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การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหาร 
ทรัพยากรบคุคล (HR Scorecard) 

 

ในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ ที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด สวนราชการจะตองจัดทําแผนกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (Strategic Human Resource Management Plan) 
ซึ่งเปนกระบวนการแรกที่สําคัญที่สุดที่จะสรางความสอดคลองเชิง
ยุทธศาสตรระหวางการบริหารทรัพยากรบุคคลกับเปาหมายยทุธศาสตร
ของสวนราชการ 

นอกจากนี้ การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคลยังเปนการเพิ่มบทบาทของงานบริหารทรัพยากรบุคคลจากการ
มุงเนนเพียงงานประจํา (Routine Work) ซึ่งเปนงานในเชิงรับมาเปน
การวางแผนในเชิงรุก เพื่อหาแนวทางปฏิบัติวากิจกรรมตางๆ ที่
หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดําเนินการอยู เชน การวางแผน
อัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากร การจัดสวัสดิการ จะสามารถชวยให
สวนราชการนั้นๆ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนด
ไวไดอยางไร  โดยการกําหนดกลยุทธและการจัดลําดับความสําคัญ
ของกิจกรรมตางๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น จะเปนปจจัย
สําคัญสําหรับการวางแผนและการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ
ดานบุคคลตอไป 
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 ความหมายของแผนกลยุทธ 

แผนกลยุทธเปนสิ่งที่บอกวาเราอยูตรงไหน เราจะไปทาง
ไหน และเราวางแผนวาจะไปที่จุดนั้นใหสําเร็จไดอยางไร (Where we 
are, where we want to go, and how we plan to get there.)  

การจัดทําแผนกลยุทธ จึงหมายถึง การกําหนดเปาหมาย 
วิธีการที่นําไปสูการบรรลุเปาหมาย รวมถึงกิจกรรมที่หนวยงานตอง
มุงเนนหรือใหความสําคัญ เพื่อเปนแนวทางการจัดสรรทรัพยากรที่มี
อยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกที่เปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง 

 การจัดทําแผนกลยุทธโดยใชเทคนิค Balanced Scorecard  (BSC) 

การจัดทําแผนกลยุทธดวย Balanced Scorecard เปนการ
วางแผนโดยการมองเปนองครวม และแยกแยะองครวมดังกลาว
ออกเปนสวนยอยๆ ที่เรียกวา มุมมอง หรือมิติ (Perspectives) ที่ตาง
สงผลตอกันและกันอยางเปนเหตุเปนผล (Causes and Effects) เพื่อให
ระบบโดยองครวม (System) ซึ่งอาศัยการกําหนดและการติดตามผล
ตามตัวชี้วัด (Performance Measures) ขับดันไปสูผลการปฏิบัติงาน 
(Performance) ที่องคกรตองการในที่สุด 

 ความหมายและประโยชนของ Balanced Scorecard  

Balanced Scorecard (BSC) เปนเครื่องมือชวยในการบริหารงาน
ตามยุทธศาสตรซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาในป คศ. 1990 โดย  Dr. Robert 
Kaplan และ David Norton เพื่อสรางความสมดุลในการวัดความสําเร็จ
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ขององคกรในทุกดาน เมื่อนําไปใชไดระยะหนึ่ง Balanced Scorecard ได
กลายมาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ ที่ชวยสรางความชัดเจนใน
ดานวิสัยทัศนและยุทธศาสตรขององคกร และแปลงทั้งสองสวนลงมา
เปนเปาหมายในการทํางาน ตลอดจนสามารถวัดผลสําเร็จที่จับตองได 
ดังนั้น Balanced Scorecard จึงกลายเปนเครื่องมือที่เปนประโยชนอยาง
ย่ิงสําหรับองคกรสมัยใหม 

Dr. Robert Kaplan และ David Norton กลาวไววา ประโยชน
ที่เดนชัดของ Balanced Scorecard นั้นแบงออกไดเปน 3 ดานหลัก คือ 

