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ผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารก าลังคนที่มีประสิทธิภาพขับเคลื่อนการต่างประเทศให้มีพลวัตและเอกภาพ 
 

กลยุทธ ์
แผนงาน / โครงการ 

ประจ าปี 2563 
ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ  

 

คะแนน 
ตามตัวชี้วัด 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

1.การบริหารอตัราก าลังและ
ต าแหน่งให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของหน่วยงาน
ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ และตามเหตุผล
ความจ าเป็นของภารกิจ  

วิเคราะห์อตัราก าลังของส่วน
ราชการเพื่อปรับโครงสร้าง
อัตราก าลังใหส้อดคล้องกับภารกิจ
ในปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จใน
การปรับโครงสร้าง
อัตราก าลังให้
สอดคล้องกับภารกิจ 
ในปัจจุบัน     
 
 
 
 
 
 

อ.ก.พ. กระทรวงฯ เห็นชอบให้ก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 5  
(ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2567) จ านวน 117 อัตรา เพื่อเสนอคณะ 
กรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)  พิจารณาอนุมตัิต่อไป 
 

5 ส่วน
โครงสร้าง 
ส านัก
บริหาร
บุคคล 

2. การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรที่มสีมรรถนะสูงและ
มีคุณธรรมเพื่อเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ของกระทรวงฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกใน
การสรรหาเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จใน
การประชาสัมพันธ์เพื่อ
ดึงดูดกลุม่เป้าหมาย 
 
 
 

2.1.1 เริ่มประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน
ต าแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ปจป. 2562 ระหว่างวันท่ี 1 – 30 ส.ค. 2562  
โดยมผีู้สมัครสอบรวม 6,288 คน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า (ปี 2561) 1,052 คน  
คิดเป็นร้อยละ 20  

2.1.2 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ facebook, twitter, 
MFA Website รวมถึงการด าเนินโครงการแนะแนวเชิงรุกเส้นทางอาชีพนักการทูต 
(Roadshow) ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์) ระหว่างวันที่             
19 – 20 ก.พ. 2563 ในรูปแบบ interactive session  

 

4 ฝ่ายสรรหา 
ส านัก
บริหาร
บุคคล 
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กลยุทธ ์
แผนงาน / โครงการ 

ประจ าปี 2563 
ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ  

 

คะแนน 
ตามตัวชี้วัด 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

2.1.3 การแพร่ระบาดโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลต่อกระบวนการสอบแข่งขันฯ 
นักการทูตปฏิบตัิการอย่างมีนยัส าคัญ กล่าวคือ กระทรวงฯ ไมส่ามารถด าเนิน
โครงการแนะแนวฯ ได้ตามเป้าหมาย และกระบวนการสอบแข่งขันฯ เสร็จสิ้นล่าช้า
กว่าก าหนดการที่ตั้งไว้เดมิคือช่วงเดือนเม.ย. 2563 เป็นเดือน ส.ค. 2563 ส่งผลให้
กระทรวงฯ ไม่สามารถเปิดสอบแข่งขันฯ นักการทูตปฏิบัติการได้ในปี งปม. 2563 
(การสอบแข่งขันฯ นักการทูตปฏบิัติการ ปจป. 2562 เป็นกระบวนการต่อเนื่อง
ตั้งแตป่ี งปม. 2562-2563 ซึ่งผลกระทบจากโควิด-19 ท าให้กระทรวงฯ  
ต้องเริ่มกระบวนการสอบแข่งขันฯ รอบใหม่ในปี งปม. 2564 แทน) 

2.2 พัฒนาระบบการสรรหาและ
คัดเลือกในสายหลักและสาย
สนับสนุน 
 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จใน
การสรรหา และ
คัดเลือกบุคลากรทีม่ี
ความรู้ความสามารถ
และมสีมรรถนะสูง               
มีบุคลากรเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบตัิงาน  
 

2.2.1 การสรรหา ขรก. สายงานการทูต 
        - กระทรวงฯ มีความพยายามในการพัฒนาระบบสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ของกระทรวงฯ อย่างต่อเนื่อง ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารก าลังคน 
โดยเฉพาะ ขรก. สายงานการทูต ผ่านการใช้เครื่องมือสรรหาในรูปแบบต่างๆ อาทิ  
การใช้ Assessment Center Method (ACM) เพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรม
ของผู้เข้าสอบเชิงลึก ในรูปแบบของกิจกรรมที่ใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับบริบทของ
งานในต าแหน่งนักการทูตปฏิบตัิการ โดยกระทรวงฯ ใช้เครื่องมือ ACM ส าหรับการ
สอบแข่งขันฯ นักการทูตปฏิบัติการ มาตั้งแต่ปี 2561 

