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แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารก าลังคนที่มีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนการต่างประเทศให้มีพลวัตและเอกภาพ   

กลยุทธ์ 

แผนงาน / 

โครงการ 

ประจ าปี 2563 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1.การบริหาร

อัตราก าลังและ

ต าแหน่งให้สอดคล้อง

กับความต้องการของ

หน่วยงานท้ัง

ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ และตาม

เหตุผลความจ าเป็น

ของภารกิจ 

วิเคราะห์อตัราก าลัง

ของส่วนราชการเพื่อ

ปรับโครงสร้าง

อัตราก าลังให้

สอดคล้องกับภารกิจใน

ปัจจุบัน 

ระดับ

ความส าเร็จใน

การปรับ

โครงสร้าง

อัตราก าลังให้

สอดคล้องกับ

ภารกิจใน

ปัจจุบัน                                        

รวบรวมข้อมลู

และวิเคราะห์

เหตุผลความ

จ าเป็นของการ

ขอปรับปรุงการ

ก าหนดต าแหน่ง

ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการ

และความ

เหมาะสมตาม

ภารกิจ 

 

 

 

 

 

น าเสนอบท

วิเคราะห์และ

ข้อเสนอในการ

ด าเนินการเกลี่ย

อัตราก าลัง/ก าหนด

ต าแหน่ง/ปรับปรุง

การก าหนด

ต าแหน่งราย

ต าแหน่ง ให้

กระทรวงฯ 

พิจารณา 

มีการหารือและ

ขอรับความเห็นจาก

ส านักงาน ก.พ. ใน

การจัดท าเอกสาร

เพื่อประกอบการจดั

เตรียมการประชุม

และข้อพจิารณา

เพื่อเสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการการ

ก าหนดต าแหน่ง

ระดับสูงของ

กระทรวงการ

ต่างประเทศ /     

อ.ก.พ.กระทรวงฯ 

จัดท าข้อมูลและประเด็น

เพื่อพิจารณา และน าเสนอ

ในที่ประชุมคณะกรรมการ

การก าหนดต าแหน่ง

ระดับสูงของกระทรวงฯ / 

อ.ก.พ.กระทรวงฯ 

มีผลการ

พิจารณาของ

คณะกรรมการ

การก าหนด

ต าแหน่ง

ระดับสูงของ

กระทรวงฯ / ท่ี

ประชุม อ.ก.พ. 

กระทรวงฯ 

ตลอด

ปีงบประมาณ  

ส่วนโครงสร้าง 

ส านักบริหาร

บุคคล 
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กลยุทธ์ 

แผนงาน / 

โครงการ 

ประจ าปี 2563 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

2. การสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากรทีม่ี

สมรรถนะสูงและมี

คุณธรรมเพื่อเป็น

กลไกในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ของกระทรวงฯ อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

2.1 การประชาสัมพันธ์
เชิงรุกในการสรรหาเพื่อ
ดึงดูดกลุม่เป้าหมาย 

ระดับ

ความส าเร็จ      

ในการ

ประชาสมัพันธ์

เพื่อดึงดูดกลุม่ 

เป้าหมาย  

 

จ านวนผู้สมัคร
สอบเพิ่มขึ้น      
ไม่ต่ ากว่าอัตรา
ร้อยละ 5 

จ านวนผู้สมัครสอบ
เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า
อัตราร้อยละ 10 

จ านวนผู้สมัครสอบ
เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า
อัตราร้อยละ 15  

จ านวนผู้สมัครสอบเพิ่มขึ้น  
ไม่ต่ ากว่าอัตราร้อยละ 20  

จ านวนผู้สมัคร
สอบเพิ่มขึ้น      
ไม่ต่ ากว่าอัตรา
ร้อยละ 25  

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

ฝ่ายสรรหา 

ส านักบริหาร

บุคคล 

2.2 พัฒนาระบบการ

สรรหาและคัดเลือกใน

สายหลักและสาย

สนับสนุน 

 

 

 

 

 

