
HR Scorecard

การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล



HR Scorecard คอือะไร

• เปน็เครือ่งมอืสําหรบัใชป้ระเมนิผลสําเรจ็

ดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคลขององคก์ร

เพือ่นําไปสูก่ารพฒันาและเพิม่ขดีสมรรถนะ

กําลงัคนขององคก์รใหม้คีวามเขม้แขง็

สอดรบักบัภารกจิขององคก์ร



HR Scorecard กบัระบบราชการพลเรอืนไทย

• เมือ่วนัที ่5 กมุภาพนัธ ์2547 อ.ก.พ. วสิามญัเกีย่วกบั
การบรหิารกําลงัคนภาครฐัอยา่งมปีระสทิธภิาพ

มมีตเิหน็ชอบตอ่หลกัการ องคป์ระกอบ และวธิกีาร
ประเมนิระบบบรหิารทรพัยากรบคุคลของสว่นราชการ

ใชช้ือ่ภาษาไทยวา่ “ การพฒันาสมรรถนะการบรหิาร
ทรพัยากรบคุคล ”



HR Scorecard องคป์ระกอบความสําเรจ็

• จากการศกึษาและวเิคราะหแ์บบแผนการปฏบิตัทิีด่ ี(Best Practices)

ของสํานกังาน ก.พ. เกีย่วกบัการประเมนิระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคล

ประกอบกบัแนวทางการประยกุตใ์ชใ้นราชการพลเรอืนไทย สํานกังาน ก.พ.

จงึกําหนดองคป์ระกอบของการประเมนิผลสําเรจ็ดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคลไว ้4 สว่น

ดงันี้

ขององคก์รภาครฐัและเอกชนทัง้ในและตา่งประเทศ



HR Scorecard องคป์ระกอบความสําเรจ็

1. มาตรฐานความสําเรจ็ของระบบบรหิารทรพัยากรบคุคล (Standard for Success)

2. ปจัจยัทีจ่ะนําไปสูค่วามสําเรจ็ (Critical Success Factors)

3. มาตรวดัหรอืตวัชีว้ดัความสําเรจ็ (Measures and Indicators) 

4. ผลการดําเนนิงาน



HR Scorecard 1. มาตรฐานความสําเรจ็ของระบบบรหิารทรพัยากรบคุคล 
(Standard for Success)

• ผลการบรหิารราชการดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

มทีัง้หมด 5 มติ ิดงันี้

ซึง่เปน็เปา้หมายสดุทา้ยทีส่ว่นราชการตอ้งบรรลุ



HR Scorecard 1. มาตรฐานความสําเรจ็ของระบบบรหิารทรพัยากรบคุคล 
(Standard for Success)

มติทิี ่1 ความสอดคลอ้งเชงิยทุธศาสตร์

มติทิี ่2 ประสทิธภิาพของกระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล (HR Operational Efficiency)

มติทิี ่3 ประสทิธผิลของการบรหิารทรพัยากรบคุคล (HRM Program Effectiveness)

มติทิี ่4 ความพรอ้มรบัผดิดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

มติทิี ่5 คณุภาพชวีติและความสมดลุระหวา่งชวีติกบัการทํางาน



HR Scorecard มติทิี ่1 ความสอดคลอ้งเชงิยทุธศาสตร์

• เปน็มติทิีจ่ะทําใหส้ว่นราชการทราบวา่มแีนวทาง

ดงันี้

และวธิกีารบรหิารทรพัยากรบคุคล

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานดงัตอ่ไปนีห้รอืไม่



HR Scorecard มติทิี ่1 ความสอดคลอ้งเชงิยทุธศาสตร์

1.1) มนีโยบาย แผนงานและมาตรการดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

