
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
การบริหารก าลังคนที่มี

ประสิทธิภาพเพ่ือขับเคลื่อน
การต่างประเทศ ให้มีพลวัต

และเอกภาพ 

การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของบุคลากรเพ่ือสร้าง
ความผาสุกผูกพันต่อองค์กร 

 

การพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี

ประสิทธิภาพที่ได้มาตรฐาน 
PMQA และ HR Scorecard 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงใน

ยุค 4.0    
 

ส่งเสริมให้บุคลากรของ
กระทรวงมีทักษะและ

สมรรถนะสูง เพ่ือขับเคลื่อน
เป้าหมายของกระทรวงอย่าง

ยั่งยืน 
 

การมีระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี (Performance 

Management) เพ่ือเพ่ิม       
ผลิตภาพของบุคลากร 

 

      แผนแผนกลยุทธ์กลยุทธ์การบรหิารงานทรัพยากรบุคคลการบรหิารงานทรัพยากรบุคคล  พ.ศ.25พ.ศ.256622--25625655  

วิสัยทัศน์  

 
พันธกิจ 1. การวางแผนก าลังคนที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของกระทรวง รวมถึงมุ่งมั่นสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและมีคุณธรรม 

2. การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0                    
3. การพัฒนาบุคลากรในทุกด้านและน าศักยภาพของบุคลากรมาใช้เพ่ือรองรับกับภารกิจด้านการต่างประเทศในเชิงรุก 
4. การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร  
5. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     

      

         

 

 

 

บุคลากรเป็นผู้น าการขับเคลื่อนการต่างประเทศที่ได้มาตรฐานสากลบนหลักธรรมาภิบาล 



 1.การบริหารจัดการอัตราก าลังและต าแหน่งให้
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ และตามเหตุผลความ
จ าเป็นของภารกิจ

1.วเิคราะห์อัตราก าลังของส่วนราชการเพือ่ปรับโครงสร้าง
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน

 - ระดับความส าเร็จในการปรับโครงสร้างอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน

2. การสรรหาบุคลากรทีม่ีสมรรถนะสูงและมีคุณธรรม 
เพือ่เป็นกลไกในการด าเนินยทุธศาสตร์ของกระทรวงฯ
 อยา่งมีประสิทธภิาพ

1.การประชาสัมพันธเ์ชิงรุกในการสรรหาทีเ่ข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 
2. จัดท าแผนเพือ่ขอรับทุนพัฒนาข้าราชการประจ าปีใน
สาขาทีส่อดคล้องกับยทุธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ 
3. พัฒนาระบบสรรหาในทุกต าแหน่งงาน  
4. จัดสรรทุนการศึกษาให้สอดคล้องกับทุกประเด็น
ยทุธศาสตร์และอัตราก าลัง (มีการวเิคราะห์ความต้องการ
และความจ าเป็นทีก่ระทรวงต้องการบุคลากรทีม่ีความ
ช านาญในด้านใด)

 - ระดับความส าเร็จในการได้บุคลากรทีม่ีสมรรถนะสูง
และมีคุณธรรม                     
 - ระดับความส าเร็จในการสรรหา บรรจุ และแต่งต้ังได้
ตามกรอบอัตราก าลัง โดยมีบุคลากรเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

3. การจัดสรรบุคลากรตามความรู้ ความสามารถ และ
ความเชีย่วชาญ เพือ่ให้ส่วนราชการด าเนินงานได้อยา่ง
มีประสิทธภิาพ

1.การปรับปรุงระเบียบโยกยา้ยข้าราชการไปต่างประเทศ  
 2. การจัดสรรบุคลากรให้แต่ละหน่วยงานอยา่งเหมาะสม 
เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน และอยูภ่ายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด

 - ระดับความส าเร็จในการจัดท าระเบียบโยกยา้ย
ข้าราชการไปต่างประเทศ                                    
 - ระดับความส าเร็จในการจัดสรรบุคลากรให้กับ
หน่วยงาน ทัง้ในส่วนกลาง และต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ HR 
(HR Strategic Issues)

   แผนกลยทุธ์การบรหิารทรพัยากรบคุคล พ.ศ.2562-2565

ตัวชีว้ัดโครงการ HR
กลยุทธ์ HR

(HR Strategies)

1. การบริหารก าลังคนทีม่ีประสิทธิภาพเพ่ือขับเคลือ่นการ
ต่างประเทศให้มีพลวัตและเอกภาพ

แผนงาน/โครงการ HR  (HR Initiatives)



ประเด็นยุทธศาสตร์ HR 
(HR Strategic Issues)

   แผนกลยทุธ์การบรหิารทรพัยากรบคุคล พ.ศ.2562-2565

ตัวชีว้ัดโครงการ HR
กลยุทธ์ HR

(HR Strategies)
แผนงาน/โครงการ HR  (HR Initiatives)

2. ส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงมีทักษะและสมรรถนะ
สูงเพ่ือขับเคลือ่นเป้าหมายของกระทรวงอย่างยัง่ยืน

 - ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตามแผน 
ยทุธศาสตร์พัฒนาบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ    
(พ.ศ.2561-2565)                                             
 - ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรม Director's 
Forum และ Junior Staff Forum                         
 - ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรม KM  ปีละ 1 คร้ัง
ในระดับกระทรวง

