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สารบญั 

หนา 

บทที ่๑ บทนำ 

 ๑.๑ หลักการและเหตุผล         ๑ 

๑.๒ วัตถุประสงค         ๒ 

 ๑.๓ ขอบเขตแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษย      ๒ 

๑.๔ กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษย     ๓ 

๑.๕ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษย   ๓ 
 

บทที ่๒ แนวคดิเรื่องการจดัทำแผนกลยทุธการบรหิารทนุมนษุยตามหลกั HR 

 ๒.๑ การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทุนมนุษย      ๔ 

 ๒.๒ มาตรฐานความสำเร็จดานการบริหารทุนมนุษย (HR Scorecard)    ๕ 

 ๒.๓ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทุนมนุษยในสวนราชการ   ๑๐ 

 ๒.๔ ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษย     ๑๒
  

บทที ่๓ วสิยัทศัน พนัธกจิ คานยิม ยทุธศาสตร อำนาจหนาทีแ่ละโครงสราง อพวช. 

 ๓.๑ วิสัยทัศน (Vision)         ๑๘ 

 ๓.๒ พันธกิจ (Mission)                  ๑๘ 

 ๓.๓ คานิยม (Value)                  ๑๘ 

 ๓.๔ เปาประสงคองคกร (Corporate Goals)      ๑๘ 

 ๓.๕ ยุทธศาสตร          ๑๘ 

 ๓.๖ ภารกิจตามโครงสรางหนวยงาน       ๑๖ 

 ๓.๗ โครงสรางองคกรและอัตรากำลัง       ๒๓ 
 

บทที ่๔ การประเมนิและวเิคราะหสถานภาพปจจุบนัดานการบรหิารทนุมนษุย อพวช.   

๔.๑ ความคาดหวัง/เปาหมายสูงสุดดานการบริหารทุนมนุษย อพวช.     ๒๕ 

๔.๒ ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย อพวช.    ๒๖ 

๔.๓ การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) – จดุออน (Weakness) ปจจัยทีเ่กี่ยวของกับ  ๓๓ 

      การบริหารงานบุคคล อพวช. 

๔.๔ การวิเคราะหแรงเสริม – แรงตาน (Force Field Analysis) การบริหารทุนมนุษย  ๓๖  

      อพวช. 

๔.๕ ผลการวิเคราะหสิ่งที่ตองทำเพ่ือลดแรงตานและสิ่งที่ตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม  ๓๗
  

 

 



สารบญั (ตอ) 

 

 

 

หนา 

บทที ่๕ แผนกลยทุธการบรหิารทนุมนษุย อพวช. พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔     

 ๕.๑ วิสัยทัศน (Vision)          ๓๙ 

 ๕.๒ พันธกิจ (Mission)                  ๓๙ 

 ๕.๓ คานิยม (Value)                  ๓๙ 

๕.๔ เปาประสงคองคกร (Corporate Goals)      ๓๙ 

 ๕.๕ ยุทธศาสตร          ๔๐ 

 

วสิัยทศัน และประเดน็ยทุธศาสตรดานการบรหิารทนุมนษุย      

 ๕.๑ วิสัยทัศนดานการบริหารทุนมนุษย       ๔๑ 

 ๕.๒ การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด/เปาหมาย แผนงาน/กิจกรรม  ๔๑ 

                ผูรับผิดชอบ 

แผนทีก่ลยทุธการบรหิารทนุมนษุย (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)      ๔๒ 

แผนกลยทุธการบรหิารทุนมนษุย อพวช. (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)     ๔๘ 

  
 



 
 
 

แผนกลยุทธบริหารทุนมนุษย  ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๐  - ๒๕๖๔ ๑ 

 

 

 

 

๑.๑ หลกัการและเหตผุล  

ในอดีตที่ผานมาใชแนวคิดในการบริหารที่เห็นวา “คน” เปนเพียงหน่ึงในปจจัยเพ่ือให ไดมาซึ่ง “งาน” 

เทาน้ัน การบริหารจัดการคนจึงมุงเนนปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับที่กำหนด เชน การจัดทำ

ทะเบียนประวัติ การบรรจุ แตงต้ัง และการออกจากราชการ เปนตน ตอมาแนวคิดในเรื่องน้ีเปลี่ยนแปลงไป คนคือ

ทรัพยากรที่สำคัญและมีคาที่สุดขององคกร ที่จะตองมีการจัดการที่พิถีพิถันทุกขั้นตอน ต้ังแตการ สรรหา พัฒนา 

และรักษาไว เพ่ือใหสามารถสรางผลผลิตที่มีประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร และชวยใหองคกร แขงขันไดใน

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน 

 กลยุทธการบริหารทุนมนุษย  เปนเครื่องมือสำคัญที่ใชในการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานขององคกร  โดย

ความสำเร็จของแตละองคกรเกิดไดจากการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเน่ือง และการใชความรูความสามารถของ

บุคลากรในการดำเนินงานอยางเหมาะสมเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังน้ัน เพ่ือใหบุคลากรเปนผูสรางคุณคาเพ่ิม

ใหกับผลผลิตขององคกร และนำไปสูผลการปฏิบัติงานในภาพรวมขององคกรที่ดีขึ้น การบริหารทุนมนุษย จึงเปน

กลไกสำคัญในการสนับสนุนใหบุคลากรสามารถขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานขององคกร อีกทั้ง อพวช. เองตระหนักดี

วา บุคลากรคือ ทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณคาที่สุดขององคกร ดังน้ันเพ่ือใหเกิดการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย    

ที่สามารถสรางให“บุคลากรเปนคนดี มีความเช่ียวชาญ เรียนรู และพัฒนางานอยางตอเน่ือง” และเพ่ือสนับสนุนให 

อพวช. บรรลุเปาหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศนและรองรับการเปลี่ยนแปลงตอการกาวสูประชาคม อาเซียน อพวช. 

จึงจำเปนตองเรงปรับกลยุทธการบริหารทุนมนุษย โดยมุงเนนการพัฒนาคน ให พรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดขึ้น ซึ่งที่ผานมา อพวช. ไดขับเคลื่อนแนวทาง/เครื่องมือสำหรับพัฒนาศักยภาพบุคคลมาโดยตลอด อาทิ       

การพัฒนาระบบประเมินขีดความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency) การพัฒนาระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานในระดับบุคคล การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู การฝกอบรม เปนตน  โดยมีคณะทำงานจัดทำแผน

กลยุทธ การบริหารทุนมนุษย ซึ่งประกอบดวยผูแทนของทุกสำนัก/พิพิธภัณฑ รวมกันขับเคลื่อนแผนกลยุทธ        

การบริหารทุนมนุษยใหสัมฤทธ์ิผล เพ่ือมุงสู การเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตช้ันนำในอาเซียน ดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม   

จากบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ใหความสำคัญในการพัฒนา         

ทุนมนุษยใหเปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ก.พ. จึงไดนำเครื่องมือสำหรับใช 

ประเมินผลสำเร็จดานการบริหารทุนมนุษย (HR Scorecard) และการสงเสริมใหสวนราชการ ดำเนินการจัดทำแผน

กลยุทธการบริหารทุนมนุษยตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ ๕ มิติ ประกอบดวย 

บทที ่๑ 

บทนำ 



 
 
 

แผนกลยุทธบริหารทุนมนุษย  ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๐  - ๒๕๖๔ ๒ 

 

มิติที่ ๑ ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทุนมนุษย   

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทุนมนุษย   

มิติที่ ๔ ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทุนมนุษย   

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน 

การวางกรอบแนวทางการประเมินผลดังกลาว มีสวนในการสงเสริมและสนับสนุนใหสวนราชการ

สามารถประเมินประสิทธิภาพการบริหารทุนมนุษยไดเปนระบบและเปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น   

ดังน้ัน อพวช. จึงไดดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษย ระยะ ๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานความสำเร็จดานการบริหารทุนมนุษย ตามกรอบมาตรฐาน

ความสำเร็จ ๕ มิติ ของสำนักงาน ก.พ. พรอมทั้งดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการทุนมนุษย ประจำปงบประมาณ 

๒๕๖๐ โดยกำหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายในการดำเนินการ พรอมทั้งกำหนดแผนงาน/

โครงการ ที่ตองดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ ระยะ ๕ ป ดังกลาวดวย     

เพ่ือปรับบทบาทการทำงานดานบุคลากรใหสอดรับกับยุทธศาสตรขององคกร และเปนเครื่องมือสำหรับใช

ประเมินผลดานการบริหารทุนมนุษยของ อพวช. ที่เปนรูปธรรมตอไป 

๑.๒ วตัถปุระสงค 

 ๑.๒.๑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทุนมนุษยของ อพวช.  

 ๑.๒.๒ เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารทุนมนุษยของ อพวช. ใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ 

         ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปจจบัุนและอนาคต 

 ๑.๒.๓ เพ่ือจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษย อพวช. (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามแนวทาง             

                   HR Scorecard             

๑.๓ ขอบเขตแผนกลยทุธการบรหิารทนุมนษุย 

 ๑.๓.๑ ตอบสนองวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร อพวช. 

 ๑.๓.๒ ตอบสนองตอแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษยตามแนวทาง  HR  

                   Scorecard 

 ๑.๓.๓ ตอบสนองการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานแนวทางการกำหนดความรู ความสามารถ ทักษะ  

          และสมรรถนะที่จำเปนสำหรับตำแหนงงาน 

 

 

 



 
 
 

แผนกลยุทธบริหารทุนมนุษย  ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๐  - ๒๕๖๔ ๓ 

 

๑.๔ กระบวนการจัดทำแผนกลยทุธการบรหิารทนุมนษุย  

 ๑.๔.๑ ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร อพวช. 

 ๑.๔.๒ ทบทวนขอมูลพ้ืนฐานองคกรในดานการบริหารจัดการบุคคล เพ่ือวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 

          (Strength and Weakness Analysis) ขององคกร 

 ๑.๔.๓ ดำเนินการวิเคราะหขอมูล ทั้งการวิเคราะหสวนตางของความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร 

          กับสภาพการณปจจุบัน เพ่ือนำไปจัดทำแผนกลยทุธตามมิติตางๆ ใน HR Scorecard 

 ๑.๔.๔ จัดทำรางแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษย อพวช. เสนอคณะทำงานบริหารทุนมนุษย 

 ๑.๔.๕ เสนอรางแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษย อพวช. ใหผูบริหารพิจารณาใหความเห็นหรือ 

                   ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ๑.๔.๖ กบ./สบร. ปรับรางแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษย อพวช. ตามความเห็นของผูบริหารและ        

                   เสนอคณะทำงานบริหารทุนมนุษย ตามความเห็นของผูบริหาร และนำเสนอคณะทำงานบริหารทุน

มนุษย ทราบ 

 ๑.๔.๗ เสนอแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษย  (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ใหผูบริหารเห็นชอบตามลำดับ 
 

๑.๕  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษย 

 ๑.๕.๑ เกิดการมีสวนรวมในการบริหารทุนมนุษยของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ทั้งในมุมมองของ 

         ผูบริหาร มุมมองของบุคลากร  

 ๑.๕.๒ ทำใหทราบถึงสิ่งที่องคกรตองการปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือนำไปวางแผนยุทธศาสตรดานทรัพยากร 

         บุคคล และโครงการรองรับในปงบประมาณถัดไป ซึ่งจะทำใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงบประมาณ 

                  ดานบุคลากรไดอยางคุมคา 

 ๑.๕.๓ ทำใหผูบริหารมีเครื่องมือที่จะชวยติดตามผลการดำเนินงานดานบุคลากรไดอยางชัดเจนและตอเน่ือง 

 ๑.๕.๔ การวางแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษยเปนที่ยอมรับจากทุกฝายที่เกี่ยวของ 

 ๑.๕.๕ มีความโปรงใสและมธีรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
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 การพัฒนาทุนมนุษยเชิงกลยุทธเปนเรื่องที่องคกรช้ันนำยุคใหมใหความสำคัญ โดยมีที่มาจากแนวคิดดาน 

ทุนมนุษย (Human Capital) ที่ปรับเปลี่ยนมุมมองจากงานฝกอบรมซึ่งถือเปนคาใชจาย (Training Expenses) 

มาเปนการลงทุนดานการพัฒนาทุนมนุษย (Investment on Human Capital Development) ที่ใหความสำคัญ

แกบุคลากรในฐานะที่เปนทรัพยากรขององคกรที่มีคุณคาและมีความคุมคาตอการลงทุนพัฒนา เพราะจะสงผลตอ

การพัฒนาองคกรอยางย่ังยืน 

 การพัฒนาทุนมนุษยเชิงกลยุทธ (Strategic Human Capital Development) เปนการทำงานที่ ให

ความสำคัญแกการกำหนดทิศทางและเปาหมายการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารและบุคลากรใหสอดคลองไปใน

ทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธการดำเนินงานขององคกร ดังน้ัน ผูที่เกี่ยวของจึงเริ่มต้ังแตผูบริหาร

ระดับสูงขององคกรเปนผูใหนโยบายการพัฒนาระดับองคกร ผูบริหารหนวยงานเปนผูที่อยูหนางานและบริหาร

ผลงานของผูใตบังคับบัญชา ซึ่งรูจุดออนการพัฒนาทั้งระดับหนวยงานและบุคลากรมากที่สุด และหนวยงาน

ทรัพยากรรบุคคลที่เปนผูเช่ียวชาญดานเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร อาจกลาวไดวาความสำเร็จของการพัฒนา

บุคลากรเกิดจากการทำงานรวมกันเปนทีม นอกจากน้ี การพัฒนาทุนมนุษยเชิงกลยุทธยังจำเปนตองมีความรูเชิงลึก

เก่ียวกับเครื่องมือการพัฒนาที่มีหลากหลายประเภท เพ่ือใหสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสมอีกดวย พรอมทั้ง

ตองมีเทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ชวยใหผูเก่ียวของเกิดการยอมรับและนำเครื่องมือการพัฒนาตางๆ ไปใช

ตามเปาประสงคที่กำหนดไว 

 

๒.๑ การพฒันาสมรรถนะการบรหิารทุนมนษุย 

 จากที่กลาวไปขางตน ในยุคที่มีการแขงขันดวยทุนมนุษย จึงมีความทาทายอยางหน่ึงที่สำคัญคือ การที่จะ

บอกวาองคกรของเรามีทุนมนุษยที่ทำใหมีความไดเปรียบในการแขงขันมากกวาองคกรอ่ืนหรือไม แมวิธีการวัดและ

การประเมินผลการบริหารทุนมนุษยจะยากกวาการวัดผลทางดานอ่ืนๆ แตมีความสำคัญอยางมาก เน่ืองจาก