ระดับ

ความส าเร็จใน

การสรรหาและ

คัดเลือก

บุคลากรที่มี

ความรู้ 

ความสามารถ 

และมสีมรรถนะ

สูง มีบุคลากร 

เพียงพอส าหรับ

การปฏิบัติงาน 

กระทรวงฯ มี

บุคลากรเพียงพอ

ส าหรับการ

ปฏิบัติงาน 

จ านวน ไม่น้อย

กว่าอัตราร้อยละ 

50 ของกรอบ

อัตราก าลัง  

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงฯ มี

บุคลากรเพียงพอ

ส าหรับการ

ปฏิบัติงาน จ านวน 

ไม่น้อยกว่าอัตรา

ร้อยละ 55 ของ

กรอบอัตราก าลัง  

กระทรวงฯ มี

บุคลากรเพียงพอ

ส าหรับการ

ปฏิบัติงาน จ านวน 

ไม่น้อยกว่าอัตรา

ร้อยละ 60 ของ

กรอบอัตราก าลัง  

กระทรวงฯ มีบุคลากร

เพียงพอส าหรับการ

ปฏิบัติงาน จ านวน ไม่น้อย

กว่าอัตราร้อยละ 65 ของ

กรอบอัตราก าลัง  

กระทรวงฯ มี

บุคลากร

เพียงพอส าหรับ

การปฏิบัติงาน 

จ านวน ไม่น้อย

กว่าอัตราร้อย

ละ 70 ของ

กรอบ

อัตราก าลัง  

ตลอด

ปีงบประมาณ 

ฝ่ายสรรหา 

ส านักบริหาร

บุคคล 
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กลยุทธ์ 

แผนงาน / 

โครงการ 

ประจ าปี 2563 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

2.3 จัดท าแผนการ   

สรรหาประจ าปี        

ให้สอดคล้องกับ

โครงสร้างอัตราก าลัง 

และภารกิจกระทรวงฯ

ในปัจจุบัน 

ระดับ

ความส าเร็จใน

การจัดท า

แผนการ สรรหา

ประจ าป ี

ส ำรวจอัตรำก ำลัง
และควำมต้องกำร
บุคลำกรของแต่
ละหน่วยงำน 

หำรือกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สอบถำมถึงควำมรู้
ควำมสำมำรถ และ
สมรรถนะของ
บุคลำกรที่
หน่วยงำนต้องกำร 
โดยต้องสอดคล้อง
กับภำรกิจของ
หน่วยงำน 

จัดตั้งกลุ่มท ำงำน
เฉพำะกิจเพื่อจัดท ำ
แผนกำรสรรหำ
ประจ ำป ี

ประชุมกลุม่ท ำงำนเฉพำะ
กิจเพือ่จัดท ำแผนฯเพื่อ
พิจำรณำถึงวิธีกำรในกำร
สรรหำ   (กำรสอบแข่งขัน/
สอบคัดเลือก/กำรจัดสรร
ทุน)และหลักสูตรกำรสอบ 
เพื่อให้ได้บุคลำกรที่มี
สมรรถนะและคณุธรรม
ควบคู่ไปกับควำมรู้
ควำมสำมำรถ 

กระทรวงฯ มี
แผนกำรสรรหำ    
ที่สำมำรถ
จัดสรรบุคลำกร
ที่มคีวำมรู้ 
ควำมสำมำรถ
และสมรรถนะ
สงูได้เพยีงพอ 
และตรงตำม
ควำมต้องกำร
ของหน่วยงำน
และลอดคล้อง
กับภำรกิจ/
ยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงฯ 