ซึง่มคีวามสอดคลอ้งและสนบัสนนุใหก้รมฯ บรรลพุนัธกจิเปา้หมาย

และวตัถปุระสงคท์ีต่ัง้ไวห้รอืไม ่เพยีงใด



HR Scorecard มติทิี ่1 ความสอดคลอ้งเชงิยทุธศาสตร์

1.2) มกีารวางแผนและบรหิารกําลงัคนทัง้ในเชงิประมาณและคณุภาพ

กลา่วคอื “กําลงัคนมขีนาดและสมรรถนะ” ทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัการบรรลุ

และความจําเปน็ของสว่นราชการ ทัง้ในปจัจบุนัและอนาคต

มกีารวเิคราะหส์ภาพกําลงัคน (Workforce Analysis) สามารถระบชุอ่งวา่ง

ดา้นความตอ้งการกําลงัคนและมแีผนเพือ่ลดชอ่งวา่งดงักลา่วหรอืไม ่มากนอ้ยเพยีงใด



HR Scorecard มติทิี ่1 ความสอดคลอ้งเชงิยทุธศาสตร์

1.3) มนีโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคลเพือ่ดงึดดู

ใหไ้ดม้าพฒันาและรกัษาไวซ้ึง่กลุม่ขา้ราชการและผูป้ฏบิตังิานทีม่ทีกัษะหรอืสมรรถนะสงู

ซึง่จําเปน็ตอ่ความคงอยูแ่ละขดีความสามารถในการแขง่ขนัของสว่นราชการ

(Talent Management) หรอืไม ่เพยีงใด



HR Scorecard มติทิี ่1 ความสอดคลอ้งเชงิยทุธศาสตร์

1.4) มแีผนการสรา้งและพฒันาผูบ้รหิารทกุระดบั

รวมทัง้มแีผนการสรา้งความตอ่เนือ่งในการบรหิารราชการหรอืไม่

ใหก้บัขา้ราชการและผูป้ฏบิตังิาน ทัง้ในเรือ่งของผลการปฏบิตังิาน

และพฤตกิรรมในการทํางานหรอืไม ่เพยีงใด



HR Scorecard มติทิี ่2 ประสทิธภิาพของกระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
(HR Operational Efficiency)

กจิกรรมและกระบวนการ

 (HR Transactional Activities)

มลีกัษณะดงัตอ่ไปนีห้รอืไม ่เพยีงใด

บรหิารทรพัยากรบคุคลของสว่นราชการ



HR Scorecard มติทิี ่2 ประสทิธภิาพของกระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
(HR Operational Efficiency)

2.1) กจิกรรมและกระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคลของสว่นราชการ

เชน่ การสรรหาคดัเลอืก การบรรจแุตง่ตัง้ การพฒันา

การเลือ่นขัน้เลือ่นตําแหนง่ การโยกยา้ย

และกจิกรรมดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคลอืน่ ๆ

มคีวามถกูตอ้งและทนัเวลา (Accuracy and Timeliness) หรอืไม ่เพยีงใด



HR Scorecard มติทิี ่2 ประสทิธภิาพของกระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
(HR Operational Efficiency)

2.2) มรีะบบฐานขอ้มลูดา้นการบรหิารทรพัยากร

และนํามาใชป้ระกอบการตดัสนิใจ

ของสว่นราชการไดจ้รงิหรอืไม ่เพยีงใด

มคีวามถกูตอ้ง เทีย่งตรง ทนัสมยั

และการบรหิารทรพัยากรบคุคล



HR Scorecard มติทิี ่2 ประสทิธภิาพของกระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
(HR Operational Efficiency)

2.3) สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยสําหรบักจิกรรมและกระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล

ตอ่งบประมาณรายจา่ยของสว่นราชการมคีวามเหมาะสม

 และสะทอ้นผลติภาพของบคุลากร (HR Productivity)

ตลอดจนความคุม้คา่ (Value for Money) หรอืไม ่เพยีงใด



HR Scorecard มติทิี ่2 ประสทิธภิาพของกระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
(HR Operational Efficiency)