วัตถุประสงคหลักของการดำเนินการดังกลาวก็เพ่ือจะชวยใหองคกรทราบวา จะใชกำลังคนอยางไรใหมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล มีความคุมคา และชวยใหองคกรบรรลุพันธกิจและเปาหมายที่ต้ังได แนวทางหน่ึงในการประเมิน

ระบบบริหารทุนมนุษยซึ่งมีความแพรหลายทั้งในภาครัฐและเอกชน คือ การประเมินการบริหารทุนมนุษยตาม

หลักการของ Human Capital Scorecard 

 การประเมินการบริหารทุนมนุษยแบบสมดุล เปนการประเมินระบบโครงสรางการบริหารทุนมนุษยทั้งหมด 

(Human Resource Architecture) ซึ่งเนนความเช่ือมโยงของบุคคลผูปฏิบัติงาน (People) ยุทธศาสตรการบริหาร 

(Strategy) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) ขององคกร  

 HR Scorecard เปนเครื่องมือสำหรับใชประเมินผลสำเร็จดานการบริหารทุนมนุษยขององคกร เพ่ือนำไปสู

การพัฒนาและเพ่ิมขีดสมรรถนะกำลังคนขององคกรใหมีความเขมแข็งและสอดรับกับภารกิจขององคกร โดยใน

บทที ่๒ 

แนวคดิเรื่องการจัดทำแผนกลยทุธการบรหิารทุนมนุษยตามหลกั HR Scorecard 
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ระบบราชการพลเรือนจะใชคำวา “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทุนมนุษย” แทนความหมายของ HR 

Scorecard ทั้งน้ี สำนักงาน กพ. ไดกำหนดองคประกอบของการประเมินผลสำเร็จดานการบริหารทุนมนุษยของ

สวนราชการไว ๔ สวน ดังน้ี 

 

 ๑. มาตรฐานความสำเร็จของระบบบริหารทุนมนุษยในสวนราชการ (Standard for Success) หมายถึง 

ผลการบริหารราชการดานการบริหารทุนมนุษยซึ่งเปนเปาหมายสุดทายที่สวนราชการตองบรรลุ 

 ๒. ปจจัยที่นำไปสูความสำเร็จ (Critical Success Factors) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ 

มาตรฐานและการดำเนินงานตางๆ ดานการบริหารทุนมนุษย ซึ่งจะทำใหสวนราชการบรรลุมาตรฐานความสำเร็จ 

 ๓. มาตรวัดหรือตัวช้ีวัดความสำเร็จ (Measures and Indicators) หมายถึง ปจจัยหรอืตัวบงช้ีวาสวน

ราชการมีความคืบหนาในการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทุนมนุษย 

ซึ่งมีความสอดคลองกับมาตรฐานแหงความสำเร็จ จนบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวมากนอยเพียงใด 

 ๔. ผลการดำเนินงาน หมายถึง ขอมูลจริงที่ใชเปนหลักฐานในการประเมินวาสวนราชการไดดำเนินการตาม

นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรฐานดานการบริหารทุนมนุษย ซึ่งมีความสอดคลองกับมาตรฐานแหง

ความสำเร็จ 

  

๒.๒ มาตรฐานความสำเรจ็ดานการบรหิารทนุมนุษย (HR Scorecard) 
 

 การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทุนมนุษยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหสวนราชการในการ

บริหารทุนมนุษยใหสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรไดอยางบรรลุเปาหมายและมีความพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต โดยสวนราชการจะตองบริหารทุนมนุษยที่เนน ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (Alignment)  ระหวางการ

บริหารทุนมนุษยในระดับนโยบาย ระดับยุทธศาสตร และระดับปฏิบัติการ ซึ่งแตละระดับมีจุดเนนที่แตกตางกัน 

ดังน้ี 
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ระดับ จุดเนน ผูรบัผิดชอบ บทบาท 

การบริหารนโยบาย การบริหารและพัฒนา

กำลังคน 

องคกรกลางบริหารทุน

มนุษย 

(สำนักงาน ก.พ.) 

กำหนดกรอบมาตรฐาน

ความสำเร็จดาน HRM 

(Human Resource 

Management) และ

ติดตามประเมินผล 

การบริหารยุทธศาสตร การบริหารทุนมนุษย

เชิงกลยุทธ 

สวนราชการ บริหารทุนมนุษยในสวน

ราชการใหสอดคลองกับ

กรอบมาตรฐาน

ความสำเร็จดาน HRM 

การปฏิบัติการ งานปฏิบัติดานการบริหาร

ทุนมนุษย 

สวนราชการ จัดทำแผน โครงการ และ

มาตรฐานซึ่งสอดคลองกับ

แผนกลยุทธดาน HRM 

 

  ตารางที่ ๑ ระดับการบริหารทุนมนุษยในสวนราชการพลเรือน 

 

 การบริหารนโยบาย  เปนบทบาทของสำนักงาน ก.พ. โดยจะเปนผูเสนอแนะใหคำปรึกษาแกคณะรัฐมนตรี

เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรการบริหารทุนมนุษยภาครัฐ โดย อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการบริหารกำลังคน

ภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ ไดเห็นชอบขอเสนอของสำนักงาน ก.พ. ในการกำหนด “มาตรฐานความสำเร็จดานการ

บริหารทุนมนุษย” (HR Scorecard) ไวเปนแนวทางใหสวนราชการบริหารยุทธศาสตร และเปนแนวทางในการ

ประเมินการบริหารทุนมนุษยของสวนราชการ ดังน้ี 
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 แผนภาพ ๑ มาตรฐานความสำเร็จดานการบริหารทุนมนุษยในราชการพลเรือน 

 

 มาตรฐานความสำเรจ็ทีเ่ปนเปาหมายสดุทายทีส่วนราชการตองบรหิารทนุมนุษยใหบรรล ุมดีงันี ้

  ๑. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alignment) 

  ๒. ประสิทธิภาพของการบริหารทุนมนุษย (HR Program Efficiency) 

๓. ประสิทธิผลของการบริหารทุนมนุษย (HRM Program Efficiency) 

  ๔. ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทุนมนุษย (HR Accountability) 

  ๕. คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการทำงาน (Quality of Work Life) 

 

มิติที ่๑ ความสอดคลองเชงิยทุธศาสตร 

๑. มีนโยบาย แผนงาน และมาตรฐานดาน HR ท่ี 

    สอดคลองกับเปาหมายพันธกิจขององคกร 

๒. มีการวางแผนและบริหารกำลังคน 

๓. มีการบริหารกำลังคนกลุมท่ีมีทักษะและสมรรถนะสูง 

๔. มีการสราง พัฒนา และสืบทอดตำแหนงบริหาร 

 

 

 

 

 

 

มิติที ่๔ ความพรอมรับผดิชอบดานการบรหิาร 

ทุนมนษุย 

๑. การรับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการ 

    ตัดสินใจดานการบริหารทุนมนุษย และการ    

    ดำเนินการทางวินัยบนหลักการของความสามารถและ 

    ผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักมนุษยธรรม 

๒. ความโปรงใสของกรระบวนการบริหารทรัพยากร 

   บุคคลและความพรอมใหมีการตรวจสอบ 

มิติที ่๒ ประสิทธภิาพของการบรหิารทนุมนษุย 

๑. กิจกรรมและกระบวนการบริหารทุนมนุษยมี    

    ความถูกตองและทันเวลา 

๒. ระบบฐานขอมูลดานการบริหารทุนมนุษยท่ี . 

    ถูกตอง เท่ียงตรง ทันสมัย และนำมาใชประกอบการ  

    บริหารทุนมนุษย 

๓. สัดสวนคาใชจายของกิจกรรมการบริหารทุนมนุษยตอ

งบประมาณรายจายเหมาะสม สะทอนผลิตภาพ   

    และคุมคา 

๔. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 

มาตรฐานความสำเรจ็ดาน

การบรหิารทนุมนุษยใน

  

มิติที ่๓ ประสิทธผิลของการบรหิารทนุมนษุย 

๑. การรักษาขาราชการท่ีจำเปนตอการบรรลุเปาหมาย 

๒. ความพึงพอใจของขาราชการตอนโยบาย มาตรฐาน 

    การบริหารทุนมนุษย 

๓. การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยาง 

    ตอเนื่อง 

๔. การมีระบบการบริหารผลงานท่ีเนนประสิทธิภาพ     

    ประสิทธิผล และคุมคา และมีระบบหรือวิธีการ   

    ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสามารถจำแนกและ   

    จัดลำดับผลการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล 
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 ๑. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alignment) หมายถึง การที่สวนราชการมีแนวทางและ 

วิธีการบริหารทุนมนุษย ดังน้ี 

๑.๑ สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน และมาตรการดานการบริหารทุนมนุษยซึ่งมีความสอดคลอง

และสนับสนุนใหสวนราชการบรรลุพันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

๑.๒   สวนราชการมีการวางแผนและบริหารกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกำลังคนมี

ขนาดและสมรรถนะที่เหมาะสมและสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจำเปนของสวนราชการทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกำลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุชองวางดานความ

ตองการกำลังคนและมีแผนเพ่ือลดชองวางดังกลาว (Workforce Planning and Management) 

๑.๓ สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทุนมนุษยเพ่ือดึงดูด

ใหไดมา พัฒนา และรักษาไวซึ่งกลุมขาราชการและผูปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจำเปนตอ

ความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ (Talent Management) 

๑.๔ สวนราชการมีแผนการสรางและแผนการพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมถึงมีแผนสรางความ

ตอเน่ืองในการบริหาราชการ นอกจากน้ี ยังรวมถึงการที่มีผูนำปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและสรางแรง

บันดาลใจใหแกขาราชการและผูปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทำงาน 

(Continuity and Replacement Plan) 
 

๒. ประสทิธภิาพของการบรหิารทนุมนษุย (HR Program Efficiency) หมายถึง กิจกรรมแลกระบวนการ

การบริหารทุนมนุษยของสวนราชการ มีลักษณะ ดังน้ี 

๒.๑ กิจกรรมและกระบวนการการบริหารทุนมนุษยของสวนราชการ เชน การสรรหาคัดเลือกการ

บรรจุแตงต้ัง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง การโยกยายและกิจกรรมดานการบริหารทุนมนุษย

อ่ืนๆ มีความถูกตองและทันเวลา (Accuracy and Timelines) 

๒.๒ สวนราชการมีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทุนมนุษยที่มีความถูกตอง เที่ยงตรงทันสมัย 

และนำมาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทุนมนุษยของสวนราชการ 

๒.๓ สัดสวนคาใชจายสำหรับกิจกรรมและกระบวนการการบริหารทุนมนุษย ตองบประมาณ

รายจายของสวนราชการมีความเหมาะสมและสะทอนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจน

ความคุมคา (Value for Money) 

๒.๔ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทุนมนุษยของสวน

ราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 
 

๓. ประสทิธผิลของการบริหารทนุมนษุย (HRM Program Efficiency) หมายถึง นโยบาย แผนงาน 

โครงการ และมาตรการดานการบริหารทุนมนุษยของสวนราชการ กอใหเกิดผล ดังน้ี 

๓.๑ การรักษาไวซึ่งขาราชการและผูปฏิบัติงานที่จำเปนตอการบรรลุเปาหมาย พันธกิจของสวน

ราชการ (Retention) 
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๓.๒ ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงานตอนโยบาย แผนงาน โครงการ และ

มาตรการดานการบริหารทุนมนุษยของสวนราชการ 

๓.๓ การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเน่ือง รวมทั้งสงเสริมใหมีการแบงปน 

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรู (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนา

ขาราชการและผูปฏิบัติงานใหมีทักษะสมรรถนะที่จำเปนสำหรับการบรรลุภารกิจและเปาหมายของสวน

ราชการ 

๓.๔ การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่ เนนประสิท ธิภาพ 

ประสิทธิผล ความคุมคา มีระบบหรือวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจำแนกความแตกตางและ

จัดลำดับผลการปฏิบัติงาน มีความเขาใจถึงความเช่ือมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและผลงาน

ของทีมงานกับความสำเร็จหรือผลงานของสวนราชการ 
 

๔. ความพรอมรับผดิชอบดานการบรหิารทนุมนุษย (HR Accountability) หมายถึง การที่สวนราชการ

จะตอง 

๔.๑ รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทุนมนุษย ตลอดจนการ

ดำเนินการดานวินัย โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคณุธรรม หลกันิติธรรม และหลักสิทธิ

มนุษยชน 

๔.๒ มีความโปรงใสทุกกระบวนการของการบริหารทุนมนุษย 

ทั้งน้ี จะตองกำหนดใหความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทุนมนุษยแทรกอยูในทุกกิจกรรมดาน

การบริหารทุนมนุษยของสวนราชการ 
 

๕. คณุภาพชวีติและความสมดลุของชีวติและการทำงาน (Quality of Work Life) หมายถึง การที่สวน

ราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการที่จะนำไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและ

บุคลากรภาครัฐ ดังน้ี 

๕.๑ ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทำงาน ระบบงานและ

บรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเขาใชในการบริหาราชการและการใหบริการ

แกประชาชน ซึ่งจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยางเต็มที่ โดยไมสูญเสียรูปแบบ

การใชชีวิตสวนตัว 

๕.๒ มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับตาม

กฎหมาย ซึ่งมคีวามเหมาะสม สอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ 

๕.๓ มีการสงเสริมความสมัพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการกับขาราชการและ

บุคลากรผูปฏิบัติ และระหวางขาราชการและผูปฏิบัติงานดวยกันเอง 

ทั้งน้ี เพ่ือใหกำลังคนมีความพรอมที่จะขับเคลื่อนสวนราชการใหพัฒนาไปสูวิสัยทัศนที่ตองการ 

สวนราชการจึงมีบทบาทในการบริหารยุทธศาสตรดานการบริหารทุนมนุษยใหสอดคลองกับมาตรฐาน

ความสำเร็จดานการบริหารทุนมนุษย โดยการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษย ที่มีการกำหนด
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จของการบริหารทุนมนุษยและคาเปาหมาย (Target) ที่ชัดเจนเพ่ือใหมีการนำไปสูการ

ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และมีจุดมุงเนนใหเกิดผลตามตัวช้ีวัดและระดับเปาหมายที่ตองการ 
 

แผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษยจึงเปนสวนหน่ึงของแผนยุทธศาสตรของสวนราชการ ดังน้ัน แผนกลยุทธ

การบริหารทุนมนุษยควรเปนแผนทีมุ่งเนนการสนับสนุนใหกำลังคนสามารถปฏิบัติภารกิจไดบรรลุเปาหมายตาแผน

ยุทธศาสตรของสวนราชการ และมีความพรอมที่จะขับเคลือ่นสวนราชการใหกาวหนาไปสูวิสัยทัศนทีต่องการ 

 

 

 

๒.๓ กระบวนการพฒันาสมรรถนะการบรหิารทนุมนษุยในสวนราชการ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ ๒ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทุนมนุษยสวนราชการ 

 

๑. การประเมนิสภาพการบรหิารทนุมนษุย 

   เปนกระบวนการศึกษาภาพรวมของสถานภาพการบริหารทุนมนุษยของสวนราชการ เพ่ือใหทราบจุดออน 

จุดแข็ง และขอมูลความเปนจริงพ้ืนฐานดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารทุนมนุษยของตน โดยสามารถ

ด ำ เนิ น ก าร ได ห ล าย วิ ธี ก าร  เช น  ก าร วิ เค ราะห  SWOT ก ารศึ กษ า เป รี ย บ เที ย บ  (Benchmark) กั บ                    

การบริหารทุนมนุษยขององคกรอ่ืนๆ การศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การศึกษา

เปรียบเทียบ กับมาตรฐานความสำเร็จดานการบริหารทุนมนุษยที่สำนักงาน กพ. กำหนด หรือการศึกษาประเมิน

ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษยของรอบปที่ผานมา โดยสามารถนำขอมูล ปญหา 

๔. การตดิตามและรายงาน 

๒. วางแผนกลยทุธ                   
การบรหิารทนุมนษุย ๑. ประเมนิสถานภาพ                        

การบรหิารทนุมนษุย 

๓. นำแผนกลยทุธการบรหิาร      
ทนุมนษุยไปปฏบิัต ิ

๑. ประเมนิสถานภาพ 
การบรหิารทนุมนษุย 
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อุปสรรคตางๆ ที่ไดรับจากการรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษย

ของปที่ผานมามาประกอบการวิเคราะหดวยก็ได 

๒. การวางแผนกลยทุธการบรหิารทนุมนษุย 

   เปนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธดานการบริหารทุนมนุษยของสวนราชการซึ่งอาศัยขอมูลจากการ

วิเคราะหสภาพการบริหารทุนมนุษยของตนเองมาวิเคราะหรวมกับเปาหมายยุทธศาสตรและวิสัยทัศนของสวน

ราชการ นโยบายของผูบริหาร เพ่ือกำหนดกลยุทธ เปาหมาย และกิจกรรมดานการบริหารทุนมนุษยใหเกื้อหนุนตอ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

๓. การนำแผนกลยทุธการบรหิารทนุมนษุยไปปฏบิตั ิ

   เปนการมอบหมายผูรับผิดชอบเพ่ือดำเนินการตามแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษย และจัดสรร

ทรัพยากรที่จำเปนตอการดำเนินกิจกรรม เพ่ือใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด และเง่ือนเวลาที่กำหนดไว

ในแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษย สิ่งสำคัญที่จะทำใหมีการนำแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษยไปปฏิบัติอยาง

เกิดผลคือ “การสือ่สารทำความเขาใจตอเปาหมาย วิธีดำเนินการ และผลลัพธที่ขาราชการและสวนราชการจะไดรับ 

รวมทั้งประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอประชาชนผูรับบริการดวย” 

 

๔. การตดิตามและการรายงาน 

เปนขั้นตอนที่จะชวยใหสวนราชการมั่นใจวา การดำเนินกิจกรรมดานการบริหารทุนมนุษยตามที่ไดกำหนด

ไวในแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษย มีความคืบหนาไปสูเปาหมายที่วางไว หรือหากมีปญหาและอุปสรรคใดก็จะ

สามารถปรับปรุงแกไขการดำเนินงานไดอยางทันการ การติดตามความกาวหนาของการดำเนินงานสามารถกระทำ

ไดเปนระยะๆ เชน ทุก ๓ เดือน และเมื่อครบ ๑ ป จะเปนการประเมินผลและรายงานผลสำเร็จการดำเนินงานใน

ภาพรวมของแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษย ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการดำเนินงาน

ตอผูบริหาร นอกจากน้ี ยังนำไปเปนขอมูลเบ้ืองตนของ “การประเมินสภาพการบริหารทุนมนุษย” เพ่ือปรับปรุง

แผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษยในรอบปถัดไป ชวยใหการบริหารทุนมนุษยของสวนราชการมีการปรับปรุงที่

สมบูรณย่ิงขึ้น นอกจากน้ีเมื่อทุกสวนราชการรายงานผลสำเร็จของการบริหารทุนมนุษยใหสำนักงาน กพ. ทราบ 

สำนักงาน กพ. ก็จะสามารถกำหนดมาตรฐาน นโยบายดานการบริหารทุนมนุษยที่เหมาะสมกับขาราชการพลเรือน

ได 
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๒.๔ ขั้นตอนการจดัทำแผนกลยทุธการบรหิารทนุมนษุย 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพ ๓ ขัน้ตอนการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษย 

 

 ๑. การแตงตัง้ผูรบัผิดชอบและจัดสรรงบประมาณ 
 

 ๑.๑ ผูรับผดิชอบ 

       องคประกอบของคณะทำงานซึ่งจะเปนผูรับผิดชอบการดำเนินงานควรประกอบดวยผูบริหารระดับสูง 

ผูบริหารสายงานหลัก (Line Manager)  และผูเกี่ยวของกับการบริหารทุนมนุษย เชน ผูรับผิดชอบการพัฒนาระบบ

ราชการขององคกร (ก.พ.ร.) ผูรับผิดชอบดานการบริหารทุนมนุษยของสวนราชการ ผูรับผิดชอบดานงบประมาณ เปน

ตน เปนคณะทำงาน โดยมีหนวยงานบุคลากร หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายทำหนาที่เปนเลขานุการคณะทำงาน 

คณะทำงานจะทำหนาที่ยกรางแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษยตามขั้นตอนที่กำหนด หรือปรับขั้นตอนการดำเนินงาน

ตามความเหมาะสม 

ขั้น
 

เต
รีย

มก
าร

 
แตงตัง้ผูรบัผดิชอบ 

(คณะทำงาน) จัดสรร

งบประมาณ 

ดำเนนิการ 

ประชุมคณะทำงานเพื่อทำความ

เขาใจแนวคิดและวิธีการจัดทำ

แผน กลยุ ท ธ  รวมทั้ งจั ดท ำ

ปฏิทินการทำงาน 

ขัน้ดำเนนิการ

จัดทำแผนกลยทุธ 

ดำเนนิการตามขัน้ตอนการจดัทำแผน

กลยทุธการบรหิารทนุมนษุย            

(๕ ขัน้ตอน) 

ขัน้นำแผนไปปฏบิัต ิ

และตดิตามประเมนิผล 

ติดตามผลการดำเนนิงานตามแผนกลยทุธ 

ประเมินผลการปฏบิตัิตามแผนกลยทุธ 
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 ในการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษยใหประสบความสำเร็จ เง่ือนไขสำคัญที่สุดคือ การมีสวนรวม

และผลักดันจากผูบริหารระดับสูงของสวนราชการและผูบริหารสายงานหลักขององคกร โดยเฉพาะอยางย่ิง 

ผูบริหารระดับสูง ซึ่งตองเปนผูกำหนดนโยบายสวนราชการ จึงควรเขามามีสวนรวมต้ังแตเริ่มตน และรวมรับทราบ

ขั้นตอนตางๆ รวมทั้งใหคำปรึกษา แนะนำ และพิจารณาใหความเห็นชอบในประเด็นตางๆ 

 ๑.๒ งบประมาณดำเนนิการ 

       รายการคาใชจายในการดำเนินงานโครงการ เชน คาใชจายในการจัดประชุม/สัมมนา ซึ่งสวนราชการ

จำเปนตองต้ังงบประมาณลวงหนาไวกอน 
 

 ๒. จัดประชมุ/สมัมนากอนเริม่กระบวนการ 
 

 กอนเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษย และติดตามประเมินผล ฝาย

เลขานุการคณะทำงานควรจัดใหมีการประชุม/สัมมนาคณะทำงาน เพ่ือสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการ

จัดทำแผนกลยทุธ ขั้นตอนการดำเนินงาน เปาหมาย ผลผลิตที่ตองการ เชน แผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษยที่

เช่ือมโยงกับเปาหมายยุทธศาสตรของสวนราชการ การมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวชองในการจัดทำแผนกลยุทธการ

บริหารทุนมนุษย การเรียนรูเทคนิค ประสบการณรวมกัน การทำงานเชิงรุก และรวมกันจัดทำแผนและปฏิทินการ

ทำงานต้ังแตขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดทาย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

แผนกลยุทธบริหารทุนมนุษย  ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๐  - ๒๕๖๔ ๑๔ 

 

๓. ขั้นดำเนินการจดัทำแผนกลยทุธ  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ ๔ กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษย 

  

 ขัน้ตอนที ่๑ การจดักจิกรรมการพฒันาหรอืเสรมิสรางความรู ความเขาใจเกีย่วกบัการจัดทำแผนกลยทุธ 

       ดานการบรหิารทนุมนษุย ตามแนวทางการพฒันาระบบการบรหิารทนุมนษุย 

       เพ่ือสรางความรูความเขาใจแกผูบริหารและผูเกี่ยวของกับการบริหารทุนมนุษย เกี่ยวกับการ

พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษยตามแนวทาง HR Scorecard 

และมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นแกคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษยของสวนราชการ 

 

แผนกลยทุธการบรหิารทุนมนษุย 

จัดทำแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษย เสนอแผนกล

ยุทธตอฝายบริหาร และจัดทำแผนงาน/โครงการ

รองรับ 

กำหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทุนมนุษยและ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค 

- กำหนดเปาประสงค 

- กำหนดตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน (KPIs) ของขอมูลพ้ืนฐาน    

  ( l )  ป ั ี้ ั  

กำหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทุนมนุษย 

- วิเคราะหทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการของสวนราชการ 

 กำหนดประเด็นยทธศาสตรการบริหารทนมนษย 

ดำเนินการประเมินสถานภาพดานการบริหารทุนมนุษย 

- การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนการบริหารทุนมนุษย 

- การวิเคราะหความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวของกับการ 

  บริหารทนมนษย 

จัดกิจกรรมพัฒนาหรือเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธตามแนวทาง  HR 

Scorecard 
๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 
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 ขัน้ตอนที ่๒ การประเมนิสภาพการปจจุบนัดานการบรหิารทนุมนษุย การวเิคราะหจดุแขง็ จดุออน 

       ของการบรหิารทนุมนษุยและการวเิคราะหความคาดหวงัของผูมสีวนไดสวนเสยีตอการ 

       บรหิารทนุมนษุย 

     เพ่ือทราบระดับสมรรถนะการบริหารทุนมนุษย จุดแข็ง จุดออนของระบบบริหารทุนมนุษย  

สิ่งที่ผูบริหารและผูเกี่ยวของกับการบริหารทุนมนุษยคาดหวังตองานดานการบริหารทุนมนุษย รวมทั้ง

แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถของระบบบริหารทุนมนุษยที่สนับสนุนและผลักดันใหยุทธศาสตรของสวน

ราชการประสบความสำเร็จ 

 ขัน้ตอนที ่๓ วเิคราะหทศิทาง นโยบาย กำหนดประเดน็ยทุธศาสตรดานการบรหิารทนุมนษุย 

     ใหสอดคลองกับนโยบาย ยทุธศาสตร และแผนบรหิารราชการของสวนราชการ 

                เพ่ือใหมีประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทุนมนุษยที่สอดคลองกับนโยบายยุทธศาสตร และ

แผนบริหารราชการของสวนราชการ โดยการนำขอมูลเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษยที่ไดจากการดำเนินการใน

ขั้นตอนที่ ๒ ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับทิศทางนโยบาย การบริหารทุนมนุษยชองผูบริหาร ขอมูลความคาดหวังของ

ผูมีสวนไดสวนเสีย (ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารสายงานหลักที่รับผิดชอบตอเปาหมายความสำเร็จตาม

ยุทธศาสตร ผูรับผิดชอบดานการบริหารทุนมนุษย) ผลการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของการบริหารทุนมนุษย

มาพิจารณารวมทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนบริหารราชการของสวนราชการ และกำหนด

ยุทธศาสตรดานการบริหารทุนมนุษยใหสอดคลองสนับสนุนตอการบรรลุยุทธศาสตรของสวนราชการ 

  การดำเนินการในขั้นตอนที่ ๓  ที่สำคัญไดแก การนำประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหาร    

ทุนมนุษยมาจัดลำดับความสำคัญ โดยใชเทคนิค “การวิเคราะหสวนตาง (Gap Analysis)” ซึ่งเปนการหา

สวนตางระหวาง “ระดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร” กับ “การบริหารทุนมนุษยที่คาดหวังให

เกิดขึ้นในปจจุบัน” ของการบริหารทุนมนุษยวามีความแตกตางกันเพียงไร แลวหาคาเฉลี่ยคะแนนความ

แตกตางในแตละประเด็นที่เรียกวา “สวนตาง” จากน้ันเลือกประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทุนมนุษยที่

มีความสำคัญโดยพิจารณาจากประเด็นยุทธศาสตรฯ ที่มีคะแนนสวนตางสูง เพ่ือนำไปจัดทำแผนกลยุทธ

ดานการบริหารทุนมนุษยกอนเปนอันดับแรก อยางไรก็ตาม หากยังเห็นวามีประเด็นอ่ืนที่แมจะมีคะแนน 

“สวนตาง” ต่ำ แตเปนประเด็นสำคัญที่สงผลตอการบรรลุยุทธศาสตรขององคกร ใหรวมกันพิจารณา

ปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม 

  ทั้งน้ี เพ่ือใหแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษยนำไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล ควรสรุป

รายงานผลการดำเนินงานและประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทุนมนุษย เสนอใหฝายบริหารของสวน

ราชการพิจารณาอีกครั้งหน่ึง และหากฝายบริหารเห็นสมควรใหแกไขเพ่ิมเติมประเด็นยุทธศาสตรใด ก็ให

คณะทำงานนำขอสังเกตของฝายบริหารมาปรับปรุงแกไขประเด็นยุทธศาสตรใหสมบูรณย่ิงขึ้นตอไป 
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ขัน้ตอนที ่๔ กำหนดเปาประสงคเชงิกลยทุธดานการบรหิารทนุมนษุยและตวัชี้วดัผลการ        

     ปฏบิตังิานของแตละเปาประสงค 

     เพ่ือกำหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทุนมนุษย

ของสวนราชการ โดยการวิเคราะหหาปจจัยที่จะทำใหประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทุนมนุษยที่กำหนดไว

ในขั้นตอนที่ ๓ บรรลุผล ซึ่งตองระบุไดวางานดานการบริหารทุนมนุษยจะตองทำอะไร ดวยกลวิธีใด จึงจะเกิด

ผลสัมฤทธ์ิตามประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว หรือที่เรียกวา “เปาประสงคเชงิกลยุทธ “ (Strategic Objectives) 

ในสวนของการกำหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ดานการบริหารทุนมนุษย คือ การกำหนดและระบุสิ่ง

บงช้ีวาเปาประสงคเชิงกลยุทธฯ น้ัน ประสบความสำเร็จแลวมากนอยเพียงใด หรือวิธีการวัด/การประเมิน

อยางไร ในทางปฏิบัติเมื่อกำหนดตัวช้ีวัดแลว จะตองกำหนดคาเปาหมาย (Target) และน้ำหนัก (Weight) ของ

ตัวช้ีวัดที่เช่ือมโยงอยางเปนเหตุเปนผลกับแตละเปาประสงคดวย 

 ขัน้ตอนที ่๕ การจดัทำแผนกลยทุธการบรหิารทนุมนษุยทีม่รีายละเอยีดครบถวนสมบรูณตาม 

แบบฟอรมการจัดทำแผนกลยทุธการบรหิารทนุมนษุย (HR Scorecard Template) การ

กำหนดแผนงาน/โครงการรองรบั 

   การจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษยฉบับสมบูรณตาม HR Scorecard Template 

และการกำหนดแผนงาน/โครงการรองรับถือเปนขั้นตอนสุดทายของการจัดทำแผนกลยุทธการบริหาร       

ทุนมนุษย กอนที่ผูบริหารสวนราชการจะพิจารณาใหความเห็นชอบใหดำเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติ

ตอไป การดำเนินงานในขั้นตอนน้ี คือ การนำผลผลิตที่ไดรับจากการทำงานของคณะทำงานฯ ในขั้นตอนที่ 

๒ – ๔ มาเขียนรายละเอียดลงในแบบฟอรม และกำหนดช่ือแผนงาน/โครงการรองรับเพ่ือทำใหเปาหมายที่

กำหนดไวสามารถนำไปปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
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การบรรลุ

ยุทธศาสตร

ขององคกร 

วสิยัทัศน พนัธกิจ นโยบาย 
ยทุธศาสตร การบรหิารราชการ 

ประเดน็ยุทธศาสตร         
การบรหิารทนุมนุษย 

ประเดน็ยุทธศาสตร         
การบรหิารทนุมนุษย 

ประเดน็ยุทธศาสตร         
การบรหิารทนุมนุษย 

เปาประสงค

เชงิกลยุทธ 

เปาประสงค

เชงิกลยุทธ 

เปาประสงค

เชงิกลยุทธ 

เปาประสงค

เชงิกลยุทธ 

เปาประสงค

เชงิกลยุทธ 

เปาประสงค

เชงิกลยุทธ 

ตัวชีว้ดั ตัวชีว้ดั 
 

ตัวชีว้ดั 
 

ตัวชีว้ดั 
 

ตัวชีว้ดั 
 

ตัวชีว้ดั 
 

ตัวชีว้ดั 
 

ตัวชีว้ดั 
 

ตัวชีว้ดั 
 

ตัวชีว้ดั 
 

ตัวชีว้ดั 
 

ตัวชีว้ดั 
 

แผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการ 

แผนกลยทุธการบรหิารทนุมนุษย 

แผนภาพ ๕ แผนกลยุทธการบรหิารทนุมนษุย 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร 
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บทที ่๓ 

วสิัยทศัน พันธกจิ คานยิม ยทุธศาสตร อำนาจหนาทีแ่ละโครงสราง อพวช. 

 

 

 ๓.๑ วสิยัทศัน (Vision) 

       เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตช้ันนำในอาเซียน ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 ๓.๒ พนัธกจิ (Mission) 

สงเสริมการเรยีนรู สรางแรงบันดาลใจ ความคิดสรางสรรค และความตระหนักดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดวยการ 

       ๓.๒.๑ พัฒนาและใหบรกิารนิทรรศการ (Exhibition) และกิจกรรมการเรียนรู (Education) ผาน 

                          พิพิธภัณฑ แหลงเรียนรูและชองทางการเรียนรูรูปแบบตางๆ 

       ๓.๒.๒  ศกึษาวิจัยและรวบรวมวัสดุตัวอยาง (Research and Collection) ดานวิทยาศาสตร  

                          เทคโนโลยี และธรรมชาติวิทยา 

        ๓.๓.๓  วิจัย พัฒนา และเผยแพร (Research Development and Transfer) องคความรูดาน 

                           การสือ่สารทางวิทยาศาสตร 

        ๓.๓.๔ พัฒนาธุรกิจและระบบการบริหารจัดการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับกิจการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร 

 ๓.๓ คานยิม (Value) 

       N   Nature and Science Appreciation = รักวิทยาศาสตรและใสใจธรรมชาติ 

       S   Service Mind                  = มใีจบริการ 

       M  Manage Professionally                = บริหารจัดการอยางมืออาชีพ 

 ๓.๔ เปาประสงคองคกร (Corporate Goals) 

       ๑. ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนทีส่ามารถเขาถึง (สื่อหรือกิจกรรม) การเรียนรูที่จะสรางแรง 

                    บันดาลใจและความคิดสรางสรรคดาน วทน. (Science inspiration for Everyone everywhere) 

       ๒. บริการแหลงเรียนรูตลอดชีวิตดานวิทยาศาสตรที่มคีุณภาพ เช่ือถือได และมีมาตรฐานระดับสากล 

                    (High Quality Service in Lifelong Learning in Science) 

                ๓. บริหารองคกรงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (Budget Efficiency in management) 

 ๓.๕  ยทุธศาสตร 

                 ยทุธศาสตรที ่๑ ขยายการบรกิารการเรียนรูทกุชวงวยัและทุกพืน้ที ่ 

        กลยทุธ 

        ๑. พัฒนานิทรรศการ กจิกรรม และแหลงเรียนรูเพ่ือตอบสนองทุกกลุมเปาหมาย 

        ๒. ใชเทคโนโลยีทันสมยัอยางเหมาะสมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูในพิพิธภัณฑ 

        ๓. ขยายชองทางการสื่อสารวิทยาศาสตรสูสังคมไทย (ผานสื่อทีห่ลากหลาย และมีประสิทธิภาพ) 

        ๔. ปลูกฝงวิทยาศาสตรสรางกระบวนการคิดสูนวัตกรรมและสังคมแหงการเรียนรู 
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        ๕. วิจัยและจัดการองคความรูเพ่ือความเปนเลิศในการพัฒนานิทรรศการและกิจกรรม 

        ๖. เปนผูนำในการสรางบุคลากรและหลักสูตรดานการสื่อสารวิทยาศาสตร 

        ยทุธศาสตรที ่๒ การสรางเครอืขายความรวมมอื 

        กลยทุธ 

        ๑. สานพลังภาคีความรวมมือสรางสังคมวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรค 

        ๒. สรางพันธมิตรดานสื่อสารมวลชนในการเผยแพรขาวสารวิทยาศาสตร 

                  ๓. สรางอัตลกัษณองคกรและสื่อสารภาพลักษณตอสังคม 

         ยทุธศาสตรที ่๓ การสรางรายได 

         กลยทุธ 

         ๑. สรางอัตลักษณองคกรและสื่อสารภาพลักษณตอสังคม 

         ๒. สรางแรงจูงใจใหกบัภาคเอกชนในการสนับสนุนการดำเนินงาน 

         ๓. พัฒนาการตลาดเชิงรุก เพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

         ๔. พัฒนาธุรกิจที่สรางรายไดระยะยาว 

         ยทุธศาสตรที ่๔ พฒันาศกัยภาพการบรหิารจัดการองคกร 

         กลยทุธ 

          ๑. สงเสริมระบบธรรมาภิบาลใหมีความโปรงใสและมีคุณธรรม 

          ๒. ปรบัปรุงระบบการบริหารจัดการองคกร 

          ๓. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 
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๓.๖ ภารกจิตามโครงสรางหนวยงาน 
 

         ๓.๖.๑ หนวยงานตรวจสอบภายใน 

มีภารกิจรับผิดชอบการกำหนดแผนการตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานดานตางๆ ของ อพวช. รายงานและติดตามผลการ

ตรวจสอบเสนอแนะและใหคำปรึกษาแกผูอำนวยการ อพวช. หนวยนับตรวจและผูเกี่ยวของ รวมทั้ง 

ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการอ่ืน          

ที่ปฏิบัติงานเชนเดียวกันเพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุเปาหมาย 
 

  ๓.๖.๒ สำนักบรหิาร 

    มีภารกิจรับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานชวย

อำนวยการงานเก่ียวกับกฎหมาย นิติกรรมสัญญา และดำเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ การ

บริหารทุนมนุษย อาคารสถานที่และยานพาหนะ การพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

จัดการสาธารณูปโภค และระบบรักษาความปลอดภัย รวมทั้ง สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 

   ๑) กองกลาง 

   ๒) กองการสถานที่ 

   ๓) กองการเงินและบัญชี 

   ๔) กองการพัสดุ 

   ๕) กองบุคลากร 

         ๓.๖.๓ สำนักพัฒนาความตระหนกัดานวทิยาศาสตร 

    มีภารกิจรับผิดชอบการดำเนินการพัฒนาและจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู ดำเนิน

การศึกษา วิจัยพัฒนาองคความรู และศักยภาพบุคลากรดานการสื่อสารวิทยาศาสตร การสรางเครือขาย

ความรวมมือดานการสื่อสารวิทยาศาสตรกับหนวยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ดำเนินการ

รวบรวม เก็บรักษาและใหบริการขอมูล ขอสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหบริการจัดกิจกรรม

และนิทรรศการสูกลุมเปาหมายภายนอกทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวหรือไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 

๑) กองพัฒนากิจกรรม 

   ๒) กองการสื่อสารวิทยาศาสตร 

   ๓) กองคาราวานวิทยาศาสตร 
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       ๓.๖.๔ สำนักพัฒนาธรุกจิและการตลาด 

             มีภารกิจรับผิดชอบการวางแผนและการพัฒนาดานการตลาด การพัฒนาธุรกิจ          

การเผยแพรประชาสัมพันธขององคกรและกิจกรรม การใหบริการผูใชบริการ รวมทั้ง การสรางการยอมรับ

ตอองคกร ประกอบดวย 

   ๑) กองการตลาดและบริการ 

   ๒) กองประชาสัมพันธ 

   ๓) กองพัฒนาธุรกิจและระดมทุน 
 

       ๓.๖.๕ สำนักยทุธศาสตรและแผน 

              มีภารกิจรับผิดชอบการศึกษา เพ่ือกำหนดแผนยุทธศาสตร การจัดทำแผนวิสาหกิจ           

แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำป การติดตาม และประเมินผล การจัดทำรายงาน รวมทั้ง    

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การประสานงานกับคณะกรรมการองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร

แหงชาติ และดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประกอบดวย 

         ๑) กองแผนงาน 

          ๒) กองติดตามและประเมินผล 

 

      ๓.๖.๖ สำนักโครงการพิเศษ 

                 มีภารกิจรับผิดชอบการประสานงานริเริ่ม พัฒนาโครงการ และดำเนินงานโครงการตาม

แนวนโยบายหรือยุทธศาสตรหลัก อพวช. รวมทั้ง ดำเนินกิจกรรมอ่ืนตาม  ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 

     ๑) กองประสานงานโครงการ  

                ๒) กองพัฒนาและผลิตนิทรรศการ 

      ๓) โครงการจตุัรัสวิทยาศาสตร 
 

  ๓.๖.๗ พิพธิภณัฑวทิยาศาสตร 

                มีภารกิจรับผิดชอบการพัฒนาและจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมและสื่อที่เก่ียวเน่ืองดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดำเนินการจัดหา รวบรวม บำรุงรักษาวัสดุตัวอยาง และจัดทำทะเบียนวัสดุ

ตัวอยาง และจัดทำทะเบียนวัสดุอุเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้ง ศึกษาคนควา วิจัย            

ขอมูลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือได    

รับมอบหมาย ประกอบดวย 

   ๑) กองนิทรรศการวิทยาศาสตร 

   ๒) กองวิชาการวิทยาศาสตร 

   ๓) กองวัสดุอุเทศวิทยาศาสตร 
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  ๓.๖.๘ พิพธิภณัฑธรรมชาตวิทิยา 

มีภารกิจรับผิดชอบการพัฒนาและจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมและสื่อที่เก่ียวเน่ืองดาน

ธรรมชาติวิทยา ดำเนินการจัดหา รวบรวม สงวนรักษา จำแนก และจัดทำทะเบียนวัสดุอุเทศดานธรรมชาติ

วิทยา รวมทั้ง ศึกษา คนควา วิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 

   ๑) กองนิทรรศการธรรมชาติวิทยา 

   ๒) กองวิชาการธรรมชาติวิทยา 

   ๓) กองวัสดุอุเทศธรรมชาติวิทยา 
 

  ๓.๖.๙ พิพธิภณัฑเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มีภารกิจรับผิดชอบการพัฒนาและจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมสื่อที่เกี่ยวเน่ืองดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดำเนินการเก็บรวบรวม สงวนรักษา จำแนกและจัดทำทะเบียนวัสดุ

อุเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้ง ศึกษา คนควา วิจัยขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่ เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

ประกอบดวย 

   ๑) กองนิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ๒) กองวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ๓) กองวัสดุอุเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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พนักงาน ๑๖๘ 

คน

ลูกจาง ๑๕๑ คน

อัตรากาํลัง จําแนกตามประเภท

พนักงาน

ลูกจาง

 ๓.๗ โครงสรางองคกรและอตัรากำลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตรากำลัง อพวช. จำแนกเปน ๒ ประเภท  

- ประเภท พนักงาน จำนวน  ๑๖๘ คน 

- ประเภท ลูกจาง   จำนวน   ๑๕๑ คน  

รวมอัตรากำลัง            ๓๑๙ คน 
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จำนวนพนักงานและลูกจาง จำแนกตามหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

๓ ๔

๓๗

๒๐
๑๔ ๑๒ ๑๒ ๑๔ ๑๕ ๑๔

๒๒

๒

๒๕

๕๓

๑๑
๓

๒๒

๑๑ ๑๒ ๙

พนักงาน ลูกจาง

พิพิธภณัฑ/สำนกั พนกังาน (คน) ลกูจาง (คน) รวม (คน) 

รองผูอำนวยการ ๓ - ๓ 

หนวยงานตรวจสอบภายใน ๔ ๒ ๖ 

สำนกับรหิาร ๓๗ ๒๕ ๖๒ 

สำนกัพฒันาความตระหนกัดานวทิยาศาสตร ๒๐ ๕๓ ๗๓ 

สำนกัพฒันาธรุกจิและการตลาด ๑๔ ๑๑ ๒๕ 

สำนกัยทุธศาสตรและแผน ๑๒ ๓ ๑๕ 

สำนกัโครงการพิเศษ ๑๒ ๒๒ ๓๔ 

พิพิธภณัฑวทิยาศาสตร ๑๔ ๑๑ ๒๕ 

พิพิธภณัฑธรรมชาตวิทิยา ๑๕ ๑๒ ๒๗ 

พิพิธภณัฑเทคโนโลยสีารสนเทศ ๑๔ ๙ ๒๓ 

พิพิธภณัฑพระรามเกา ๒๒ - ๒๒ 

รวม ๑๖๘ ๑๔๑ ๓๑๙ 
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บทที ่๔ 

การประเมนิและวเิคราะหสถานภาพปจจบุันดานการบรหิารทนุมนษุย อพวช. 

