
แผนกระบวนการตามภารกจิของส านกับริหารทรพัยากรบุคคล 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ชื่อกระบวนการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตังิาน : การพัฒนาช่องทางการตอบค าถามเกี่ยวกับงานตาม
ภารกิจหลักของส านักบริหารทรัพยากรบุคคล            

2.ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 

- บุคลากรใน สป.กค. และ สร.กค. 

- บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง 

- ส านักงาน ก.พ. 

- เจ้าหน้าที่ในส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

3. ตัวชี้วดั : ระดับความส าเร็จของการเพ่ิมช่องทางในการตอบค าถามเกี่ยวกับงานตามภารกิจหลักของ  
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล          . 

 รายละเอียดการวดัผล/เกณฑ์การวัดผลการด าเนนิการ  : 

 ระดับคุณภาพ : มีการรวบรวมค าถามที่พบบ่อย (Q&A) เผยแพร่ผ่าน Website ของส านักบริหารทรัพยากร
บุคคล ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของส านัก  รวมอย่างน้อย 80 ข้อ      . 
 ระดับมาตรฐาน : มีการรวบรวมค าถามที่พบบ่อย (Q&A) เผยแพร่ผ่าน Website ของส านักบริหารทรัพยากร
บุคคล ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของส านัก รวมอย่างน้อย 60 ข้อ                  ง
 มาตรฐานขั้นต่ า :  มีการรวบรวมค าถามที่พบบ่อย (Q&A) เผยแพร่ผ่าน Website ของส านักบริหารทรัพยากร
บุคคล รวมอยา่งน้อย 40 ข้อ           
 ระดับต้องปรับปรุง : มีการรวบรวมค าถามที่พบบ่อย (Q&A) รวมอย่างน้อย 20 ข้อ และไม่ไดเ้ผยแพร่ผ่าน 
Website ของส านักบริหารทรัพยากรบุคคล          

4. แนวทางการน าเทคโนโลยีดิจทิลัมาใช้ในการจัดการกระบวนการ :  ตอบข้อค าถามที่พบบ่อยผ่าน Webpage 
ของส านักบริหารทรัพยากรบุคคล          . 

5. วิธีการลดขั้นตอนในการปฏิบตังิาน :         
 จัดท าค าอธิบายส าหรับข้อค าถามที่พบบ่อยในรูปแบบลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่อย่างเป็นระบบผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
รอติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง          
  



6.แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 

1. ประสานทกุหน่วยในส านกับริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อรวบรวมประเด็นค าถาม
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วย 

              
 
 
 
 
 

 

2. ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดร่วมของทุกหน่วยที่
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส านัก 

             

3. ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการ              
4. รวบรวมและจัดท าข้อมูล Q&A ของแต่
ละหน่วย 

             

5. น าข้อมูล Q&A เผยแพร่ใน Webpage 
ของส านัก 

             

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :    ผู้รับบริการสามารถค้นหาค าตอบที่เกี่ยวข้องกับงานตามภารกิจหลักของส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน         .
   

 

 

 

 



ผลกระบวนการตามภารกิจ 
หน่วยงาน ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  
ปงีบประมาณ 2564  

ตัวชี้วดั 
ระดับความส าเร็จของการเพิ่มช่องทางในการตอบค าถามเกี่ยวกับงานตามภารกิจหลัก
ของส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  

รหสัตัวชี้วดั MR 1  
แผนปฏบิตัิราชการ
ของ สป.กค. 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน  

ประเดน็ยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน 

เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

มิติการประเมนิผล มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  
เป้าประสงค ์ ปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
น้้าหนัก (ร้อยละ) 15  
ค้าอธบิาย จากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า ผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมีข้อเสนอแนะว่า 
เจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการควรปรับปรุงระยะเวลาในการตอบข้อหารือ และควรมีความรู้
ความสามารถในการตอบข้อค าถามในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น ส านักบริหารทรัพยากร
บุคคลจึงเห็นควรให้แต่ละส่วนที่รับผิดชอบภารกิจหลักเพิ่มช่องทางในการตอบค าถาม/
ข้อหารือ โดยจัดท าค าอธิบายส าหรับข้อค าถามที่พบบ่อยในรูปแบบลายลักษณ์อักษร 
(Q&A) อย่างน้อยส่วนงานละ 20 ข้อ แล้วจัดส่งให้ส่วนบริหารอัตราก าลังเป็นผู้รวบรวม
ก่อนส่งต่อให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเผยแพรผ่่านช่องทาง Webpage เพื่อให้ผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นมาตรฐาน ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 

ระดับคะแนนตัวชี้วดั 
ระดับผลการ
ด้าเนนิงาน 

ค้าอธบิายเกณฑ์การให้คะแนน 

1 1  รวบรวมและจดัท า Q&A ของส านัก อย่างน้อย 10 ข้อ  
2 2  รวบรวมและจดัท า Q&A ของส านัก อย่างน้อย 20 ข้อ  
3 3  รวบรวมและจดัท า Q&A ของส านัก อย่างน้อย 40 ข้อ  
4 4  รวบรวมและจดัท า Q&A ของส านัก อย่างน้อย 60 ข้อ  
5 5  รวบรวมและจดัท า Q&A ของส านัก อย่างน้อย 80 ข้อ  

เงื่อนไข (ถ้าม)ี -  
หน่วยวดั ระดับ  
เป้าหมายปีปัจจุบัน 5  
ข้อมูลพืน้ฐาน
ย้อนหลัง 1 ป ี(ถ้า
มี) 

-  



ข้อมูลพืน้ฐาน
ย้อนหลัง 2 ป ี(ถ้า
มี) 

-  

ข้อมูลพืน้ฐาน
ย้อนหลัง 3 ป ี(ถ้า
มี) 

-  

แหลง่ข้อมูล/วธิีการ
จัดเกบ็ข้อมูล 

Webpage ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล (hr.mof.go.th)  

ผู้รับผิดชอบตวัชี้วัด 
ผู้อ านวยการทุกส่วนในส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

เบอร์ติดต่อ 
2691, 2612, 
2610, 2693, 
2614  

ผู้สนับสนุน นางสาวเสาวลักษณ์ เหลืองอร่าม  เบอร์ติดต่อ 2544  
รายงานผลการ
ด้าเนนิงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ผลการด้าเนนิงาน N/A N/A 20 5 

รายละเอียดการ
ด้าเนนิงาน 

 (ร่าง)  (ร่าง) มีการรวบรวม
และจัดท า Q & A 
แล้วจ านวน 20 ข้อ
ค าถาม โดยเป็นงาน
ในความรับผิดชอบ
ของ สบบ. และ 
สพบ.  

(ร่าง) มีการรวบรวม
และจัดท า Q & A 
แล้วจ านวน 80 ข้อ
ค าถาม โดยเป็นงาน
ในความรับผิดชอบ
ของ สบบ. สบอ. 
สพบ. และ สวธ.  

คะแนนตัวชี้วดั 0 0 5 5 
คะแนนถ่วงน้า้หนัก 0 0 0.75 0.75 
ไฟล์เอกสาร/
หลักฐาน 

1. ช่องทาง Q&A ใน 
Webpage    

 



ตอบข้อค าถามที่พบบ่อยผ่าน Webpage ของส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  hr.mof.go.th 

https://anyflip.com/bbfkm/hjdv/ 

https://anyflip.com/bbfkm/okhg/

https://anyflip.com/bbfkm/ccqd/ 

https://anyflip.com/bbfkm/umpd/ 




