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การดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

กระบวนการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและการติดตามประเมินผลมีข้ันตอนหลัก ๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิม
ดําเนินการจางที่ปรึกษา 

(เลือกจากศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย  
ก.คลัง) เพ่ือชวยในกระบวนการตาม

ข้ันตอนของ สํานักงาน ก.พ.

ดําเนินการตามขั้นตอน
การจัดทาํแผนกลยุทธการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและติดตามประเมนิผล   
(9 ขั้นตอน)

จบขัน้ตอน

สัมมนากอนเริ่มกระบวนการ เพ่ือ 
 สรางความมุงมั่นในการทํางานรวมกัน
 ทําความเขาใจแนวคิดและวิธีการจัดทํา 
แผนกลยุทธ
 จัดทําปฏิทินการทํางาน

(คณะทํางานรวมกับที่ปรึกษาภายนอก)

แตงต้ังผูรับผิดชอบ และจัดสรร
งบประมาณดําเนินการเร่ิม

ดําเนินการจางที่ปรึกษา 
(เลือกจากศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย  
ก.คลัง) เพ่ือชวยในกระบวนการตาม
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ดําเนินการตามขั้นตอน
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สัมมนากอนเริ่มกระบวนการ เพ่ือ 
 สรางความมุงมั่นในการทํางานรวมกัน
 ทําความเขาใจแนวคิดและวิธีการจัดทํา 
แผนกลยุทธ
 จัดทําปฏิทินการทํางาน

(คณะทํางานรวมกับที่ปรึกษาภายนอก)

สัมมนากอนเริ่มกระบวนการ เพ่ือ 
 สรางความมุงมั่นในการทํางานรวมกัน
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แผนกลยุทธ
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(คณะทํางานรวมกับที่ปรึกษาภายนอก)

แตงต้ังผูรับผิดชอบ และจัดสรร
งบประมาณดําเนินการ
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 แตงต้ังผูรับผิดชอบและจัดสรรงบประมาณ 

1.1   ผูรับผิดชอบ 
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลประสบผลสํ า เร็ จ  จํ า เปนตองมีการกํ าหนด
ผูรับผิดชอบการดําเนินงานที่ชัดเจน  โดยจัดทําคําสั่ งแตงตั้ ง
คณะทํางานเปนทางการ  องคประกอบของคณะทํางานควร
ประกอบดวยหัวหนาสวนราชการ คณะผูบริหาร ผูอํานวยการหรือ
หัวหนาหนวยงานหลัก (Line Managers) ผูรับผิดชอบการพัฒนาระบบ
ราชการของหนวยงาน (ก.พ.ร) ผูรับผิดชอบดานการจัดทําแผน และ
หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่ เปนกรรมการและเลขานุการ               
โดยคณะทํางานจะทําหนาที่ยกรางแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคลตามขั้นตอนที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด หรือปรับข้ันตอนการ
ดําเนินงานตามความเหมาะสม  

ในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลให
ประสบความสําเร็จนั้น เงื่อนไขความสําเร็จที่สําคัญที่สุดคือ การเขามา
มีสวนรวมและการผลักดันจากหัวหนาสวนราชการและคณะผูบริหาร
ของหนวยงาน ซึ่งตองเปนผูกําหนดเปาหมายและทิศทางที่ชัดเจนของ
องคกรอันเปนหัวใจสําคัญของแผนกลยุทธ ดังนั้น ผูบริหารของ
หนวยงานจึงควรเขามามีสวนรวมตั้งแตเริ่มตน และรวมรับทราบ
ข้ันตอนตางๆ รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนํา และพิจารณาใหความ
เห็นชอบในประเด็นตางๆ ที่ตองการการตัดสินใจ 
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ขอแนะนํา 
ใ น ท า ง ปฏิ บั ติ  ก า ร นั ด ป ร ะ ชุ ม คณ ะทํ า ง า นที่

