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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 16 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมีคณ
ุ ภาพ
เจ้าภาพ: สน.บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พร. และ กพ.พร.
16.1 ระดับความสําเร็จของระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์มาตรฐาน PMQA หมวด 5
เป้าประสงค์
16. ระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากร
บุคคลมีคุณภาพ

กลยุทธ์
1. การจัดทํ าแผนยุท ธศาสตร์ด้าน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุ ค คลที่ ส นั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร์
ของ พร.และ ทร. และยั่งยืน
2. การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ด้านการ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ
ความยั่งยืน

เจ้าภาพกลยุทธ์
สน.บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล พร. และ
กพ.พร.
สน.บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล พร. และ
กพ.พร.

3. การวางแผนอัตรากําลังและสรร สน.บริหารและพัฒนา
หาบุ ค ลากรให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทรัพยากรบุคคล พร. และ
ภารกิ จ และทิ ศ ทางการพั ฒ นา กพ.พร.
หน่วย

โครงการ

หน่วยทีเ่ กี่ยวข้อง/
ส่งมอบผลงาน
1.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร นขต.พร.
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ นขต.พร.
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.2 โครงการสร้างเครือข่ายด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.3 โครงการศึกษาวิจัย และการจัดการความรู้
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.1 โครงการวางแผนและการบริหารกําลังพล นขต.พร.
3.2 โครงการพัฒ นามาตรฐานการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจ
และทิศทางการพัฒนา
3.3 โครงการทบทวนคําบรรยายลักษณะงาน
(job description)
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กลยุทธ์

เจ้าภาพกลยุทธ์

4. การวางระบบความก้าวหน้าใน สน.บริหารและพัฒนา
เส้นทางอาชีพ การบริหารบุคคล ทรัพยากรบุคคล พร. และ
ที่ มี ส มรรถนะสู ง และการวาง กพ.พร.
แผนการสืบทอดตําแหน่ง

5. การบริ ห ารกํ า ลั ง พลตามขี ด สน.บริหารและพัฒนา
สมรรถนะ
ทรัพยากรบุคคล พร. และ
กพ.พร.

6. การพัฒนาระบบประเมินผลการ สน.บริหารและพัฒนา
ปฏิบัติงานและค่าตอบแทนตาม ทรัพยากรบุคคล พร. และ
กพ.พร.
ผลงานที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ

หน่วยทีเ่ กี่ยวข้อง/
ส่งมอบผลงาน

4.1 โครงการจั ด ทํ า ระบบความก้ า วหน้ า ใน นขต.พร.
เส้นทางอาชีพ
4.2 โครงการบริ ห ารจั ด การกํ า ลั ง พลที่ มี
สมรรถนะสูง (talent management)
4.3 โครงการวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง
(succession plan)
5.1 โครงการส่ งเสริ มความรู้ กํ าลั งพลด้ านขี ด นขต.พร.
สมรรถนะ
5.2 โครงการจัดทําระบบขีดสมรรถนะให้ครบ
ทุกตําแหน่งงาน
5.3 โครงการพัฒนาการนําระบบขีดสมรรถนะ
มาใช้ในการบริหารกําลังพล
6.1 โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการ
นขต.พร.
ปฏิบัติงานและค่าตอบแทน (การกําหนด
เกณฑ์ รูปแบบการประเมินรายบุคคลและ
รายหน่วยงาน การจัดสรรผลประโยชน์ให้
ตามผลการปฏิบัติงาน และทดลองใช้ระบบ)
6.2 โครงการประเมินระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและค่าตอบแทนตามผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ
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7. การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สน.บริหารและพัฒนา
เพื่ อ ส นั บ ส นุ น ก ารบ ริ ห าร ทรัพยากรบุคคล พร. และ
จัดการและการตัดสินใจ
กพ.พร. กวส.พร.
8. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ สน.บริหารและพัฒนา
ชีวิต ความสมดุ ล ระหว่างชี วิต ทรัพยากรบุคคล พร. และ
กั บ การทํ า งาน และการสร้ า ง กพ.พร.
ความผูกพันต่อองค์กรของกําลัง
พล พร.

โครงการ

หน่วยทีเ่ กี่ยวข้อง/
ส่งมอบผลงาน

7.1 พั ฒ นาระบบสารสนเทศด้ านการบริ ห าร คณะกรรมการ
ทรัพยากรมนุษย์
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ พร.
ร่วมกับ กวส.พร.
8.1 โครงการประเมิ น คุ ณ ภาพชี วิ ต ปั จ จั ย นขต.พร.
สภาพแวดล้ อ มในการทํ า งาน สุ ข ภาพ
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
8.2 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกําลังพล พร.
8.3 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน
8.4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย
และสวัสดิภาพในการทํางาน
8.5 โครงการสร้างความสุขในการทํางาน
8.6 โครงการประเมินความผูกพันของบุคลากร
พร.
8.7 โครงการส่งเสริม ความผูกพั น ต่อองค์ของ
บุคลากร พร.
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9. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มี สน.บริหารและพัฒนา
สมรรถนะและทั กษะวิชาชีพ ทรัพยากรบุคคล พร. และ
ให้สอดคล้องกับนโยบายและ กพ.พร.
ยุ ท ธศาสตร์ข องหน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง (พร. ทร.) และมี
ความยั่งยืน

โครงการ

หน่วยทีเ่ กี่ยวข้อง/
ส่งมอบผลงาน

9.1 โครงการวางระบบการเรียนรู้และพัฒนา นขต.พร.
ระดั บ องค์ ก ร และกํ า หนดเส้ น ทางการ
พัฒนา
9.2 โครงการประเมิ น ความต้ อ งการด้ านการ
พั ฒ นาบุ ค ลากร (ตาม training needs
และขีดสมรรถนะ)
9.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผน IDP
(Individual Development Plan)
9.3 โครงการประกันคุณภาพการฝึกอบรม
กวก.ศวก.พร.