2.2.2 การสรรหา ขรก. สายสนับสนุน 
- เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดโควิด 19  (COVID-19) จึงด าเนินการ

ปรับรูปแบบการสรรหาในบางต าแหน่ง โดยใช้ระบบ VDO Conference ในการสอบ
สัมภาษณ์ รวมถึงน าแบบทดสอบวดัคุณลักษณะของส านักงาน ก.พ. มาใช้  
เพื่อวัดคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

2.2.3 ใช้วิธีการสรรหาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการเปิดรับสมัครตรง การยืมบัญชี 
และการรับโอน เป็นต้น เพื่อให้ทันต่อความต้องการด้านบุคลากรของกระทรวงฯ  

2.2.4 หารือขอค าปรึกษาและค าแนะน าจาก ก.พ. อย่างสม่ าเสมอ รวมถึงการรับฟัง
ข้อมูลด้านการสรรหาบุคลากรจากภาคเอกชนที่มีช่ือเสียง                                  

2.2.5 ปัจจุบัน กระทรวงฯ มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 1,519 คน คิดเป็นร้อยละ 84.1  
จากกรอบอัตราก าลัง 1,806 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ม.ค. 64) 

4 ฝ่ายสรรหา 
ส านัก
บริหาร
บุคคล 
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2.3 จดัท าแผนการสรรหาประจ าปี
ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
อัตราก าลังและภารกิจกระทรวงฯ 
ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนการ 
สรรหา ประจ าป ี

2.3.1  จัดท าแผนสรรหานักการทูตปฏิบตัิการต่อเนื่องเกือบทุกปี  
โดยพิจารณาถึงอัตราที่ต้องส ารองส าหรับ นร. ทุนกระทรวงฯ และอตัราที่จะว่าง 
จากการเกษียณ ลาออก เป็นต้น และหากปีนั้นๆ มีผูส้อบผา่นมากกว่าจ านวนอัตรา 
ที่ต้องการ ก็สามารถบรรจุเพิ่มเติมได้ เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของกระทรวง 

2.3.2 จัดท าแผนสรรหาต าแหน่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่สายการทูตเป็นประจ าทุกปี ลา่สุด                
ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นกัวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการเงินและบัญชี นิติกร และเจ้าพนักงานธุรการ ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการ
คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ โดยกระบวนการสรรหาเสร็จสิ้นเมื่อเดือนมีนาคม 
2564  

5 ฝ่ายสรรหา 
ส านัก
บริหาร
บุคคล 

2.4 การจัดสรรทุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
และอัตราก าลังตามความจ าเป็น
และความต้องการของกระทรวงฯ  
 
 

ระดับความส าเร็จใน
การจัดสรรทุนได้ครบ
จ านวนและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และ
อัตราก าลังตาม
แผนงาน/โครงการ
จัดสรรทุน 

2.4.1  อยู่ระหว่างด าเนินโครงการจัดสรรทุนการศึกษาตามความต้องการของ
กระทรวงฯ โครงการที่ 5 ระยะเวลา 12 ปี (ปีงบประมาณ 2563 - 2574) 
จ านวน 50 ทุน (ปีละ 10 ทุน และจัดสรรใน 5 ปีแรก) ภายใต้ 8 กรอบสาขาวิชาที่
ครอบคลมุภารกจิของกระทรวงฯ ได้แก่ 1. ภูมิภาคศึกษา 2. กฎหมายระหว่าง
ประเทศ 3. รัฐศาสตร์ 4. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 5. การจดัการสิ่งแวดล้อม 
6. การจดัการด้านเทคโนโลยดีิจิทลั 7. Public Diplomacy และ 8. Future 
studies 

2.4.2  กระทรวงฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผูม้ีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามความตอ้งการ
ของกระทรวงการต่างประเทศส าหรับปีงบประมาณ 2563 แล้ว จ านวน 10 ทุน 
แบ่งได้เป็น 1) ทุนบุคคลทั่วไป (ผูท้ี่ส าเร็จการศึกษา ม.ปลาย) 5 ทุน และ 2) ทุน
พัฒนาข้าราชการ 5 ทุน ทุนที่ยังรอการจัดสรรอีก 40 ทุนส าหรับปีงบประมาณ 
2564-2567 นั้น กระทรวงฯ จะบริหารจัดการให้ผูม้ีสิทธิรับทุน เข้ารับการศึกษา
ในสาขาวิชาตามความต้องการของกระทรวงฯ ต่อไป (ข้าราชการสายงานการทูตที่
ได้รับทุนพัฒนาข้าราชการประจ าปี 2563 อยู่ระหว่างสมัครสถานศึกษาท้ัง 5 ราย) 