ตลอดปี 

งบประมาณ 

ฝ่ายสรรหา 

ส านักบริหาร

บุคคล 
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กลยุทธ์ 

แผนงาน / 

โครงการ 

ประจ าปี 2563 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

2.4 การจัดสรร

ทุนการศึกษาให้

สอดคล้องกับทุก

ประเด็นยุทธศาสตร์

และอัตราก าลัง          

ตามความจ าเป็นและ

ความต้องการของ

กระทรวงฯ 

ระดับความ 

ส าเรจ็ในการ

จัดสรรทุนได้

ครบจ านวน 

และสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์

และอัตราก าลัง 

ตามแผนงาน/

โครงการจดัสรร

ทุน 

จัดสรรทุนได้ 

จ านวนไม่น้อยกว่า

อัตราร้อยละ 60 

ของแผนงานฯ 

จัดสรรทุนได้ จ านวน

ไม่น้อยกว่าอัตราร้อย

ละ 70 ของแผนงานฯ 

จัดสรรทุนได้ จ านวน

ไม่น้อยกว่าอัตราร้อย

ละ 80 ของแผนงานฯ 

จัดสรรทุนได้ จ านวนไม่น้อย

กว่าอัตราร้อยละ 90 ของ

แผนงานฯ 

จัดสรรทุนได้

ครบ จ านวนที่

ก าหนด อัตรา

ร้อยละ 100 

ของแผนงานฯ 

 ฝ่ายสรรหา 

ส านักบริหาร

บุคคล 

3. การจัดสรร

บุคลากรตามความรู้

ความสามารถ และ

ความเชี่ยวชาญ 

เพื่อให้ส่วนราชการ

ด าเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

การจัดสรรบุคลากรให้

แต่ละหน่วยงานอย่าง

เหมาะสมเป็นไปตาม

ความต้องการของ

หน่วยงาน และอยู่

ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด 

ระดับ

ความส าเร็จใน

การจัดสรร

บุคลากรให้กับ

หน่วยงาน ทั้ง

ในส่วนกลาง 

และ

ต่างประเทศ 

ส ารวจอัตรา

ก าลังคนและ

ความต้องการ

ด้านบุคลากร

ของแต่ละ

หน่วยงาน 

หารือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง สอบถาม

เหตุผล       

และความจ าเป็น 

และจ านวน

บุคลากรที่ต้องการ 

และประมวล

รายชื่อข้อมูล

บุคลากรที่อยู่ใน

ข่ายเข้ารับการ

พิจารณา 

จัดการประชุม

คณะกรรมการ 

ผู้บริหาร หรือผู้แทน

หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อ

พิจารณาจัดสรร

บุคลากร และแจ้ง

ให้หน่วยงาน (และ

ข้าราชการ) 

รับทราบผลการ

จัดสรรบุคลากร 

หน่วยงานภายใน

กระทรวงฯ ได้รับการ

จัดสรรบุคลากรตามความ

เหมาะสม 

รวบรวม 

feedback   

จากหน่วยงาน

ต่าง ๆ เพื่อ

ประกอบการ

พิจารณาจัดสรร

บุคลากรครั้ง

ต่อไป 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

ฝ่ายโยกย้าย 

ส านักบริหาร

บุคคล 
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มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพที่ได้มาตรฐาน PMQA และ HR Scorecard เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 

กลยุทธ์ 

แผนงาน /  

โครงการ ประจ าปี 

2563 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1. การก าหนดแผนต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

อัตราก าลังและสร้าง

วัฒนธรรมการท างานท่ี

เป็นมืออาชีพ 

การจัดท าแผนทาง

ก้าวหน้าในสายอาชีพ

ของข้าราชการสาย 

home-based 

ระดับ

ความส าเร็จของ

การจัดท าแผน

ทางก้าวหน้าใน

สายอาชีพของ

ข้าราชการสาย 

home-based 

กำรก ำหนด
ต ำแหน่งเป้ำหมำย 
(อย่ำงน้อย 1 
ต ำแหน่ง) และ
ศึกษำ
ปัจจัยพื้นฐำน 

การวิเคราะห์งาน

เพื่อจัดท าทาง

ก้าวหน้าในสาย

อาชีพ 

การจัดท าแผงผัง

ทางก้าวหน้าในสาย

อาชีพ 

จัดท าแบบสั่งสม

ประสบการณ์และ

ผลงาน 

เสนอแผนทาง

ก้าวหน้าในสาย

อาชีพ พร้อมบท

วิเคราะห์และ

เสนอแนวทาง

ด าเนินการต่อไป 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

ส่วน

โครงสร้าง/

ฝ่ายประเมิน           

ส านักบริหาร

บุคคล 

2. การพัฒนาระบบงาน

ข้อมูลบุคลากรให้มี

ประสิทธิภาพ 

โครงการจดัเก็บ

ฐานข้อมูลการท างาน

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

แม่ข่าย 

 

