บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ โทร. ๔๓๓๕
VI กค ๐๔๑๓.๒/
วนท ร /ร พโเษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๒๐ บ กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
7

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผ่านรองอธิบดี (นางแก้วกาญจน์ ว ส ุพ ร พ ง ค ์^ ^ พ -

£&

ตามมติท ี่ป ระขุม คณะกรรมการผู้บ ริห ารระดับ สูง กรมบัญ ชีก ลาง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อ วัน อัง คารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ท่า นอธิบ ดีใ ห้ข ้อ สัง เกตเกี่ย วกับ
แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์๒ ๐ปี กรมบัญชีกลางโดยเชื่อมโยงการดำเนินงานในภาพรวม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหลัก
ของกรมบัญชีกลาง คือ Governm ent the Best Payment ซึ่งประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบหลัก ได้แก่
๑) Smart Regulator (SR) การกำกับ ดูแ ลเกี่ย วกับ กฎหมาย หลัก เกณฑ์ ต่าง ๆ โดย
การปรับปรุงให้เป็นปิจจุบัน มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับสถานการณ๊ในแต่ละช่วงเวลา
๒) Excellence Service (ES) การให้บริการที่คำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่'วน'ได้ส่วนเสีย รวมทั้งเชื่อมโยงระบบและข้อมูลเพื่อมุ่งสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ
๓) Digital CGD (DC) การเสริม สร้า งความเข้ม แข็ง ให้แ ก่อ งค์ป ระกอบที่ ๑ SR และ
องค์ประกอบที่ ๒ ES ด้วยระบบดิจิทัลเทคโนโลยีที่ทันสมัย
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ขอเรียนดังนี้
กยผ. ได้ปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลางให้สอดคล้องกับ ๓ องค์ประกอบหลัก
ดังกล่าวข้างต้น ตามที่ท่านอธิบดีให้ข้อสังเกตไว้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑
๒. กยผ. ได้ประสานและหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนขับเคลื่อน
ยุท ธศาสตร์๒ ๐ปี กรมบัญ ชีก ลาง(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)ตามข้อสังเกตท่านอธิบดี รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ ๒
๑

.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรด
๑. อนุมัติประเด็นยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง (ใหม่) ตามที่เสนอในข้อ ๑
๒. อนุม ัต ิแ ผนขับ เคลื่อ นยุท ธศาสตร์๒ ๐ ปี กรมบัญ ชีก ลาง(พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๘๐)
ตามที่เสนอในข้อ ๒
0.4

cX fV uAi—

’

(นางสาวบังอร มุกดาอุดม)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

(นาง!ทๆลุห!รัตบั รลน'ไชต)
อ!แบดี,กรมบัญชีกลาง

แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง (พ.ศ. 2561 - 2580)
วิสัยทัศน์ : กากับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเป็นกลไกกากับการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Smart Regulator : SR)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service : ES)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital CGD : DC)
GOVERNMENT THE BEST PAYMENT
SR : Smart Regulator
1. ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบการคลัง

SR : Smart Regulator
1. ทบทวนกฎหมายและระเบียบการคลัง

SR : Smart Regulator
1. ปรับปรุง และยกร่างกฎหมายและระเบียบการคลัง

SR : Smart Regulator
1. ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบการคลัง

ES : Excellence Service
1. เพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐ
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (CGD e-Payment)
2. Big Data การเงินการคลังภาครัฐ

ES : Excellence Service
1. บูรณาการระบบ IT ภายในหน่วยงาน
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ (IT)
2. พัฒนา/ปรับปรุง Big Data
การเงินการคลังภาครัฐเพิ่มเติม
3. สร้างการเรียนรู้ Virtual Academy
4. บริหารงบประมาณเพื่อเข้าสู่สมดุล

ES : Excellence Service
1. บูรณาการระบบ IT กับหน่วยงานอื่น ๆ
เพื่อรองรับ CGD 4.0 (IT)
2. พัฒนา/ปรับปรุง Big Data
การเงินการคลังภาครัฐให้เต็มรูปแบบ
3. สถาบันการเงินการคลัง Virtual Academy
4. บริหารงบประมาณเพื่อเข้าสู่สมดุล