2.4) มกีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นกจิกรรม

และกระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล

ของสว่นราชการ เพือ่ปรบัปรงุการบรหิารและการบรกิาร

(HR Automation) หรอืไม ่เพยีงใด



HR Scorecard มติทิี ่3 ประสทิธผิลของการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
(HRM Program Effectiveness)

นโยบาย แผนงาน โครงการ

และมาตรการดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

ของสว่นราชการกอ่ใหเ้กดิผล

ดงัตอ่ไปนี ้หรอืไม ่เพยีงใด 



HR Scorecard มติทิี ่3 ประสทิธผิลของการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
(HRM Program Effectiveness)

3.1) มนีโยบาย แผนงาน โครงการ

และผูป้ฏบิตังิานซึง่จําเปน็ตอ่การบรรลเุปา้หมาย

 พนัธกจิของสว่นราชการหรอืไม ่เพยีงใด 

หรอืมาตรการในการรกัษาไวซ้ึง่ขา้ราชการ



HR Scorecard มติทิี ่3 ประสทิธผิลของการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
(HRM Program Effectiveness)

3.2) ขา้ราชการและบคุลากรผูป้ฏบิตังิาน

และมาตรการดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

มคีวามพงึพอใจตอ่นโยบาย แผนงาน โครงการ

ของสว่นราชการหรอืไม ่เพยีงใด



HR Scorecard มติทิี ่3 ประสทิธผิลของการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
(HRM Program Effectiveness)

3.3) มนีโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการในการสนบัสนนุใหเ้กดิการเรยีนรู้

และการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้สง่เสรมิใหม้กีารแบง่ปนัแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร

และความรู ้(Development and Knowledge Management)

เพือ่พฒันาขา้ราชการและผูป้ฏบิตังิานใหม้ทีกัษะและสมรรถนะทีจํ่าเปน็

สําหรบัการบรรลภุารกจิและเปา้หมายของสว่นราชการหรอืไม ่เพยีงใด



HR Scorecard มติทิี ่3 ประสทิธผิลของการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
(HRM Program Effectiveness)

3.4) มรีะบบการบรหิารผลงาน (Performance Management)

 ทีเ่นน้ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และความคุม้คา่ มรีะบบหรอืวธิกีารประเมนิผล

การปฏบิตังิานทีส่ามารถจําแนกความแตกตา่งและจดัลําดบัผลการปฏบิตังิาน

ของขา้ราชการและผูป้ฏบิตังิานซึง่เรยีกชือ่อืน่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลหรอืไม ่เพยีงใด

นอกจากนี ้ขา้ราชการและผูป้ฏบิตังิานมคีวามเขา้ใจถงึความเชือ่มโยง

ระหวา่งผลการปฏบิตังิานสว่นบคุคลและผลงานของทมีงานกบัความสําเรจ็

หรอืผลงานของสว่นราชการหรอืไม ่เพยีงใด



HR Scorecard  มติทิี ่4 ความพรอ้มรบัผดิดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

• การทีส่ว่นราชการ



HR Scorecard  มติทิี ่4 ความพรอ้มรบัผดิดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

4.1) มคีวามรบัผดิชอบตอ่การตดัสนิใจ

และผลของการตดัสนิใจดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

ตลอดจนการดําเนนิการดา้นวนิยั

หลกัคณุธรรม หลกันติธิรรม และหลกัสทิธมินษุยชนหรอืไม ่เพยีงใด

โดยคํานงึถงึหลกัความสามารถและผลงาน



HR Scorecard  มติทิี ่4 ความพรอ้มรบัผดิดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

4.2) มคีวามโปรง่ใสในทกุกระบวนการ

ทัง้นีจ้ะตอ้งกําหนดใหค้วามพรอ้มรบัผดิ

แทรกอยูใ่นทกุกจิกรรมดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

ของสว่นราชการหรอืไม ่เพยีงใด

ของการบรหิารทรพัยากรบคุคล

ดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล



HR Scorecard มติทิี ่5 คณุภาพชวีติและความสมดลุระหวา่งชวีติกบัการทํางาน

การทีส่ว่นราชการมนีโยบาย

ซึง่จะนําไปสูก่ารพฒันาคณุภาพชวีติ

ดงันี้

แผนงาน โครงการและมาตรการ

ของขา้ราชการและบคุลากรภาครฐั



HR Scorecard มติทิี ่5 คณุภาพชวีติและความสมดลุระหวา่งชวีติกบัการทํางาน

5.1) ขา้ราชการและผูป้ฏบิตังิานมคีวามพงึพอใจ

และบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมกีารนําเทคโนโลยกีารสือ่สาร