ระดับ

ความส าเร็จของ

โครงการที่

ด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

จัดท าแผน

ด าเนนิการเก็บ

รวบรวมข้อมลู 

ออกแบบและ

ปรับปรุงระบบให้มี

ความพร้อมต่อการ

ใช้งานตลอดเวลา 

บันทึก จัดเก็บและ

ปรับปรุงฐานข้อมูล

ให้เป็นปัจจุบัน 

สม่ าเสมอ 

วางแผนพัฒนา

ระบบฐานข้อมลู

และบูรณาการกับ 

software หรือ 

hardware อื่นๆ 

ฐานข้อมูลได้รับ

การน าไปใช้

ประโยชน์ต่อ

หน่วยงานอ่ืน 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

ส่วนบริหาร

ข้อมูล  ส านัก

บริหารบุคคล 

3.การปรับกระบวนการ

ให้บริการที่เกี่ยวกับ HR

แบบ Online ให้มีความ

ทันสมัยและใช้งานง่าย 

โครงการ HR Paperless 

อาทิ การใช้ QR Code 

การลาออนไลน์  

 

ระดับ

ความส าเร็จของ

โครงการที่

ให้บริการแก่

ข้าราชการที่

เกี่ยวข้อง 

ประชุมหารือเพื่อ

ปรับกระบวนการ

ให้บริการ 

ประชาสมัพันธ์

โครงการ 

ด าเนินการตาม

โครงการ 

ประเมินผล

ประสิทธิภาพการ

ให้บริการภายหลัง

ด าเนินโครงการ 

(โดยผู้ให้บริการ) 

ประเมินผล

ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการ 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

ส่วนบริหาร

ข้อมูล  ส านัก

บริหารบุคคล 
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มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   ส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงมีทักษะและสมรรถนะสูง เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของกระทรวงอย่างย่ังยืน 
 

กลยุทธ์ 
แผนงาน / โครงการ 

ประจ าปี 2563 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

1.จัดท าแผนพัฒนา

บุคลากร (จัดท าแผน

ฝึกอบรมตามยุทธศาสตร์

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ให้ครอบคลุมทุกสายงาน) 

และเชื่อมโยงทักษะดิจิทัล

โดยส านักงาน ก.พ. เข้า

กับแผนพัฒนาข้าราชการ

ประจ าป ี

1.1 การฝึกอบรมตาม

กลุ่มวิชาการเรียนรู้ (5S) 

 

 

 

 

 

ร้อยละ

ความส าเร็จใน

การด าเนินการ

ตามแผน

ยุทธศาสตร์

พัฒนาบุคลากร

กระทรวงการ

ต่างประเทศ 

(พ.ศ. 2562 - 

2565) 

จัดให้มีช่องทาง
การเรยีนรู้รายวิชา
ใน Learning 

Module (5S) ได้
ร้อยละ 40 

 

จัดให้มีช่องทาง
การเรยีนรู้รายวิชา
ใน Learning 

Module (5S) ได้
ร้อยละ 50 

จัดให้มีช่องทางการ
เรียนรูร้ายวิชาใน 
 Learning Module 
(5S) ไดร้้อยละ 60 

จัดให้มีช่องทาง
การเรยีนรู้รายวิชา
ใน Learning 
Module (5S) ได้
ร้อยละ 70 

จัดให้มีช่องทาง
การเรยีนรู้
รายวิชาใน 
Learning 
Module (5S) 
ได้ร้อยละ 80 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

2563 

สถาบันการ

ต่างประเทศฯ 

1.2 หลักสูตรด้านการ

บริหารการเปลี่ยนแปลง

และทักษะดจิิทัล 

ร้อยละ

ความส าเร็จใน

การด าเนินการ

ตามแผน

ยุทธศาสตร์

พัฒนาบุคลากร

กระทรวงการ

ต่างประเทศ 

(พ.ศ. 2562 - 

2565) 

หลักสตูรมรีายวิชา
ด้านการบริหาร
การเปลีย่นแปลง 
หรือทักษะดิจิทัล 
จ านวน 1 
หลักสตูร 