ประกอบดวยผูบริหารระดับสูงอาจกระทําไดยาก จึงอาจจัดตั้ง
คณะทํางานแยกเปน 2 คณะ คือ 1) คณะกรรมการอํานวยการ ซึ่ง
ประกอบดวยหัวหนาสวนราชการ คณะผูบริหาร ผูอํานวยการหรือ
หัวหนาหนวยงานหลัก (Line Managers) และหัวหนาหนวยงานการ
เจาหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการ ทําหนาที่ใหแนวทาง กํากับ
ดูแล ใหความเห็นชอบและอนุมัติแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคล และ 2) คณะทํางานยกรางแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคล ประกอบดวย ผูบริหารที่ไดรับมอบหมาย ผูอํานวยการหรือ
หัวหนาหนวยงานหลัก (Line Managers) ผูรับผิดชอบการพัฒนาระบบ
ราชการของหนวยงาน (ก.พ.ร) ผูรับผิดชอบดานการจัดทําแผน และ
หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการ ทํา
หนาที่ยกรางแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

    

1.2   งบประมาณดําเนินการ 
รายการคาใชจายหลักในการดําเนินการโครงการ

ประกอบดวย คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนา และคาจางที่ปรึกษา 
ซึ่งสวนราชการจําเปนตองตั้งงบประมาณลวงหนาไวกอน 

คาใชจายในการประชุมสัมมนานั้น ข้ึนอยูกับจํานวน
ครั้งและสถานที่ที่สวนราชการจะจัดขึ้น โดยพิจารณาจํานวนครั้งใน
การจัดการประชุมจากขั้นตอนการจัดทําและติดตามประเมินผลแผน
กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งในบางขั้นตอนระบุใหมีการจัด
ประชุมคณะทํางานเพื่อใหไดผลผลิตที่กําหนดไว  
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สําหรับคาใชจายในการจางที่ปรึกษานั้น สวนราชการ
สามารถจัดทําขอบเขตงานของที่ปรึกษาไดตามขั้นตอนการจัดทําแผน
กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลและนําเสนอใหที่ปรึกษาพิจารณา
เสนอราคาคาใชจายมาให หรือสวนราชการสามารถพิจารณา
คุณสมบัติของที่ปรึกษาและใชระเบียบการเบิกจายคาจางสําหรับที่
ปรึกษาเปนฐานในการคํานวณคาจางได 
 

  ดําเนินการจางที่ปรึกษา 
 

ในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น มี
ข้ันตอนที่จําเปนตองอาศัยทักษะและเทคนิคเฉพาะบางประการ 
เพื่อใหไดผลผลิตตามขั้นตอนที่กําหนดไว ดังนั้น จึงควรดําเนินการจัด
จางที่ปรึกษาโครงการ เพื่อชวยดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ  ที่
ปรึกษาที่สวนราชการจะจัดจางควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

1) เปนองคกรผูประกอบอาชีพที่ปรึกษา ทั้งในรูปของบริษัท
จํากัดและหางหุนสวนจํากัด ที่จดทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาไวกับศูนย
ขอมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง 

2) เปนที่ปรึกษาอิสระซึ่งมีสัญชาติไทย ไมข้ึนตรงกับองคกร
ที่ปรึกษาใด ๆ และไดจดทะเบียนที่ปรึกษาไวกับศูนยขอมูลที่ปรึกษา
ไทย กระทรวงการคลัง 

3) เปนบริษัทที่ปรึกษา/ที่ปรึกษาที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล การพัฒนาองคการ 
การประเมินผล การฝกอบรม ตลอดจนการจัดและประเมินผลดวย
เทคนิค RBM, Balanced Scorecard และ HR Scorecard 
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4) นอกจากความรูความเชี่ยวชาญในหลักวิชาการ เทคนิค 
วิธีการเกี่ยวกับเครื่องมือเพิ่มศักยภาพทางการบริหารแลว ที่ปรึกษา
จะตองมีทักษะในการเปนผูนํากลุมและสามารถใชเทคนิคเครื่องมือ 
(Management tools) ตางๆ ที่ใชในการประชุมระดมสมอง การวิเคราะห
ทางเลือกและการตัดสินใจ เชน Gap Analysis, Decision Mapping 
Strategy Framework ฯลฯ เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมกลุมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ สวนราชการอาจใชแบบประเมินคุณสมบัติในการเปนที่
ปรึกษาโครงการ HR Scorecard ตามเครื่องมือที่ 1 ในภาคผนวก  
 