  

จากบทที่ผานมาจะเห็นไดวาการทจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษย อพวช. พ.ศ.๒๕๕๖- ๒๕๖๐  เริ่ม

จากการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร อพวช. และการทบทวนขอมูลพ้ืนฐานองคกรในดานการบริหาร     

ทุนมนุษย เพ่ือวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออน (Strength and Weakness Analysis) โดยกระบวนการตอจากน้ัน      

กองบุคลากร สำนักบริหาร ในฐานะฝายเลขานุการ ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือระดมความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความคาดหวังและเปาหมาย อพวช. ที่ตองการใหบรรลุผลสำเร็จ รวมทั้งประเด็นปญหา 

ของระบบการบริหารทุนมนุษยของ อพวช. ที่ดำเนินอยูในปจจุบันเพ่ือนำมาประกอบการประเมินสถานภาพดานการ

บริหารทุนมนุษย ไมวาจะเปนการวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน ของระบบบริหารทุนมนุษย สิ่งที่ผูบริหารและ

ผูเก่ียวของคาดหวังตองานดานการบริหารทุนมนุษย รวมทั้งแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถของระบบบริหารทุน

มนุษยที่สนับสนุนและผลักดันใหยุทธศาสตรของ อพวช. บรรลุผลสำเร็จสูงสุดที่ต้ังไว โดยใชเทคนิค “การวิเคราะห

สวนตาง (Gap Analysis) เพ่ือนำยุทธศาสตรดานการบริหารทุนมนุษยที่มีความสำคัญไปจัดทำแผนกลยุทธดานการ

บริหารทุนมนุษย อพวช. ตอไป  

 ๔.๑ ความคาดหวงั/เปาหมายสงูสดุดานการบรหิารทนุมนษุย อพวช. 

 การวิเคราะหประเด็นความคาดหวัง/เปาหมายสูงสุดดานการบริหารทุนมนุษย อพวช.  ไดใหความสำคัญ

และความจำเปนตอเปาหมายพันธกิจของ อพวช. กับ การดำเนินการประเด็นดังกลาวในปจจุบัน วาการบริหารทุน

มนุษยของ อพวช. ไดใหความสำคัญแกประเด็นน้ันๆ มากนอยเพียงใด และนำมาวิเคราะหสวนตาง (Gap Analysis) 

เพ่ือพิจารณาหาประเด็นความคาดหวังที่มี “สวนตางสูงสุด” ทั้งน้ี ผลการวิเคราะหประเด็นความคาดหวังดานการ

บริหารทุนมนุษย ซึ่งมีความสำคัญและจำเปนตอเปาหมายพันธกิจ แตการดำเนินงานในปจจุบันของ อพวช.  ยังให

ความสำคัญตอประเด็นดังกลาวไมเพียงพอตามลำดับความสำคัญมากที่สุดถึงนอยที่สุด ไดดังน้ี 

 ๔.๑.๑ มีระบบแรงจูงใจเพ่ือรักษาพนักงานที่มีความรูความสามารถใหอยูกับองคกร 

 ๔.๑.๒ มแีผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลอยางชัดเจน (IDP) 

 ๔.๑.๓ มีระบบความเติบโตในสายอาชีพเพ่ือใหเห็นแนวทางความกาวหนา (Career path) 

 ๔.๑.๔ วางแผนอัตรากำลังอยางเปนระบบ เพ่ือแกไขปญหาการโยกยายสับเปลี่ยนคนที่ไมเหมาะสมกับงาน 

 ๔.๑.๕ สรางความเปนธรรมและโปรงใส ตรวจสอบได สำหรับการเลื่อนขั้น ตำแหนง หรือการลงโทษทาง  

                    วินัย  

 ๔.๑.๖ มีระบบบริหารบุคคลที่มีประสิทธิภาพ มีแผนกลยุทธการบริหารบุคคลที่ชัดเจน 

 ๔.๑.๗ คุณภาพชีวิตของพนักงานไดรับการพิจารณา โดยครอบคลุมดานตางๆ เชน ดานสุขภาพ สวัสดิภาพ  

                    มีเวลาใหครอบครัว ลดความเครียด เปนตน 

 ๔.๑.๘ มแีผนกลยุทธพัฒนาสมรรถนะการบริหารทุนมนุษยสามารถนำไปปฏิบัติไดจริง 

 ๔.๑.๙ สรางและบริหารจัดการฐานขอมูลกำลังคน (HR Information System – HRIS) 

 ๔.๑.๑๐ พัฒนาบุคลกรและรกัษาบุคลกรอยางตอเน่ืองชัดเจน ครอบคลมุงานที่ปฏิบัติต้ังแตเริ่มทำงาน 
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 ๔.๑.๑๑ พัฒนาพนักงานใหสามารถปฏิบัติงานแบบ Multiple Function และการสรางความเขาใจใหแก  

                      พนักงานเด่ียวกับการบังคับบัญชา การใหความดีความชอบ การทำงานแบบ Matrix ภายใต 

                      โครงสรางที่ Fixed 

 ๔.๑.๑๒ มกีารหมุนเวียนงานทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ รวมทั้งมอบหมายงานตามความสามารถ 

 ๔.๑.๑๓ พัฒนาองคกรใหทันสมัยและเปนทีย่อมรับ 

 ๔.๑.๑๔ ปรับบทบาทหนาที่ของพนักงานใหเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง 

 ๔.๑.๑๕ มรีะบบประเมินพนักงานและผลงานที่เปนธรรม มุงเนนผลงานเปนหลัก มีระบบและเปนมาตรฐาน  

                      โดยคำนึงถึงความโปรงใสเปนธรรมและเอ้ือตอการแขงขันในการทำงาน 

 ๔.๑.๑๖ จัดทำแผนบริหารองคความรูภายใน อพวช. 

 ๔.๑.๑๗ สรางความเปนมืออาชีพ เนนความชำนาญงาน รวมทั้งความรูเฉพาะดาน ทักษะ เทคโนโลยทีี่ 

                      ทันสมัยและความเขาใจในภารกิจ อพวช. 

 ๔.๑.๑๘ พัฒนาวัฒนธรรมองคกร ปรับวัฒนธรรมการทำงานของพนักงาน รวมถึงคานิยม แรงจูงใจ ทศันคติ 

                      ที่เหมาะสมกับงาน 

 ๔.๑.๑๙ ปรับสภาพแวดลอมในการทำงาน บรรยากาศที่ทันสมัยและเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

 ๔.๑.๒๐ พัฒนาองคกรใหมีมาตรฐาน เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได 

 ๔.๑.๒๑ สรางผูชำนาญการเฉพาะดาน Talent พัฒนาภาวะผูนำสรางความเช่ือมั่นตอสังคม 

 ๔.๑.๒๒ มีอุปกรณและเครื่องมือในการทำงานสอดคลองกับลักษณะงานและนวัตกรรมการทำงาน 

 ๔.๑.๒๓ สรางผูนำใหเปน Strategic Leader และเปนตัวอยางที่ดีในการทำงาน 

 

๔.๒ ประเดน็ความคิดเหน็เกีย่วกบัการบรหิารทนุมนษุย อพวช. 

ประเดน็การบรหิารทนุมนษุย ความคิดเหน็ ขอเสนอแนะ 

๑. ความชัดเจนในกลยุทธดาน        

    การบริหารทุนมนุษย 

๑.๑ ปจจุบัน อพวช. มีการทำ HR    

      Scorecard แลว แตยังขาด

ความชัดเจนทั้งในตัวระบบ  

และเน้ือหา เน่ืองจากเปนงาน 

ที่ไมไดทำเปนประจำ ทำให  

ขาดทักษะและความชำนาญ 

ตองการใหมีการจัดทำคูมือ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนเปน

มาตรฐานอางอิงได 

 

- มีการจัดทำแลว และเพ่ิมให   

  ครอบคลมุมากขึ้น 

- จุดออนอยูที่ทัศนคติสวนบุคคลวา  

  จะเรียนรูหรอืไม 
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ประเดน็การบรหิารทนุมนษุย ความคิดเหน็ ขอเสนอแนะ 

๒. คานิยมและวัฒนธรรมองคกร ๒.๑ มีการศึกษาและจัดทำคานิยม

และวัฒนธรรมใน อพวช.      

ในเชิงทฤษฎี  แตไมไดนำลงสู

ภาคปฏิบัติอยางตอเน่ือง      

แตมีการนำมาใชบาง 

๒.๒ อพวช. ยังขาดความเปนหน่ึง

เดียวกันละไมมีแรงกระตุน     

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

 

 

- ยังไมมีการศกึษาในเรื่องดังกลาว 

  อยางเปนรูปธรรมเทาที่ควร 

 

 

-การสรางความเช่ือมั่นและ

ภาคภูมิใจวาบุคคลากรมี

ความสำคัญในองคกร 

๓. ตำแหนงงาน ๓.๑ การมอบหมายงานในเชิงปฏิบัติ

มีความชัดเจน แตยังมีบางสวน

ที่ปฏิบัติงานทับซอนกันอยูบาง 

และยังไมมีความชัดเจนใน

ขอบเขตภาระหนาที่ 

๓.๒ การเขียนแบบคำบรรยาย

ลักษณะงาน 

       (Job Description) ที่มคีวาม

ชัดเจนใหแกทกุตำแหนงงานยัง

ไมสมบูรณ ผูปฏิบัติยังมองวา

การเขียนแบบคำบรรยาย

ลักษณะงานควรเปนภาระ

รับผิดชอบของกองบุคลากร  

ทำใหแบบบรรยายลักษณะงาน

ที่ไดไมสะทอนการปฏิบัติงาน

จริง เน่ืองจากไมไดเขียนจาก

มุมมองของผูปฏิบัติโดยตรง 

 

 

 

 

 

- พิพิธภัณฑ/สำนัก รับผิดชอบแลว    

  หากมีการเปลี่ยนแปลงควรมีการ 

  ทบทวน 

- อพวช.มีการจัดทำ Job  

  Description โดยใหพิพิธภัณฑ/ 

  สำนัก เขียนเอง โดยอางอิงตาม 

  ภารกิจที่ไดรบัมอบหมายเปนหลัก    

  จนบางครั้งไมตรงกับตำแหนงงาน 

  ที่ควรจะเปน  

- ลักษณะงานของ อพวช.มีทั้ง 

  ภารกิจภายในองคกรและ 

  ภายนอกองคกร จำเปนตองให   

  บุคลากรแตละคนปฏิบัติงานที่ม ี

  ความหลากหลาย ทำใหการเขียน 

  คำบรรยายลกัษณะงานมีความ 



 
 
 

แผนกลยุทธบริหารทุนมนุษย  ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๐  - ๒๕๖๔ ๒๘ 

 

ประเดน็การบรหิารทนุมนษุย ความคิดเหน็ ขอเสนอแนะ 

  ซับซอนมาก 

 

๔. ตนแบบสมรรถนะ ๔.๑ มีการจัดทำสมรรถนะใหกับทุก 

      ตำแหนงงานใน อพวช. แลว   

แตบุคลากรยังขาดความรู 

ความเขาใจในการนำมาใชและ

ปฏิบัติจริง 

 

- การประเมิน Competency ใน   

  ปจจุบันเปนไปเพ่ือการประเมิน 

  หาชองวางสมรรถนะในการ 

  ออกแบบหลกัสูตรอบรม ไมไดใช   

  ในการประเมนิเลื่อนขั้น/เงินเดือน 

๕. โครงสรางองคกร ๕.๑ มีการปรบัเปลี่ยนในระดับกลุม 

      งานอยูบาง โดยบุคลากรจำนวน

หน่ึงมองวาตนเองมีบทบาท 

หนาที่รับผิดชอบเพ่ิมขึ้น ควร

ไดรับพิจารณาขึ้นเปนสำนัก/

กอง 

 

- ตองมองภารกิจในภาพรวมและ 

  ขอจำกัดดานงบประมาณ 

 

๖. การประเมินและบริหารผลงาน ๖.๑ การจัดทำตัวช้ีวัด (KPI)        

การประเมินและการนำระบบ

บริหารผลงานมาใชเพ่ือ

พิจารณาเลื่อนเงินเดือน อพวช.

ยังไมไดดำเนินการ เน่ืองจาก

บุคลากรทั้งในระดับปฏิบัติและ

ผูประเมินยังขาดความเขาใจใน

ระบบ แนวทางปฏิบัติยังไม

สามารถนำมาใชไดจริง ยังไม

ชัดเจน ไมเปนไปตามขั้นตอน

และหลักการ ทำใหเกิดปญหา

ขึ้นในภายหลัง 

 

๖.๒ บุคลากรแตละสำนัก/กอง มี

ความเขาใจวาการจัดทำตัวช้ีวัด

- บุคลากรสวนใหญยังไมยอมรับผล   

  การประเมิน เพราะมีขอจำกัด 

  ดานงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การจัดทำตัวช้ีวัดเปนหนาที่ 

  พิพิธภัณฑ/สำนัก แตกอง 

  บุคลากรควรกำหนดเกณฑ 

  มาตรฐานในตำแหนงงานที่ม ี



 
 
 

แผนกลยุทธบริหารทุนมนุษย  ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๐  - ๒๕๖๔ ๒๙ 

 

ประเดน็การบรหิารทนุมนษุย ความคิดเหน็ ขอเสนอแนะ 

ไมใชหนาที่หลกัของกอง

บุคลากรเปนผูรับผิดชอบแต

เพียงผูเดียว 

  ลักษณะเดียวกัน 

- กองบุคลากรควรสนับสนุนการ 

  จัดทำตัวช้ีวัดในงาน “รวม” ที่ม ี

  อยูในพิพิธภัณฑ/สำนัก ใหเปน 

  มาตรฐานเดียวกันและหาขอยุติ 

  กรณีเกิดปญหา 

๗. การคัดสรรบุคลากร ๗.๑ ควรมีการกำหนดหลักเกณฑ

และสมรรถนะ สัดสวนการ

พิจารณา องคประกอบตางๆ   

ที่ ชัดเจน เน่ืองจากในปจจุบัน

ยังมีความคลุมเครืออยูมาก 

และเกณฑที่เนนอาวุโสเปน

หลักไมสามารถตอบโจทย  

ความตองการขององคกรได 

 

๘. การพัฒนาศักยภาพ ๘.๑ บุคลากรของ อพวช. ควรไดรับ

โอกาสไปศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่อง

เกี่ยวกับงานและหนาที่ความ

รับผิดชอบ 

 

 

๘.๒ การออกแบบหลักสูตรฝกอบรม

ควรมีทิศทางและกาประเมินผล

ที่ชัดเจน เพ่ือใหการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรเปนไปตาม

ความตองการทั้งสองฝาย คอื

พิพิธภัณฑ/สำนัก และ       

กองบุคลากร และใหการ

ฝกอบรมเกิดประโยชนสูงสุด  

กับตัวบุคคลและ อพวช. 

