performance Cascading)
กําหนดคาเปาหมาย (Target) ของผลการปฏิบัติงานที่สวนราชการตองการเปน
ตัวเลขสําหรับตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักแตละตัว กําหนดแผนงานรองรับ (Initiatives/Action
Plan) เพื่อทําใหเปาหมายที่ตั้งไวบรรลุผลสําเร็จ รวมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน (ควร
เลือกทําเฉพาะแผนงาน/โครงการที่สําคัญกอน ไมควรเลือกทําทั้งหมด เพราะอาจประสบปญหาในเรื่อง
การจัดสรรอัตรากําลังและทรัพยากร จึงควรจัดลําดับความสําคัญและเลือกทําในสิ่งที่จําเปนกอน)
กิจกรรมที่ตอ งดําเนินการ
ผลผลิตที่ได
1. จัดประชุมคณะทํางานอีกครั้ง เพื่อนําขอมูล
• ระดับของการบรรลุเปาหมาย (Target Level)
จากขั้นตอนที่ 6 มากําหนดคาเปาหมาย
สําหรับตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงานหลักแตละตัว
เปนตัวเลขสําหรับตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
แตละตัวลงใน HR Scorecard Template โดยตั้ง
เปนระดับตางๆ ของการบรรลุเปาหมาย (Target
Level) ที่สอดคลองกับ Scorecard ระดับองคกร
• แผนปฏิบัตกิ าร (Action Plan) เพื่อทําให
2. ระบุสิ่งที่ตอ งทําเพื่อบรรลุเปาหมายในรูป
โครงการและงานตางๆ ระบุเปาหมายกิจกรรม/ Scorecard บรรลุตามเปาหมาย
ขั้นตอน ผลผลิต ระยะเวลา และผูรับผิดชอบของ
งานและโครงการแตละรายการ ในแบบรายการ
แผนงานรองรับ
3. นําเสนอรางแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หรือ HR Scorecard และ
แผนงานรองรับตอผูบริหารเพื่อการตัดสินใจ
ยอมรับ ตลอดจนมอบหมายสิ่งที่ตองทํา ทั้ง
โครงการและงานตางๆ ใหแกเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยตั้งเปนเปาหมายการปฏิบัติงานรายบุคคล
และรายทีมยอย

• ความเห็นชอบของฝายบริหารตอแผนกลยุทธ
การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ HR Scorecard
และแผนงานรองรับ
• รายการเปาหมายการปฏิบัติงาน และตัวชีว้ ัด
ผลสําเร็จรายบุคคล และรายทีมยอย (ทีม
โครงการ)

เครื่องมือที่ใช
 HR Scorecard Template และคําอธิบายการกรอก
 แบบรายการแผนงานรองรับ

- 16 ขั้นตอนที่ 8 : ติดตามผลลัพธและดําเนินการปรับปรุง (Performance Tracking and
Improvement)
ติดตามผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่กําหนดขึ้น
เปนประจํา หากมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ ใหรีบดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อใหบรรลุผล
ลัพธตามเปาหมาย
กิจกรรมที่ตอ งดําเนินการ
ผลผลิตที่ได
1. พัฒนาระบบงานประยุกตหรือ Software ที่
• ระบบงานประยุกต หรือ Software ที่จะชวยใน
ชวยติดตามตัวเลขตัวชีว้ ัดผลการดําเนินงานหลัก การบันทึก ติดตาม และรายงานผลความกาวหนา
แตละตัว
2. ผูปฏิบัติงานทําการติดตาม ประเมิน และ
ใสขอมูลตัวเลขลงในระบบงานประยุกตผบู ริหาร
ทําการติดตามผลลัพธที่ปรากฏในรายงานจาก
ระบบงานประยุกต และดําเนินการใหเกิดการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง (โดยการ
สอนงานหรือใหขอมูลปอนกลับ หรือวิเคราะห
ปญหา) เพื่อใหบรรลุผลลัพธตามเปาหมาย

• รายงานผลการปฏิบัติงานและผลลัพธของ
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักแตละตัวตาม
ชวงเวลาที่ผบู ริหารตกลง

เครื่องมือที่ใช
 ระบบงานประยุกตหรือ Software ที่ชว ยติดตามตัวเลขตัวชีว้ ัดผลการดําเนินงานหลักแตละตัว

ขั้นตอนที่ 9 : ประเมินผลลัพธและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Review and
Appraisal)
ประเมินผลลัพธสุดทายของตัวชีว้ ัดผลการดําเนินงานหลักแตละตัวตาม Scorecard
และประเมินผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล และรายทีมยอย

- 17 กิจกรรมที่ตอ งดําเนินการ
ผลผลิตที่ได
• เมื่อถึงกําหนดเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน • รายงานผลลัพธการปฏิบตั งิ านตาม Scorecard
ในรอบป (อาจเปนรายไตรมาสรายครึ่งปหรือราย • รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
ป) ผูบริหารดําเนินการสรุปผลลัพธสุดทายของ และรายทีมยอย
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักแตละตัวตาม
Scorecard และประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล และรายทีมยอย ตามเปาหมายการ
ปฏิบัติงาน (Performance Goal) รายบุคคลและ
รายทีม
เครื่องมือที่ใช
 แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านรายบุคคล และรายทีมยอย
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