แผนบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561-2563
1. แนวโน้มและบริบทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
1.1 โมเดล“ประเทศไทย 4.0”และ “HR 4.0”
ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 Thailand เป็นโมเดลที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” นาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับ
ดักความเหลื่อมลา และกับดักความไม่สมดุล โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์”
ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึน มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทโลกยุค The Fourth Industrial Revolution อย่าง
เป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้วางไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน
แน่นอนว่า เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงควรต้องมีการ
ปรับตัวตามเช่นกัน เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ในยุค 4.0
อินเทอร์เน็ตคือทุกสิ่งที่เข้ามามีบทบาทในงานของ HR ทังการสื่อสารในองค์กร การสรรหาพนักงาน รวมถึง
วิธีการทางานและสถานที่ทางาน HR ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเติบโตของ digital workplace และ mobile
technology สามาถสร้างนวัตกรรม ออกแบบเครื่องมือ เพื่อการบริหารจัดการจาก work-life balance เป็น
weisure time ซึ่งเป็นการเชื่อมคาว่า work กับ leisure หมายถึง ไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างโลกการทางาน
และโลกส่วนตัว ใช้เทคโนโลยีช่วยสร้างการมีส่วนร่วมกับ line manager ในงานของ HR มากขึน
1.2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
สานักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนากรอบการบริหารจัดการองค์การไปใช้ในการ
ประเมิ นองค์ การด้ วยตนเองที่ ครอบคลุ ม ภาพรวมในทุ กมิ ติ เพื่ อยกระดั บคุ ณภาพการบริ หารจั ดการให้ เที ยบเท่ า
มาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทัง 7
ด้าน คือ
(1) การนาองค์การ เป็นการประเมินการดาเนินการของผู้บริหารในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม
ความคาดหวังในผลการดาเนินการ การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกระจาย
อ านาจการตั ด สิ น ใจ การสร้ า งนวั ต กรรมและการเรี ย นรู้ ใ นส่ ว นราชการ การก ากั บ ดู แ ลตนเองที่ ดี และ
ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
(2) การวางแผนเชิ งยุ ทธศาสตร์ เป็ น การประเมิ น วิ ธี การก าหนดและ ถ่ า ยทอดประเด็ น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อนาไปปฏิบัติและวัดผล
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
(3) การให้ ความส าคัญกับ ผู้ รั บ บริ การและผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย เป็นการประเมินการกาหนดความ
ต้องการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบ การสร้างความสัมพันธ์ และการกาหนดปัจจัยสาคัญที่ทาให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
(4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการประเมินการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ
และปรั บ ปรุ งข้ อมู ล และสารสนเทศ และการจัดการความรู้ เพื่อให้ เกิด ประโยชน์ในการปรับ ปรุงผลการ
ดาเนินการขององค์การ
(5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นการประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรู้ การสร้างความผาสุกและ
แรงจูงใจของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ตามทิศทางองค์การ
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(6) การจัดการกระบวนการ เป็นการประเมินการจัดการกระบวนการ การให้บริการ และกระบวนการอื่น
ที่ช่ว ยสร้ างคุณค่าแก่ผู้ รับบริ การและผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการสนับสนุน เพื่อให้ บรรลุพันธกิจ ของ
องค์การ
(7) ผลลัพธ์การดาเนินการ เป็นการประเมินผลการดาเนินการและแนวโน้มของส่วนราชการในมิติด้าน
ประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ และมิติด้านการพัฒนาองค์การ
1.3 การจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสาเร็จด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคล (HR Scorecard)
HR Scorecard คือเครื่องมือสาหรับใช้ประเมินผลสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะกาลังคนขององค์กร ให้มีความเข้มแข็งและสอดรับกับภารกิจของ
องค์กร โดยองค์ป ระกอบของ HR Scorecard จากการศึกษาและวิเคราะห์ แบบแผนการปฏิบัติที่ดี (Best
Practices) เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลขององค์ ก รภาครั ฐ และเอกชนทั งในและ
ต่ า งประเทศ ประกอบกั บ แนวทางการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นราชการพลเรื อ นไทย ส านั ก งาน ก.พ. จึ ง ก าหนด
องค์ประกอบของการประเมินผลสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ 4 ส่วน ดังนี
1) มาตรฐานความสาเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) หมายถึงผลการ
บริหารราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการต้องบรรลุ
2) ปัจจัยที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ (Critical Success Factors) หมายถึง นโยบาย แผนงานโครงการ
มาตรการและการดาเนินการต่างๆ ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะทาให้ส่วนราชการและจังหวัด บรรลุ