2.4.3  คณะกรรมการพิจารณารายละเอยีดทุนฯ ได้ด าเนินการพิจารณารายละเอยีด
ทุนประจ าปี 2564 ท้ังทุนบุคคลทั่วไปและทุนพัฒนาข้าราชการแลว้เสร็จและแจ้ง
ส านักงาน ก.พ. เพือ่ไปด าเนินการต่อแล้วเมื่อกันยายน 2563 

 

5 ฝ่ายสรรหา 
ส านัก
บริหาร
บุคคล 



4 

 

กลยุทธ ์
แผนงาน / โครงการ 

ประจ าปี 2563 
ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ  

 

คะแนน 
ตามตัวชี้วัด 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

3. การจดัสรรบุคลากรตาม
ความรู้ ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ส่วน
ราชการด าเนินงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

การจัดสรรบุคลากรให้แตล่ะ
หน่วยงานอย่างเหมาะสมเป็นไป
ตามความต้องการของหน่วยงาน 
และอยูภ่ายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับความส าเร็จใน
การจัดสรรบุคลากร
ให้กับหน่วยงาน ท้ังใน
ส่วนกลาง และ
ต่างประเทศ 

- ได้ปรับปรุงประกาศกระทรวงฯ เรื่อง แนวทางการพิจารณาข้าราชการสายงาน
วิเทศสหการและสายสนับสนุนไปประจ าการในต่างประเทศ พ.ศ. 2562 (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2563 ของระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโยกย้ายและ
สับเปลี่ยนข้าราชการประจ าการในต่างประเทศ พ.ศ. 2562  
 - ได้จัดการประชุมและด าเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อแต่งตั้ง โยกย้าย และสบัเปลีย่น
ข้าราชการระดับสูงกว่า 100 ต าแหน่ง โดยมีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ประมาณ 30 ครั้ง และเสนอเรื่องให้ ครม. พิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการระดบั 10 
จ านวน 40 ต าแหน่ง 
- ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณาจัดสรรบคุลากรในระดับเจ้าหน้าที่ จ านวน 8 ครั้ง  เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 62 
/18 ธ.ค. 62/ 25 ธ.ค. 62/ 1 มิ.ย. 63/ 22 ก.ค. 63/ 6 ส.ค. 63/ 3 ก.ย. 63 
และ 22 ก.ย. 63 
- ได้แจ้งให้หน่วยงานของกระทรวงฯ และข้าราชการทราบผลการพิจารณาจัดสรร
ข้าราชการไปปฏิบัติหนา้ที่ในหน่วยงานต่าง ๆ  ในงวดเดือน ธ.ค. 62 และ 
ในงวดเดือน มิ.ย. 63 จ านวน 269 คน (ส าหรับข้าราชการสายการทูต ระดับ
ปฏิบัติการและช านาญการ (ท่ีปรกึษาในระบบเลื่อนไหลลงมา) สายสนับสนุนและ
สายสื่อสาร) ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนและแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว้ และอยู่ในช่วงเวลา 

 ที่เหมาะสม โดยหน่วยงานภายในกระทรวงฯ และส านักงานในต่างประเทศส่วนใหญ่    
 ได้รับการจัดสรรบุคลากรที่มีคณุภาพและมีคุณสมบตัิตามที่หน่วยงานต้องการ 

4 ฝ่ายโยกย้าย 
ส านัก
บริหาร
บุคคล 
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มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพที่ได้มาตรฐาน PMQA และ HR Scorecard เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0  
 

กลยุทธ ์

แผนงาน / โครงการ 
ประจ าปี 2563 ตัวชี้วัด 

(KPIs) 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ 

คะแนน 
ตามตัวชี้วัด 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

1.การก าหนดแผนต่างๆ               
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
อัตราก าลังและสร้าง
วัฒนธรรมการท างานท่ีเป็น 
มืออาชีพ 

การจัดท าแผนทางก้าวหน้าใน          
สายอาชีพของข้าราชการสาย 
Home- Based  

ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแผนทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของข้าราชการสาย 
Home-Based  
 
 
 

ได้ก าหนดต าแหน่งเป้าหมายและศึกษาปัจจัยพื้นฐาน 1 ต าแหน่ง ได้แก่ 
ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดบัเชี่ยวชาญ โดยวิเคราะห์งาน จัดท า
แผนผังเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ และจัดท าแบบสั่งสมประสบการณ์
และผลงาน  

4 ส่วนโครงสร้าง 
ส านักบริหาร
บุคคล 

2. การพัฒนาระบบงานข้อมูล
บุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ 

โครงการจดัเก็บฐานข้อมลูการ
ท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์             
แม่ข่าย 
 
 
 