 จัดสัมมนากอนเริ่มกระบวนการ 
 

กอนเริ่มดําเนินการตามขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และติดตามประเมินผล ฝายเลขานุการ
คณะทํางานควรจัดใหมีการประชุมสัมมนาคณะทํางาน (Kick Off 
Meeting) เพื่อสรางความมุงมั่นในการทํางานรวมกัน รวมทั้งสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการจัดทําแผนกลยุทธ บทบาทการ
ทํางานของคณะทํางานของสวนราชการและที่ปรึกษา ตลอดจน
เปาหมายผลผลิตที่ตองการ (เชน แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่เชื่อมโยงกับเปาหมายยุทธศาสตรของสวนราชการ การมี
สวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การเรียนรูเทคนิค/ประสบการณรวมกัน การทํางาน
เชิงรุก ฯลฯ) และรวมกันจัดทํา “แผนการเดินทางของโครงการ” โดย
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จัดทําเปนปฏิทินการทํางานตั้งแตขั ้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดทาย 
ตามตัวอยางในเครื่องมือที่ 2 ในภาคผนวกทายเลม ซึ่งแผนการ
เดินทางของโครงการดังกลาวจะเปนเคร่ืองมือสําคัญที่ชวยใหการ
ทํางานไดผลผลิตในระยะเวลาที่กําหนด 
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ดําเนินการตามขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและติดตามประเมินผล 

 
ข้ันตอนการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร

บุคคลและติดตามประเมินผล ประกอบดวยขั้นตอนหลักๆ 9 ข้ันตอน 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิเคราะหความ
ตองการของผูมีสวนได