ES : Excellence Service
1. การบริการที่เป็นเลิศ (IT และ non IT)

3. e-learning (บุคคลภายนอก)
4. บริหารงบประมาณเพื่อเข้าสู่สมดุล

2561-2565
DC : Digital CGD
1. e-learning (บุคคลภายใน)
2. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์
3. HR Quality
4. Office Care
5. จัดทา EA รองรับทุกภารกิจของกรม
6. Data Center ได้รับรองตามมาตรฐาน DE
7. พัฒนา AI สนับสนุนงานด้านจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. พัฒนา Infrastructure CGD ไปสู่ IT ในลักษณะ
Hyper-Converged Infrastructure (HCI)
9. พัฒนาระบบงานของ CGD ในรูปแบบ Micro Service

2566-2570

2571-2575

DC : Digital CGD

DC : Digital CGD

1. สร้างการเรียนรู้ Virtual Academy
2. Automation Office
3. HR Smart
4. Office Automation
5. ทบทวน EA ให้สอดคล้องกับภารกิจและ IT ในช่วงเวลานั้น
6. Data Center ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DE ต่อเนื่อง
7. ต่อยอดการพัฒนา AI เพื่อรองรับการให้บริการทุกระบบงาน
8. พัฒนา Infrastructure CGD ไปสู่ IT ในลักษณะ HCI

1. สร้างการเรียนรู้ภายใต้สถาบันการเงินการคลัง
2. Automation Office
3. HR Excellence
4. Smart Office
5. ทบทวน EA สอดคล้องกับภารกิจและ IT ช่วงเวลานั้น
6. Data Center ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DE ต่อเนื่อง
7. ต่อยอดการพัฒนา AI รองรับการให้บริการทุกระบบงาน
8. พัฒนา Infrastructure CGD สอดคล้องกับ IT
ช่วงเวลานั้น
9. พัฒนาระบบงานของ CGD ให้สอดคล้องกับ IT ช่วงเวลานั้น

9. พัฒนาระบบงานของ CGD ในรูปแบบ Micro Service

2. พัฒนา/ปรับปรุง Big Data
การเงินการคลังภาครัฐให้เต็มรูปแบบ
3. สถาบันการเงินการคลังภาครัฐที่ทันสมัย
4. บริหารงบประมาณเพื่อเข้าสู่สมดุล

2576-2580
DC : Digital CGD
1. CGD HPO
GOVERNMENT
2. Automation Office
THE BEST
3. HR HPO
PAYMENT
4. Eco Hub Office
5. ทบทวน EA สอดคล้องกับภารกิจและ IT ช่วงเวลานั้น
6. Data Center ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DE ต่อเนื่อง
7. ต่อยอดการพัฒนา AI รองรับการให้บริการทุกระบบงาน
8. พัฒนา Infrastructure CGD สอดคล้องกับ IT
ช่วงเวลานั้น
9. พัฒนาระบบงานของ CGD ให้สอดคล้องกับ IT ช่วงเวลานั้น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเป็นกลไกกากับการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Smart Regulator)
Smart Regulator : SR
2561-2565

2566-2570

2571-2575

2576-2580

ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบการคลังภายใต้

ทบทวนกฎหมายและระเบียบการคลังภายใต้

ปรับปรุง และยกร่างกฎหมายและระเบียบการคลังภายใต้ ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบการคลังภายใต้

- พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง

- พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง

- พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง

- พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง

- พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

- พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

- พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

- พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
* การเงินการคลัง
* บาเหน็จบานาญ
* เงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
* ลูกจ้างของส่วนราชการและเงินทาขวัญ
* สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจาก
การช่วยเหลือราชการ
* สวัสดิการและค่าตอบแทน
* ความรับผิดทางแพ่ง

พ.ศ. 2560
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
* การเงินการคลัง
* บาเหน็จบานาญ
* เงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
* ลูกจ้างของส่วนราชการและเงินทาขวัญ
* สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจาก
การช่วยเหลือราชการ
* สวัสดิการและค่าตอบแทน
* ความรับผิดทางแพ่ง