ระดับความส าเร็จของ
โครงการที่ด าเนินการ
ได้ตามเป้าหมาย 

ด าเนินการบันทึก จดัเก็บข้อมลูและปรับปรุงฐานข้อมลูในการท างานด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพ่ือพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา ตอบสนองต่อความต้องการเข้าถึงข้อมูลที่เช่ือมโยงกัน เขา้ถึง
ข้อมูลได้รวดเร็ว เพิ่มความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลในดา้นการเข้าถึง
ด้วยรหสัผ่านและป้องกันการสูญหายของข้อมูลด้วยการท า Redundant 
Array of Independent Disks (RAID) ซึ่งเป็นการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ท างานด้วย hardware และวางพื้นฐานเตรียมการใช้งานร่วมกับ software 
อื่นๆ ต่อไป 

5 ส่วนบริหาร
ข้อมูล              
ส านักบริหาร
บุคคล 

3. การปรับกระบวนการ
ให้บริการที่เกี่ยวกับ HR แบบ 
Online ให้มีความทันสมัยและ
ใช้งานง่าย 

โครงการ HR Paperless อาทิ             
การใช้ QR code การลาออนไลน ์ 

ระดับความส าเร็จของ
โครงการที่ให้บริการ
แก่ข้าราชการที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 

ใช้ QR code ในการสร้างแบบฟอร์มตอบรบัต่างๆ ท าให้ผูต้อบแบบฟอร์มได้
ประโยชน์จากความสะดวก รวดเรว็ และเป็นการช่วยในการจัดเก็บผลตอบ
รับมีประสิทธิภาพ สืบค้นผลลัพธ์ได้รวดเร็ว แม่นย า ตลอดจนสรา้งความพึง
พอใจให้กับผู้ตอบแบบฟอร์มตา่งๆ ได ้

5 ส่วนบริหาร
ข้อมูล              
ส านักบริหาร
บุคคล 
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มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   ส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงมีทักษะและสมรรถนาสูง เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของกระทรวงอย่างย่ังยืน 
 

กลยุทธ ์

แผนงาน / โครงการ 
ประจ าปี 2563 ตัวชี้วัด 

(KPIs) 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ 

คะแนนตาม
ตัวชี้วัด 

 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
(จัดท าแผนฝึกอบรมตาม
ยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวให้ครอบคลุมทุกสาย
งาน) และเชื่อมโยงทักษะ
ดิจิทัลโดยส านักงาน ก.พ. เข้า
กับแผนพัฒนาข้าราชการ
ประจ าปี   

1.1 การฝึกอบรมตามกลุม่วิชาการ
เรียนรู้ (5S)  

 

 

 

 

ร้อยละความส าเรจ็ใน
การด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาบุคลากร
กระทรวงการ
ต่างประเทศ              
(พ.ศ.2562-2565)    
 
 
 
 
                                                                              

จัดฝึกอบรมรายวิชาใน Learning Module (5S) ไดร้้อยละ ๘๐ ในหลักสตูร
ต่าง ๆ อาทิ 

(๑) หลักสตูรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

(๒) หลักสตูรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๓ 

(๓) หลักสตูรเสรมิสร้างทักษะด้านการบริหารส าหรับนักการทูตช านาญการ    
     (ท่ีปรึกษา) ประจ าปี ๒๕๖๓ 

(๔) หลักสตูรฝึกอบรมข้าราชการไปประจ าการในต่างประเทศ ระดับ 

     เลขานุการฯ และที่ปรึกษา (ระบบเลื่อนไหล) พร้อมทั้งคู่สมรส ครั้งท่ี ๑  
     ประจ าปี ๒๕๖๓ 

(๕) หลักสตูรเสรมิความรู้และทักษะการบริหารงานของข้าราชการไป 

     ประจ าการในต่างประเทศ ระดับอัครราชทูต รองกงสุลใหญ่ อัครราชทูต   
     ที่ปรึกษาและที่ปรึกษา พร้อมทั้งคู่สมรส ประจ าปี ๒๕๖๓ 

5 สถาบันการ
ต่างประเทศฯ 

1.2 หลักสตูรด้านการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและทักษะดิจิทัล 
 
 
 

ร้อยละความส าเรจ็  
ในการด าเนินการ          
ตามแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาบุคลากร
กระทรวงการ
ต่างประเทศ           
(พ.ศ. 2562-2565) 
 
 

จัดหลักสูตรรายวิชาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงและทักษะดิจิทลั          
จ านวน ๕ หลักสูตร ได้แก ่

(๑) หลักสตูรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

(๒) หลักสตูรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๓ 

(๓) หลักสตูรเสรมิสร้างทักษะด้านการบริหารส าหรับนักการทูตช านาญการ    
     (ท่ีปรึกษา) ประจ าปี ๒๕๖๓ 

(๔) หลักสตูรฝึกอบรมข้าราชการไปประจ าการในต่างประเทศ ระดับ 

     เลขานุการฯ และที่ปรึกษา (ระบบเลื่อนไหล) พร้อมทั้งคู่สมรส ครั้งท่ี ๑   
     ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 