มาตรฐานความสาเร็จ
3) มาตรวัดหรือตัวชีวัดความสาเร็จ (Measuresand Indicators) หมายถึง ปัจจัยหรือตัวที่บ่งชีว่าส่วน
ราชการและจังหวัด มีความคืบหน้าในการดาเนินการตามนโยบายแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการ
บริหาร ทรัพยากรบุคคลซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความสาเร็จจนบรรลุเป้าหมายที่ตังไว้มากน้อย
เพียงใด
4) ผลการดาเนินงาน หมายถึง ข้อมูลจริงที่ใช้เป็นหลักฐานในการประเมินว่า ส่วนราชการและจังหวัด
ได้ ดาเนินการตามนโยบาย แผนงานโครงการและ มาตรฐานด้านการบริห ารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ มาตรฐานแห่งความสาเร็จ
มาตรฐานความสาเร็จด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) มีทังหมด 5 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 มาตรฐานด้านความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Alignment) มิ ติ ที่ 2 มาตรฐานด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ( HR
Operational Efficiency) มิติที่ 3 มาตรฐานด้านประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program
Effectiveness) มิ ติ ที่ 4 มาตรฐานด้ า นความพร้ อ มรั บ ผิ ด ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ( HR
Accountability) และมิติที่ 5 มาตรฐานด้านคุณภาพชีวิตการทางานและความสมดุล ระหว่างชีวิติกับการ
ทางาน (Quality of work-life and Work-life balance)
สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐภายใต้การบริหารทรัพยากร
บุคคลเชิงกลยุทธ์และกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรฐานการบริหารและพัฒนาบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยกาหนดระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรของส่วนราชการภายใต้กรอบมาตรฐาน
ความส าเร็ จ ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล และก าหนดให้ ส่ ว นราชการจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ก ารบริห าร
ทรัพยากรบุคคลในแต่ละปีให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทัง
ให้ส่วนราชการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการเสนอสานักงาน ก.พ. ทุกปีเพื่อ
นาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เข้มแข็ง และมั่นใจได้ว่าการบริหารทรัพยากรบุคคล
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ของส่วนราชการเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 34 ที่บัญญัติว่า
การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดย
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมาตรา 42 ที่ระบุว่า การ
บริหารทรัพยากรบุคคลต้องคานึงถึงระบบคุณธรรม
1.4 ทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (2555-2565) ของ สสส.
ทิศทางการดาเนิน งานของ สสส.ในระยะสิบปี ใช้เป็นกรอบส าหรับการวางแผนระยะสามปี และ
แผนการดาเนิ น งานประจ าปี โดยได้กาหนดวิสั ยทัศน์และพันธกิจในการสร้างเสริมสุ ขภาพ เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ไว้ดังนี
วิสัยทัศน์ “ทุกคนบนแผ่นดินไทย มีขีดความสามารถ สังคมสิ่งแวดล้อม ที่เอือต่อสุขภาวะ”
พั น ธกิ จ “จุ ด ประกาย กระตุ้ น สาน และเสริ ม พลั ง บุ ค คล และองค์ ก รทุ ก ภาคส่ ว น ให้ มี ขี ด
ความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคม ที่เอือต่อการมีสุขภาวะ”
ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนไว้ในยุทธศาสตร์เฉพาะ ข้อที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถ ของ
บุคคลและองค์กร ให้เท่าทันพลวัตของปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อสุขภาพ รวมทังให้มีขีดความสามารถในการ
ทางานเชิงรุก ทังที่เป็นงานเฉพาะด้านและการบูรณาการเชื่อมโยงข้ามภาคส่วน (รัฐ วิชาการ เอกชน ประชา
สังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ฯลฯ) ข้ามประเด็นและข้ามพรมแดนในการสร้างเสริมสุขภาพใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก
2. การประเมินและการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารงานบุคคล
จากการรวบรวมความต้องการ/ความคาดหวังต่อส่วนงานสนับสนุนเพื่อบรรลุตามแผนหลัก สสส.
ปีงบประมาณ 2561-2563 ด้านการบริหารงานบุคคล โดยสานักงานพัฒนาโนบายและยุทธศาสตร์ และการ
สารวจความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สสส.ประจาปี 2560 ฝ่ายบริหารงานบุคคลได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล
สถานภาพ ความคาดหวัง รวมทังวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการบริหารงานบุคคล มีประเด็นสาคัญสรุปได้ดังนี
2.1 ความคาดหวัง/ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคล
ประเด็น
ความคาดหวัง/ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
โครงสร้างองค์กรและ  ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับปัญหา ทบทวนการแบ่งโครงสร้าง
การบริหาอัตรากาลัง
ที่พบและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึน องค์กรและการกระจายงาน/
 ควร Re-structural และ Re-organization ข้อมูล
หากจาเป็น
 จัดสรรอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจและ
ภาระงานของส่วนงาน
 กรอบอัตรากาลังเพื่อสนับสนุนให้นักวิชาการ
ทางานได้เต็มที่
 มีการเติมเต็มอัตรากาลังที่ยังขาดโดยไม่ต้อง
ร้องขอ โดยเฉพาะในตาแหน่งสาคัญๆ
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ประเด็น
การพัฒนาบุคลากร











การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน





ความก้าวหน้าในงาน 


การบริหาร
ค่าตอบแทน
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์



ความคาดหวัง/ความคิดเห็น
การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิชาการ จาก
ความต้องการของแต่ละแผน
การออกแบบการพัฒนาศักยภาพในลักษณะ
อื่นๆ ที่ไม่ใช่การอบรม และเพิ่มเวลาเรียนรู้
หรือการมีส่วนรวมให้มากขึน
พัฒนาบุคลากรแบบเฉพาะมากกว่าแบบรวม
มุ่งเน้นการสร้างนักบริหารมืออาชีพช่วย
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน
เพิ่มคุณภาพการอบรมงานในช่วงระยะเวลา
ทดลองงาน ต้องมีปฐมนิเทศพนักงานงาน ทุก
ระเบียบที่ต้องทราบ และขันตอนการใช้
ระบบ
มีคู่มือการอบรมการปฏิบัติงาน และคู่มือ
โปรแกรมต่างๆ อย่างเพียงพอ และมีการ reteach เป็นระยะ
การปลูกฝังวินัย เรื่องการตรงต่อเวลาของ
พนักงานทุกระดับ
ความเป็นธรรมของระบบประเมิน
การให้ข้อมูลป้อนกลับของผู้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม
ควรมีความยุติธรรมในการมอบหมายงานละ
เป้าหมายงานที่เท่าเทียมกัน

ข้อเสนอแนะ
เน้นการพัฒนาศักยภาพและ
จริยธรรมของบุคลากรเพื่อ
สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

ปรับปรุงแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจาปีให้ยุติธรรมและ
สะท้อนผลงานจริง
เน้นการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
(Feedback) ที่ชัดเจนผ่านการ
ฝึกอบรมให้ผู้บริหารและ
พนักงานเข้าใจแนวทางการ
สอนงานที่เหมาะสม การ
มอบหมายนงานที่ชัดเจน
สร้างความชัดเจนในเส้นทาง
ไม่มีความชัดเจนในการเลื่อนตาแหน่ง
เดินและความก้าวหน้าในสาย
สายงานไม่ชัดเจน
อาชีพ (Career Path) โดยเน้น
การสื่อสารและเครื่องมือที่เป็น
ธรรม
บางตาแหน่งมีค่าตอบแทนน้อยกว่าภาระงาน ทบทวนค่าตอบแทนและ
สวัสดิการของพนักงานและ
ที่ได้รับ
ลูกจ้างที่ยืดหยุ่นและ
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ประเด็น

