แผนกลยุทธ์การบริ
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562-2565
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

บุคลากรเป็นผู้นาการขับเคลื่อนการต่างประเทศที่ได้มาตรฐานสากลบนหลักธรรมาภิบาล

1. การวางแผนกาลังคนที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของกระทรวง รวมถึงมุ่งมั่นสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและมีคุณธรรม
2. การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0
3. การพัฒนาบุคลากรในทุกด้านและนาศักยภาพของบุคลากรมาใช้เพื่อรองรับกับภารกิจด้านการต่างประเทศในเชิงรุก
4. การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
5. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์

การบริหารกาลังคนที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อน
การต่างประเทศ ให้มีพลวัต
และเอกภาพ

ส่งเสริมให้บุคลากรของ
กระทรวงมีทักษะและ
สมรรถนะสูง เพื่อขับเคลื่อน
เป้าหมายของกระทรวงอย่าง
ยั่งยืน

การมีระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี (Performance
Management) เพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพของบุคลากร

การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากรเพื่อสร้าง
ความผาสุกผูกพันต่อองค์กร

การพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพที่ได้มาตรฐาน
PMQA และ HR Scorecard
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
ยุค 4.0

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562-2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ HR
(HR Strategic Issues)
1. การบริหารกาลังคนทีม่ ีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลือ่ นการ
ต่างประเทศให้มีพลวัตและเอกภาพ

กลยุทธ์ HR
(HR Strategies)

แผนงาน/โครงการ HR (HR Initiatives)

ตัวชีว้ ัดโครงการ HR

1.การบริหารจัดการอัตรากาลังและตาแหน่งให้
1.วิเคราะห์อัตรากาลังของส่วนราชการเพือ่ ปรับโครงสร้าง - ระดับความสาเร็จในการปรับโครงสร้างอัตรากาลังให้
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทัง้
อัตรากาลังให้สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน
สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน
ภายในประเทศและต่างประเทศ และตามเหตุผลความ
จาเป็นของภารกิจ

2. การสรรหาบุคลากรทีม่ ีสมรรถนะสูงและมีคุณธรรม 1.การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการสรรหาทีเ่ ข้าถึง
เพือ่ เป็นกลไกในการดาเนินยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ กลุม่ เป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดทาแผนเพือ่ ขอรับทุนพัฒนาข้าราชการประจาปีใน
สาขาทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
3. พัฒนาระบบสรรหาในทุกตาแหน่งงาน
4. จัดสรรทุนการศึกษาให้สอดคล้องกับทุกประเด็น
ยุทธศาสตร์และอัตรากาลัง (มีการวิเคราะห์ความต้องการ
และความจาเป็นทีก่ ระทรวงต้องการบุคลากรทีม่ ีความ
ชานาญในด้านใด)

- ระดับความสาเร็จในการได้บุคลากรทีม่ ีสมรรถนะสูง
และมีคุณธรรม
- ระดับความสาเร็จในการสรรหา บรรจุ และแต่งตัง้ ได้
ตามกรอบอัตรากาลัง โดยมีบุคลากรเพียงพอสาหรับการ
ปฏิบัติงาน

3. การจัดสรรบุคลากรตามความรู้ ความสามารถ และ 1.การปรับปรุงระเบียบโยกย้ายข้าราชการไปต่างประเทศ
ความเชีย่ วชาญ เพือ่ ให้ส่วนราชการดาเนินงานได้อย่าง 2. การจัดสรรบุคลากรให้แต่ละหน่วยงานอย่างเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน และอยูภ่ ายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด

- ระดับความสาเร็จในการจัดทาระเบียบโยกย้าย
ข้าราชการไปต่างประเทศ
- ระดับความสาเร็จในการจัดสรรบุคลากรให้กับ
หน่วยงาน ทัง้ ในส่วนกลาง และต่างประเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ HR
(HR Strategic Issues)

กลยุทธ์ HR
(HR Strategies)

2. ส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงมีทักษะและสมรรถนะ 1. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (จัดทาแผนฝึกอบรม
สูงเพื่อขับเคลือ่ นเป้าหมายของกระทรวงอย่างยัง่ ยืน
ตามยุทธศาสตร์ทงั้ ระยะสัน้ และระยะยาวให้
ครอบคลุมทุกสายงาน) และเชือ่ มโยงทักษะดิจิทัลโดย
สานักงาน ก.พ. เข้ากับแผนพัฒนาข้าราชการประจาปี
2. ให้มีการจัดฝึกอบรมแบบเน้นการฝึกทักษะ soft
skill และการบริหาร รวมถึงทักษะทีจ่ าเป็นใน
สถานการณ์ต่างๆ
3. มีการร่วมมือพัฒนาบุคลากรร่วมกันกับหน่วยงาน
ในต่างประเทศ จัดการศึกษาดูงานกับหน่วยงานใน
ทีมประเทศไทย และจัดเวทีแลกเปลีย่ นความรู้
ระหว่างหน่วยงาน
4. จัดให้มีระบบพีเ่ ลีย้ งเพือ่ เป็นทีป่ รึกษาและเป็น
Role Model ของข้าราชการกระทรวงฯ
5. การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) ภายในส่วน
ราชการ สร้างทัศนคติและส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนา
ตนเองอยูเ่ สมอ