5 สถาบันการ
ต่างประเทศฯ 
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กลยุทธ ์

แผนงาน / โครงการ 
ประจ าปี 2563 ตัวชี้วัด 

(KPIs) 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ 

คะแนนตาม
ตัวชี้วัด 

 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

(๕) หลักสตูรเสรมิความรู้และทักษะการบริหารงานของข้าราชการไป 

     ประจ าการในต่างประเทศ ระดับอัครราชทูต รองกงสุลใหญ่ อัครราชทูต          
     ที่ปรึกษาและที่ปรึกษา พร้อมทั้งคู่สมรส ประจ าปี ๒๕๖๓ 

2. ให้มีการจัดฝึกอบรมแบบ
เน้นการฝึกทักษะ soft skill 
และการบริหารรวมถึงทักษะที่
จ าเป็นในสถานการณต์่างๆ 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่บรรจุ
รายวิชาที่พัฒนาด้าน soft skill  

ระดับความส าเร็จใน
การมีรายวิชาที่พัฒนา 
soft skill หรือทักษะ
การวิเคราะห์
แก้ปัญหาในทุก
หลักสตูร ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 20 ของ
รายวิชาทั้งหมด 

จัดหลักสูตรรายวิชาพัฒนา soft skill หรือทักษะการวิเคราะห์แก้ปญัหาใน
หลักสตูรไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๐ จ านวน ๔ หลักสตูร 
(๑) หลักสตูรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓  
     ร้อยละ ๕๕ 

(๒) หลักสตูรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๓๕ 

(๓) หลักสตูรเสรมิสร้างทักษะด้านการบริหารส าหรับนักการทูตช านาญการ  
     (ท่ีปรึกษา) ประจ าปี ๒๕๖๓ รอ้ยละ ๒๖ 

(๔) หลักสตูรฝึกอบรมข้าราชการไปประจ าการในต่างประเทศ ระดับ 

     เลขานุการฯ และที่ปรึกษา (ระบบเลื่อนไหล) พร้อมทั้งคู่สมรส ครั้งท่ี ๑   
     ประจ าปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๒๑ 

4 สถาบันการ
ต่างประเทศฯ 

3. จัดการศึกษาดูงานกับ
หน่วยงานในทีมประเทศไทย 
และจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างหน่วยงาน 

3.1 การศึกษาดูงานและรับฟัง             
การบรรยายภารกิจคาบเกี่ยวใน
หน่วยงานทีมประเทศไทย  
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จใน
การจัด การศึกษาและ
รับฟังการบรรยาย
ภารกิจได้ปลีะ              
3 หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 

จัดการศึกษาและรับฟังการบรรยายภารกิจคาบเกี่ยวในหน่วยงานทีม
ประเทศไทย จ านวน ๓ หน่วยงาน ใน  
(๑) หลักสตูรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑๒ ได้แก่ การรถไฟแหง่ 
     ประเทศไทย (กระทรวงคมนาคม) 
(๒) หลักสตูรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓  
     ได้แก่ จังหวัดนครราชสมีา (กระทรวงมหาดไทย) 
(๓) หลักสตูรเสรมิความรู้และทักษะการบริหารงานของข้าราชการไป 
     ประจ าการในต่างประเทศระดบัอัครราชทูต รองกงสุลใหญ่ อัครราชทูต          
     ที่ปรึกษาและที่ปรึกษา พร้อมทั้งคู่สมรส ประจ าปี ๒๕๖๓ ได้แก่  
     ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

3 สถาบันการ
ต่างประเทศฯ 
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กลยุทธ ์

แผนงาน / โครงการ 
ประจ าปี 2563 ตัวชี้วัด 

(KPIs) 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ 

คะแนนตาม
ตัวชี้วัด 

 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

3.2 การจัดกิจกรรม / หลักสูตร
อบรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผูเ้ข้าอบรมจากหน่วยงาน 
ทีมประเทศไทย  
 

ระดับความส าเร็จใน
การจัดหลักสตูร/
กิจกรรมที่มบีุคลากร
จากหน่วยงานทีม
ประเทศไทยเข้าร่วม
อบรมกับบุคลากรของ
กระทรวงการ
ต่างประเทศ ปีละ            
5 ครั้ง 

จัดหลักสูตร / กิจกรรมได้ ๔ ครั้ง 

(๑) หลักสตูรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๑๒ 
(๒) หลักสตูรฝึกอบรมหัวหน้าหน่วยงาน รองหัวหน้าหน่วยงานของส่วน 
     ราชการประจ าการในต่างประเทศ พร้อมคู่สมรส ประจ าปี ๒๕๖๓ 
(๓) หลักสตูรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม                         
     (Oral Communication Course: OCC ) รุ่นที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
(๔) หลักสตูรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหวา่งประเทศขั้นสูง            
     (Advanced Oral Communication Course: AOCC) รุ่นที่ ๑๖            
     ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