เสียประโยชน

1. วิเคราะหความ
ตองการของผูมีสวนได

เสียประโยชน 2. วิเคราะหสวนตาง
ผลการปฏิบัติงาน

ดาน HR

2. วิเคราะหสวนตาง
ผลการปฏิบัติงาน

ดาน HR

3. กําหนดประเด็น
กลยุทธทางดาน HR3. กําหนดประเด็น

กลยุทธทางดาน HR

4. กําหนดปจจัยหลัก
แหงความสําเร็จ
ทางดาน HR

4. กําหนดปจจัยหลัก
แหงความสําเร็จ
ทางดาน HR

5. กําหนดตัวชีวั้ดผล
การดําเนินงานหลัก

ทางดาน HR

5. กําหนดตัวชีวั้ดผล
การดําเนินงานหลัก

ทางดาน HR

6. สํารวจขอมูล
ทางดาน HR ทีมี่อยู

ในปจจุบัน 

6. สํารวจขอมูล
ทางดาน HR ทีมี่อยู

ในปจจุบัน 

7. ตั้งเปาหมาย 
แผนงานรองรับ และ
เปาหมายลดหลั่น

7. ตั้งเปาหมาย 
แผนงานรองรับ และ
เปาหมายลดหลั่น

8. ติดตามผลลัพธ 
และดําเนินการ

ปรับปรุง

8. ติดตามผลลัพธ 
และดําเนินการ

ปรับปรุง

9. ประเมินผลลัพธ 
และประเมินผล
ปฏิบัติงาน

9. ประเมินผลลัพธ 
และประเมินผล
ปฏิบัติงาน

(7). ทบทวนราง
แผนกลยุทธฯ

(7). ทบทวนราง
แผนกลยุทธฯ

(7). นําเสนอ
แผนกลยุทธฯ 
(7). นําเสนอ
แผนกลยุทธฯ 

1. วิเคราะหความ
ตองการของผูมีสวนได

เสียประโยชน

1. วิเคราะหความ
ตองการของผูมีสวนได

เสียประโยชน 2. วิเคราะหสวนตาง
ผลการปฏิบัติงาน

ดาน HR

2. วิเคราะหสวนตาง
ผลการปฏิบัติงาน

ดาน HR

3. กําหนดประเด็น
กลยุทธทางดาน HR3. กําหนดประเด็น

กลยุทธทางดาน HR

4. กําหนดปจจัยหลัก
แหงความสําเร็จ
ทางดาน HR

4. กําหนดปจจัยหลัก
แหงความสําเร็จ
ทางดาน HR

5. กําหนดตัวชีวั้ดผล
การดําเนินงานหลัก

ทางดาน HR

5. กําหนดตัวชีวั้ดผล
การดําเนินงานหลัก

ทางดาน HR

6. สํารวจขอมูล
ทางดาน HR ทีมี่อยู

ในปจจุบัน 

6. สํารวจขอมูล
ทางดาน HR ทีมี่อยู

ในปจจุบัน 

7. ตั้งเปาหมาย 
แผนงานรองรับ และ
เปาหมายลดหลั่น

7. ตั้งเปาหมาย 
แผนงานรองรับ และ
เปาหมายลดหลั่น

8. ติดตามผลลัพธ 
และดําเนินการ

ปรับปรุง

8. ติดตามผลลัพธ 
และดําเนินการ

ปรับปรุง

9. ประเมินผลลัพธ 
และประเมินผล
ปฏิบัติงาน

9. ประเมินผลลัพธ 
และประเมินผล
ปฏิบัติงาน

(7). ทบทวนราง
แผนกลยุทธฯ

(7). ทบทวนราง
แผนกลยุทธฯ

(7). นําเสนอ
แผนกลยุทธฯ 
(7). นําเสนอ
แผนกลยุทธฯ 
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 ขั้นตอนที่ 1 :  วิเคราะหความตองการของผูมีสวนได
เสียประโยชน (Diagnose Stakeholders 
Needs)   

คําอธิบาย 
รวบรวมขอมูลจากผูมีสวนไดเสียประโยชนในการบริหารทรัพยากร

บุคคลในสวนราชการ ไดแก หัวหนาสวนราชการ คณะผูบริหาร ผูบริหารหนวยงาน
หลักที่รับผิดชอบเปาหมายความสําเร็จตามยุทธศาสตร โดยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ  

 ทิศทาง เปาหมายยุทธศาสตรของสวนราชการ    
 ประเด็นทาทายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สวนราชการตอง
เผชิญทั้งในปจจุบันและอนาคต  

 ปญหาดานทรัพยากรบุคคลที่หนวยงานหลักกําลังเผชิญอยู 
 สถานภาพปจจุบันของสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของ
ขาราชการ  

 เครื่องมือในการบริหารจัดการที่หนวยงานหลักใชอยูในปจจุบัน และ
ที่จะใชในอนาคต 

 ความคาดหวังตองานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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กิจกรรมที่ตองดําเนินการ ผลผลิตที่ได 
1. ที่ปรึกษาและฝายเลขาฯคณะทํางาน
รวมกันระบุผู มีส วนได เสียในการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล (กลาวคือ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลตอง
สนับสนุนสวนงานใดบาง เพ่ือใหสวน
งานเหลานั ้นบรรล ุผลสัมฤทธิ ์ตาม
ยุทธศาสตรที่กําหนดไว) 

• กลุมเปาหมาย และบุคคลที่
ตองเก็บขอมูล 

 

2. ที่ปรึกษาและหัวหนาหนวยงานการ
เ จ า ห น า ที่  ( ห รื อ เ ล ข า นุ ก า ร
คณะทํางาน) สัมภาษณผูมีสวนไดเสีย
เปนรายบุคคลหรือจัดประชุมกลุม 
(Focus group) ตามตัวอยางประเด็น
คําถามในเครื่องมือที่ 3 ในภาคผนวก 

• บันทึกผลการสัมภาษณ หรือ
ผลการประชุมกลุมในประเด็น
ตางๆ 

เคร่ืองมือที่ใช 
 เครื่องมือที่ 3 ตารางประเด็นคําถามเพื่อวิเคราะหทิศทาง/ความ
คาดหวังดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการในระยะ 1-3 ป 
ขางหนา 
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 ขั้นตอนที่ 2 :  วิเคราะหสวนตางผลการปฏิบัติงานดาน 
HR (Gap Analysis) 

คําอธิบาย 
หาชองวางผลการปฏิบัติงาน (Performance Gap) ดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการในปจจุบันและอนาคต โดยนําผลสรุปจากการ
วิเคราะหความคาดหวังของหัวหนาสวนราชการ คณะผูบริหาร ผูบริหารหนวยงาน
หลัก ที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาสรางแบบสํารวจ เพ่ือใหบุคคลที่ใหขอมูลดังกลาวให
ความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งวา ประเด็นที่คาดหวังมีความสําคัญมากนอยเพียงใดใน
ระยะ 1-3 ปขางหนา และในปจจุบันสวนราชการของตนดําเนินการในประเด็น
เหลานั้นไดดีเพียงใด แลวนํามาคํานวณหาผลตาง 
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กิจกรรมที่ตองดําเนินการ ผลผลิตที่ได 
1. ที่ปรึกษาและฝายเลขาฯคณะทํางานนํา

