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รายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง (HR Scorecard of CGD)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
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แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง (HR Scorecard of CGD) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
มิติ
มิติที่ 1
ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจองค์กร และ
เตรียมพร้อมก้าวสู่
เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล

1.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล
มีความสอดคล้องกับภารกิจ
ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนา
ขององค์กร

1.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมี
ความชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจ
ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนา
ขององค์กร
1.3 บุคลากรได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการ
พัฒนาบุคลากรกรมบัญชีกลางและ
เส้นทางการพัฒนา

ตัวชี้วดั (KPIs)
(1) ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินการ

(1) ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินการ

(1) ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
2) โครงการวิเคราะห์ปริมาณงานและอัตรากาลัง
3) โครงการจัดทาแผนการกาหนดตาแหน่งเพื่อ
ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็นระดับสูง
ระยะ 3 ปี โดยยกเว้นการยุบเลิกตาแหน่ง
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กาหนด
4) โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
5) โครงการจัดทาระบบบริหารกาลังคนมี
ศักยภาพสูง (Talent Management)
1) โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลกรมบัญชีกลาง
2) โครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง (Talent Development)
1) โครงการจัดทามาตรฐานการพัฒนาบุคลากร
กรมบัญชีกลางและเส้นทางการพัฒนา
2) โครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
กรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ
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62

ปีงบประมาณ
63 64 65

√

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กบค.
(ก.อัตราฯ)

√
√

√

√
√

กบค.
(ก.สรรหาฯ)

√

√

สพบ.
(ก.ยุทธฯ)
สพบ.
(ก.มาตรฐานฯ)
สพบ.
(ก.มาตรฐานฯ)

√

สพบ.
(ก.ยุทธฯ และ
ก.มาตรฐานฯ)

√
√
√
√

√
√

√

6
มิติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

มิติที่ 2
ประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย

1.1 นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในกระบวนการบริหารงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วดั (KPIs)
(1) ร้อยละความสาเร็จในการ
ดาเนินการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการทาง Web Application ในระบบจ่าย
ตรงเงินเดือน (Direct Payment)
2) โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บทะเบียน
ประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) และแฟ้มประวัติ
ข้าราชการและผู้รับบานาญกรมบัญชีกลาง
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ปีงบประมาณ
63 64 65

√

√

√

3) โครงการจัดทาคลังข้อสอบปรนัย
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Objective Test)

มิติที่ 3
ประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล

1. บุคลากรมี
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม

1.1 บุคลากรมีความก้าวหน้า
ในอาชีพ และได้รับการพัฒนา
ตามสายอาชีพ

1.2 บุคลากรมีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

(2) ร้อยละความสาเร็จโดยเฉลี่ยของ
โครงการที่สามารถดาเนินการได้

1) กิจกรรมการถ่ายทอดนโยบายและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(1) ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินการ

1) โครงการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
√
อาชีพ (Career Path)
2) โครงการจัดทาระบบการสืบทอดตาแหน่ง
(Succession Plan)
3) โครงการจัดทาระบบการหมุนเวียนงาน
(Job Rotation)
4) โครงการจัดทาแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path Development)
1) โครงการสารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ของกรมบัญชีกลาง
1) โครงการสารวจความพึงพอใจที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนและสานักงาน
√
คลังเขต

(1) ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อระบบบริหาร
งานบุคคล
(2) ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานสนับสนุนและสานักงาน
คลังเขต
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√

√

√

√

√

√

กบค.
(ก.สรรหาฯ)

√

สพบ.
(ก.นวัตกรรมฯ)

√

กจ.
(ก.สรรหาฯ)

√
√

√

√

√
สพบ.
(ก.มาตรฐานฯ)

√
√

√

กบค.
(ก.เงินเดือนฯ)

√

√

√

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กบค.
(ก.เงินเดือนฯ,
ศทส.)