เขา้มาใชใ้นการบรหิารราชการและการใหบ้รกิารแกป่ระชาชน

ซึง่จะสง่เสรมิใหข้า้ราชการและผูป้ฏบิตังิานไดใ้ชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ที่

โดยไมส่ญูเสยีรปูแบบการใชช้วีติสว่นตวัหรอืไม ่เพยีงใด

ตอ่สภาพแวดลอ้มในการทํางานระบบงาน



HR Scorecard มติทิี ่5 คณุภาพชวีติและความสมดลุระหวา่งชวีติกบัการทํางาน

5.2) มกีารจดัสวสัดกิารและสิง่อํานวยความสะดวกเพิม่เตมิ

ทีไ่มใ่ชส่วสัดกิารภาคบงัคบัตามกฎหมาย

 ซึง่มคีวามเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

และสภาพของสว่นราชการหรอืไม ่เพยีงใด



HR Scorecard มติทิี ่5 คณุภาพชวีติและความสมดลุระหวา่งชวีติกบัการทํางาน

5.3) มกีารสง่เสรมิความสมัพนัธอ์นัดี

และบคุลากรผูป้ฏบิตังิาน และใหร้ะหวา่งขา้ราชการ

และผูป้ฏบิตังิานดว้ยกนัเอง และใหกํ้าลงัคน

ใหพ้ฒันาไปสูว่สิยัทศันท์ีต่อ้งการหรอืไม ่เพยีงใด

ระหวา่งฝา่ยบรหิารของสว่นราชการ กบัขา้ราชการ

มคีวามพรอ้มทีจ่ะขบัเคลือ่นสว่นราชการ



HR Scorecard มติใินการประเมนิสมรรถนะในการบรหิารทรพัยากรบคุคลทัง้ 5 มติิ

เปน็เครือ่งมอืทีจ่ะชว่ยทําใหส้ว่นราชการใชใ้นการประเมนิตนเองวา่มนีโยบาย

แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนนิงานดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคลสอดคลอ้งกบัมติิ

ในการประเมนิดงักลา่วอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลหรอืไม ่มากนอ้ยเพยีงใด

หากยงัไมม่กีารดําเนนิการตามมติกิารประเมนิดงักลา่ว หรอืมใีนระดบันอ้ยแลว้

สว่นราชการจะตอ้งมกีารพฒันาระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคลใหส้อดคลอ้งกบั

มติกิารประเมนิดงักลา่ว และเปน็การยกระดบัประสทิธภิาพและคณุภาพ

ในการปฏบิตังิานดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

ไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละกรอบมาตรฐานความสําเรจ็ทัง้ 5 มติิ



HR Scorecard 2. ปจัจยัทีจ่ะนําไปสูค่วามสําเรจ็  
(Critical Success Factors)

• นโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการ

และการดําเนนิการตา่ง ๆ ดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

ซึง่จะทําใหส้ว่นราชการบรรลมุาตรฐานความสําเรจ็ทัง้ 5 มติิ



HR Scorecard 3. มาตรวดัหรอืตวัชีว้ดัความสําเรจ็  
(Measures and Indicators)

• ปจัจยัหรอืตวับง่ชีว้า่ สว่นราชการ

และมาตรการดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐานแหง่ความสําเรจ็