 ชวยใหเกิดการมองภาพรวมขององคกร มุงเนนเฉพาะ
เรื่องที่สําคัญและเปนกุญแจท่ีนําไปสูการขับเคล่ือนไปขางหนาของ
องคกร 

 ชวยใหเกิดการเชื่อมโยงของวิธีการใหมๆ ที่นํามาใชใน
องคกรเขาดวยกัน เชน การมุงเนนคุณภาพ การมุงตอบสนองความ
ตองการของลูกคา เปนตน 

 ชวยใหเกิดการยอยตัวชี้วัดทางยุทธศาสตรลงไปในทุก
ระดับ ทําใหตั้งแตผูบริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการแตละคน
มองเห็นไดวา สิ่งที่องคกรตองการจากพนักงานคืออะไร และสิ่งนั้นจะ
ชวยใหองคกรประสบความสําเร็จในภาพรวมไดอยางไร 

จากคํากล าวของ  Dr. Robert Kaplan และ  David Norton 
ขางตน สะทอนใหเห็นวา หากเรานํา Balanced Scorecard มาปรับใชใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ เรียกวา HR Scorecard แลว จะ
กอใหเกิดการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการใน
ภาพรวม โดยมุงเนนเฉพาะปจจัยสําคัญที่สงผลตอองคกร นอกจากนี้ 
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ยังชวยใหวิธีการสมัยใหมในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งหลายที่ถูก
นํามาใชเกิดการเชื่อมโยงตอกัน และที่สําคัญที่สุดคือ ชวยใหบุคลากร
ในสวนราชการเกิดความชัดเจนถึงเปาหมายในงานของตนที่สงผลตอ
ความกาวหนาตามยุทธศาสตรของสวนราชการในภาพรวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2  ความเชื่อมโยงของผลสัมฤทธิท์ี่เกิดจากแผนกลยุทธการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตอผลสัมฤทธิ์ขององคกร 
 

 HR Scorecard  ตามแนวทางของสํานักงาน ก.พ. 

การนําแนวคิดและเทคนิค Balanced Scorecard มาประยุกตใช
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น จําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการ
วิเคราะหและปรับใชใหเหมาะสม ดังนั้น  สํานักงาน ก.พ. จึงไดศึกษา
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และกําหนดกรอบมาตรฐานความสําเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
หรือ HR Scorecard  สําหรับเปนแนวทางแกสวนราชการในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานดังกลาว โดยมี
วัตถุประสงค ดังนี้ 

“เพื่อจัดใหทิศทาง ยุทธศาสตร และแนวปฏิบัติทางดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ตอบสนอง สนับสนุน และเปนไปในแนวทาง
เดียวกันกับยุทธศาสตรของหนวยราชการ โดยใหเกิดการมุงเนน
ผลลัพธ ยุทธศาสตร และการติดตามวัดประเมินผลลัพธอยางตอเนื่อง 
และเพื่อปรับบทบาทงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวน
ราชการ ใหมีความเปนหุนสวนทางกลยุทธ (Strategic Partner) หรือ
สนับสนุนความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการที่
หนวยบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นใหบริการอยู” 

มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวน
ราชการ (Standard for Success) หมายถึง ผลการบริหารราชการดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนเปาหมายสุดทายที่สวนราชการ
ตองบรรลุ โดยสํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดกรอบมาตรฐานความสําเร็จ
ไว 5 มิติ สําหรับเปนแนวทางแกสวนราชการในการบริหารทรัพยากร
บุคคลใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานดังกลาว ดังนี้ 
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ภาพที่ 3   กรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล     

ในราชการพลเรือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบมาตรฐานความสําเร็จ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในราชการพลเรือน
(HR Scorecard)

ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)
 กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตองและทันเวลา 
 ระบบฐานขอมูลถูกตอง เท่ียงตรง ทันสมัย
 สัดสวนคาใชจายของกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลตองบประมาณรายจาย
เหมาะสม สะทอนผลิตภาพ และคุมคา