พ.ศ. 2560
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
* การเงินการคลัง
* บาเหน็จบานาญ
* เงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
* ลูกจ้างของส่วนราชการและเงินทาขวัญ
* สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจาก
การช่วยเหลือราชการ
* สวัสดิการและค่าตอบแทน
* ความรับผิดทางแพ่ง

พ.ศ. 2560
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
* การเงินการคลัง
* บาเหน็จบานาญ
* เงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
* ลูกจ้างของส่วนราชการและเงินทาขวัญ
* สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจาก
การช่วยเหลือราชการ
* สวัสดิการและค่าตอบแทน
* ความรับผิดทางแพ่ง

หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service)
Excellence Service : ES
2561-2565

2566-2570

2571-2575

2576-2580

- เพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐ
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (CGD e-Payment)

- บูรณาการระบบ IT ภายในหน่วยงาน
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ (IT)

- บูรณาการระบบ IT กับหน่วยงานอื่น ๆ
เพื่อรองรับ CGD 4.0 (IT)

- Big Data การเงินการคลังภาครัฐ

- พัฒนา/ปรับปรุง Big Data การเงินการคลังภาครัฐ
เพิ่มเติม

- พัฒนา/ปรับปรุง Big Data
การเงินการคลังภาครัฐให้เต็มรูปแบบ

- CGD HUB

- e-Learning (บุคคลภายนอก)

- สร้างการเรียนรู้ Virtual Academy

- สถาบันการเงินการคลัง Virtual Academy

- สถาบันการเงินการคลังภาครัฐที่ทันสมัย

- บริหารงบประมาณเพื่อเข้าสู่สมดุล

- บริหารงบประมาณเพื่อเข้าสู่สมดุล

- บริหารงบประมาณเพื่อเข้าสู่สมดุล

- บริหารงบประมาณเพื่อเข้าสู่สมดุล

หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรด้วยระบบดิจิทลั (Digital CGD : DC)
Digital CGD : DC
2561-2565

2566-2570

2571-2575

2576-2580

- e-learning (บุคคลภายใน)

- สร้างการเรียนรู้ Virtual Academy

- สร้างการเรียนรู้ภายใต้สถาบันการเงินการคลัง

- CGD HPO

- ปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายใน
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

- Automation Office

- Automation Office

- Automation Office

- HR Quality

- HR Smart

- HR Excellence

- Office Care

- Office Automation

- Smart Office

- Eco Hub Office

- จัดทา EA รองรับทุกภารกิจของกรม

- ทบทวน EA ให้สอดคล้องกับภารกิจและ IT ในช่วงเวลานั้น

- ทบทวน EA สอดคล้องกับภารกิจและ IT ช่วงเวลานั้น

- ทบทวน EA สอดคล้องกับภารกิจและ IT ช่วงเวลานั้น

- HR HPO

- Data Center ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DE ต่อเนื่อง - Data Center ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DE ต่อเนื่อง - Data Center ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DE ต่อเนื่อง
- พัฒนา AI สนับสนุนงานด้านจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - ต่อยอดการพัฒนา AI เพื่อรองรับการให้บริการทุกระบบงาน - ต่อยอดการพัฒนา AI รองรับการให้บริการทุกระบบงาน - ต่อยอดการพัฒนา AI รองรับการให้บริการทุกระบบงาน
- พัฒนา Infrastructure CGD สอดคล้องกับ IT
- พัฒนา Infrastructure CGD สอดคล้องกับ IT
- พัฒนา Infrastructure CGD ไปสู่ IT ในลักษณะ - พัฒนา Infrastructure CGD ไปสู่ IT ในลักษณะ HCI
ช่วงเวลานั้น
ช่วงเวลานั้น
Hyper-Converged Infrastructure (HCI)
- Data Center ได้รับรองตามมาตรฐาน DE