ประเด็นตาง ๆ จากการสัมภาษณหรือ
ประชุมกลุม มารวมประเด็นที่สอดคลอง
หรือเหมือนกัน โดยพยายามใหมีจํานวน
ประเด็นใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได แลว
จัดเรียงใหเปนประเด็นคําถามสําหรับการ
สรางเปนเครื่องมือการสํารวจ   

• เครื่องมือการสํารวจความ
คิดเห็นที่ใชระดับคะแนน 
(Rating Scale) สําหรับ
ประเมินและวดัขนาดของ
สวนตาง (Gap) ตามเครื่องมือ
ที่ 4 

2. ฝายเลขาฯ คณะทํางานดําเนินการแจก
แบบสอบถามใหบุคคลตางๆ ในขั้นตอนที่ 
1 แลวรวบรวมกลับคืนมาประมวลผลโดย
การหาคาเฉลี่ยความแตกตางของแตละ
ประเด็น ที่ เรียกวา “สวนตาง” และจัด
เรียงลําดับประเด็นที่สําคัญมากไปหานอย   

• รายงานวิเคราะหผลการสํารวจ  
โดยระบุอยางชัดเจนวา 
ประเด็นใดมีสวนตางระหวาง
ความสําคัญและสถานภาพ
ปจจุบันบาง โดยเรียงจากมาก
ไปหานอย ประเด็นที่มีสวน
ตางมากคือประเด็นที่ควร
มุงเนนและใหความสําคัญ 
(Focus) 

เคร่ืองมือที่ใช 
  เครื่องมือที่ 4  แบบสํารวจความคิดเห็น 
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 ขั้นตอนที่ 3 : กําหนดประเด็นกลยุทธทางดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  (Strategic 
Imperatives) 

คําอธิบาย 
หัวหนาสวนราชการ คณะผูบริหาร ผูบริหารหนวยงานหลักและ

หนวยงานการเจาหนาที่ รวมกันกําหนดประเด็นกลยุทธ (Strategic Imperatives)  
โดยใชขอมูลที่มีอยูแลวจากการวิเคราะหองคกรเพื่อกําหนดยุทธศาสตรขององคกร  
และขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 โดยพิจารณาประกอบกันวาประเด็นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใดที่มีความสําคัญมากที่สุดตอความสําเร็จขององคกรในระยะ 1-3 ป  
แลวนํามากําหนดเปนประเด็นกลยุทธใน Scorecard เชน การปรับคานิยม ทัศนคติ
และวัฒนธรรมในการทํางานของขาราชการ  การสรางความเปนมืออาชีพ การพัฒนา
ระบบการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจนและตอเน่ือง  ทั้งน้ี ประเด็นกลยุทธที่เปน
ขอบังคับตัดออกไมได ไดแกประเด็นที่รับมาจาก Scorecard ระดับองคกร ในมิติที่
เกี่ยวของกับคน 
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กิจกรรมที่ตองดําเนินการ ผลผลิตที่ได 
1. ฝายเลขาฯคณะทํางานนําประเด็นยุทธศาสตร

ที่ ไดจากฝายบริหาร  รวมกับประเด็น
คําถามที่มีผลตางระหวางความสําคัญและ
สถานภาพปจ จุบันสู ง  มา จัดทํ า เปน
รายการประเด็นกลยุทธ   

• รายการประเด็นกลยุทธ 
(Strategic Imperatives) 
ทางดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององคกร
ที่รวบรวมไดทั้งหมด 

2. จัดประชุมคณะทํ างานเพื่ อ พิจารณา
คัดเลือกประเด็นกลยุทธดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลโดยพิจารณาวาจะมุงทํา
อะไรในภาพรวม เพ่ือใหสวนราชการบรรลุ
เปาหมายทางผลการปฏิบัติงาน แกปญหา
ในสวนราชการ และตอบสนองตอความ
คาดหวังของผูปฏิบัติงานในสายงานหลัก 
โดยที่ปรึกษาทําหนาที่เปน Facilitator  

