แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางแสดงแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
“การบริหารทรัพยากรบุคคลทีม่ ีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. พัฒนาระบบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการพัฒนาบุคลากร
3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดีของบุคลากร

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด (KPIs)

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์
นโยบาย แผนงาน และ
การจัดทาแผนกลยุทธ์
1. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
มาตรฐานด้าน HR สอดคล้อง
การบริหารทรัพยากร
ตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากร
กับเป้าหมายพันธกิจของส่วน
บุคคลไปสู่การปฏิบัติ
บุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.....(รายปี)
ราชการ
การวางแผนและบริหาร
การปรับปรุงการกาหนด 2. ระดับความสาเร็จการปรับปรุง
อัตรากาลังให้สอดคล้องกับ
ตาแหน่งเป็นระดับที่
กาหนดตาแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น (กรณี
บทบาทภารกิจของ สป.ทส.
สูงขึ้น
ยกเว้นการยุบเลิกตาแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
1. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์
2. พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร
4. การเสริมสร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร

ค่า
เป้าหมาย/
ผลงาน

ระยะเวลาในการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระดับ
5

กกล.
(ส่วนอัตรากาลัง
และระบบงาน)

ระดับ
5

กกล.
(ส่ ว นอั ต ราก าลั ง
และระบบงาน)

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด (KPIs)

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์
3. ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผน
วิเคราะห์อตั รากาลัง (แผน 3 ปี)
ทบทวนและปรับปรุงคาบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description
:JD) ให้สอดคล้องกับภารกิจ
พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้รองรับการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจาก
ระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล
โครงการข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์
สูง (HiPPS)

4. ร้อยละของตาแหน่งที่ได้รับการ
ปรับปรุงแบบบรรยายลักษณะงาน
5. ระดับความสาเร็จในการปรับปรุง
หลักเกณฑ์/แนวทางการประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการ

การบริหารกาลังคน
6. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
กลุ่มที่มีทักษะและ
สรรหาและคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่
สมรรถนะสูงใน
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
หน่วยงาน
(HiPPS) ของ สป.ทส.
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
กระบวนการบริหาร
การสรรหาบรรจุและแต่งตั้งที่ทัน 7. ร้อยละของการสรรหาและบรรจุ
ทรัพยากรบุคคลมี
ต่อความต้องการของหน่วยงาน
แต่งตั้งบุคลากรมาดารงตาแหน่งว่าง
ความถูกต้องและ
ครบถ้วน
ทันเวลา
การเลื่อนระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น 8. ร้อยละของข้าราชการที่
คณะกรรมการประเมินผลงาน
พิจารณาให้ดารงตาแหน่งระดับที่
สูงขึ้น

ค่าเป้าหมาย/
ผลงาน
จัดทา
แผนฯ
ร้อยละ
100
มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์
และประกาศ

ระยะเวลาในการดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

กกล.
(ส่วนอัตรากาลัง
และระบบงาน)
กกล.
(ส่วนอัตรากาลัง
และระบบงาน)
กกล.
(ส่วนทรัพยากร
บุคคล)

ระดับ
5

สพบ.

ร้อยละ
90

กกล.
(ส่วนทรัพยากร
บุคคล)

ร้อยละ
90

กกล.
(ส่วนทรัพยากร
บุคคล)

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด (KPIs)

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
การเลื่อนเงินเดือนให้แก่
9. ระดั บ ความส าเร็ จ ในการเลื่ อ น
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัด
เงินเดือน
สป.ทส.
การพัฒนาระบบ
พัฒนาระบบสารสนเทศ DPIS
10. ร้อยละของข้อมูลบุคคลที่เป็น
สารสนเทศให้มี
เพื่อนาฐานข้อมูลมาใช้ใน
ปัจจุบันในระบบ DPIS
ประสิทธิภาพ
กระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล
การประกันคุณภาพการ การพัฒนาและจัดทาหลักเกณฑ์ 11. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การ
ฝึกอบรมและการพัฒนา ประกันคุณภาพการฝึกอบรม
ฝึกอบรมและนาความรูไ้ ปใช้
บุคลากร
และการประเมินประสิทธิผล
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร
เสริมสร้างขวัญและ
จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าใน 12. ระดับความสาเร็จของการจัดทา
กาลังใจในการทางาน
สายอาชีพ (Career Path)
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
ให้แก่บุคลากร
อาชีพ และนาไปปฏิบตั ิ
สนับสนุนการเรียนรู้และ การจัดการองค์ความรู้
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(Knowledge Management:
KM) ของ สป.ทส.

ค่าเป้าหมาย/
ระยะเวลาในการดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผลงาน
ระดับ
5
ร้อยละ
100

กกล.
(ส่วนทรัพยากร
บุคคล)
กกล.
(ส่วนทรัพยากร
บุคคล)

ร้อยละ
100

สพบ.

ระดับ
5

กกล.
(ส่วนอัตรากาลัง
และระบบงาน/ส่วน
ทรัพยากรบุคคล)
สพบ.

13. ระดับความสาเร็จในการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management
: KM) สู่การปฏิบัติ

ระดับ
5

บุคลากรมีความพึงพอใจ การประเมินผลความพึงพอใจต่อ 14. ระดับความสาเร็จการปรับปรุง
ต่องานด้านการบริหาร นโยบาย HR หรือการบริหาร
การบริหารทรัพยากรบุคคลจากผล
ทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคล
การสารวจความพึงพอใจของ
บุคลากร

ระดับ
5

กกล.
(ส่วนอัตรากาลัง
และระบบงาน)

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด (KPIs)

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
ความโปร่งใสเป็นธรรมใน ความโปร่งใสในการบริหาร 15. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ข้ อร้ องทุ กข์ ด้ านการบริ หารทรั พยากร
บุคคล
บุคคลของ สป.ทส.ที่ได้รับการพิจารณา
และแจ้งผลภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด
สื่อสารและเสริมสร้างความ 16. ระดับความสาเร็จในการ
เข้าใจด้านการบริหาร
ดาเนินการระบบการสื่อสารนโยบาย/
ทรัพยากรบุคคลอย่างทั่วถึง หลักเกณฑ์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
การดาเนินการป้องกันการ 17. ระดับความสาเร็จในการ
ปราบปรามการทุจริต
ดาเนินการป้องกันการปราบปรามการ
ทุจริต
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร
จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
โครงการพัฒนาคุณภาพ
18. ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่
คุณภาพชีวิตและความ
ชีวิตและความสมดุล
เข้าร่วมกิจกรรม
สมดุลระหว่างชีวิตกับการ ระหว่างชีวิตกับการทางาน
ทางาน

ค่า
ระยะเวลาในการดาเนินการ
เป้าหมาย/ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผลงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระดับ
5

กกล.
(ส่วนวินัย)

ระดับ
5

กกล.
(ส่วนทรัพยากร
บุคคล)

ระดับ
5

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
(ศปท.)

ร้อยละ
50
ขึ้นไป

กกล.
(ส่วนอัตรากาลัง
และระบบงาน)

