
 
 
 

 
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

__________________ 
 

 ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ก.พ. ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ก าหนดให้มีระบบบริหารจัดการ
และพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบาย
ให้บรรลุความส าเร็จและสอดคล้องกับเจตนารมณ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ดังนี้ 
 ๑. การวางแผนอัตราก าลัง การสรรหา และการบรรจุแต่งตั้ง ให้มีการวางแผนก าลังคน 
ที่เหมาะสมกับภารกิจงาน มีระบบสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถและคุณลักษณะตามท่ีก าหนด และให้ยึดผลประโยชน์และความส าเร็จขององค์กรเป็นหลัก 
 ๒. การพัฒนาบุคคล ให้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคคลประจ าปีที่เหมาะสม มุ่งเน้นการส่งเสริม 
ให้มีการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างาน 
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร  ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ให้กับบุคลากรในองค์กร 
 ๓. การรักษาไว้ และการจูงใจ ให้มีการวางแผนมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตให้มีความสมดุล 
สร้างระบบการท างานที่ด ีมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ชั ดเจนสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ และรักษาไว้ซึ่งบุคคลที่มีศักยภาพสูง 
 ๔. การใช้ประโยชน์ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมอบหมายงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
และบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน ให้เกิดความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแล 
และสอนงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

     
 
 
 
 

 
 
 

ปลัดกระทรวงการคลัง เห็นชอบเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระส าคัญภาครัฐต้องมีขนาดที่
เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ 
ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และ
พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส 
ปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ยึดหลัก “ภาครัฐของ
ประชาชน  

เพื่อประชาชน และประโยชน์
ส่วนรวม” 

มุ่งเน้นในการพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลให้สามารถดึงดูด 
รักษา จูงใจผู้มีความรู้ 
ความสามารถสูง และ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

มาตรการบริหาร
ก าลังคนภาครัฐ  

มาตรการที่ ๑ มาตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ
เชิงกลยุทธ์ เพ่ือ 
วางแผนการบริหารก าลังคนภาครัฐ
ให้มีความสอดคล้องกับความจ าเป็น
ในการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบันและ
อนาคต 

มาตรการที่ ๒ มาตรการบริหาร
อัตราก าลังปกติ เพ่ือให้ส่วนราชการมี
แนวทางบริหารอัตราก าลังได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากร 
ให้ เก่ง ดี มีสุข 

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการงานบริหารบุคคล 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ สป.กค. 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  

พัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพบุคลากร 

แนวทาง 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

สป.กค. และ สร.กค. 

๑. การวางแผนอัตราก าลัง การสรรหา และการ
บรรจุแต่งตั้ง 
      -  แผนงานวิเคราะห์อัตราก าลัง 
      -  แผนงานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

๒. การพัฒนาบุคคล 
    - การพัฒนาบุคลากร 
     - การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

    ๓. การรักษาไว้ และการจูงใจ  
          - การสร้างคุณภาพชีวิตและ ระบบการ  
  ท างานที่ดี 
         - การบริหารจัดการความก้าวหน้าใน 
สายอาชีพ 
         - การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๔. การใช้ประโยชน์  
     - การมอบหมายงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
บริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน 

แผนยุทธศาสตร์ 
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพตามหลัก

ธรรมาภิบาล” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ มาตรการบริหารก าลังคนภาครัฐ ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

แนวทางนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล 



         แนวทางนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 

นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน วัตถุประสงค์ 

1. การวางแผนอัตราก าลัง  
การสรรหา และการบรรจุ
แต่งตั้ง 

ให้มีการวางแผนก าลังคนที่เหมาะสมกับภารกิจงาน 
มีระบบสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และเป็นธรรม โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ
และคุณลักษณะตามที่ ก าหนด และให้ยึ ด
ผลประโยชน์และความส าเร็จขององค์กรเป็นหลัก 
 