๘.๓ การจัดหลักสูตรอบรม ควรมี

- อพวช. ไดรับงบประมาณดาน 

  บุคลากรนอย เมื่อเทียบกับ   

  ภารกิจสำคญั 

 

 

 

- การสงผูสมัครควรคำนึงถึง 

  ความสามารถและประโยชนที่   

  องคกรจะไดรับมากกวาการใช    

  ลำดับอาวุโสอยางเดียว 



 
 
 

แผนกลยุทธบริหารทุนมนุษย  ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๐  - ๒๕๖๔ ๓๐ 

 

ประเดน็การบรหิารทนุมนษุย ความคิดเหน็ ขอเสนอแนะ 

การวางแผนลวงหนา เพ่ือให

บุคลากรที่สนใจ สามารถ

จัดสรรเวลาเพ่ือเขารับการ

ฝกอบรมไดอยางทั่วถึง และ

เพ่ือใหพิพิธภัณฑ/สำนัก

รับทราบกำหนดการ ซึ่งจะทำ

ใหการจัดอบรมไมทับซอน 

๙. การจายคาตอบแทน ๙.๑ การเลื่อนเงินเดือนใน

พิพิธภัณฑ/สำนัก ยังไมสะทอน

ผลการปฏิบัติงานจริงได 

เน่ืองจากเปนปญหาสืบเน่ือง

จากการไมเขาใจระบบบริหาร

ผลงานที่ถูกตอง 

 

- ตองปรับปรุงบุคลากรและ   

  วัฒนธรรมองคกรควบคูกัน 

- คำนึงถึงความโปรงใสและ 

  ยุติธรรม 

- ควรประเมินจากผลการ 

  ปฏิบัติงานจริง 

๑๐. ผูนำองคกร ๑๐.๑ การเตรยีมความพรอมใหแก

บุคลากรที่มีศักยภาพโดดเดน

เพ่ือใหไดรับการพัฒนาเพ่ือ

กาวขึ้นสูตำแหนงที่สูงขึ้นยัง

ไมชัดเจน 

๑๐.๒ การสั่งสมประสบการณดาน

การหมุนเวียนงาน 

(Rotation) ยังไมสามารถทำ

ได เน่ืองจากคนจะยึดติดกับ

งานและตำแหนงมาก 

 

- เปนลักษณะ Top Down 

๑๑. การวางแผนเสนทาง 

      ความกาวหนาในอาชีพ 

๑๑.๑ เปนเรื่องที่ผูบริหารระดับสูง

ควรใหความสำคัญอยางมาก 

เพราะจะเปนขวัญและ

กำลังใจแกบุคลากร 

๑๑.๒ ควรมีการวางแผนสืบทอด

 



 
 
 

แผนกลยุทธบริหารทุนมนุษย  ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๐  - ๒๕๖๔ ๓๑ 

 

ประเดน็การบรหิารทนุมนษุย ความคิดเหน็ ขอเสนอแนะ 

ตำแหนง (Succession Plan) 

สำหรับตำแหนงในสายงาน

หลักของ อพวช. ใหชัดเจน 

เพ่ือเปนการสรางความเขาใจ

ในระยะยาว และเปดโอกาส

ใหบุคลากรเตรยีมความพรอม

ไดลวงหนา นอกจากน้ี 

หลักเกณฑที่ชัดเจนจะ

สามารถลดทอนปญหาและ

แรงกดดันในเรื่องน้ีลงได 

๑๒. การบริหารผูมีผลงานและ 

      ศักยภาพสูง 

- ผูบริหารใหความสนใจการบริหารผู

มีผลงานและศกัยภาพสูงเพ่ิมขึ้น 

แตยังติดขัดระบบตางๆ ภายใน 

อพวช. เชน ระบบอาวุโสในการคัด

สรรบุคลากร หรือการยึดติดกับ

ตำแหนง/งานเปนหลัก เปน

เวลานานๆ ทำใหการสั่งสม

ประสบการณในหนาที่งานที่

หลากหลายเปนไปไดยาก 

- งานบางอยางมีลกัษณะเฉพาะ 

  จำเปนตองใชประสบการณ 

๑๓. การวางแผนและวิเคราะห 

      อัตรากำลงั 

๑๓.๑ มีการวางแผนและวิเคราะห

อัตรากำลังแลวแตพิพิธภัณฑ/

สำนักสวนใหญจะเนนการขอ

คนเพ่ิมซึ่งเปนสิ่งที่ทำไดยาก 

๑๓.๒ การเกลีย่คนจากพิพิธภัณฑ/

สำนัก ไปยังพิพิธภัณฑ/สำนัก

อ่ืน จะไดรับแรงตานสูง 

๑๓.๒ แผนอัตรากำลังที่วางไวไมคอย

ไดรับความสนใจ สวนใหญจะ

เปนการบริหารเฉพาะหนา ไม

คอยปฏิบัติตามแผนที่วางไว 

 



 
 
 

แผนกลยุทธบริหารทุนมนุษย  ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๐  - ๒๕๖๔ ๓๒ 

 

ประเดน็การบรหิารทนุมนษุย ความคิดเหน็ ขอเสนอแนะ 

๑๔. แรงงานสมัพันธ - มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสราง 

  ความสมัพันธที่ดีภายในองคกร เชน 

  การจัดประชุมกลุมยอย การ   

  สมัมนา กิจกรรมละลายพฤติกรรม 

 

- เปนสิ่งที่ดี ควรเพ่ิมกิจกรรมกลุม 

  สมัพันธเนนการสรางเสริมการ 

  ทำงานเปนทีม 

๑๕. การสำรวจความพึงพอใจของ 

      พนักงาน 

๑๕.๑ มีการสำรวจความคิดเห็นของ

บุคลากร แตไมมีการนำมา

ปรับใชอยางตอเน่ือง 

๑๕.๒ มีการจดัสวัสดิการใหบุคลากร 

แตสวัสดิการทีจ่ัดใหไมตรงกับ

ความตองการของบุคลากร

มากนัก ควรมกีารสอบถาม

และทำการปรบัปรุงพัฒนา

เปนประจำ 

 

- ขั้นอยูกับนโยบายการบริหาร 

 

 

 

๑๖. การประชาสัมพันธ - การสื่อสารประชาสัมพันธกับ 

  บุคลากรภายใน อพวช. ยังทำไดไม 

  ดีเทาที่ควร แมวากองบุคลากรจะ 

  ทำการเผยแพรขาวสารตางๆ ใหแก   

  ผูบริหารและพนักงาน แตใน 

  ปจจุบันยังไมสามารถเขาถึง  

  กลุมเปาหมายไดทั้งหมด 

 

 

๑๗. เจาหนาทีก่องบุคลากร ๑๗.๑ มีการดูแลรักษาสทิธ์ิของ

พนักงานในระดับที่ดี มี   

ความกระตือรือรนที่จะให

คำปรึกษา/บริการ แตยัง   

ขาดการทำงานเชิงรุก 

๑๗.๒ ควรมีการหมุนเวียน (Rotate) 

งานภายในกลุมงาน เพ่ือให

 



 
 
 

แผนกลยุทธบริหารทุนมนุษย  ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๐  - ๒๕๖๔ ๓๓ 

 

ประเดน็การบรหิารทนุมนษุย ความคิดเหน็ ขอเสนอแนะ 

พนักงานสามารถเขาใจองค

รวมและสามารถทำงาน

รวมกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

๑๗.๓ การนำระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) มาใชจะชวย

ใหการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งใน

ปจจุบันมีการพัฒนา

ระบบงานอยู แตเมื่อสามารถ

นำระบบ IT มาใชจริงแลว 

ควรมีการปรับปรุงขอมูลให

เปนปจจุบัน เพ่ือใหสามารถ

นำขอมูลที่มีอยูมาใชไดทันท ี

 

 ๔.๓ การวเิคราะหจุดแขง็ (Strength) – จดุออน (Weakness) ปจจยัภายใน-ภายนอก ทีเ่กีย่วของกบัการ

บรหิารทนุมนษุย อพวช. 

ปจจยัภายใน 

จุดแขง็ (Strength) จุดออน (Weakness) 

๑. บุคลากรมคีวามมุงมั่น ชำนาญและประสบการณดาน

การบริหารจัดการพิพิธภัณฑและการสื่อสาร

วิทยาศาสตร 

๒. ระบบการสรรหา คัดเลือก และบรรจุพนักงานมีความ

ยืดหยุน 

๓. มีระบบอาสามสมัครที่สงเสริมใหการปฏิบัติงานมี 

    ความคลองตัว 

 

๑. อัตรากำลังจำกัด ทำใหไมสามารถรองรับภาระงานที่ 

   เพ่ิมขึ้นและการขยายตัวขององคกรได 

๒. บุคลากรบางสวนขาดโอกาสเขารับการพัฒนา 

    เน่ืองจากขอจำกัดดานภาระงาน 

๔. บุคลากรบางสวนขาดทักษะดานภาษาตางประเทศ 

๕. ยังไมมีการนำระบบเสนทางความกาวหนาในสาย 

    อาชีพ (Career Path) มาใชในองคกรอยางเปน 

    รูปธรรม 



 
 
 

แผนกลยุทธบริหารทุนมนุษย  ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๐  - ๒๕๖๔ ๓๔ 

 

จุดแขง็ (Strength) จุดออน (Weakness) 

๖. ยังไมสามารถนำระบบการบริหารผลงาน  

    (Performance Management System) มาใชใน 

    องคกร 

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานยังเปนเพียงการ 

    ประเมินผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมา โดย   

    มิไดประเมนิตามตัวช้ีวัดผลงานหลัก 

๘. ระบบการสือ่สารภายในองคกรยังไมมีประสิทธิภาพ 

    เทาที่ควร 

๙. การเลื่อนขัน้ เลื่อนตำแหนง  และการปรับเงินเดือน  

    ยังไมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

๑๐. ยังไมมีระบบการสรางแรงจูงใจและสรางความ 

      ผาสุกในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

๑๑. ยังไมมีการนำหลักสมรรถนะ (Competency) มา 

       ใชในการบริหารทุนมนุษย ทำใหไมสามารถ    

       วิเคราะหชองวางสมรรถนะ ( Competency  

       Gap) เพ่ือกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่  

       เหมาะสมได 

๑๒. ระเบียบขอบังคับยังไมไดปรับปรุงใหสอดคลองกับ 

      ภารกิจขององคกร 
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ปจจยัภายนอก  
  

โอกาส ขอจำกัด 

๑. สังคมไทยต่ืนตัวใหความสำคัญ สนใจและสงเสริมให 

    เยาวชนเขาไปเรียนรูและมปีระสบการณในแหลง 

    เรียนรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

    มากขึ้น ทำให อพวช. มีโอกาสสรางบุคลากรดาน 

    การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ 

๒. องคกรและสถานศึกษาตางๆ จำนวนมากในสวน 

   ภูมิภาคแสดงความจำนงให อพวช. จัดกิจกรรม 

   เผยแพร สรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและ 

   เทคโนโลยี จึงจำเปนตองสรางบุคลากรที่มีความรู  

   ความชำนาญดานการสื่อสารวิทยาศาสตร (Science  

   Communication) และ Science Education ให 

   พรอมรองรบักิจกรรมตางๆ 

๓. ความตองการจากองคกรและหนวยงานตางๆ ใน   

    การพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งเปนโอกาสให 

    บุคลากร อพวช. ไดพัฒนาศักยภาพทั้งดานการ  

    สรางช้ินงาน การจัดนิทรรศการ และการใหความรู 

    ดานการจัดการพิพิธภัณฑ 

๔. การขยายตัวขององคกรเปนโอกาสให อพวช. ได 

    สรรหาและพัฒนาบุคลากรรุนใหมที่มีคณุภาพเพ่ือ 

    รองรับการขยายตัวขององคกร 

๕. นโยบายในการสรางคนสูศตวรรษที่ ๒๑ เปน  

     โอกาสในการพัฒนาทุนมนุษยใหสามารถสราง 

     นวัตกรรมใหม ๆ  

 

๑. กรอบอัตรากำลัง อพวช. ถูกจำกัดดานการจัดสรร 

    งบประมาณดานบุคลากรจากสำนักงบประมาณ ซึ่ง  

    ไมสอดคลองกับภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้น 

๒. สวัสดิการและคาตอบแทนที่จำกัด ไมสรางแรงดึงดูด 

    ใจบุคลากรที่มีความรูความสามารถไดเทาที่ควร  

    เชน ตำแหนงวิศวกร IT 

๓. สภาพแวดลอมในการทำงานไมเอ้ือตอการทำงาน  

     เชน สถานที่ อุปกรณ การเดินทาง 
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๔.๔ การวเิคราะหแรงเสรมิ – แรงตาน (Force Field Analysis) การบรหิารทนุมนษุย อพวช. 