แผนงาน/โครงการ HR (HR Initiatives)

1. การฝึกอบรมตามกลุม่ วิชาการเรียนรู้ (5S)
2. การศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายภารกิจคาบเกีย่ ว
ในหน่วยงานทีมประเทศไทย
3. การจัดกิจกรรม Directors’ Forum และ Junior Staff
Forum
4. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทีบ่ รรจุรายวิชาทีพ่ ัฒนา
ด้าน soft skill
5. หลักสูตรด้านการบริหารการเปลีย่ นแปลง
6. กิจกรรม KM เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ

ตัวชีว้ ัดโครงการ HR
- ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ
(พ.ศ.2561-2565)
- ระดับความสาเร็จในการจัดกิจกรรม Director's
Forum และ Junior Staff Forum
- ระดับความสาเร็จในการจัดกิจกรรม KM ปีละ 1 ครัง้
ในระดับกระทรวง

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562-2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ HR
(HR Strategic Issues)

กลยุทธ์ HR
(HR Strategies)

แผนงาน/โครงการ HR (HR Initiatives)

1.โครงการฝึกอบรมผูป้ ระเมินประจาปี

ตัวชีว้ ัดโครงการ HR

3. การมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานทีด่ ี
(Performance Management) เพื่อเพิ่มผลิตภาพของ
บุคลากร

1. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

- จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผูป้ ระเมินประจาปี

4. การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีส่ อดคล้องกับ
ความต้องการของบุคลากรเพื่อสร้างความผาสุกผูกพันต่อ
องค์กร

1. จัดสวัสดิการ/กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ 1.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติ การทางาน (QWL)
ชีวติ ทีส่ อดคล้องกับความต้องการทีห่ ลากหลาย (QWL) - ตลาดนัดบัวแก้ว
- กิจกรรมนวด
- บริการ food ninja
- ออกกาลังกาย
- บริการรถรับส่ง

- จานวนกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ การทางาน
(QWL)

2. การปรับปรุงรายชือ่ เมืองทีม่ ีภาวะความเป็นอยูไ่ ม่ 1. การปรับปรุงรายชือ่ เมืองทีม่ ีภาวะความเป็นอยูไ่ ม่ปกติ
ปกติ (hardship) เพือ่ ให้สะท้อนถึงสภาพข้อเท็จจริง (Hardship) และสิทธิประโยชน์และสวัสดิการทีเ่ กีย่ วข้อง
ในปัจจุบัน รวมทัง้ ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆ
เพือ่ ให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติหน้าทีใ่ นเมืองดังกล่าว
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

-ระดับความสาเร็จในการปรับปรุงรายชือ่ เมืองและสิทธิ
ประโยชน์ของเมือง Hardship

3. การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชัว่ คราวในต่างประเทศ 1. การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชัว่ คราวในต่างประเทศ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของสานักงานในต่างประเทศ

-ระดับความสาเร็จในการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้าง
ชัว่ คราวในต่างประเทศ

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562-2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ HR
(HR Strategic Issues)

กลยุทธ์ HR
(HR Strategies)

5. การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
1. ส่งเสริมการประกวดนวัตกรรมในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพทีไ่ ด้มาตรฐาน PMQA และ HR Scorecard วิธกี ารทางาน
เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงในยุค 4.0

แผนงาน/โครงการ HR (HR Initiatives)

ตัวชีว้ ัดโครงการ HR

1. โครงการ MFA Innovation Award

- จานวนผลงานทีไ่ ด้รับรางวัลประจาปี

2. พัฒนาระบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล

1. การจัดทาคูม่ ือปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรม, จริยธรรม,
ธรรมาภิบาล
2. การบรรยายพิเศษ 1 กิจกรรม/ปีงบประมาณ (แผน
ยุทธศาสตร์วา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของกระทรวงฯ ปี 2560-2564 เรือ่ งการพัฒนาบุคลากร
ด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต)

- ระดับความสาเร็จในการจัดทาคูม่ ือปฏิบัติส่งเสริม
คุณธรรม, จริยธรรม,ธรรมาภิบาล

3. การจัดทา HR Inventory

1. โครงการสารวจความเชีย่ วชาญของข้าราชการ

- จานวนบุคลากรทีม่ ีข้อมูลความเชีย่ วชาญ

4. ปรับกระบวนการให้บริการทีเ่ กีย่ วกับ HR แบบ
Online ให้มีความทันสมัยและใช้งานง่าย

1. โครงการ HR Paperless อาทิ การใช้ QR code การ - จานวนเรือ่ งทีใ่ ห้บริการผ่านระบบ online
ลาออนไลน์ และบัตรข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์

5. เพิม่ ช่องทางการสือ่ สารด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล

1. โครงการ HR สัญจร

- จานวนการจัดโครงการ HR สัญจร