4 สถาบันการ
ต่างประเทศฯ 

4. จัดให้มรีะบบพ่ีเลี้ยงเพื่อ
เป็นที่ปรึกษาและเป็น Role  
Model ของข้าราชการ
กระทรวงฯ 

ระบบพ่ีเลี้ยงส าหรับข้าราชการ   
แรกเข้า 
 
 

มีการก าหนดพี่เลี้ยง
เพื่อพัฒนาทักษะการ
ตัดสินใจและแกไ้ข
ปัญหาในส่วนราชการ
ภายใต้กระทรวงการ
ต่างประเทศไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 

จัดให้มีพี่เลี้ยงส าหรับข้าราชการแรกเข้าจ านวนร้อยละ ๑๐๐  
ของหน่วยงานที่ข้าราชการแรกเข้าไปปฏิบัติงาน 

 

5 สถาบันการ
ต่างประเทศฯ 
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กลยุทธ ์

แผนงาน / โครงการ 
ประจ าปี 2563 ตัวชี้วัด 

(KPIs) 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ 

คะแนนตาม
ตัวชี้วัด 

 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

5. การบริหารจดัการองค์
ความรู้ (KM) ภายในส่วน
ราชการ สร้างทัศนคติและ
ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 

กิจกรรม KM เพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 

ระดับความส าเร็จใน
การจัดกิจกรรม KM  
ปีละ 5 ครั้ง  

จัดกิจกรรม KM ๕ ครั้ง 
(๑) หัวข้อ “ประสบการณ์ท างานของนักการทูตอาชีพ”  
(๒) หัวข้อ “บทบาทนักการทูตไทย ประสบการณ์เพื่อสร้าง แรงบันดาลใจ  
     ครั้งท่ี ๑” 
(๓) หัวข้อ “บทบาทนักการทูตไทย ประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ  
     ครั้งท่ี ๒” 
(๔) หัวข้อ “ประสบการณ์พีส่อนน้อง” ในหลักสูตรข้าราชการแรกเข้าของ 
     กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2563 
(๕) หัวข้อ “วัฒนธรรมการท างานที่ดีและการเป็นแบบอย่างข้าราชการที่ดี   
     ของข้าราชการกระทรวงการตา่งประเทศ” ในหลักสูตรเสริมสร้างทักษะ 
     ด้านการบริหารส าหรับนักการทูต ระดับช านาญการ (ที่ปรึกษา)                         
     ประจ าปี ๒๕๖๓ 

5 สถาบันการ
ต่างประเทศฯ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดี (Performance Management) เพื่อเพิ่มผลิตภาพของบุคลากร 

กลยุทธ ์

แผนงาน / โครงการ 
ประจ าปี 2563 ตัวชี้วัด 

(KPIs) 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ 

คะแนนตาม
ตัวชี้วัด 

 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

การพัฒนาระบบประเมินผล
การปฏิบัตริาชการที่มี
ประสิทธิภาพ  

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินประจ าปี   
 
 
 
 
 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมผู้
ประเมินประจ าป ี

- เสนอหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตริาชการให้กระทรวงฯ พิจารณา
เห็นชอบ และแจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ทุกส่วนราชการทราบและปฏิบัต ิ
- จัดอบรมให้กับผู้ประเมินจากหนว่ยงานต่างๆ ภายในประเทศ เพื่อให้
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในเวลาที่ก าหนด โดยหน่วยงานสว่นใหญ่
ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัตริาชการให้ส านักบริหารบคุคลตามก าหนดเวลา 

         4 ฝา่ยประเมิน 
ส านักบริหาร 
บุคคล 
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มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพที่ได้มาตรฐาน PMQA และ HR Scorecard เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0  
 

กลยุทธ ์

แผนงาน / โครงการ 
ประจ าปี 2563  ตัวชี้วัด 

(KPIs) 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ 

คะแนน 
ตามตัวชี้วัด 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

การพัฒนาระบบการส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรมและ             
ธรรมาภิบาล 

การจัดท าคูม่ือปฏิบัติในการส่งเสรมิ
คุณธรรม,จริยธรรม, ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าคูม่ือปฏิบัติ
ในการส่งเสริม
คุณธรรม/จริยธรรม/
ธรรมาภิบาล 

