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ในทุก ๆ ปี มีงานอยูง่ านหนึง่ ที่เป็ นยาขมของคนที่ทางานด้ าน HR นอกเหนือจากการปรับค่าจ้ างประจาปี นัน่ ก็คือ
การจัดทาแผนงานและงบประมาณประจาปี ทาไมจึงพูดว่าเป็ นยาขม เพราะเป็ นงานที่ต้องเตรี ยมข้ อมูลเยอะ ทาครัง้ เดียว
ไม่เคยเสร็ จ โอกาสผิดมีมาก และที่สาคัญ มักจะต้ องทาในเวลาที่จากัด ต้ องส่งภายในวันนัน้ วันนี ้ ไม่ส่งไม่ได้ เจ้ านาย
ตามมาให้ กาลังใจอย่างใกล้ ชิด เผลอ ๆ บางคนถูกตามเป็ นรายชัว่ โมง
การจัดทาแผนงานและงบประมาณประจาปี ของคนที่ทางานด้ าน HR มักจะประสบปั ญหาหลาย ๆ เรื่ อง เช่น
ขาดการเตรี ยมข้ อมูลที่เป็ นระบบ พอถึงช่วงใกล้ ๆ จัดทาแผนงานและงบประมาณก็มานัง่ ค้ นหาข้ อมูลกันอุตลุดสองวันสาม
คืน ข้ อมูลที่ทาไปถูกฝ่ ายบัญ ชี หรื อฝ่ ายการเงินที่ ทาหน้ าที่รวบรวมตัวเลขงบประมาณตีกลับอยู่บ่อย ๆ บางคนถึงกับ
หมดกาลังใจ ปล่อยให้ ผ้ บู ริ หารตัดงบประมาณไปหน้ าตาเฉย เพราะขี ้เกียจไปชี ้แจงว่าทาไมงบตัวนี ้สูง ทาไมต้ องของบนี ้
เพิ่ม ได้ เท่าไหร่ก็ทางานเท่าที่มีงบประมาณไปก็แล้ วกัน
เพื่อให้ คนที่ทางานด้ าน HR มีทศั นคติที่ดีต่อการจัดทาแผนงานและงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดทางบประมาณประจาปี ผมจึงใคร่ขอแนะนาแนวทางการจัดทาแผนงานและงบประมาณประจาปี ของ HR ดังนี ้
• ศึกษาแผนกลยุทธ์ ของธุรกิจ
เนื่องจาก HR เป็ นส่วนหนึง่ ขององค์กร ดังนัน้ เราจะต้ องทราบว่าองค์กรของเราจะเดินไปในทิศทางใด และจะ
เดินไปอย่างไร ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เราซึ่งเป็ น HR เข้ าใจภาพรวมของกลยุทธ์ ขององค์กร และสามารถเชื่อมโยงมาสู่
กลยุทธ์ของแผนงานและโครงการด้ าน HR ได้
• กาหนดแผนกลยุทธ์ ทงั ้ ระยะสัน้ และระยะยาวของ HR
การก าหนดแผนกลยุท ธ์ น อกจากจะสอดคล้ อ งกับ กลยุท ธ์ ขององค์ ก รแล้ ว จะต้ อ งกาหนดแผนงานและ
โครงการทัง้ ในระยะสันและระยะยาวเพื
้
่อให้ การดาเนินงาน รวมถึงการนาเสนองบประมาณเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะถ้ าเราได้ นาเสนอแล้ วว่างานในแต่ละด้ านนัน้ มีแผนอะไรบ้ างทังระยะสั
้
นและระยะยาวต่
้
อ
ผู้บริ หารไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว พอถึงเวลาที่จะเสนอของบประมาณ ผู้บริ หารจะได้ ไม่ต้องรู้ สกึ แปลกใจว่าแผนงานนี ้
มาจากไหน

• จัดทาโครงการไว้ ล่วงหน้ า

การจัดทาโครงการหรื อแผนงานต่างๆ ควรจะจัดทาไว้ ตงแต่
ั ้ เนิ่น ๆ อย่าไปคิดโครงการตอนของบประมาณ
เพราะนอกจากจะทาไม่ทนั แล้ ว อาจจะส่งผลต่อเครดิตของ HR ได้ โดยเฉพาะในกรณีที่นาเสนอแล้ วไม่ผ่าน
ในระหว่างปี ที่ทางาน ถ้ าคิดโครงการอะไรขึ ้นมาได้ ไม่ต้องรอเขียนโครงการในช่วงการจัดทางบประมาณ แต่
ควรจะเขียนโครงการไว้ เลย เผลอ ๆ อาจจะลองนาเสนอผู้บริ หารก่อนเลยก็ได้ ว่าในปี หน้ าเราจะมีโครงการ