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. เขียนประเด็นกลยุทธที่คัดเลือกไดใหสั้น 
กระชับชัดเจน และระบุใหชัดวาตองการให
เกิดผลสัมฤทธิ์ใด และปญหาใดตองไดรับ
การแกไข  

ทั้งนี้  อาจใชหลัก80/20 ชวยในการ
กําหนดจํานวนประเด็นที่จะคัดเลือกเปน
ประเด็นกลยุทธ 

• รายการประเด็นกลยุทธ 
(Strategic Imperatives) 
ทางดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ     
สวนราชการ ที่กําหนดให
เปนจุดเนนทีส่ําคัญใน          
1-3 ปขางหนา 

เคร่ืองมือที่ใช 

  เครื่องมือที่ 5  ตัวอยางรายการประเด็นกลยุทธ (Strategic Imperatives)   
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 ขั้นตอนที่ 4 : กําหนดปจจัยหลักแหงความสําเร็จ
ทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Critical Success Factors) 

คําอธิบาย 
วิ เคราะหหาเหตุปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (CSFs) ที่จะนําไปสู

ผลสัมฤทธิ์ของประเด็นกลยุทธแตละตัว  โดยนํารายการประเด็นกลยุทธมา
วิเคราะหวา ภายใตกรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 
มิติ ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดขึ้นนั้น งานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลจะทํา
อะไรใหเกิดขึ้นบาง หรือจะนําสงผลผลิตอะไร (Deliverables) เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่  
สวนราชการตองการ และปจจัยหลักแหงความสําเร็จเหลานั้น มีความสัมพันธเชิง
เหตุและผลตอกันไดอยางไร ภายใตกรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 5 มิติ 
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กิจกรรมที่ตองดําเนินการ ผลผลิตที่ได 
1. จัดประชุมคณะทํางาน (ตอเน่ืองกับขั้นตอนที่ 

3 ) เ พ่ื อกํ า หนดป จ จั ยหลั กที่ จ ะ นํ า ไ ปสู
ความสําเร็จของประเด็นกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในแตละประเด็น  โดย  
ที่ปรึกษาทําหนาที่เปน Facilitator ใชเทคนิค 
Force Field Analysis (เครื่องมือที่ 6) 

• รายการปจจัยหลักแหง
ความสําเร็จทางดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  

 
 
 

2. นํารายการปจจัยหลักแหงความสําเร็จ มาจัด
วางในภาพกรอบมาตรฐานความสําเร็จดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ (เครื่องมือที่ 
7) แลวระดมสมองเพื่อวิเคราะหความเชื่อมโยง
ระหวาง CSF ที่เปนเหตุนําไปสู CSF ที่เปนผล 

• แผนที่กลยุทธ 

เคร่ืองมือที่ใช 
 เครื่องมือที่ 6  Force Field Analysis 
 เครื่องมือที่ 7  การจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategy Map) 
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 ขั้นตอนที่ 5 : กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทางดาน 
HR (Key Performance Indicators) 

คําอธิบาย 
นําปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (CSFs) แตละตัว มากําหนดรายการตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานหลักที่สําคัญ (KPIs) พรอมทั้งกําหนดน้ําหนักของตัวชี้วัดแตละตัว  
โดยเชื่อมโยงอยางเปนเหตุเปนผลกับปจจัยหลักแหงความสําเร็จแตละตัว 

กิจกรรมที่ตองดําเนินการ ผลผลิตที่ได 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน (จัดรวม

กับขั้นตอนที่ 3,4) เลือก CSFs ที่สวนราชการ
จําเปนตองดําเนินการใหบรรลุใน 1 ปขางหนา 
กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักสําหรับ
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จแตละตัว   

• รายการตัวชี้วดัผลการ
ดําเนินงานสําหรับปจจัย
หลักแหงความสําเร็จ      
แตละตวั 

2. นํา CSFs ทุกตัวที่เลือกมาใสลงใน Scorecard 
Template ใหตรงกับมิติที่ CSFs ดังกลาวสังกดัอยู
ในแผนที่กลยุทธ  และกําหนดตัวชี้วัดใหแก 
CSFs แตละตัว โดยพิจารณาใหเปนตัวชี้วัดที่
สามารถวัดประเมินเปนตัวเลขได (ตามหลัก 
SMART : Specific, Measurable, Achievable, Relevant, 
Timely) และควรติดตามความกาวหนาไดดวย
การใชฐานขอมูล  