- พัฒนาระบบงานของ CGD
ในรูปแบบ Micro Service

- พัฒนาระบบงานของ CGD ในรูปแบบ Micro Service

- พัฒนาระบบงานของ CGD ให้สอดคล้องกับ IT
ช่วงเวลานั้น

- พัฒนาระบบงานของ CGD ให้สอดคล้องกับ IT
ช่วงเวลานั้น

หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ค

ภาคผนวก ค
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital CGD : DC)
ปี พ.ศ. 2561 - 2565
- e-learning (บุคคลภายใน)
(1) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกรม
ในมีความเข้มแข็งในภารกิจทุกด้าน
และรองรับ Aging Society
(2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายใน
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(1) ระบบแผนปฏิบัติราชการ
(2) ระบบงบประมาณในระบบ AFMIS
(3) ระบบเกณฑ์การประเมินผล
(4) ปรับปรุงโครงสร้าง
- HR Quality
(1) ระบบคลังข้อสอบ
(2) ระบบ Successor
(3) ระบบ Talent Management
(4) ระบบ e-Performance
Appraisal
(5) HR Automation (e-Form)
(6) ระบบ Job Rotation
(7) HR Smart Data
(8) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
กาลังคน

ปี พ.ศ. 2566 - 2570
ปี พ.ศ. 2571 - 2575
- สร้างการเรียนรู้ Virtual Academy - สร้างการเรียนรู้ภายใต้สถาบัน
การเงินการคลัง

ปี พ.ศ. 2576 - 2580
- CGD HPO

- Automation Office
(1) ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
เชื่อมกับระบบ HRM กพ.7

- Automation Office

- Automation Office

- HR Smart
(1) HR Audit
(2) HR Smart Data
(3) บริหารการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
กาลังคน
(5) สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
(6) ต้นแบบองค์กรคุณธรรม

- HR Excellence
(1) Talent Mobility
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
กาลังคน
(3) สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
(4) ต้นแบบองค์กรคุณธรรม

- HR HPO
(1) HR Digital
(2) HR Outsourcing
(3) Talent Mobility
(4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
กาลังคน
(5) สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
(6) ต้นแบบองค์กรคุณธรรม
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(9) บริหารกาลังคนยึดหลักสมรรถนะ
(10) สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต
(11) ต้นแบบองค์กรคุณธรรม
- Office Care
- Office Automation
(1) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมส่วนกลาง (1) e-booking (ระบบจองรถ
และส่วนภูมิภาค
ห้องประชุม)
(2) ระบบ AFMIS
(2) ฐานข้อมูล เสียงตามสาย
(3) พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย (3) ปรับปรุงระบบรักษาความ
ปลอดภัย
- จัดทา EA ที่รองรองทุกภารกิจ
ของกรม
- Data Center ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐาน DE
- พัฒนา AI เพื่อสนับสนุนงาน
ด้านจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- พัฒนา Infrastructure CGD ไปสู่
IT ในลักษณะ Hyper-Converged
Infrastructure (HCI)
- พัฒนาระบบงานของ CGD
ในรูปแบบ Micro Service

- Smart Office
- Eco Hub Office (Ecological Hub
(1) อาคารกรมบัญชีกลางที่ทันสมัย Office สานักงานรักษ์สิ่งแวดล้อม)
ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม (1) ปรับปรุงกระบวนงาน สานักงาน
(2) พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย สภาพแวดล้อม
(2) พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
(3) สานักงานรักษ์สิ่งแวดล้อม

- ทบทวนการจัดทา EA ให้สอดคล้อง
กับภารกิจ และ IT ในช่วงเวลานั้น
- Data Center ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐาน DE อย่างต่อเนื่อง
- ต่อยอดการพัฒนา AI เพื่อรองรับ
การให้บริการทุกระบบงาน
- พัฒนา Infrastructure CGD
ไปสู่ IT ในลักษณะ HCI อย่างต่อเนื่อง

- ทบทวนการจัดทา EA ให้สอดคล้อง
กับภารกิจ และ IT ในช่วงเวลานั้น
- Data Center ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐาน DE อย่างต่อเนื่อง
- ต่อยอดการพัฒนา AI เพื่อรองรับ
การให้บริการทุกระบบงาน
- พัฒนา Infrastructure CGD
ให้สอดคล้องกับ IT ในช่วงเวลานั้น