ผู้นาองค์กร

ค่านิยมหลัก/
วัฒนธรรมองค์กร

การสื่อสาร

สภาพแวดล้อมใน
การทางาน

ความคาดหวัง/ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
 การทบทวนหรือปรับปรุงระบบสวัสดิการให้ ตอบสนองความต้องการของ
สอดคล้องกับบริบทวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน บุคลากร
เน้นการกระจายอานาจและ
 ระดับของการตัดสินใจไม่ชัดเจน ทาให้
สร้างความชัดเจนในระดับการ
อานาจการตัดสินใจแตกแยก
 เน้นการทางานใหญ่ เป็นจุดคานงัดของสังคม ตัดสินใจของแต่ละระดับ
ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติ
 ควรนิยามเชิงพฤติกรรม มีความเป็นรูปธรรม ควรทารายละเอียดคาอธิบายที่
ชัดเจนและเข้าใจง่าย เห็นเป็น
เข้าใจง่าย เน้นเรื่องการปฏิบัติมากกว่า
รูปธรรมผ่านการปฏิบัติที่เป็น
หลักการตามทฤษฎี
 การสื่อสาร/สร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนใน ตัวอย่างของผู้บริหาร เน้นทา
กิจกรรมหรือการสื่อสารมาก
ทุกระดับ ปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนา
ค่านิยมสสส.ไปใช้ในการทางานอย่างจริงจัง ขึน ผ่านกิจกรรมหรือช่องทาง
อื่นๆ เพื่อให้ทุกคนเข้ามาเป็น
ให้กลายเป็น DNA ของคนสสส.
 ผู้บริหารทาเป็นแบบอย่าง และมีต้นแบบที่ ส่วนหนึ่งของการรับรู้และ
ตระหนักต่อค่านิยม
สามารถแสดงเป็นรูปธรรม
 มีการนาเรื่องค่านิยมหลักขององค์กรแปลงมา
สู่การปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานที่เป็น
รูปธรรม
 มีกิจกรรมสอดแทรกและกระตุ้นให้คนใน
องค์กรรับรู้และเข้าใจค่านิยมหลักที่เป็น
รูปธรรมมากขึน
เน้นการสื่อสารในภาพรวม
 คนรุ่นใหม่ต้องการความชัดเจนมากขึน
เนือหาที่ง่ายต่อกลุ่มเป้าหมาย
 เปลี่ยนทัศนคติว่าทุกอย่างผิดไปหมด
 การสื่อสารงาน ข่าว สสส.ที่ควรทราบ ควรมี เพิ่มจานวนครัง วิธีการ และ
ช่องทางเดียวหลัก ส่วนช่องทางรองมีไว้ก็ได้ ช่องทางการสื่อสารภายใน
 เพิ่มช่องทาง/พืนที่ในการรับฟังความเห็นและ
ความรู้สึกที่เกิดจากการทางาน
 การทางานข้ามสานักยังมีน้อย Focus งาน เน้นการทางานข้ามสานัก/ฝ่าย
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้งานซึ่งกัน
ตัวเอง ไม่เห็นงานเพื่อน
และกัน
 ครอบครัวโตขึนต้องการระบัยบและ
สร้างกระบวนการงานที่ชัดเจน
มาตรฐาน (standard) มากขึน
ยืดหยุ่น และช่วยอานวยความ
 ทบทวนกระบวนการทางานภายในองค์กร
(Process improvement) อย่างเร่งด่วน ลด สะดวกในการทางาน
การทางานซาๆ หลายรอบ กระบวนการมี
คล่องตัว ลดขันตอนที่ไม่จาเป็น
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ประเด็น
ความสมดุลระหว่าง
งานและชีวิตส่วนตัว

ความคาดหวัง/ความคิดเห็น
 ให้ความสาคัญกับความสุขและความรู้สึก
มั่นคงของคนทางานเป็นเป้าหมายลาดับต้นๆ
ขององค์กร
 ความสัมพันธ์ของคนในองค์กรน้อยลง มุ่งงาน
ไม่มีเวลาคุยกัน