• HR Scorecard Template ที่
บรรจุปจจัยหลักแหง
ความสําเร็จ และตวัชีว้ัด  

เคร่ืองมือที่ใช 
 เครื่องมือที่ 8  HR Scorecard Template และคําอธิบายการกรอก 
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 ขั้นตอนที่ 6 :  สํารวจขอมูลทางดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีอยูในปจจุบัน  
(Identify Performance Baseline) 

คําอธิบาย 
ดําเนินการสํารวจเพื่อใหไดรายการขอมูลที่สามารถใชประเมินผลสําเร็จ

ของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักแตละตัววา ปจจุบันมีคาเทาไหร เพ่ือเปนคา
พ้ืนฐาน (Baseline) ในการตั้งคาเปาหมายของตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดนั้น (ไมควรทําไดต่ํากวา Baseline) หากไมมีขอมูลหรือ
สวนราชการยังไมเคยดําเนินการตามตัวชี้วัดนั้นมากอน ใหระบุวา Unknown 

กิจกรรมที่ตองดําเนินการ ผลผลิตที่ได 
1. สํารวจรายการขอมูลที่เกี่ยวของกับการ

บริหารทรัพยากรบุคคลวา จะสามารถ
นํามาใชเปนหลักฐานสําหรับการประเมิน
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานใน Scorecard ได
หรือไม 

• รายการขอมูลที่สามารถใช
ป ร ะ เ มิ น ผ ล สํ า เ ร็ จ ข อ ง
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
หลักได 

2. ประเมินสถานภาพปจจุบันของตัวชี้วัดผล
การดําเนินงานหลักแตละตัว  

• ตัว เลขเพื่ อ ใชกํ าหนดค า
เปาหมายของ KPI แตละตัว
ในเ ชิงการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานตาม  KPI น้ัน  

เคร่ืองมือที่ใช 
- 

 
 



คูมือการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรพัยากรบุคคล 36 

 ขั้นตอนที่ 7 :  ตั้งเปาหมาย แผนงานรองรับ และ
เปาหมายลดหลั่น (Target Setting, Action 
Planning and Performance Cascading) 

คําอธิบาย 

กําหนดคาเปาหมาย (Target) ของผลการปฏิบัติงานที่สวนราชการ
ตองการเปนตัวเลขสําหรับตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักแตละตัว กําหนดแผนงาน
รองรับ (Initiatives/Action Plan) เพ่ือทําใหเปาหมายที่ตั้งไวบรรลุผลสําเร็จ รวมทั้ง
กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน (ควรเลือกทําเฉพาะแผนงาน/โครงการที่
สําคัญกอน ไมควรเลือกทําทั้งหมด เพราะอาจประสบปญหาในเรื่องการจัดสรร
อัตรากําลังและทรัพยากร จึงควรจัดลําดับความสําคัญและเลือกทําในสิ่งที่จําเปน
กอน) 
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กิจกรรมที่ตองดําเนินการ ผลผลิตที่ได 
1. จัดประชุมคณะทํางานอีกครั้ง เพ่ือนําขอมูล  

จากขั้นตอนที่ 6 มากําหนดคาเปาหมาย
เ ป น ตั ว เ ล ข  สํ า ห รั บ ตั ว ชี้ วั ด ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ง านหลั ก แต ล ะ ตั ว  ล ง ใน  HR 
Scorecard Template โดยตั้งเปนระดับตางๆ 
ของการบรรลุ เป าหมาย  (Target Level)  
ที่สอดคลองกับ Scorecard ระดับองคกร 

• ระดับของการบรรลุเปาหมาย 
(Target Level) สําหรับตวัชีว้ดั
ผลการดําเนินงานหลัก         
แตละตวั 