- ทบทวนการจัดทา EA ให้สอดคล้อง
กับภารกิจ และ IT ในช่วงเวลานั้น
- Data Center ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐาน DE อย่างต่อเนื่อง
- ต่อยอดการพัฒนา AI เพื่อรองรับ
การให้บริการทุกระบบงาน
- พัฒนา Infrastructure CGD
ให้สอดคล้องกับ IT ในช่วงเวลานั้น

- พัฒนาระบบงานของ CGD
ในรูปแบบ Micro Service
อย่างต่อเนื่อง

- พัฒนาระบบงานของ CGD
ให้สอดคล้องกับ IT ในช่วงเวลานั้น

- พัฒนาระบบงานของ CGD
ให้สอดคล้องกับ IT ในช่วงเวลานั้น

HR Scorecard
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรมบัญชีกลาง

ปงบประมาณ

พ.ศ. 2562-2565

จัดทำโดย กลุมงานอัตรากำลังและระบบงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล
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แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง (HR Scorecard of CGD)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
1. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง และเทคโนโลยี ในปัจจุบั น
มีความรวดเร็ว ซับซ้อนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้องค์กรภาครัฐต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการ
องค์ ก รเพื่ อ ก้ า วให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง โดยน าหลั ก การบริ ห ารบ้ า นเมื อ งที่ ดี ห รื อ ธรรมภิ บ าล
(Good Governance) การบริหารราชการแนวใหม่ การยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร และการแสวงหา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจขององค์ กรให้ดาเนินไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและบุ คลากรสามารถเรี ยนรู้ ปรั บตั ว และตอบสนองการเปลี่ ยนแปลงได้ อย่ างรวดเร็ วโดยยึ ดมั่ น
ในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมรับต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการประเมินผลสาเร็จด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อนาไปสู่การพัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะกาลังคนให้มีความเข้มแข็งและสอดรับกับ
ภารกิจขององค์กร
กรมบัญชีกลาง ได้ตระหนักถึงความจาเป็นในเรื่องดังกล่าว จึงให้ ความสาคัญกับการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลมาอย่างต่อเนื่อง เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายของ
องค์กรให้ ประสบความส าเร็จ ได้อย่ างยั่งยืน สอดคล้องกั บยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี ที่ กาหนดให้ พัฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ
มีความพร้ อ มทั้งกาย ใจ สติ ปั ญญา มีพัฒ นาการที่ดีร อบด้า น และเน้น ให้ ปรับ สมดุล และพั ฒ นาน าระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
มีค วามคุ้ ม ค่า โปร่ ง ใส และเป็ น ธรรมในการให้ บ ริ การสาธารณะ ตลอดจนกรอบยุท ธศาสตร์ก ารบริห าร
ทรัพยากรบุ คคลภาครัฐ ของส านักงาน ก.พ. 20 ปี ที่มุ่งผลักดันและพัฒ นาข้าราชการให้ ภาคราชการของ
ประเทศมีคุณธรรมปลอดทุจริต เป็นราชการที่สร้างและส่งเสริมวัฒนธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนและเป็นที่เชื่อถือของนานาชาติ โดยเน้นการปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้แต่ละส่วนราชการได้มา
และรักษาไว้ซึ่งคนดีคนเก่งที่มีจิตสาธารณะอย่างเหมาะสม รวมถึงยุ ทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ระยะ 20 ปี
ที่เน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ให้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรม เพื่อให้เป็นกลไก
การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ “เสาหลักการคลังและเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” และประเด็นยุทธศาสตร์
หลั ก ของกรมบั ญ ชี ก ลางที่ 3 ที่ มุ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ขององค์ ก ร โดยการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การบริหารจัดการ และการจัดการด้านสารสนเทศ
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ดังนั้น เพื่อให้การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง มีประสิทธิภาพเกิดความ
ต่อเนื่อง ส่งผลให้กรมฯ สามารถขับเคลื่อนภารกิจให้เดิน ไปข้างหน้าได้ตามวิสัยทัศน์ ที่ต้องการ จึงได้จัดทา
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง
2.1 เพื่ อ พั ฒ นาระบบการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค ลของกรมบั ญ ชี ก ลางให้ ส ามารถรองรั บ การ
เปลี่ ย นแปลงได้อ ยู่ ต ลอดเวลา การบริ ห ารทรั พยากรบุ คคลเป็น ไปอย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ เกิด ประสิ ทธิ ผ ล
ตลอดจนความคุ้มค่าและความพร้อมรับผิดในการบริหารทรัพยากรบุคคล อันจะเป็นช่องทางในการให้ข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับสภาพปัญหา และแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
2.2 เพื่อเสริมสร้ างขีดสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง ให้ สามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2.3 เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้กับบุคลากรของกรมบัญชีกลางผ่านระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ขั้นตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ขั้นเตรียมการ