- จัดท าคู่มือบรรลุตามเป้าหมายในรูปแบบ Infographic เพื่อความเข้าใจง่าย 
ในหัวข้อ No Gift Policy, แนวทางป้องกันการรับสินบนและแนวทาง
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเผยแพร่ใหส้ามารถเข้าชมและดาวน์โหลด
ได้ เผยแพรล่งในเว็บไซต์ https://acc.mfa.go.th  
- เผยแพร่ “คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยูภ่ายใต ้
บังคับบัญชา” ใน MOFA ของกระทรวงฯ, https://acc.mfa.go.th,  
และเผยแพร่ในการบรรยายให้ความรู้ด้านวินัยแก่ข้าราชการแรกเข้า 

5 ส่วนวินัย ส านัก
บริหารบุคคล 

 
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร 

กลยุทธ ์

แผนงาน / โครงการ 
ประจ าปี 2563 ตัวชี้วัด 

(KPIs) 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ 

คะแนนตาม
ตัวชี้วัด 

 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

1. 1.การจดัสวสัดิการ/
กิจกรรมส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตที่สอดคล้องกับความ
ต้องการที่หลากหลาย
(QWL) 

กิจกรรมส่งเสริมคณุภาพชีวิต        
การท างาน (QWL) อาทิ                 
-โครงการตลาดนดับัวแก้ว               
-โครงการนวดเพื่อสุขภาพ               
-โครงการฝึกทักษะการป้องกันตัว       

 

จ านวนกิจกรรม
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตการ
ท างาน(QWL) 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมคณุภาพชีวิตการท างาน (QWL) ให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ จ านวน 5 กิจกรรม ดังนี ้
(1) โครงการตลาดนัดบัวแก้ว ประจ าปี 2563 ด าเนินโครงการเดือนละ 1 ครั้ง  
     จ านวน 7 ครั้ง โดยไมม่ีค่าใช้จ่าย เพื่อให้บุคลากรได้น าสินค้ามาค้าขาย   
     แลกเปลี่ยนกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างบุคลากรใน 
     กระทรวงฯ  
 

5 ฝ่าย
อ านวยการ 
ส านักบริหาร
บุคคล 

https://acc.mfa.go.th/
https://acc.mfa.go.th/
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กลยุทธ ์

แผนงาน / โครงการ 
ประจ าปี 2563 ตัวชี้วัด 

(KPIs) 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ 

คะแนนตาม
ตัวชี้วัด 

 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

-โครงการพ่อแมสุ่ขสันต์ แบ่งปันวิธี
เลี้ยงลูก                                    
-โครงการธรรมวิปสัสนานอกสถานท่ี 

(2) โครงการหลวง ด าเนินโครงการทุกวันพฤหัสบดี เพื่อให้บุคลากรได้เลือกซื้อ 
     สินค้าของโครงการหลวงและผักปลอดสารพิษ เป็นการสนบัสนนุสินค้า  
     OTOP  
(3) โครงการ “พ่อแม่สุขสันต์ แบง่ปันวิธีเลี้ยงลูก” จัดเมื่อวันท่ี 18 ก.พ. 2563  
     เพื่อใหข้้าราชการและบุคลากรกระทรวงฯ มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ ์
     ในการเลี้ยงลูกและไดร้ับค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะทางดา้นการพัฒนา 
     เด็ก เป็นการสนับสนุนสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานแรกและม ี
     ความส าคัญยิ่งของสังคม 
(4) โครงการ “เจลแอลกอฮอลล์้างมือท าเอง” และ “D.I.Y หน้ากากอนามัย  
     สวยไหม ลองท าดู” จัดเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563 เพื่อเป็นการให้ความรู้แก ่
     บุคลากรในการท าเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามยัแบบผ้าใช้เอง  
(5) โครงการสนทนาธรรม เจริญจติภาวนา โดยแม่ชีดาวฟ้า โพธิปญัญา จัดเมื่อ 
     วันท่ี 21 มี.ค. 2563 เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้ข้าราชการและ    
     เจ้าหน้าท่ีมีส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มสีติปญัญา หลักคิดในการท างาน 
     และการด าเนินชีวิต พร้อมรับกับความเปลีย่นแปลงท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  
-  ผลส ารวจความพึงพอใจจากกิจกรรมส่งเสริมคณุภาพชีวิตการท างาน (QWL)    
   ส าหรับปีงบประมาณ 2563 ปรากฏว่าผู้เข้าร่วมมีระดับความพึงพอใจมาก 
   ที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 94.38 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยกิจกรรมที่ 
   มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสดุเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาคณุภาพชีวิตใน 
   ด้านส่วนตัวและสุขภาพ ได้แก่    
           (1) โครงการสนทนาธรรม เจรญิจิตภาวนา (96.52)    
           (2) โครงการหลวง (95.14)                    
           (3) โครงการตลาดนดับัวแก้ว ครั้งท่ี 1 – 7 (95.07) 
           (4) โครงการ “เจลแอลกอฮอล์ลา้งมือท าเอง” (93.71)  
           (5) โครงการ “D.I.Y หน้ากากอนามัย สวยไหม ลองท าดู (93.71) 
           (6) โครงการพ่อแม่สุขสนัต์ แบ่งปันวิธีเลี้ยงลูก (92.12)       
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กลยุทธ ์