2. ระบุสิ่งที่ตองทําเพื่อบรรลุเปาหมายในรูป
โครงการและงานตางๆ ระบุเปาหมาย 
กิจกรรม/ขั้นตอน ผลผลิต ระยะเวลา และ
ผู รับผิดชอบของงานและโครงการแตละ
รายการ ในแบบรายการแผนงานรองรับ 

• แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
เพ่ือทําให Scorecard บรรลุตาม
เปาหมาย  

3 .  นํ า เสนอร างแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หรือ HR Scorecard  และ
แผนงานรองรั บต อผู บ ริ หาร เพื่ อการ
ตัดสินใจยอมรับ ตลอดจนมอบหมายสิ่งที่
ตองทํา ทั้งโครงการและงานตาง ๆ ใหแก
เจาหนาที่ผู รับผิดชอบดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยตั้งเปนเปาหมายการ
ปฏิบัติงานรายบุคคลและรายทมียอย    

• ความเห็นชอบของฝายบริหาร
ตอแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุ คคล  หรือ  HR 
Scorecard และแผนงานรองรับ 

• รายการเปาหมายการ
ปฏิบัติงาน และตวัชีว้ัด
ผลสําเร็จรายบุคคล และราย
ทีมยอย (ทีมโครงการ) 

เคร่ืองมือที่ใช 

 เครื่องมือที่ 8  HR Scorecard Template และคําอธิบายการกรอก 
 เครื่องมือที่ 9  แบบรายการแผนงานรองรับ 
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 ขั้นตอนที่ 8 :  ติดตามผลลัพธและดําเนินการปรับปรุง
(Performance Tracking and Improvement) 

คําอธิบาย 
ติดตามผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่

กําหนดขึ้นเปนประจํา หากมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ ใหรีบดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขเพ่ือใหบรรลุผลลัพธตามเปาหมาย 

กิจกรรมที่ตองดําเนินการ ผลผลิตที่ได 
1. พัฒนาระบบงานประยุกตหรือ Software ที่

ช ว ยติ ด ต ามตั ว เ ล ขตั ว ชี้ วั ด ผ ลก า ร
ดําเนินงานหลักแตละตัว   

• ระบบงานประยุกต  หรือ 
Software ที่ จ ะ ช ว ย ในกา ร
บันทึก ติดตาม และรายงาน
ผลความกาวหนา  

2. ผูปฏิบัติงานทําการติดตาม ประเมิน และ
ใสขอมูลตัวเลขลงในระบบงานประยุกต 
ผูบริหารทําการติดตามผลลัพธที่ปรากฏใน
รายงานจากระบบงานประยุกต  และ
ดํ า เนิ นการ ให เกิ ดการปรั บปรุ งการ
ปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง (โดยการสอนงาน 
หรือใหขอมูลปอนกลับ หรือวิ เคราะห
ปญหา) เพ่ือใหบรรลุผลลัพธตามเปาหมาย 

• รายงานผลการปฏิบัติงาน 
และผลลัพธของตัวชี้วัดผล
การดําเนินงานหลักแตละตัว 
ตามชวง เวลาที่ ผู บ ริหาร  
ตกลง    

เคร่ืองมือที่ใช 
 ระบบงานประยุกตหรือ Software ที่ชวยตดิตามตัวเลขตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลักแตละตวั   
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 ขั้นตอนที่ 9 :  ประเมินผลลัพธและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Review and 
Appraisal) 

คําอธิบาย 
ประเมินผลลัพธสุดทายของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักแตละตัวตาม 

Scorecard และประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และรายทีมยอย 

กิจกรรมที่ตองดําเนินการ ผลผลิตที่ได 

• เ ม่ือถึงกําหนดเวลาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในรอบป (อาจเปนรายไตรมาส 
รายครึ่งปหรือรายป)  ผูบริหารดําเนินการ
สรุปผลลัพธสุดทายของตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลักแตละตัวตาม Scorecard และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และ
รายทีมยอย ตามเปาหมายการปฏิบัติงาน 
(Performance Goal) รายบุคคลและรายทีม  

 

• ร า ย ง า น ผ ล ลั พ ธ ก า ร
ปฏิบัติงานตาม Scorecard   

• รายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล และ
รายทีมยอย 

เคร่ืองมือที่ใช 

 แบบประเมินผลการปฏิบตังิานรายบุคคล และรายทีมยอย 
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