หลักสตูรมรีายวิชา
ด้านการบริหาร
การเปลีย่นแปลง 
หรือทักษะดิจิทัล 
จ านวน 2 
หลักสตูร 

หลักสตูรมรีายวิชา
ด้านการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง หรือ
ทักษะดิจิทัล จ านวน 
3 หลักสตูร 

หลักสตูรมรีายวิชา
ด้านการบริหาร
การเปลีย่นแปลง 
หรือทักษะดิจิทัล 
จ านวน  4 

หลักสตูร 

หลักสตูรมี
รายวิชาด้านการ
บริหารการ
เปลี่ยนแปลง 
หรือทักษะ
ดิจิทัล จ านวน  
4 หลักสตูรขึ้นไป 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

2563 
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กลยุทธ์ 
แผนงาน / โครงการ 

ประจ าปี 2563 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

2. ให้มีการจัดฝึกอบรม

แบบเน้นการฝึกทักษะ 

soft skill และการบริหาร 

รวมถึงทักษะที่จ าเป็นใน

สถานการณ์ต่างๆ 

 

การพัฒนาหลักสูตร

ฝึกอบรมที่บรรจรุายวิชา

ซึ่งพัฒนาด้าน soft skill 

หรือทักษะการวิเคราะห์

แก้ปัญหา 

ระดับ

ความส าเร็จใน

การมีรายวิชาที่

พัฒนา soft 

skill หรือทักษะ

การวิเคราะห์

แก้ปัญหาในทุก

หลักสตูรไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 20 

ของ รายวิชา

ทั้งหมด 

หลักสตูรมรีายวิชา
พัฒนา soft skill 

หรือทักษะการ
วิเคราะห์
แก้ปัญหาใน
หลักสตูรไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 20 
จ านวน 1 
หลักสตูร 

หลักสตูรมรีายวิชา
พัฒนา soft skill 

หรือทักษะการ
วิเคราะห์
แก้ปัญหาใน
หลักสตูรไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 20 
จ านวน 2 
หลักสตูร 

หลักสตูรมรีายวิชา
พัฒนา soft skill หรือ
ทักษะการวิเคราะห์
แก้ปัญหาใน
หลักสตูรไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 20 จ านวน 
3หลักสูตร 

หลักสตูรมรีายวิชา
พัฒนา soft skill 

หรือทักษะการ
วิเคราะห์
แก้ปัญหาใน
หลักสตูรไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 20 
จ านวน 4หลักสูตร 

หลักสตูรมี
รายวิชาพัฒนา 
soft skill หรือ
ทักษะการ
วิเคราะห์
แก้ปัญหาใน
หลักสตูรไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 20 
จ านวน 5 
หลักสตูร 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

2563 

สถาบันการ

ต่างประเทศฯ 

3. จัดการศึกษาดูงานกับ

หน่วยงานในทีมประเทศ

ไทย และจดัเวที

แลกเปลีย่นความรู้

ระหว่างหน่วยงาน                 

3.1 การศึกษาดูงานและ

รับฟังการบรรยาย

ภารกิจคาบเกี่ยวใน

หน่วยงานทีมประเทศ

ไทย 

 

 

 

 

 

ระดับ

ความส าเร็จใน

การจัด

การศึกษาและ

รับฟังการ

บรรยายภารกิจ

ได้ปลีะ 3 

หน่วยงาน 

มีการจัดการศึกษา
และรับฟังการ
บรรยายภารกิจ
คาบเกี่ยวใน
หน่วยงานทีม
ประเทศไทย
จ านวน 1 
หน่วยงาน 

มีการจัดการศึกษา
และรับฟังการ
บรรยายภารกิจ
คาบเกี่ยวใน
หน่วยงานทีม
ประเทศไทย
จ านวน 2 
หน่วยงาน 

มีการจัดการศึกษา
และรับฟังการ
บรรยายภารกิจคาบ
เกี่ยวในหน่วยงาน
ทีมประเทศไทย
จ านวน 3 หน่วยงาน 