√

√

√

กบค.
(ก.อัตราฯ)
กยผ.
(ก.ประเมินฯ)

7
มิติ

ประเด็นยุทธศาสตร์
2. มีระบบการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ

มิติที่ 4
ความรับผิดด้านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล

1. กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความ
ชัดเจน โปร่งใส เป็น
ธรรม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

2. การส่งเสริม
ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กร

เป้าประสงค์
2.1 เพื่อให้มีข้อมูลสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร

2.2 มีหลักเกณฑ์และแนวทางใน
การประเมินคุณภาพการฝึกอบรม
ของกรมบัญชีกลาง
1.1 กระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความชัดเจน โปร่งใส
ยึดหลักธรรมาภิบาล

1.2 มีกลไกการจัดการ
ข้อร้องเรียนการทุจริตของบุคลากร
อย่างเป็นระบบ ยุติธรรม รักษา
ความลับ และเคารพหลักสิทธิ
มนุษยชน
2.1 การถ่ายทอดความรู้และ
เสริมสร้างความเข้าใจให้แก่
บุคลากรของกรม

ตัวชี้วดั (KPIs)
(1) ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินการ

(1) ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินการ
(1) จานวนหลักเกณฑ์/คู่มือ/
แนวทางทางปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล

(1) ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินการ

(1) ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินการ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการสารวจความต้องการเรียนรู้และ
พัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลาง (Training
Needs)
2) โครงการติดตามผลโครงการฝึกอบรม
ประจาปีงบประมาณ
1) โครงการจัดทาคู่มือหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการฝึกอบรมของกรมบัญชีกลาง
(ฉบับปรับปรุง)
1) โครงการจัดทาหลักเกณฑ์/คู่มือ/แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล
2) โครงการจัดทาหลักเกณฑ์การใช้ดุลยพินิจ
พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมาย เจ้าหน้าที่/
กรรมการ เพื่อประกอบกระบวนการดาเนินงาน
ด้านวินัยและละเมิด
1) โครงการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
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ปีงบประมาณ
63 64 65

√
√

√

√

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สพบ.
(ก.ยุทธฯ)

√

√

สพบ.
(ก.ยุทธฯ)

√

กบค.
(ทุกกลุ่ม)

√

√

√

กบค.
(ก.วินัย)

√

√

√

√

√

1) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

√

√

√

√

2) กิจกรรม ส่งตรงข่าวสาร วินัย คุณธรรม
จริยธรรม

√

√

√

√

3) กิจกรรม คลังความรู้คุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

√

√

√

√

กบค.
(ก.วินัย)

8
มิติ
มิติที่ 5
คุณภาพชีวติ และ
ความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการทางาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. พัฒนาคุณภาพชีวิต 1.1 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
และความสมดุลระหว่าง ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน
ชีวิตการทางาน
และระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน
1.2 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการ
ทางานที่ดีขึ้น และมีสวัสดิการที่ดี
และเป็นประโยชน์

ตัวชี้วดั (KPIs)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(1) ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่ร่วมโครงการ

1) โครงการคนคลังสร้างสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

(1) ร้อยละความสาเร็จโดยเฉลี่ยของ
โครงการที่สามารถดาเนินการได้

1) โครงการจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจาปี
ให้แก่บุคลากรของกรมบัญชีกลาง

62

2) โครงการสารวจความพึงพอใจด้านการจัด
สวัสดิการของกรมบัญชีกลางให้แก่บุคลากร
3) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของ
กรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
1.3 เสริมสร้างขวัญกาลังใจให้
บุคลากร

(1) ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินการ

1.4 บุคลากรกรมบัญชีกลางมี
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการ
ทางาน

(1) ร้อยละเฉลี่ยจองความผาสุก
ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของ
บุคลากรกรมบัญชีกลาง
(2) ร้อยละความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน
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1) โครงการยกย่องเชิดชู (คนดีบัญชีกลาง
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ผู้ประพฤติปฏิบัติตน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต)
1) โครงการสารวจทัศนคติเพื่อประเมินความ
ผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางาน
ของบุคลากรกรมบัญชีกลาง
1) โครงการจัดทาแผนสร้างความผาสุกของ
กรมบัญชีกลาง

ปีงบประมาณ
63 64 65

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กพร.

√
สล.
(ก.ช่วย
อานวยการฯ)

√

กบค.
(ก.วินัย)
กพร.

√
√

√

√
√

√
√

√