ข้อเสนอแนะ

2.2 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารงานบุคคล
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารงานบุคคลของสานักงานฯ ทังสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การบริ ห ารงานบุ ค คล โดยใช้ SWOT Analysis เพื่ อ ประเมิ น สถานการณ์ ที่ มี
ผลกระทบต่อสานักงานฯ ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตของการบริหารงานบุคคล รวมทังความคาดหวัง
ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โดยผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรสรุปได้ดังนี
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

จุดแข็ง
มี ก ารก าหนดนโยบายด้ า นการบริ ห ารงาน
บุคคลขององค์กรอย่างชัดเจน
มีการจัดโครงสร้างการทางานตามกลุ่มงานและ
ต าแหน่ ง งาน ท าให้ บุ ค ลากรมี เ ส้ น ทางการ
เติบโตทางอาชีพ รวมถึงมีคาบรรยายลั กษณะ
งานของตาแหน่งงานต่างๆ และนาไปใช้ในการ
สรรหาและพัฒนาบุคลากร
มี ร ะบบและเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการ
บริหารงานบุคคลที่สาคัญ
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหาร
งานบุคคลที่พร้อมสนับสนุนการทางาน
บุคลากรมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทางาน มีจิต
สาธารณะ
ผู้บริหารมีการวางแผนบุคลากรและสนับสนุน
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
มีงบประมาณสาหรับการพัฒนาบุคลากร
ผู้บริหารมีความรู้ประสบการณ์ทางานด้านการ
สร้างเสริมสุขภาวะ ได้รับการยอมรับจากภาคี
เครือข่าย
มี ภ าคี ยุ ท ธศาสตร์ ทั งบุ ค ลากร หน่ ว ยงาน
ภายใน และภาคีเครือข่ายที่มีองค์ความรู้และ
หลั ก สู ต รการพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ การท างานด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพ

จุดอ่อน
(1) การบริ ห ารอั ต ราก าลั ง ยั ง ไม่ เ ต็ ม อั ต ราที่ มี อ ยู่
โดยเฉพาะในตาแหน่งสาคัญๆ
(2) ความยากในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มี
คุณลักษณะสอดคล้องกับการทางานเฉพาะแบบ
สสส.
(3) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
บางเรื่ อ งยั ง ไม่ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ท าแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน
(4) ความยากของการพั ฒ นาระบบการพั ฒ นา
บุคลากรที่จะต้องใช้ความรู้และประสบการณ์
เฉพาะขององค์กร ซึ่งไม่สามารถใช้องค์ความรู้
ทั่วไปได้
(5) การขาดผู้ บริหารระดับกลางในหลายตาแหน่ง
รวมถึง Capability Gap ของผู้บริหารระดับสู ง
และผู้บริหารรุ่นต่อไปที่จะขึนมาทดแทน
(6) การไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน ส่งผล
ต่อการสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากร
(7) การสื่ อ สารเกี่ ย วกั บ กระบวนการบริ ห ารงาน
บุคคลยังไม่เข้าถึงบุคลากรอย่างทั่วถึง
(8) การจั ด การความรู้ ใ นองค์ ก รยั ง ไม่ เ ป็ น ระบบ
เท่าที่ควร
(9) การสื่ อ สารสร้ า งความเข้ า ใจค่ า นิ ย มหลั ก /
วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ต รงกั น ให้ กั บ บุ ค ลากรใน
องค์กรยังไม่ครอบคลุม ขาดตัวอย่างการปฏิบัติ/
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จุดแข็ง