แต่งตั้ง
คณะทางาน

ประชุมคณะทางาน
เพื่อให้เข้าใจแนวทางฯ

ขั้น
ดาเนินการ
จัดทาแผน
กลยุทธ์

1. ประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการ
บริหารทรัพยากรบุคคล)
2. วิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis
ขั้นนาแผนไปปฏิบัติและติดตาม
ประเมินผล

ประชุมคณะทางาน
เพื่อให้กลั่นกรอง และ
ให้ความเห็น

จัดทาร่าง
แผนกลยุทธ์

ติดตามผลการดาเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์

ประเมินผลการปฏิบัติการ
ตามแผนกลยุทธ์
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4. ภาพรวมของแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง
กรอบมาตรฐานความสาเร็จ
ประเด็นยุทธศาสตร์
มิติที่ 1
1. บริหารและพัฒนา
ความสอดคล้องเชิง
ทรัพยากรบุคคลอย่าง
ยุทธศาสตร์
ต่อเนือ่ งเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ
องค์กร และเตรียมพร้อมก้าว
สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

เป้าประสงค์
1.1 การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ
สอดคล้องกับภารกิจยุทธศาสตร์และทิศทางการ
พัฒนาขององค์กร
1.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความชัดเจน
สอดคล้องกับภารกิจ ยุทธศาสตร์และทิศทาง
การพัฒนาขององค์กร
1.3 บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ตามมาตรฐานการพัฒนาบุคลากร และเส้นทาง
การพัฒนา
มิติที่ 2
1. เพิ่มประสิทธิภาพการ
1.1 นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการ
ประสิทธิภาพของการบริหาร บริหารและพัฒนาทรัพยากร บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคล
บุคคล โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย
มิติที่ 3
1. บุคลากรมีความก้าวหน้า 1.1 บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพ และได้รับ
ประสิทธิผลของการบริหาร ในสายอาชีพอย่างทั่วถึงและ การพัฒนาตามสายอาชีพ
ทรัพยากรบุคคล
เป็นธรรม
1.2 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2. มีระบบการพัฒนา
2.1 มีข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ทรัพยากรบุคคลที่มี
2.2 มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการประเมิน
ประสิทธิภาพ
คุณภาพการฝึกอบรม
มิติที่ 4
1. กระบวนการบริหาร
1.1 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ความรับผิดด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลมีความ
มีความชัดเจน โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล
ทรัพยากรบุคคล
ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม
1.2 มีกลไกการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
ตามหลักธรรมาภิบาล
ของบุคลากรอย่างเป็นระบบ ยุติธรรม รักษา
ความลับ และเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
2. การส่งเสริมด้านวินัย
2.1 การถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างความ
คุณธรรม จริยธรรม และ
เข้าใจให้แก่บุคลากร
ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
มิติที่ 5
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตและ 1.1 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
คุณภาพชีวิตและความสมดุล ความสมดุลระหว่างชีวิตการ ผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ระหว่างชีวิตกับการทางาน ทางาน
ด้วยกัน
1.2 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีขึ้น
มีสวัสดิการที่ดีและเป็นประโยชน์
1.3 เสริมสร้างขวัญกาลังใจให้บุคลากร
1.4 บุคลากรกรมบัญชีกลางมีความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการทางาน
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