มีการจัดการศึกษา
และรับฟังการ
บรรยายภารกิจ
คาบเกี่ยวใน
หน่วยงานทีม
ประเทศไทย
จ านวน 4 
หน่วยงาน 

มีการจัด
การศึกษาและ
รับฟังการ
บรรยายภารกิจ
คาบเกี่ยวใน
หน่วยงานทีม
ประเทศไทย
จ านวน 4 
หน่วยงานขึ้นไป 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

2563 

สถาบันการ

ต่างประเทศฯ 
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กลยุทธ์ 
แผนงาน / โครงการ 

ประจ าปี 2563 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

3.2 การจัดกิจกรรม/

หลักสตูรอบรมที่มีการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู้

ระหว่างผูเ้ข้าอบรมจาก

หน่วยงานทีมประเทศ

ไทย 

 

 

 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การจัด
หลักสตูร/
กิจกรรมที่มี
บุคลากรจาก
หน่วยงานทีม
ประเทศไทยเข้า
ร่วมอบรมกับ
บุคลากรของ
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
ปีละ 5 ครั้ง 

จัดหลักสูตร/
กิจกรรมได้ 1 ครั้ง 

จัดหลักสูตร/
กิจกรรมได้ 2 ครั้ง 

จัดหลักสูตร/
กิจกรรมได้ 3 ครั้ง 

จัดหลักสูตร/
กิจกรรมได้ 4 ครั้ง 

จัดหลักสูตร/
กิจกรรมได้ 5 
ครั้ง 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

2563 

4.จัดให้มีระบบพ่ีเลีย้งเพื่อ

เป็นที่ปรึกษาและเป็น 

Role Model ของ

ข้าราชการกระทรวงฯ   

 

ระบบพ่ีเลี้ยงส าหรับ
ข้าราชการแรกเข้า 

มีการก าหนดพี่
เลี้ยงเพือ่พัฒนา
ทักษะการ
ตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาใน
ส่วนราชการ
ภายใต้กระทรวง
การต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 
 
 

จัดให้มีพี่เลี้ยง
ส าหรับข้าราชการ
แรกเข้าจ านวน
ร้อยละ 20 ของ
หน่วยงานท่ี
ข้าราชการแรกเข้า
ไปปฏิบตัิงาน 

จัดให้มีพี่เลี้ยง
ส าหรับข้าราชการ
แรกเข้าจ านวน
ร้อยละ 30 ของ
หน่วยงานท่ี
ข้าราชการแรกเข้า
ไปปฏิบตัิงาน 

จัดให้มีพี่เลี้ยง
ส าหรับข้าราชการ
แรกเข้าจ านวนร้อย
ละ 40 ของ
หน่วยงานท่ี
ข้าราชการแรกเข้า
ไปปฏิบตัิงาน 

จัดให้มีพี่เลี้ยง
ส าหรับข้าราชการ
แรกเข้าจ านวน
ร้อยละ 50 ของ
หน่วยงานท่ี
ข้าราชการแรกเข้า
ไปปฏิบตัิงาน 

จัดให้มีพี่เลี้ยง
ส าหรับ
ข้าราชการแรก
เข้าจ านวนร้อย
ละ 60 ของ
หน่วยงานท่ี
ข้าราชการแรก
เข้าไปปฏิบตัิงาน 

ตลอด

ปีงบประมาณ 
2563 

สถาบันการ

ต่างประเทศฯ 
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กลยุทธ์ 
แผนงาน / โครงการ 

ประจ าปี 2563 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

5.  การบริหารจดัการองค์

ความรู้ (KM) ภายในส่วน

ราชการ สร้างทัศนคติ

และส่งเสรมิให้ข้าราชการ

พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

กิจกรรม KM เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การจัดกิจกรรม 
KM ปีละ 5 ครั้ง  

การจัดกิจกรรม 
KM 1 ครั้ง 

การจัดกิจกรรม 
KM 2 ครั้ง 

การจัดกิจกรรม KM 
3 ครั้ง 

การจัดกิจกรรม 
KM 4 ครั้ง 

การจัดกิจกรรม 
KM 5 ครั้ง 

ตลอด

ปีงบประมาณ 
2563 

สถาบันการ

ต่างประเทศฯ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดี (Performance Management) เพื่อเพิ่มผลิตภาพของบุคลากร 