 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช (HR Automation)

ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alignment)
 นโยบาย แผนงาน และมาตรการดาน HR สอดคลองกับเปาหมาย พันธกิจของ      
สวนราชการและจังหวัด 

 มีการวางแผนและบริหารกําลังคน (Workforce Planning and Management)   
 มีการบริหารกําลังคนกลุมที่มีทักษะและสมรรถนะสูง (Talent Management) 

 มีการสราง พัฒนา และสืบทอดของตําแหนงบริหาร
(Continuity and Replacement Plan) 

คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการทํางาน
(Quality of Work Life)

 ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางานและ
ระบบงาน
 การจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมจาก
สวัสดิการที่กฎหมายกําหนด
 ความสัมพันธอันดีระหวางฝายบรหิารกับขาราชการ
ผูปฏิบัติงาน และระหวางขาราชการและผูปฏิบัติงาน
ดวยกัน

ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HRM Program Effectiveness)

 การรักษาขาราชการที่จําเปนตอการบรรลุเปาหมาย
 ความพึงพอใจของขาราชการตอนโยบาย มาตรการการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

 การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนา
 การมีระบบการบริหารผลงาน และมีวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงเชื่อมโยงกับผลตอบแทน 

ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Accountability)

 การรับผิดชอบตอการตัดสินใจ และผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
และการดําเนินการทางวินัย บนหลักการของความสามารถ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักมนุษยธรรม

 ความโปรงใสของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและความพรอมใหมีการตรวจสอบ

กรอบมาตรฐานความสําเร็จ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในราชการพลเรือน
(HR Scorecard)
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 ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางานและ
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 การจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมจาก
สวัสดิการที่กฎหมายกําหนด
 ความสัมพันธอันดีระหวางฝายบรหิารกับขาราชการ
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 การมีระบบการบริหารผลงาน และมีวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงเชื่อมโยงกับผลตอบแทน 

ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Accountability)

 การรับผิดชอบตอการตัดสินใจ และผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
และการดําเนินการทางวินัย บนหลักการของความสามารถ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักมนุษยธรรม

 ความโปรงใสของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและความพรอมใหมีการตรวจสอบ
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มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยทุธศาสตร 

   
หมายถึง การที่สวนราชการมีแนวทางและวิธีการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลดังตอไปนี้  
(ก) สวนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคลองและสนับสนุนให
สวนราชการบรรลุพันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

(ข) สวนราชการมีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ “กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่
เหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนของ
สวนราชการทั้งในปจจุบันและในอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลังคน 
(Workforce Analysis) สามารถระบุชองวางดานความตองการกําลังคนและ
มีแผนเพื่อลดชองวางดังกลาว 

(ค) สวนราชการมีนโยบาย  แผนงาน  โครงการและ
มาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูดใหไดมา พัฒนา 
และรักษาไวซึ่งกลุมขาราชการ และผูปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือ
สมรรถนะสูง ซึ่งจําเปนตอความคงอยูและขีดความสามารถในการ
แขงขันของสวนราชการ (Talent Management) 

(ง) สวนราชการมีแผนการสรางและแผนการพัฒนา
ผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสรางความตอเนื่องในการบริหาร
ราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผูนําปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและ
สรางแรงบันดาลใจใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผล
การปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 
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มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
(HR Operational Efficiency) 

 
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของสวนราชการ (HR Transactional Activities) มีลักษณะดังตอไปนี้  
(ก) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

สวนราชการ เชน การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา 
การเลื่อนข้ันเล่ือนตําแหนง การโยกยาย และกิจกรรมดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกตองและทันเวลา (Accuracy and 
Timeliness)  

(ข) สวนราชการมีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีความถูกตอง เที่ยงตรง ทันสมัย และนํามาใชประกอบการ
ตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจริง  