จุดอ่อน
พฤติ ก รรมการท างานตามค่ า นิ ย มร่ ว มหรื อ
วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นรูปธรรม
โอกาส
อุปสรรค/ความท้าทาย
(1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทิศทางการพัฒนา (1) การปรับตัวขององค์กรให้ทันต่อการ
ประเทศ 4.0 และนโยบายมาตรการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางสังคมและทิศ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของรัฐบาล
ทางการพัฒนาประเทศและนโยบายของรัฐบาล
ส่งผลให้องค์กรต้องให้ความสาคัญและมี
(2) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การแข่งขันของ
แผนการพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าว
ตลาดแรงงานในเรื่องค่าตอบแทน โดยเฉพาะใน
กระโดด
ตาแหน่งงานที่มีค่าตอบแทนสูง ส่งผลต่อการ
(2) แนวโน้มการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
สรรหาบุคลากรในบางตาแหน่งงาน
(HR Trend) ส่งผลต่อการพัฒนาระบบการ
(3) ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีช่วยเพิ่ม
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในขณะเดียกวัน
ก็จาเป็นต้องพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะด้าน IT
ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
จุดเน้นของแผน
1. ด้ า นการพัฒนาระบบบริ หารงานบุค คล มุ่งพัฒ นาระบบและกระบวนงานบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การวางแผนและบริหารอัตรากาลัง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบบริหารค่าตอบแทน และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการบริหารงานบุคคล
2. ด้านการพัฒนาบุคลากร มุ่งพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสู่ความเป็นนักสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพมืออาชีพ มีความก้าวหน้าทางอาชีพ และเสริมศักยภาพผู้บริหารเพื่อเป็นผู้นาในการขับเคลื่อน
องค์กร
3. ด้ า นการเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ร มุ่ ง เสริ ม สร้ า งค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมองค์ ก ร พั ฒ นาและ
เสริมสร้างปัจจัยเกือหนุนที่เอือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี มีประสิทธิภาพ และมีความ
ผูกพันกับองค์กร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นนักสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ
3. เพือ่ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตในการทางาน
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เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ด้านการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
1. มีโครงสร้างและการบริหารอัตรากาลังที่
เหมาะสมกั บ ภารกิ จ ของส่ ว นงาน และ
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และนโยบายการ
บริหารจัดการองค์กร

ปี 2561
-ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงโครงสร้างด้าน
งานสนับสนุน
-รายงานการวิเคราะห์การกระจายงาน
สาคัญเพื่อบริหารจัดการอัตรากาลังที่
เหมาะสม

ปี 2562

-มีการนาผลจากข้อเสนอ/รายงานไป
ดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
และบริหารอัตรากาลังให้เหมาะสม
-มีการจัดทา/ปรับปรุงแบบบรรยาย
ลักษณะงานของพนักงาน (standard
profile) ในทุกตาแหน่งงาน
2. ได้ บุ ค ลากรที่ มี ทั ก ษะความสามารถ -มีการออกแบบระบบและแนวทางการ -มีระบบการสรรหาและคัดเลือก
เหมาะสมกั บ กลุ่ ม ระดั บ ต าแหน่ ง และ สรรหาคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับ บุคลากร (กระบวนการและเครื่องมือ) ที่
สอดคล้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค ลากรที่ กลุ่มตาแหน่งงาน
เหมาะสมกับกลุ่มระดับตาแหน่งงาน
-มีการเสริมทักษะและความสามารถใน
องค์กรต้องการ
การสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรให้กับหัวหน้างานหรือผู้บริหาร
3. มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห ารผลการ
-รายงานการทบทวน/ข้อเสนอการ
พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
4. มีการพัฒนาระบบการบริหาร
-ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการจ่าย
-ข้อเสนอแนวทางการจัดสวัสดิการที่
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี
ค่าตอบแทนให้สะท้อนกับผลการ
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
ปฏิบัติงานและสมรรถนะมากยิ่งขึน
5. มี ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ -มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่ครบถ้วน -มีแนวทางการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการบริหารงานบุคคล และเป็นปัจจุบัน
สารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล

ปี 2563
-มีแผนอัตรากาลังระยะ 3 ปี ปี 25642566

-มีการปรับปรุงระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
-มีการทบทวนโครงสร้างเงินเดือนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ตลาดแรงงาน
-มีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ปี 2561
ให้ ถู ก ต้ อ ง ทั น สมั ย ใช้ ง านสะดวก และ -มีแนวทางการจัดการและสื่อสาร
ข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคล
รวดเร็ว

ด้านการพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร
6. มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรสู่ ค วามเป็ น นั ก -แผนการพัฒนาและฝึกอบรมประจาปี
ของบุคลากร ตามกรอบ Health
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ
Promotion Enabler Development
Roadmap และดาเนินการตามแผน
-ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ได้ รั บ การพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นา
ร า ย บุ ค ค ล ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ร ะดั บ
ตาแหน่ง
-หลักสูตรการเรียนรู้และเครื่องมือการ
ฝึ ก อบรม/การเรี ย นรู้ จ านวนไม่ น้ อ ย
กว่า 2 เรื่อง