กลยุทธ์ 
แผนงาน / โครงการ 

ประจ าปี 2563 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

การพัฒนาระบบประเมินผล

การปฏิบัตริาชการที่มี

ประสิทธิภาพ 

โครงการฝึกอบรมผู้

ประเมินประจ าปี   

จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการฝึกอบรมผู้

ประเมินประจ าป ี

เสนอหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินผล

การปฏิบัตริาชการ

และการเลื่อน

เงินเดือนให้

กระทรวงฯ 

พิจารณา 

แจ้งหลักเกณฑ์

และวิธีการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ

และการเลื่อน

เงินเดือนให้ทุก

ส่วนราชการ

ทราบและปฏิบัต ิ

จัดอบรมผู้

ประเมินใน

ประเทศ 

หน่วยงาน   

ร้อยละ 80       

ส่งแบบ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ

ให้ส านักบริหาร

บุคคลตาม

ก าหนดเวลา 

ข้าราชการ

ได้รับการ

เลื่อนเงินเดือน

ภายในเดือน 

เมษายน และ

เดือนตุลาคม 

ตลอดป ี

งบประมาณ 

ฝ่ายประเมิน

ส านักบริหาร 

บุคคล 
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มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพที่ได้มาตรฐาน PMQA และ HR Scorecard เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 

กลยุทธ์ 

แผนงาน /  

โครงการ 

ประจ าปี 2563 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

การพัฒนาระบบการ

ส่งเสริมคณุธรรม 

จริยธรรม                           

และธรรมาภิบาล 

การจัดท าคูม่ือ

ปฏิบัติในการ

ส่งเสริมคณุธรรม/ 

จริยธรรม/ 

ธรรมาภิบาล 

ระดับความส าเร็จในการ

จัดท าคู่มือปฏิบตัิในการ

ส่งเสริมคณุธรรม/ 

จริยธรรม/ 

ธรรมาภิบาล 

ส ารวจกรณี

ปัญหาที่

เกิดขึ้นบ่อย 

ในกระทรวง 

ประชุมเพื่อศึกษา

กฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง 

ประชุม 

เพื่อวิเคราะห์

เนื้อหาปรับเข้า

กับกรณีปญัหา

ที่เกิดขึ้นใน

กระทรวงฯ 

จัดท าคู่มือและ

ส ารวจช่องทาง

เผยแพร ่

เผยแพรคู่่มือให้สามารถ

เข้าชมและดาวน์โหลด 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

ส่วนวินัย ส านัก

บริหารบุคคล  
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มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร  

กลยุทธ์ 

แผนงาน / 

โครงการ 

ประจ าปี 2563  

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ระดับเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1.การจัดสวัสดิการ/

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา

คุณภาพชีวติทีส่อดคล้องกับ

ความต้องการที่หลากหลาย 

(QWL)  

กิจกรรมส่งเสริม

คุณภาพชีวิตการ

ท างาน (QWL)  

อาทิ 
-โครงการตลาดนดับัว
แก้ว 
-โครงการนวดเพื่อ
สุขภาพ   
-โครงการฝึกทักษะ
การป้องกันตัว  
-โครงการพ่อแมสุ่ข
สันต์ แบ่งปันวิธีเลี้ยง
ลูก 
-โครงการธรรม

วิปัสสนานอกสถานท่ี 

จ านวนกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมคณุภาพชีวิต

การท างาน(QWL) 