1.1 การวางแผนอัตราก าลัง เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง ก าหนดโครงสร้าง
ภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจในความ
รับผิดชอบของสานัก / ศูนย์/กลุ่มงานต่างๆเ พ่ือ 
สนับสนุนให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อนภารกิจใน
ความรับผิดชอบ  ให้สามารถด าเนินไปได้อย่าง
สอดคล้องกับภารกิจและทิศทางขององค์กร ส่งผลให้
งานเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดย
ใช้กระบวนการและแนวทางที่ เป็นระบบในการ
ด าเนินงาน 
 
 

1.2 การสรรหา และการบรรจุ
แต่งตั้ง  

เ พ่ือให้มีกระบวนการและแนวทางการสรรหา       
การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง บุคลากร ที่เป็นระบบ 
โปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง โดย
ใช้เครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรมาใช้ เพ่ือช่วยให้สามารถสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องกับต าแหน่งงานและทันต่อความต้องการ
ของหน่วยงาน  
  
 



นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน วัตถุประสงค์ 

2. การพัฒนาบุคคล ให้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคคลประจ าปีที่
เหมาะสม มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีการพัฒนา
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างาน 
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ขององค์กร ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับบุคลากรในองค์กร 
 

2.1 การพัฒนาบุคลากร เ พ่ือให้การพัฒนาบุคลากร มีกระบวนการและ
แนวทางที่เป็นระบบสอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงาน ซึ่งครอบคลุมความรู้พ้ืนฐาน ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการ ทักษะ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งงาน 
รวมทั้งทัศนคติและพฤติกรรม ที่สอดรับกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานโดย
ประยุกต์ใช้เครื่องมือและวิธีการพัฒนาที่ มีความ
หลากหลาย  

2.2 การส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณ ใน
หน่วยงาน โดยกระบวนการที่เป็นไปตามแนวทางของ
นโยบายภาครัฐ วิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร   
 

3. การรักษาไว้ และการจูงใจ ให้มีการวางแผนมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตให้มี
ความสมดุล สร้างระบบการท างานที่ดี มีเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีการเตรียมความพร้อม
บุคลากรเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจน
มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ชัดเจน
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ขวัญก าลังใจ และรักษาไว้ซึ่งบุคคลที่มีศักยภาพสูง 

3.1 การสร้างคุณภาพชีวิต และ
ระบบการท างานที่ดี 

เพ่ือให้มีกระบวนการและแนวทางการปฏิบัติงานที่
เป็นระบบสอดคล้องกับกฎหมายเพ่ือลดอุปสรรคใน
การบริหารงานด้านบุคลากรและแนวทางส่งเสริมให้
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการจัดการระบบ
การท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานในยุค
ดิจิทัลที่เอ้ือต่อบุคลากรในองค์กรและสถานการณ์
ปัจจุบัน 

3.2 การบริหารจัดการ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจที่ดีในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยให้มีการบริหารจัดการ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร  
การหมุนเวียนงาน การเลื่อนระดับต าแหน่ง  และ 
การเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง  
ในระดับที่สูงขึ้น 



นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน วัตถุประสงค์ 

3.3 การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

เพ่ือให้การบริหารผลการปฏิบัติงาน มีกระบวนการ
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เป็นระบบที่โปร่งใสและ
เป็นธรรม โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มี
ความสอดคล้องกับภารกิจ ในความรับผิดชอบ รวมทั้ง
เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
และส่งผลต่อการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม 

4. การใช้ประโยชน์ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมอบหมายงาน พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและบริหารทรัพยากรบุคคล
ภายในหน่วยงาน ให้เกิดความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแล และสอนงาน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การมอบหมายงาน  พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน 

เพ่ือวางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในการ
มอบหมายงาน พัฒนาบุคลากร การควบคุม ก ากับ 
ดูแล บุคลากรภายในหน่วยงานภายในสานัก/ ศูนย์/
กลุ่มงานต่าง ๆ ให้มีความคล่องตัวเหมาะสมกับภารกิจ
หน่วยงานและบุคลากร โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชา 
มีหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ในหน่วยงานตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและส านักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงการคลัง โดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล 
  

 