  1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (จัดท าแผนฝึกอบรม
ตามยทุธศาสตร์ทัง้ระยะส้ันและระยะยาวให้
ครอบคลุมทุกสายงาน) และเชือ่มโยงทักษะดิจิทัลโดย
ส านักงาน ก.พ. เข้ากับแผนพัฒนาข้าราชการประจ าปี 
  2. ให้มีการจัดฝึกอบรมแบบเน้นการฝึกทักษะ soft 
skill และการบริหาร รวมถึงทักษะทีจ่ าเป็นใน
สถานการณ์ต่างๆ 
  3. มีการร่วมมือพัฒนาบุคลากรร่วมกันกับหน่วยงาน
ในต่างประเทศ  จัดการศึกษาดูงานกับหน่วยงานใน
ทีมประเทศไทย และจัดเวทีแลกเปล่ียนความรู้
ระหวา่งหน่วยงาน                                          
  4. จัดให้มีระบบพีเ่ล้ียงเพือ่เป็นทีป่รึกษาและเป็น 
Role Model ของข้าราชการกระทรวงฯ         
  5. การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) ภายในส่วน
ราชการ สร้างทัศนคติและส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนา
ตนเองอยูเ่สมอ

1. การฝึกอบรมตามกลุ่มวชิาการเรียนรู้ (5S)
2. การศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายภารกิจคาบเกีย่ว
ในหน่วยงานทีมประเทศไทย 
3. การจัดกิจกรรม Directors’ Forum และ Junior Staff
 Forum
4. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทีบ่รรจุรายวชิาทีพ่ัฒนา
ด้าน soft skill
5. หลักสูตรด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง
6. กิจกรรม KM เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ



ประเด็นยุทธศาสตร์ HR 
(HR Strategic Issues)

   แผนกลยทุธ์การบรหิารทรพัยากรบคุคล พ.ศ.2562-2565

ตัวชีว้ัดโครงการ HR
กลยุทธ์ HR

(HR Strategies)
แผนงาน/โครงการ HR  (HR Initiatives)

1. จัดสวสัดิการ/กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติทีส่อดคล้องกับความต้องการทีห่ลากหลาย (QWL)

 1.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติการท างาน (QWL)   
- ตลาดนัดบัวแก้ว                             
- กิจกรรมนวด                                
- บริการ food ninja                                            
 - ออกก าลังกาย                                                
 - บริการรถรับส่ง

 - จ านวนกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวติการท างาน  
(QWL)

2. การปรับปรุงรายชือ่เมืองทีม่ีภาวะความเป็นอยูไ่ม่
ปกติ (hardship) เพือ่ให้สะท้อนถึงสภาพข้อเท็จจริง
ในปัจจุบัน รวมทัง้ปรับปรุงสิทธปิระโยชน์ต่างๆ 
เพือ่ให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติหน้าทีใ่นเมืองดังกล่าว
ได้อยา่งเต็มประสิทธภิาพ

1. การปรับปรุงรายชือ่เมืองทีม่ีภาวะความเป็นอยูไ่ม่ปกติ 
(Hardship) และสิทธปิระโยชน์และสวสัดิการทีเ่กีย่วข้อง

-ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงรายชือ่เมืองและสิทธ ิ
ประโยชน์ของเมือง Hardship

3. การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชัว่คราวในต่างประเทศ 
เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพของส านักงานในต่างประเทศ

1. การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชัว่คราวในต่างประเทศ -ระดับความส าเร็จในการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้าง 
ชัว่คราวในต่างประเทศ

1.โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินประจ าปี   - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินประจ าปี 1. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการทีม่ี
ประสิทธภิาพ

4. การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีส่อดคล้องกับ
ความต้องการของบุคลากรเพ่ือสร้างความผาสุกผูกพันต่อ
องค์กร 

3. การมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานทีด่ี 
(Performance Management) เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของ
บุคลากร



ประเด็นยุทธศาสตร์ HR 
(HR Strategic Issues)

   แผนกลยทุธ์การบรหิารทรพัยากรบคุคล พ.ศ.2562-2565

ตัวชีว้ัดโครงการ HR
กลยุทธ์ HR

(HR Strategies)
แผนงาน/โครงการ HR  (HR Initiatives)

2. พัฒนาระบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล

1. การจัดท าคู่มือปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรม, จริยธรรม,   
ธรรมาภิบาล                                                     
2. การบรรยายพิเศษ 1 กิจกรรม/ปีงบประมาณ     (แผน
ยทุธศาสตร์วา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของกระทรวงฯ ปี 2560-2564 เร่ืองการพัฒนาบุคลากร
ด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต)

 - ระดับความส าเร็จในการจัดท าคู่มือปฏิบัติส่งเสริม
คุณธรรม, จริยธรรม,ธรรมาภิบาล

 3. การจัดท า HR Inventory 1. โครงการส ารวจความเชีย่วชาญของข้าราชการ - จ านวนบุคลากรทีม่ีข้อมูลความเชีย่วชาญ

4. ปรับกระบวนการให้บริการทีเ่กีย่วกับ HR แบบ 
Online ให้มีความทันสมัยและใช้งานง่าย

1. โครงการ HR Paperless   อาทิ การใช้ QR code การ
ลาออนไลน์ และบัตรข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์

- จ านวนเร่ืองทีใ่ห้บริการผ่านระบบ online

 5. เพิม่ช่องทางการส่ือสารด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล

1.  โครงการ HR สัญจร - จ านวนการจัดโครงการ HR สัญจร

 - จ านวนผลงานทีไ่ด้รับรางวลัประจ าปี1.  โครงการ MFA Innovation Award1. ส่งเสริมการประกวดนวตักรรมในการปรับปรุง
วธิกีารท างาน

5. การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพทีไ่ด้มาตรฐาน PMQA และ HR Scorecard 
เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงในยุค 4.0 
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