7. มี แ ผนการพั ฒ นาอาชี พ (Individual
Career Plan) ของบุคลากรระดับ 5-6

ปี 2562
-มีช่องทางการสื่อสารและสร้างความ
เข้าใจด้านการบริหารงานบุคคลผ่าน
ระบบออนไลน์

-แผนการพัฒนาและฝึกอบรมประจาปี
ของบุคลากร ตามกรอบ Health
Promotion Enabler Development
Roadmap และดาเนินการตามแผน
-ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ต า ม แ ผ น พั ฒ น า
รายบุคคลที่สอดคล้องกับระดับตาแหน่ง
-หลั กสู ตรและเครื่องมือการฝึกอบรม/
ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง ผ่ า น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับบุคลากร จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
-แนวทางการพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู้
ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Learning)
และแผนการดาเนินการ

ปี 2563

-แผนการพัฒนาและฝึกอบรมประจา
ปของบุคลากร ตามกรอบ Health
Promotion Enabler Development
Roadmap และดาเนินการตามแผน
-ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ได้ รั บ การพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นา
ร า ย บุ ค ค ล ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ร ะดั บ
ตาแหน่ง
-มีระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)

-มีแผนการพัฒนาอาชีพของบุคลากร
ระดับ 5-6 และดาเนินการตามแผน
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ปี 2561
8. มีระบบการพัฒนาพี่เลียงสาหรับบุคลากร -ระบบการพั ฒ นา พี่ เ ลี ยงส า หรั บ
ใหม่ และดาเนินการตามแผน
บุ ค ล า ก ร ใ ห ม่ (ก ล ไ ก คู่ มื อ แ ล ะ
กระบวนการ พั ฒ นาพี่ เ ลี ยง) และ
แผนการดาเนินงาน
9. มีระบบการพัฒนาผู้บริหาร
-ข้อเสนอระบบการพัฒนาผู้บริหารและ
แผนการพัฒนาผู้บริหาร (Leadership
system)
ด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตในการทางาน
10. บุคลากรมีพฤติกรรม/คุณลักษณะที่
-มีแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก/วัฒนธรรม
-มี กิ จ กรรมสร้ า งความรู้ ค วามเข้ าใจ/
องค์กร
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ brand attribute
จานวนไม่น้อยกว่า 4 ครัง
-มีสื่ อสร้างความรู้ความเข้าใจ brand
attribute และเผยแพร่ ผ่ า นช่ อ งทาง
ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 3 ชิน
11. มีผู้นาการเปลี่ยนแปลง/กลุ่มบุคลากร มีกลุ่มบุคลากรหรือคณะทางาน
(change agent) ที่พร้อมขับเคลื่อนการ
(change agent) ในการร่วมพัฒนา
เปลี่ยนแปลงองค์กร
องค์กรตามแนวทาง Happy
Workplace มีแผนการทางานร่วมกัน
และดาเนินการตามแผน
12. บุคลากรมีความพึงพอใจและความ
มีการจัดทาแผนเสริมสร้างความผูกพัน
ผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึน
ของบุคลากร และดาเนินการตามแผน

ปี 2562
-การดาเนินงานตามแผนการพัฒนาพี่
เลียง
-บุคลากร ระดับ 5-6 ได้รับการพัฒนา
เป็นพี่เลียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ
มีการดาเนินการตามแผนการพัฒนา
ผู้บริหาร

ปี 2563
บุคลากร ระดับ 5-6 เป็นพี่เลียงสาหรับ
บุคลากรใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ

บุคลากรไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 มีความรู้ บุคลากรไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 มี
ความเข้าใจเรื่องค่านิยมหลัก/วัฒนธรรม พฤติกรรม/คุณลักษณะที่สอดคล้องกับ
องค์กร
ค่านิยมหลัก/วัฒนธรรมองค์กร