อะไรบ้ าง จะได้ เป็ นการหยัง่ เสียงของผู้บริ หารด้ วยว่าเขาเห็นด้ วยกับโครงการหรื อแผนงานของเราหรื อไม่
ถ้ าไม่คอ่ ยเห็นด้ วย จะได้ รีบหาข้ อมูลเพิ่มเติมมากขึ ้น ถ้ าเห็นด้ วยก็สบายตอนที่ขออนุมตั ิงบประมาณประจาปี
• เก็บข้ อมูลค่ าใช้ จ่ายเป็ นรายเดือน
เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหางานกระจุกตัว และ HR เกิดอาการสาลักข้ อมูลในการจัดทางบประมาณประจาปี
จึงควรเก็บข้ อมูลของรายการงบประมาณทุกตัวตังแต่
้ ต้นปี อาจจะเก็บเป็ นรายเดือน หรื อรายไตรมาส เพื่อ
เปรี ยบเทียบดูว่าข้ อมูลค่าใช้ จ่ายจริ งที่เกิด ขึ ้นทุกเดือนนัน้ ต่ากว่า สูงกว่าหรื อเท่ากับงบประมาณที่เราวางไว้
หรื อ ไม่ ถ้ ามี ตัว เลขอะไรผิ ด ปกติ ให้ จดบัน ทึ ก ข้ อ มู ล นัน้ ๆ ไว้ เพื่ อ ใช้ เป็ นเหตุผ ลประกอบการน าเสนอ
นางบประมาณในปี ต่อไป
• เริ่มทางบประมาณล่ วงหน้ าโดยให้ ทุกคนมีส่วนร่ วม
เมื่ อถึงช่วงใกล้ ๆ การจัดท างบประมาณ HR น่าจะลองทางบประมาณของตัวเองไปก่อ น โดยใช้ ตัวเลข
ประมาณการ หรื ออาจจะเขียนสูตรคานวณเตรี ยมไว้ ก่อน เมื่อได้ ตวั เลขจริ งมาก็สามารถคานวณได้ เลย และ
สิง่ สาคัญในการจัดทางบประมาณคือ อย่าโยนภาระให้ กบั ลูกน้ องคนใดคนหนึ่งในหน่วยงาน HR รับผิดชอบ
ในการจัดทางบประมาณ ควรจะให้ ทุกคนร่ วมกับรับผิดชอบ โดยให้ แต่ละคนเก็บข้ อมูลตัวเลข และนาเสนอ
โครงการแผนงานในงานที่ตวั เองรับผิดชอบ แล้ วอาจจะส่งให้ ลกู น้ องคนใดคนหนึง่ เป็ นคนรวบรวมอีกครัง้ หนึง่
สิง่ สาคัญในการจัดทางบประมาณคือ อย่าทาตัวเลขผิด อย่าคิดเอาเองว่าน่าจะเพิ่มเท่านัน้ เท่านี ้ หรื อลดเท่านัน้
เท่านี ้ คนที่เป็ น HR มืออาชีพจะต้ องมีเหตุผลในการสนับสนุนว่าทาไมตัวเลขตัวนี ้เพิ่ม ตัวเลขตัวนี ้ลด และการนาเสนอ
งบประมาณนอกจากจะมี เหตุผ ลแล้ ว สิ่ ง ที่ ส าคัญ กว่ า นี ค้ ื อ การน าเสนอให้ ผู้บ ริ ห ารเห็ น ว่า แผนงานโครงการและ
งบประมาณที่ เราขอไปนัน้ มัน มี ป ระโยชน์ ต่ อ เป้ าหมายขององค์ ก รตรงไหนบ้ า ง อย่า งไร พูด ง่า ย ๆ คื อ ถ้ าน าเสนอ
งบประมาณให้ เห็นต้ นทุนและกาไรแล้ วละก้ อ เข้ าตากรรมการ (ผู้จดั การ) อย่างแน่นอน
การจัดทาแผนงานและงบประมาณประจาปี นี ้ ถือเป็ นด่านทดสอบฝี มือของ HR ที่สาคัญด่านหนึ่ง เพราะไม่ว่า
HR คนนัน้ จะมี ค วามสามารถมากเพี ย งใดก็ ต าม แต่ ถ้ า น าเสนอแผนงานและงบประมาณประจ าปี ไม่ ผ่ า น ก็ ไม่ มี
ความหมายอะไร เพราะปี ต่อไปไม่ร้ ู จะแสดงฝี มืออย่างไร การนาเสนอแผนงานและงบประมาณจาเป็ นต้ องใช้ ทงศาสตร์
ั้
(ข้ อมูลตัวเลขและเหตุผล) และศิลปะ (เทคนิคในการโน้ มน้ าว) เพราะคนที่มีตวั เลขพร้ อม แต่เ สนอไม่เป็ น หรื อคนที่เสนอ
เก่ง แต่ข้อมูลไม่พร้ อม คงจะไม่สามารถฝ่ าด่านของการเสนองบประมาณและแผนงานประจาปี ได้