  

แรงเสรมิ/สิง่สนับสนนุ แรงตาน/อปุสรรค 

๑. ผูบริหารระดับสูงใหความสำคัญตอการบริหาร  

    ทุนมนุษย 

๒. บุคลากรพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงาน 

    อยางมืออาชีพ 

๓. วางแผนการบริหารทุนมนุษยอยางเปนระบบ 

 

๔. มีสวัสดิการสม่ำเสมอตอเน่ือง 

๑. บุคลากรบางสวนยึดติดกับตำแหนงและงานเดิม 

 

๒. บุคลากรบางสวนไมใหความสนใจในการพัฒนา 

    ตนเองและไมใหความสำคัญกับขอมลูทีเ่ผยแพร 

๓. การวางแผนพัฒนาทุนมนุษยขาดความ 

    ตอเน่ือง  

๔. นโยบายดานสวัสดิการไมตอบสนองความตองการที่ 

    แทจริง 
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 ๔.๕ ผลการวิเคราะหสิง่ทีต่องทำเพือ่ลดแรงตานและสิง่ทีต่องทำเพือ่เพิม่แรงเสรมิ 

 

สิง่ทีต่องทำเพือ่ลดแรงตาน สิง่ทีต่องทำเพือ่เพิม่แรงเสรมิ 

๑. การสื่อสารทำความเขาใจให

ผูบริหารทุกระดับเขาใจและ

เห็นความสำคัญ ประโยชน 

และสนับสนุนอยางตอเน่ือง 

โดยสรางชองทางการ

ประชาสัมพันธ ขอมูลดาน

การบริหารงานบุคคล เชน 

หลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน 

กระบวนการตางๆให

หลากหลายสามารถเขาถึง

ไดงาย มีความนาสนใจ และ

เปนการสื่อสารแบบสอง

ทาง (Two Way 

Communication) 

๑. การจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษยควรดำเนินการพรอมกับ  

    การจัดทำแผนวิสาหกิจ เพ่ือใหแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษยมีความ 

    สอดคลองเชิงยุทธศาสตรทั้งทิศทางและเปาหมายของ อพวช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. บุคลากรกลุมบริหารงาน

บุคคลตองทำงานดาน   

การบริหารทุนมนุษยอยาง

มืออาชีพ ทำงานเชิงรุก 

และควรศึกษากฎหมาย 

รวมทั้งกฎระเบียบที่

เกี่ยวของกับการบริหารงาน

บุคคลโดยละเอียด ซึ่งจะ

เปนประโยชนในการให

คำแนะนำและใหบริการ    

ที่เปนมาตรฐาน 

๒. การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล โดยมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนพรอมทั้ง 

    งบประมาณ โดยอาจประกอบดวยกิจกรรม เชน 

 

๑) การอบรมที่เกี่ยวกับวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 

๒) อบรมความรูพ้ืนฐานที่จำเปนสำหรับพนักงานใหม 

๓) การใหทุนการศึกษาอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมศักยภาพในการปฏิบัติงานทั้งใน 

    และตางประเทศ 

๔) การจัดศึกษาดูงานหนวยงานภายนอก 

๕) การพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 
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สิง่ทีต่องทำเพือ่ลดแรงตาน สิง่ทีต่องทำเพือ่เพิม่แรงเสรมิ 

๓. นำระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการ

ทำงานดานการบริหาร    

ทุนมนุษย เชน การบริหาร

ผลการปฏิบัติงาน การ

จัดทำระบบตัวช้ีวัก

รายบุคคลผานทาง 

Intranet ใหผูบริหารและ

พนักงานประเมินผลการ

ปฏิบัติงานไดอยางโปรงใส 

๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารทุนมนุษยใหทันสมยั  

    รวมทั้งปรับปรุงขอมูลบุคลากรใหเปนปจจุบัน สามารถใชประกอบการ 

    ตัดสินใจของผูบริหารระดับสูงไดสะดวกและรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

๔. การจัดทำแบบสำรวจความ

ตองการสวัสดิการตางๆ

ภายใน อพวช. เพ่ือสราง

การมีสวนรวมของบุคลากร 

สามารถตอบสนอง

เปาหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สภาพแวดลอมและ

บรรยากาศในการทำงาน 

ใหดียิ่งขึ้น 

๔. ดูแลระบบคาตอบแทน สทิธิประโยชน และการสรางขวัญกำลังใจใหบุคลากร   

    อยางสม่ำเสมอ 

 

จากผลการสำรวจและวิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตน ไดแก ระดับสมรรถนะการบริหารทุนมนุษย         

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออนของระบบบริหารทุนมนุษย สิ่งที่ผูบริหารและผูเกี่ยวของกับการบริหารทุนมนุษย

คาดหวังหรือต้ังเปาหมายสูงสุดตองานดานการบริหารทุนมนุษย ของ อพวช. รวมทั้งการวิเคราะหแรงเสริม –      

แรงตาน (Force Field Analysis) เพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถของระบบบริหารทุนมนุษยที่สนับสนุน

และผลักดันใหยุทธศาสตร อพวช. ประสบความสำเร็จ ขอมูลดังกลาวจะไดนำไปแปลงเปนแผนกลยุทธการบริหาร      

ทุนมนุษยของ อพวช. พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในบทตอไป 
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บทที ่๕ 

แผนกลยทุธการบรหิารทนุมนุษย อพวช. พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

  

จากผลผการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริหารทุนมนุษย ในบทที่ ๔ เพ่ือใหการจัดทำแผนกลยุทธ

การบริหารทุนมนุษยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความคาดหวังและความตองการของ

ผูบริหาร และบุคลากรของ อพวช. ไดอยางมีประสิทธิผล จึงไดกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของการ

บริหารทุนมนุษยของ อพวช. โดยพิจารณาใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของ อพวช 

เพ่ือใหการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายสูงสุดของ อพวช. 

๕.๑ วสิยัทศัน (Vision) 

       เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตช้ันนำในอาเซียน ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 ๕.๒ พนัธกจิ (Mission) 

       สงเสริมการเรียนรู สรางแรงบันดาลใจ ความคิดสรางสรรค และความตระหนักดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดวยการ 

       ๕.๒.๑ พัฒนาและใหบรกิารนิทรรศการ (Exhibition) และกิจกรรมการเรียนรู (Education) ผาน 

                          พิพิธภัณฑ แหลงเรียนรูและชองทางการเรียนรูรูปแบบตางๆ 

       ๕.๒.๒  ศกึษาวิจัยและรวบรวมวัสดุตัวอยาง (Research and Collection) ดานวิทยาศาสตร  

                          เทคโนโลยี และธรรมชาติวิทยา 

        ๕๒.๓  วิจัย พัฒนา และเผยแพร (Research Development and Transfer) องคความรูดาน 

                           การสือ่สารทางวิทยาศาสตร 

       ๕.๒.๔ พัฒนาธุรกิจและระบบการบริหารจัดการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับกิจการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร 

 ๕.๓ คานยิม (Value) 

       N   Nature and Science Appreciation = รักวิทยาศาสตรและใสใจธรรมชาติ 

       S   Service Mind                  = มใีจบริการ 

       M  Manage Professionally                = บริหารจัดการอยางมืออาชีพ 

 ๕.๔ เปาประสงคองคกร (Corporate Goals) 

       ๑. ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนทีส่ามารถเขาถึง (สื่อหรือกิจกรรม) การเรียนรูที่จะสรางแรง 

                    บันดาลใจและความคิดสรางสรรคดาน วทน. (Science inspiration for Everyone everywhere) 

       ๒. บริการแหลงเรียนรูตลอดชีวิตดานวิทยาศาสตรที่มคีุณภาพ เช่ือถือได และมีมาตรฐานระดับสากล 

                    (High Quality Service in Lifelong Learning in Science) 

                ๓. บริหารองคกรงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (Budget Efficiency in management) 
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 ๕.๕  ยทุธศาสตร 

                 ยทุธศาสตรที ่๑ ขยายการบรกิารการเรียนรูทกุชวงวยัและทุกพืน้ที ่ 

        กลยทุธ 

        ๑. พัฒนานิทรรศการ กจิกรรม และแหลงเรียนรูเพ่ือตอบสนองทุกกลุมเปาหมาย 

        ๒. ใชเทคโนโลยีทันสมยัอยางเหมาะสมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูในพิพิธภัณฑ 

        ๓. ขยายชองทางการสื่อสารวิทยาศาสตรสูสังคมไทย (ผานสื่อทีห่ลากหลาย และมีประสิทธิภาพ) 

        ๔. ปลูกฝงวิทยาศาสตรสรางกระบวนการคิดสูนวัตกรรมและสังคมแหงการเรียนรู 

        ๕. วิจัยและจัดการองคความรูเพ่ือความเปนเลิศในการพัฒนานิทรรศการและกิจกรรม 

        ๖. เปนผูนำในการสรางบุคลากรและหลักสูตรดานการสื่อสารวิทยาศาสตร 

 

        ยทุธศาสตรที ่๒ การสรางเครอืขายความรวมมอื 

        กลยทุธ 

        ๑. สานพลังภาคีความรวมมือสรางสังคมวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรค 

        ๒. สรางพันธมิตรดานสื่อสารมวลชนในการเผยแพรขาวสารวิทยาศาสตร 

                  ๓. สรางอัตลกัษณองคกรและสื่อสารภาพลักษณตอสังคม 

         ยทุธศาสตรที ่๓ การสรางรายได 

         กลยทุธ 

         ๑. สรางอัตลักษณองคกรและสื่อสารภาพลักษณตอสังคม 

         ๒. สรางแรงจูงใจใหกบัภาคเอกชนในการสนับสนุนการดำเนินงาน 

         ๓. พัฒนาการตลาดเชิงรุก เพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

         ๔. พัฒนาธุรกิจที่สรางรายไดระยะยาว 

         ยทุธศาสตรที ่๔ พฒันาศกัยภาพการบรหิารจัดการองคกร 

         กลยทุธ 

          ๑. สงเสริมระบบธรรมาภิบาลใหมีความโปรงใสและมีคุณธรรม 

          ๒. ปรบัปรุงระบบการบริหารจัดการองคกร 

          ๓. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 
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วสิัยทศัน และประเดน็ยทุธศาสตรดานการบรหิารทนุมนษุย 

 

 ๕.๑ วสิยัทศันดานการบรหิารทนุมนษุย 

       จากการวิเคราะหและประเมินสภาพปจจุบันดานการบริหารทุนมนุษย ทำใหคณะทำงานจัดทำแผนกล

ยุทธการบริหารทุนมนุษยของ อพวช. ตระหนักถึงสภาพปญหาดานการบริหารทุนมนุษย ที่ตองการ

ขับเคลื่อนอยางเปนระบบ เพ่ือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปนปญหาในปจจุบัน ใหไปสูการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายที่

องคกรตองการในอนาคต อพวช. จึงกำหนดวิสัยทัศนในงานดานการบริหารทุนมนุษย โดยกำหนดให 

“บุคลากร” ที่จะเปนตัวขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาไปสูทิศทางที่ตองการ และบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ

องคกร ดังน้ี 

 

พัฒนาและสงเสริมทุนมนุษยใหมีคุณภาพ มมีาตรฐานทางวิชาการ คุณธรรมและศักยภาพอยาง

ตอเน่ือง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๕.๒ การกำหนดประเดน็ยทุธศาสตร เปาประสงค ตวัชีว้ัด/เปาหมาย แผนงาน/กจิกรรม ผูรบัผิดชอบ 

       คณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทุนมนุษย ไดมีการปรับประเด็นยุทธศาสตรในแผนกลยุทธ

การบริหารทุนมนุษย (HR Scorecard) อพวช. ระยะเวลา ๔ ป ฉบับป พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๖๔ สอดคลองกับ

ผลการประเมินสภาพการบริหารทุนมนุษยในปจจุบัน และวิสัยทัศนการบริหารทุนมนุษย โดยสรุปได ๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร พรอมกับกำหนดเปาประสงคที่จะนำไปสูผลสำเร็จของประเด็นยุทธศาสตรแตละ

ประเด็น ตัวช้ีวัดระดับคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ และงบประมาณ ภายใตกรอบ

มาตรฐานความสำเร็จ ๕ มิติ ซึ่งมีความเช่ือมโยงระหวางกัน  

 ประเดน็ยทุธศาสตรดานการบรหิารทนุมนษุยของ อพวช. ประกอบดวย ๖ ประเดน็ ดังน้ี 

๑. การพัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือรองรับการเพ่ิมขีด   

               ความสามารถในการแขงขันขององคกร 

๒. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานทุนมนุษย/การดำเนินงานตามกรอบแผนวิสาหกิจ 

๓. การพัฒนาความรูแบบบูรณาการทั่วทั้งองคกร 

๔. การพัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจัดการดานทุนมนุษย 

๕. สงเสริมระบบธรรมาภิบาลใหมคีวามโปรงใสและมีคุณธรรม 

๖. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอมการทำงาน 
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๖.  
 

 

 

 

 

ประเดน็ยุทธศาสตรการพฒันา

คณุภาพการจัดการพพิิธภณัฑ 

ประเดน็ยุทธศาสตรวสิาหกจิ  
ขยายการเรียนรูทุกชวงวัย     

และทุกพืน้ที ่

การสรางเครอืขายดวย       

ความรวมมอื 
การเสรมิสรางโอกาสทางธรุกจิ 

การเพิม่ประสิทธภิาพการบรหิาร

จดัการ 

วสิัยทศัน อพวช. เปนแหลงเรยีนรูตลอดชีวติชัน้นำในอาเซยีน ดานวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีนวตักรรม 

กรอบแนวคดิในการจัดทำกลยุทธการบริหารทนุมนษุย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

สงเสริมคณุภาพพิพธิภณัฑ ทบทวนโครงสรางองคกร ยกระดบัการใหบริการผูเขาชม พัฒนาบคุลากรภายใน 

กลยุทธที ่๑ การพัฒนา

สมรรถนะและเพ่ิมขีด

ความสามารถของบุคลากร 

เพ่ือรองรับการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการ

แขงขันขององคกร  

กลยุทธที ่๒ การพัฒนา

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศดานทุนมนุษย/

การดำเนินงานตามกรอบ

แผนวิสาหกิจ 

กลยุทธที ่๓ การพัฒนา

ความรูแบบบูรณาการท่ัว

ท้ังองคกร 

กลยุทธที ่๔ การพัฒนา

และเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการดานทุน

มนุษย 

กลยุทธที ่๕ สงเสริมระบบ

ธรรมาภิบาลใหมีความ

โปรงใสและมีคุณธรรม 

กลยุทธที ่๖ การพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

สภาพแวดลอมการทำงาน 

แผนกลยทุธการบรหิารทุนมนษุย (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
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มติทิี ่๑   ความสอดคลองเชงิยทุธศาสตร 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาประสงค 
มีกลยทุธการบริหารทนุมนษุย     

ที่สอดคลอง และสนบัสนนุ

ยทุธศาสตร อพวช. 

มีโครงสรางและกรอบ

อัตรากำลงัทีเ่หมาะสมและ

สอดคลองกบัภารกจิ 

สามารถรักษาจงูใจบคุลากร   

ทีม่ศีักยภาพสงูไวใน อพวช. 