มกีารดําเนนิการตามนโยบาย แผนงาน โครงการ

จนบรรลเุปา้หมายทีต่ัง้ไวม้ากนอ้ยเพยีงใด



HR Scorecard 4. ผลการดําเนนิงาน

• ขอ้มลูจรงิทีใ่ชเ้ปน็หลกัฐานในการประเมนิวา่

แผนงาน โครงการและมาตรการ

ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐานแหง่ความสําเรจ็

สว่นราชการไดดํ้าเนนิการตามนโยบาย

ดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล



HR Scorecard กระบวนการในการพฒันาระบบบรหิารทรพัยากรบคุคล

1. การประเมนิสถานภาพการบรหิารทรพัยากรบคุคล

2. การวางแผนกลยทุธด์า้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

3. การนําแผนกลยทุธก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคลไปปฏบิตัิ

4. การตดิตามและรายงานผลดําเนนิการ



HR Scorecard 1. การประเมนิสถานภาพการบรหิารทรพัยากรบคุคล

• เปน็กระบวนการศกึษาภาพรวมของสถานภาพการบรหิารทรพัยากรบคุคลของสว่นราชการ
เพือ่ใหท้ราบวา่การบรหิารทรพัยากรบคุคลในปจัจบุนัมจีดุออ่น จดุแขง็

และขอ้มลูความเปน็จรงิพืน้ฐานตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคล

มากนอ้ยเพยีงใด โดยมวีธิกีารประเมนิสถานภาพไดห้ลายวธิกีาร เชน่ การวเิคราะห ์SWOT 

การศกึษาเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานความสําเรจ็ทีสํ่านกังาน ก.พ.กําหนดทัง้ 5 มติิ

หรอืการศกึษาจากการประเมนิผลสําเรจ็ของการดําเนนิการตามแผนกลยทุธ์

การบรหิารทรพัยากรบคุคลของรอบปทีีผ่า่นมา

(กรณมีกีารจดัทําแผนกลยทุธก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคลแลว้) เปน็ตน้



HR Scorecard 2. การวางแผนกลยทุธด์า้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

• เปน็กระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธด์า้นการบรหิารทรพัยากรบคุคลของสว่นราชการ
ซึง่อาศยัขอ้มลูจากการวเิคราะหแ์ละประเมนิสถานภาพ

การบรหิารทรพัยากรบคุคลของตนเอง มาวเิคราะหร์ว่มกบัเปา้หมายของยทุธศาสตร์

และวสิยัทศันข์ององคก์ร ตลอดจนนโยบายของผูบ้รหิาร

เพือ่นํามากําหนดเปน็กลยทุธ ์เปา้หมาย และกจิกรรม โครงการ

ดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคลใหเ้กือ้หนนุตอ่การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์

โดยวธิกีารจดัทําแผนกลยทุธก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคล

มดีงันี้



HR Scorecard 2. การวางแผนกลยทุธด์า้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

2.1) แตง่ตัง้คณะทํางานดําเนนิการ

และเตรยีมจดัสรรงบประมาณดําเนนิการ



HR Scorecard 2. การวางแผนกลยทุธด์า้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

2.2) ประชมุคณะทํางานเพือ่ซกัซอ้มทําความเขา้ใจ

แนวคดิวธิกีารในการจดัทําแผนกลยทุธ์

และจดัทําปฏทินิการทํางาน



HR Scorecard 2. การวางแผนกลยทุธด์า้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

2.3) จดักจิกรรมพฒันาหรอืเสรมิสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัทําแผนกลยทุธ์

ใหผู้บ้รหิารและขา้ราชการไดร้บัทราบในทศิทางเดยีวกนั



HR Scorecard 2. การวางแผนกลยทุธด์า้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

2.4) ดําเนนิการประเมนิสถานภาพ

โดยการวเิคราะหจ์ดุออ่น จดุแขง็

(นําผลการประเมนิและวเิคราะหต์ามขอ้ 1

และการวเิคราะหค์วามคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคล

มาประกอบการดําเนนิการดว้ย)

ดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

ดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล



HR Scorecard 2. การวางแผนกลยทุธด์า้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