ระดับของความพึงพอใจและความ
ผูกพันของบุคลากรเพิ่มขึน
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ตัวชี้วัดร่วม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้และทักษะ
การปฏิบัติงานในกระบวนงานสาคัญด้วย
ตนเองผ่านระบบการฝึกอบรม/การเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

ปีที่ 1
มี คู่ มื อ และหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม
ระบบงานสนับสนุนที่สาคัญ อย่างน้อย
2 เรื่อง
- งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ
การจัดซือจัดจ้าง ร่วมกับฝ่าย
อานวยการ
- การเงินและบัญชี ร่วมกับฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ปีที่ 2
มีเครื่องมือการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของระบบงานสาคัญ
อย่างน้อย 2 เรื่อง
- การบริหารโครงการ
- การเงินและบัญชี

ปีที่ 3
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning) ร่วมกับกลุ่มงาน
สนับสนุน
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แนวทางการดาเนินงาน
ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
1. การศึกษาเพื่อทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ
2. การวิเคราะห์การกระจายงาน (work distribution) ในกระบวนการทางานสาคัญ
3. การวิเคราะห์และจัดทาแผนอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจของส่วนงานและองค์กร ทุก 3 ปี
4. การพัฒ นาระบบการสรรหาและคั ดเลื อ กบุคลากรที่ มีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล (Proactive
Recruitment) โดยพัฒนากระบวนการและเครื่องมือในการสรรหาและคัดเลือกที่สามารถประเมิน
ทักษะความสามารถ ตามกลุ่มระดับตาแหน่งที่เหมาะสม และมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ที่องค์กรต้องการ (core value & core competency) รวมถึงการเสริมทักษะและความสามารถใน
การสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้กับผู้บริหารหรือหัวหน้างาน
5. การทบทวนและปรับปรุงระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
6. การพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารค่าตอบแทนให้สามารถสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากร และพัฒนา
ระบบสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
7. การพัฒนาปรับปรุงและนาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล โดยมีการจัดการ
ระบบฐานข้อมูลบุคลากรและรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรสาหรับผู้บริหาร และจัดการข้อมูล
ด้านการบริหารงานบุคคลสาหรับบุคลากร
ด้านการพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร
1. การจัดทาแผนพัฒนาและฝึกอบรมประจาปี (ประกอบด้วย กลุ่มบุคลากรใหม่ กลุ่ม วิชาการ และกลุ่ม
ปฏิบัติการ) และดาเนินการตามแผน
2. การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคลที่ส อดคล้ องกับแผนบุคลากรและแผนพัฒนาอาชี พ
(สาหรับบุคลากรระดับ 5-6)
3. การพัฒนาหลักสูตรการอบรม/การเรียนรู้ระบบงานที่สาคัญสาหรับบุคลากร
4. การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Learning) สาหรับบุคลากร
5. การพัฒนาระบบพี่เลียง (Mentoring Program) สาหรับบุคลากรใหม่
6. การพัฒนาแผนทางอาชีพ (Individual Career Plan) ของบุคลากระดับ 5-6 (ตามเกณฑ์ที่กาหนด)
7. การพัฒนาระบบการพัฒนาผู้บริหาร (Leadership System)
ด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันองค์กร
1. การสื่อสารสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง โดยเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับบริบทและกลุ่มเป้าหมาย
เช่น การอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรม และการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เป็น
ต้น
2. การส่งเสริมให้เกิดการนาค่านิยมหลักไปปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกและเครื่องมือของงาน
บริหารงานบุคคล เช่น กิจกรรมพัฒนาองค์กร กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ และ
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
3. การส ารวจและวิเคราะห์ ปั จ จั ย ที่มีผ ลต่ อความพึ ง พอใจ ความผู กพัน และความสุ ขของบุ ค ลากร
ออกแบบแผนงาน/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิด ความพึงพอใจ ความผูกพัน และความสุขของบุคลากร
และดาเนินการตามแผน
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4. สนับสนุนกระบวนการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ ผ่านกิจกรรมการพัฒนา
องค์กร และโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งความสุ ข (Happy Workplace) โดยเริ่มจากหน่วยงานหรือพืนที่ที่
ตนเองสังกัด/ทางาน
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