ข้าราชการมี

ความพึงพอใจ

ในกิจกรรม

ส่งเสริมคณุภาพ

ชีวิต การ

ท างาน/สิ่ง

อ านวยความ

สะดวกไม่น้อย

กว่าร้อยละ 40 

ข้าราชการมี

ความพึงพอใจ

ในกิจกรรม

ส่งเสริมคณุภาพ

ชีวิต การ

ท างาน/สิ่ง

อ านวยความ

สะดวกไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50 

ข้าราชการมี

ความพึงพอใจ

ในกิจกรรม

ส่งเสริมคณุภาพ

ชีวิต การ

ท างาน/สิ่ง

อ านวยความ

สะดวกไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 

ข้าราชการมี

ความพึงพอใจ

ในกิจกรรม

ส่งเสริมคณุภาพ

ชีวิต การ

ท างาน/สิ่ง

อ านวยความ

สะดวกไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70 

ข้าราชการมี

ความพึงพอใจ

ในกิจกรรม

ส่งเสริมคณุภาพ

ชีวิต การ

ท างาน/สิ่ง

อ านวยความ

สะดวกไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

ฝ่ายอ านวยการ 

ส านักบริหาร

บุคคล 
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กลยุทธ์ 

แผนงาน / 

โครงการ 

ประจ าปี 2563  

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ระดับเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

2. การปรับปรุงรายชื่อเมือง

ที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่

ปกติ (hardship) เพื่อให้

สะท้อนถึงสภาพข้อเท็จจริง

ในปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุง

สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้

ข้าราชการสามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีในเมืองดังกล่าวได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

การปรับปรุงรายช่ือ

เมืองที่มีภาวะความ

เป็นอยู่ไม่ปกติ 

(Hardship 

ระดับความส าเร็จใน

การปรับปรุงรายช่ือ

เมือง Hardship 

รวบรวมข้อมลู

ตัวช้ีวัด 

(indicator) ที่

น่าเชื่อถือ 

ประสานงานกับ

หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

(ส านักงาน ก.พ. 

และ

กรมบัญชีกลาง) 

จัดการประชุม

กับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

(ส านักงาน ก.พ. 

และ

กรมบัญชีกลาง) 

น าผลจาก

แบบสอบถาม

มาวิเคราะห์ 

และหารือกับ

หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อ

จัดท ามาตรฐาน

ของหลักเกณฑ์

ตัวช้ีวัด 

ปรับปรุงรายชื่อ

เมืองที่มีภาวะ

ความเป็นอยูไ่ม่

ปกติ 

(Hardship) 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

ฝ่ายโยกย้าย 

ส านักบริหาร

บุคคล 

3.การปรับอัตราค่าจ้าง

ลูกจ้างช่ัวคราวใน

ต่างประเทศ เพ่ือเพิม่

ประสิทธิภาพของส านักงาน

ในต่างประเทศ 

การปรับอัตราค่าจ้าง

ลูกจ้างช่ัวคราวใน

ต่างประเทศ 

ระดับความส าเร็จใน

การปรับอัตราค่าจ้าง

ลูกจ้างช่ัวคราวใน

ประเทศท่ีมีอตัรา

ค่าแรงข้ันต่ าต่ ากว่าท่ี

กฎหมายท้องถิ่น

ก าหนด 

หารือร่วมกันกับ 

สนง.ก.พ.ในการ

จัดท าแผนการ

พิจารณาปรับ

อัตราค่าจ้าง

ลูกจ้างช่ัวคราว

ในต่างประเทศ  

แจ้งเวียนข้อมูล

ส าหรับใช้ในการ

พิจารณาปรับ

อัตราค่าจ้าง

ลูกจ้างช่ัวคราว

ในต่างประเทศ 

เพื่อให้ สอท./

สกญ. จัดท า

ข้อมูลดังกล่าว 

วางแผนการ

พิจารณาปรับ

อัตราค่าจ้าง

ลูกจ้างช่ัวคราว

ในต่างประเทศ 

เพื่อให้มี

ประสิทธิภาพ

และมีความ

รวดเร็ว 

ส านักบริหาร

บุคคลวิเคราะห์

ข้อมูลและจัดส่ง

ข้อมูลที่

ครบถ้วน

สมบูรณ์ให้ 

สนง. ก.พ. 

พิจารณา 

สอท./สกญ. ใน

ประเทศท่ีมี

อัตราค่าแรงขั้น

ต่ าต่ ากว่าท่ี

กฎหมาย

ท้องถิ่นก าหนด 

ได้รับการปรับ

อัตราค่าจ้าง 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

ส่วนโครงสร้างฯ 

ส านักบริหาร

บุคคล 

 

************************* 