2.5) กําหนดประเดน็ยทุธศาสตร์

โดยการวเิคราะหท์ศิทาง

ของสว่นราชการ และนํามากําหนดประเดน็ยทุธศาสตร์

ดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

ดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

นโยบาย ยทุธศาสตร ์แผนงาน/โครงการ



HR Scorecard 2. การวางแผนกลยทุธด์า้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

2.6) กําหนดเปา้ประสงคเ์ชงิกลยทุธ์

ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานของแตล่ะเปา้ประสงค์

ดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

และคา่เปา้หมายของตวัชีว้ดั 



HR Scorecard 2. การวางแผนกลยทุธด์า้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

2.7) จดัทํารายละเอยีดแผนกลยทุธ์

และเสนอแผนกลยทุธ์

การบรหิารทรพัยากรบคุคล

ตอ่ผูบ้รหิารใหค้วามเหน็ชอบ



HR Scorecard 2. การวางแผนกลยทุธด์า้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

2.8) จดัทําแผนงาน/โครงการ

การบรหิารทรพัยากรบคุคล

รองรบัแผนกลยทุธ์



HR Scorecard 3. การนําแผนกลยทุธก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคลไปปฏบิตัิ

• เปน็การมอบหมายผูร้บัผดิชอบเพือ่ดําเนนิกจิกรรม แผนงาน โครงการ

ตามแผนกลยทุธก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคล และจดัสรรทรพัยากร

ทีจํ่าเปน็ตอ่การดําเนนิกจิกรรม เพือ่ใหบ้รรลผุลสําเรจ็ตามคา่เปา้หมาย

ของตวัชีว้ดั และเงือ่นเวลาทีกํ่าหนดไวใ้นแผนกลยทุธก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคล

สิง่สําคญัทีจ่ะทําใหม้กีารนําแผนกลยทุธก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคลไปปฏบิตัอิยา่งเกดิผล

คอื การสือ่สารทําความเขา้ใจตอ่เปา้หมาย วธิดํีาเนนิการ และผลลพัธท์ีข่า้ราชการ

และสว่นราชการจะไดร้บั รวมทัง้ประโยชนท์ีจ่ะเกดิขึน้ตอ่ประชาชนผูร้บับรกิารดว้ย



HR Scorecard 4. การตดิตามและรายงานผลดําเนนิการ

• เปน็ขัน้ตอนทีจ่ะทําใหส้ว่นราชการมัน่ใจวา่ การดําเนนิกจิกรรม

ดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคลตามทีไ่ดกํ้าหนดไวใ้นแผนกลยทุธก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคล

มคีวามคบืหนา้ไปสูเ่ปา้หมายทีต่อ้งการ หรอืหากมปีญัหาอปุสรรคใดกจ็ะสามารถปรบัปรงุแกไ้ข

การดําเนนิงานไดอ้ยา่งทนัการณ ์การตดิตามความกา้วหนา้ของการดําเนนิงาน

สามารถกระทําไดเ้ปน็ระยะ ๆ เชน่ ทกุเดอืน ทกุ 3 เดอืน เปน็ตน้ เมือ่ครบ 1 ป ีจะเปน็การประเมนิผล

และรายงานผลสําเรจ็ในภาพรวมของการดําเนนิงานตามแผนกลยทุธ์

การบรหิารทรพัยากรบคุคล ในรอบปถีดัไป ซึง่จะชว่ยใหม้กีารปรบัปรงุองคก์ร

ใหส้มบรูณม์ากขึน้ตอ่ไป



HR Scorecard 4. การตดิตามและรายงานผลดําเนนิการ

• นอกจากนี ้สว่นราชการจะตอ้งจดัสง่รายงานผลสําเรจ็ของการบรหิารทรพัยากรบคุคล

ให ้ก.พ. ทราบดว้ย เพือ่การประเมนิและจดัมาตรการการบรหิารทรพัยากรบคุคล

ในภาพรวมของราชการพลเรอืนใหเ้หมาะสมตอ่ไป