(ค) สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตองบประมาณรายจายของสวนราชการ มีความ
เหมาะสม  และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร  (HR Productivity) 
ตลอดจนความคุมคา (Value for Money)  

(ง) มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เพื่อ
ปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)  
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มิติที่ 3 
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
(HRM Program Effectiveness) 

  
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ กอใหเกิดผลดังตอไปนี้  
(ก) การรักษาไวซึ่งขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งจําเปนตอ

การบรรลุเปาหมาย พันธกิจของสวนราชการ (Retention)  
(ข) ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากร ผูปฏิบัติงาน ตอ

นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการ 

(ค) การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริมใหมีการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
ค ว า ม รู  (Development and Knowledge Management) เ พื่ อ พั ฒ น า
ขาราชการและผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ
การบรรลุภารกิจและเปาหมายของสวนราชการ 

(ง) การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) 
ที่เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุมคา มีระบบหรือวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกตางและ
จัดลําดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออื่น
ไดอยางมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความ
เขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและ
ผลงานของทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของสวนราชการ 
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มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
หมายถึง การที่สวนราชการจะตอง 
(ก) รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจ

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการดําเนินการดานวินัย 
โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม 
และหลักสิทธิมนุษยชน  

(ข) มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

ทั้งนี้ จะตองกําหนดใหความพรอมรับผิดดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแทรกอยูในทุกกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการ 
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มิติที่ 5 
คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการ
ทํางาน 

 
หมายถึง การที่สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ

และมาตรการ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและ
บุคลากรภาครัฐ ดังนี้  

(ก) ข า ราชการและผู ปฏิบั ติ ง านมีความพึ งพอใจต อ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ระบบงานและบรรยากาศการทํางาน 
ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารราชการ
และการใหบริการแกประชาชน ซึ่งจะสงเสริมใหขาราชการและ
ผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยางเต็มที่ โดยไมสูญเสียรูปแบบการใช
ชีวิตสวนตัว  

(ข) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่
ไมใชสวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม
สอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ  

(ค) มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของ
สวนราชการกับขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงาน และในระหวาง
ขาราชการและผูปฏิบัติงานดวยกันเอง  
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ภาพที่ 4  ความเชื่อมโยงระหวางเปาหมายการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกับเปาหมายการบริหารราชการ 

 

 การบริหารทรพัยากรบุคคลเกิดผลกระทบตอความสําเร็จขององคกร
 ขาราชการไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและมีคุณภาพชีวติที่ดี 
 มีความพรอมรับผิดตอการตัดสินใจและความโปรงใสในกระบวนการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 การบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปตามหลักคุณธรรมและกรอบของกฎหมาย 

กรอบการพัฒนาการปฏิบัติราชการ
เปาหมายการบริหารราชการตามหลักบริหาร 

กิจการบานเมืองที่ดี 

กรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR Scorecard Standard for Success) 

มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร 
• ผลสําเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติ

ราชการ   
มิติที่ 2  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ

ราชการ 
• การลดคาใชจาย  
• การลดระยะเวลาการใหบริการ  

มิติที่ 3  มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
• คุณภาพการใหบริการ  
• การปองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 
มิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาองคการ 

• การบริหารความรูในองคกร 
• การจัดการสารสนเทศ 
• การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

1. เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง

ภารกิจของรัฐ 
4. ไมมีข้ันตอนการปฏบิติัเกินความจําเปน 
5. มีการปรบัปรุงภารกจิของสวนราชการให

ทันตอสถานการณ 
6. ประชาชนไดรับการอาํนวยความสะดวกและ

ไดรับการตอบสนองความตองการ 
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยาง

สม่ําเสมอ 

มิติที่ 1 มิติดานความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร   
มิติที ่2 มิติดานประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบคุคล 
มิติที ่3 มิติดานประสิทธผิลของการบรหิารทรัพยากรบคุคล 
มิติที่ 4 มิติดานความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
มิติที ่5 มิติดานคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 