มเีสนทางความกาวหนา

สายอาชีพทีช่ัดเจน 

 

มีแผนสบืทอดตำแหนง 

 

ตัวชีว้ัด

ผลลัพธ 

1. ระดับความสำเร็จของการ

จัดทำแผนกลยุทธการบริหาร  

ทุนมนุษย 

2. ระดับความสำเร็จของการ

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

รอยละความสำเร็จการปรับปรุง 

JD ครบทุกตำแหนงงาน และ     

มีการทบทวน 

ระดับความสำเร็จของการ

ดำเนินการตามแผน/แนวทางการ

พัฒนาระบบ Talents พรอมทั้ง

กำกับ ติดตาม ประเมินผล ประจำป  

จำนวนสายงาน

ที่จัดทำเสนทาง

ความกาวหนา 

ในสายอาชีพ  

ระดับความสำเร็จ

ของการเร่ิมจัดทำ

แผนสืบทอด

ตำแหนง 

 

การพัฒนาผูบริหารทุกระดับ 

แผนงาน/

โครงการ/

กจิกรรม 

การจัดทำและทบทวนแผน      

กลยุทธการบริหารทุนมนุษย 

ระดับความสำเร็จของการ

ดำเนินการตามแผนกำลังคนที่ระบุ

ขนาดและสมรรถนะท่ีเหมาะสมตอ

การบรรลุภารกิจองคกร 

โครงการทบทวน JD โครงการวางแผนและบริหารกำลังคน 

ระดับความสำเร็จของการทำแผน

แนวทางการพัฒนาระบบ Talents 

และมีการทบทวนประจำป

งบประมาณ 

โครงการ 

Talents 

โครงการจัดทำ 

Career Path 
โครงการวางแผน

สืบทอดตำแหนง 

Succession plan 

จำนวนเจาหนาที่

กลุมเปาหมาย

ไดรับการพัฒนา 

เพ่ือสรางภาวะ

 

หลักสูตร Change 

Management 
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มติทิี ่๒    ประสทิธภิาพของการบรหิารทนุมนษุย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการปรบัปรงุกระบวนงาน                  

ดาน HR ใหมปีระสทิธิภาพ 

 

พัฒนาหนวยงานและบคุลากร HR 

ใหมคีวามเขมแขง็ 

 

มีการประเมนิ KPI การใช            

ระบบสารสนเทศ 

ระดบัความสำเร็จของการพฒันา

เทคโนโลยสีารสนเทศทนุมนษุย 

จัดทำและปรับปรุงคูมือ เพ่ือใหทัน

ตอความตองการของหนวยงาน             

มีความถูกตองตามกฎระเบียบ           

ที่เก่ียวของ 

เจาหนาที่กลุมเปาหมายไดรับการ

พัฒนา 30 คน/ป 

ระดับความสำเร็จของ

การพัฒนาและ

ทบทวนสมรรถนะของ

  

จำนวนเจาหนาที่

กลุมเปาหมาย ไดรับการ

พัฒนา เพ่ือสรางภาวะ

่  

มีระบบการจัดการขอมูลดาน 

HR ที่มีประสิทธิภาพ 

โครงการทบทวนและจัดทำคูมือ

ปฏิบัติงานใหเปนปจจุบัน 

หลักสูตร                                 

Coaching 

โครงการทบทวนและ

พัฒนา Competency 

หลักสูตร Change 

Management 

โครงการพัฒนา IT                     

ดานบริหารทุนมนุษย 

โครงการ พัฒนาบุคลากร     

ตามแผน IDP 

โครงการพัฒนาระบบ                

ฐานขอมูลบุคลากร 

 

เปาประสงค 

 

ตัวชีว้ัด

ผลลัพธ 

แผนงาน/

โครงการ/

กจิกรรม 
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มติทิี ่๓    ประสทิธผิลของการบรหิารทนุมนษุย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวางแผนสืบถอดตำแหนง       

(Succession Plan) 

โครงการสงเสริมและพัฒนาการ

จัดการความรู 

โครงการพัฒนาระบบการบริหาร

ผลการปฏิบัติงานประจำป 

สามารถรกัษาจงูใจบคุลากร 

ที่มศีกัยภาพสงูใน อพวช. 

มีระบบจดัการความรู และสงเสรมิ

บรรยากาศของการเรียนรู 

มีระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิาน

ที่สอดคลองกบัผลการปฏบิัตงิานของ

บคลากร 

ระดับความสำเร็จของการริเร่ิมจัดทำแผนสืบ

ทอดตำแหนง (Succession Plan) 

ระดับความสำเร็จในการจัดการความรูของ 

อพวช. = รอยละความพึงพอใจในการจัดการ

ความรู = รอยละ 75 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการ

บริหารผลการปฏิบัติงานประจำป 

 

เปาประสงค 

 

ตัวชีว้ัด

ผลลัพธ 

แผนงาน/

โครงการ/

กจิกรรม 
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มติทิี ่๔    ความรบัผิดชอบดานการบรหิารทนุมนุษย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กิจกรรมสงเสริมคานิยมดาน

คุณธรรมจริยธรรมและ

วัฒนธรรมองคกร 

กิจกรรมการจัดทำแผน

ปองกันปราบปรามการทุจริต 

โครงการจัดทำ/ทบทวนคูมือ

การปฏิบัติงาน 

สงเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมของบคุลากร 
มีระบบควบคมุภายในดาน 

HR   ทีส่ามารถตรวจสอบได 

การจัดทำระบบการรับฟง

ขอคิดเห็นและระบบจัดการ

ขอรองเรียนตางๆ 

พัฒนาระบบรบัฟงความคดิเหน็การจัดการขอรองเรียนรอง

ทุกข ดานบริหารทนุมนษุย 

ระดับความสำเร็จของ

การดำเนินการตาม

กิจกรรมสงเสริม

คุณธรรม/จริยธรรมของ

บุคลากร 

ระดับความสำเร็จของ

การจัดทำแผนปองกัน

ปราบปรามทุจริต

ภาครัฐ 4 ปของ อพวช. 

และมีการทบทวน

ประจำป 

ประชาสัมพันธเกณฑระเบียบ

ขอบังคับดาน HR             

ที่ครอบคลมสะดวกเขาถึงงาย 

คุณภาพของ

กระบวนงาน/คูมือ

ปฏิบัติงาน ที่มีความ

ถูกตองตามกฎระเบียบ

ที่เก่ียวของและนำไปใช

ปฏิบัติไดจริง 

จัดทำชองทางเผยแพร

ประเด็นคำถาม-ตอบ/

รับฟงความคิดเห็น

รวมถึงหัวขอรองเรียน

ตางๆ 

ระดับความสำเร็จของ

การดำเนินการ

ประชาสัมพันธ 

หลักเกณฑระเบียบ 

ขอบังคับ ดานการ

บริหารบุคคลที่

แผนงาน/

โครงการ/

กจิกรรม 

 

เปาประสงค 

 

ตัวชีว้ัด

ผลลัพธ 



 
 
 

แผนกลยุทธบริหารทุนมนุษย  ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๐  - ๒๕๖๔ ๔๗ 

 

มติทิี ่๕    คณุภาพชีวติและความสมดลุระหวางชีวิตกบัการทำงาน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏบิัตงิานมคีวามสมดลุระหวางคณุภาพชีวติและการทำงาน 

ระดับความสำเร็จของ            

การยกยองเชิดชูพนักงาน

ดีเดน 

จำนวนผูเขาอบรมโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให

พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ระดับความสำเร็จของการ

จัดทำและดำเนินตาม

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

และทบทวนแผนประจำป 

หมายเหตุ รวมโครงการ

 

รอยละความพึงพอใจตอการ

ปฏิบัติงานใน อพวช. 

รอยละความพึงพอใจตอการ

ปฏิบัติงานใน อพวช. 

โครงการพฒันาคณุภาพชวีิตและสรางความผาสกุ ความพงึพอใจของบคุลากร 

จำนวนโครงการหรือกิจกรรม 

เพ่ือสรางความสัมพันธอันดี

ระหวางผูบริหารกับบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน 

 

เปาประสงค 

 

ตัวชีว้ัด

ผลลัพธ 

แผนงาน/

โครงการ/

กจิกรรม 



 
 
 

แผนกลยุทธบริหารทุนมนุษย  ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๐  - ๒๕๖๔ ๔๘ 

 

แผนกลยทุธการบรหิารทุนมนษุย อพวช. (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 

มติทิี ่๑ ความสอดคลองเชงิยทุธศาสตร 

ยทุธศาสตรที ่๑ พัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมขดีความสามารถของบุคลากร เพ่ือรองรับการแขงขันขององคกร 

 

เปาประสงค แผนงาน/โครงการ ตัวชีว้ัด (KPI) 
ระดับเปาหมาย ระยะเวลา

ดำเนนิการ 
ผูรบัผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ 

สรางระบบบริหาร

กำลังคนที่มี

ศักยภาพสูง 

การจัดทำ

แผนพัฒนาบุคลากร 

๑. ระดับความสำเร็จ

ของการจัดทำ

แผนพัฒนาบุคลากร 

มีการประชุม

คณะทำงาน       

เพ่ือจัดทำ

แผนพัฒนาบุคลากร 

จัดทำและ   รายงาน

แผนพัฒนาบุคลากร 

ดำเนินการตาม

แผนพัฒนาบุคลากร 

และรายงานผลการ

ปฏิบัติใหผูบริหาร

ทราบ 

 

 

ป พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะทำงานฯ 

กบ./สบร. 

 ๒. รอยละความสำเร็จ

ในการดำเนินการตาม

แผนการบริหาร     

ทุนมนุษย 

 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๕ รอยละ ๑๐๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๒ 

คณะทำงานฯ 

กบ./สบร. 

 



 
 
 

แผนกลยุทธบริหารทุนมนุษย  ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๐  - ๒๕๖๔ ๔๙ 

 

มติทิี ่๒ ประสทิธภิาพของการบรหิารทุนมนษุย 

ยทุธศาสตรที ่๒  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานทุนมนุษย/การดำเนินงานตามกรอบแผนวิสาหกิจ 

 

เปาประสงค แผนงาน/โครงการ ตัวชีว้ัด (KPI) 
ระดับเปาหมาย ระยะเวลา

ดำเนนิการ 
ผูรบัผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ 

พัฒนาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ       

ทุนมนุษยใหมี

ความทันสมยัและ

รวดเร็ว 

การนำระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชใน

การบริหารงาน

บุคคล (HR MIS) 

 

 

 

 

ระดับความสำเร็จของ

การพัฒนาระบบ

สนับสนุนการบริหาร

ทุนมนุษย 

คณะทำงานฯศึกษา

และพัฒนาระบบ

ประเมินผลงาน 

สรุปขอบเขตและ

แนวทางการพัฒนา

ระบบ 

มีการทดลองนำรอง

ใชระบบงาน เพ่ือ

ปรับปรุง แกไข ให

สามารถใชงานไดจริง 

ป พ.ศ. ๒๕๖๑ กบ./สบร. 

การพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลที่

ครบถวนและเปน

ปจจุบัน 

 

รอยละความครบถวน

ของขอมูลบุคคลที่เปน

ปจจุบันในระบบ      

ทุนมนุษย 

รอยละ ๗๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๑๐๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ๒๕๖๒ 

กบ./สบร. 

 



 
 
 

แผนกลยุทธบริหารทุนมนุษย  ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๐  - ๒๕๖๔ ๕๐ 

 

มติทิี ่๓ ประสทิธผิลของการบรหิารทนุมนษุย 

ยทุธศาสตรที ่๓  การพัฒนาความรูแบบบูรณาการทั่วทั้งองคกร 

ยทุธศาสตรที ่๔  การพัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจัดการดานทุนมนุษย 

 

เปาประสงค แผนงาน/โครงการ ตัวชีว้ัด (KPI) 
ระดับเปาหมาย ระยะเวลา

ดำเนนิการ 
ผูรบัผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ 

พัฒนาบุคลากรให

มีความรูความ

เช่ียวชาญในการ

ปฏิบัติงานอยาง

มืออาชีพ เปนที่

เช่ือมั่นและยอมรับ 

การพัฒนาระบบ

การบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

ความสำเร็จของการ

พัฒนาระบบการ

บริหารผลการ

ปฏิบัติงาน 

การถายทอด

เปาหมาย จาก

พิพิธภัณฑ/สำนัก 

และรายบุคคล 

การสื่อสารสองทาง

และการสอนงาน

ระหวาง

ผูบังคับบัญชาและ

ผูใตบังคับบัญชา 

การเช่ือมโยงระบบ

คาตอบแทน/ผลงาน 

ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เปนตนไป 

กบ./สบร. 

พิพิธภัณฑ/

สำนัก 

การพัฒนาบุคลากร

ใหมีความรูและ

ทักษะการ

ปฏิบัติงานใหมๆ 

 

 

รอยละความพึงพอใจ

ของบุคลากรที่มีตอการ

พัฒนาบุคลากร 

รอยละ ๗๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ๒๕๖๒ 

กบ./สบร. 

 



 
 
 

แผนกลยุทธบริหารทุนมนุษย  ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๐  - ๒๕๖๔ ๕๑ 

 

มติทิี ่๔ การสงเสรมิระบบธรรมาภบิาลใหมคีวามโปรงใส และมคีณุภาพ 

 ยทุธศาสตรที ่๕ สงเสริมระบบธรรมาภิบาลใหมีความโปรงใสและมีคุณธรรม 

 

เปาประสงค แผนงาน/โครงการ ตัวชีว้ัด (KPI) 
ระดับเปาหมาย ระยะเวลา

ดำเนนิการ 
ผูรบัผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ 

สงเสริม

กระบวนการการ

บริหารทุนมนุษย

ใหมีความโปรงใส 

และตรวจสอบได 

โครงการสงเสริม

จริยธรรมและ

จรรยาบรรณของ

พนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความสำเร็จของ

โครงการสงเสริม

จริยธรรมและ

จรรยาบรรณของ

พนักงาน 

กำหนดโครงการ

สงเสริมจริยธรรม

และจรรยาบรรณ

ของพนักงาน 

กำหนดเวลาและ

กิจกรรมอยางนอย ๒ 

กิจกรรม 

ประชาสัมพันธให

พนักงานและ

ผูเกี่ยวของเขารวม

ตามเปาหมายที่

กำหนดอยางนอย 

รอยละ ๗๐ และ

รายงานผลให

ผูบริหารทราบ 

ป พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๔ 
กบ./สบร. 

 



 
 
 

แผนกลยุทธบริหารทุนมนุษย  ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๐  - ๒๕๖๔ ๕๒ 

 

 

มติทิี ่๕ คณุภาพชีวติและความสมดลุระหวางชีวติการทำงาน 

ยทุธศาสตรที ่๖  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอมการทำงาน 

 

เปาประสงค แผนงาน/โครงการ ตัวชีว้ัด (KPI) 
ระดับเปาหมาย ระยะเวลา

ดำเนนิการ 
ผูรบัผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ 

สงเสริมให

บุคลากรมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีและมี

ความสุขตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การศึกษาจัด

สวัสดิการที่

เหมาะสมกับความ

ตองการของ

บุคลากร 

ระดับความสำเร็จของ

การจัดสวัสดิการตาม

ผลการศึกษา 

สำรวจและรวบรวม

ขอมูลจากบุคลากร 

เพ่ือหาแนวทางการ

จัดสวัสดิการที่

เหมาะสม 

จัดทำขอเสนอ

แนวทางแกผูบริหาร 

เพ่ือพิจารณาใหความ

เห็นชอบ 

ดำเนินการตามแผนที่

กำหนดไวอยางนอย 

๑ เรื่องตอป ที่ตอง

ดำเนินการไดสำเร็จ

และรายงานผลการ

ดำเนินงานตอ

ผูบริหาร 

 

 

 

 

 

 

๒๕๖๑ กบ./สบร. 

คณะกรรมการ

สวัสดิการฯ 
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