แผนงาน / โครงการ 
ประจ าปี 2563 ตัวชี้วัด 

(KPIs) 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ 

คะแนนตาม
ตัวชี้วัด 

 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

2. การปรับปรุงรายชื่อเมือง
ที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่
ปกติ (hardship) เพื่อให้
สะท้อนถึงสภาพข้อเท็จจริง
ในปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุง
สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้
ข้าราชการสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีในเมืองดังกล่าวได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

การปรับปรุงรายช่ือเมืองที่มีภาวะ
ความเป็นอยูไ่ม่ปกติ (Hardship)  

ระดับความส าเร็จ
ในการปรับปรุง
รายชือ่เมือง 
Hardship 

- จัดท าค าสั่ง แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาการก าหนดเขตประจ าการใน
ต่างประเทศ การก าหนดรายชื่อเมอืง hardship และการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ส าหรับข้าราชการที่ประจ าการในเมือง hardship เมื่อวันท่ี 4 ต.ค. 62 
- เมื่อวันท่ี 8 พ.ย. 2562 ปลดักระทรวงฯ พร้อมผู้บริหารกระทรวงฯ  
ได้พบหารือกับเลขาธิการส านักงาน ก.พ. และผู้บริหารส านักงาน ก.พ. โดยปลดั
กระทรวงฯ เสนอ (1) เพิ่มดาการ์ มาปูโต และเตหะรานเข้าไปในรายชื่อเมืองที่มี
ความเป็นอยูไ่ม่ปกติในโอกาสแรกเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ข้าราชการและ
ครอบครัวที่ประจ าการอยู่ โดยเหน็ว่า ท้ัง 3 เมืองมีความเป็นอยู่ยากล าบาก (2) 
ให้มีการพิจารณาปรับปรุงรายชื่อเมืองฯ ทุก 2 ปี เช่นเดียวกับการพจิารณาปรับ 
พขต. และ (3) ปรับลด 6 ปัจจัยให้เหลือ 4 ปัจจัย ซึ่งเลขาธิการส านักงาน ก.พ. 
รับที่จะพิจารณาค าขอตามนัยข้อ (1) และ (2) แต่ขอคง 6 ปัจจัยตามเดิม ท้ังนี้ 
ทั้งสองฝ่ายจะมอบหมายเจ้าหน้าที่หารือกันในเบื้องต้น และประสานเพื่อขอ
หารือกับกรมบญัชีกลางต่อไป 
- จัดการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2562  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะท างานฯ ได้รับทราบข้อมูลภูมิหลังและสถานะล่าสุด
เกี่ยวกับพิจารณาการก าหนดเขตประจ าการในต่างประเทศ การก าหนดรายช่ือเมือง 
hardship และการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ส าหรับข้าราชการที่ประจ าการ ในเมือง 
hardship ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่อง
ดังกล่าว 
-  จัดการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563 เพื่อพิจารณา
ปัจจัยและหลักเกณฑ์ในการก าหนดรายช่ือเมือง รวมถึงการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง     
จากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ 

4 ฝ่ายโยกย้าย 
ส านักบริหาร
บุคคล 
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กลยุทธ ์

แผนงาน / โครงการ 
ประจ าปี 2563 ตัวชี้วัด 

(KPIs) 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ 

คะแนนตาม
ตัวชี้วัด 

 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

3. การปรับอัตราค่าจ้าง
ลูกจ้างช่ัวคราวใน
ต่างประเทศ เพ่ิมเพิ่ม
ประสิทธิภาพของส านักงาน
ในต่างประเทศ  

การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
ในต่างประเทศ 

ระดับความส าเร็จ
ในการปรับอัตรา
ค่าจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราวใน
ประเทศที่มีอัตรา
ค่าแรงข้ันต่ า      
ต่ ากว่าท่ีกฎหมาย
ท้องถิ่นก าหนด 

สอท. / สกญ. ไดร้ับการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน 7 แห่ง ได้แก ่
คผถ. ณ นครนิวยอร์ก สอท.ณ กรงุวอชิงตัน สอท. ณ กรุงอิสลามาบดั  
สกญ. ณ เมืองการาจี สกญ. ณ นครนิวยอร์ก สกญ. ณ นครลอสแอนเจลสิ  
สกญ. ณ นครชิคาโก 
 
 
 
 
 

5 ส่วนโครงสร้าง 
ส านักบริหาร
บุคคล 

 

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

               


