แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล์(HR Strategic Plan)์
องคการตลาด

ประจาปีงบประมาณ์๒๕๖๑์–์๒๕๖๕

สารบัญ
หน้า
บทนำ

๓

๑. ขอบเขตการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุุคคล
๑.๑ุกรอบมาตรฐานความสำเร็จดุานการบริหารทรุัพยากรบุุคคล
๑.๒ุสถานการณุ์และแนวโนมการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑.๓ การวิเคราะห์ผลการปฏุิบัติงานดานทรุัพยากรบุคคล

๔
๕
๖

๒. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ดุานการบริหารทรุัพยากรบุุคคลุอต.
๒.๑ุวิสัยทัศน์ุภารกิจุเป้าหมายุแผนวิสาหกิจองค์การตลาดุ๕ุปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ุ–ุ๒๕๖๕)
๒.๒ุวิสัยทัศน์ุุแผนปฏิบัติการดิจิทัลุอต.ุระยะุ๓ุปีุ(พ.ศ.๒๕๖๐ุ–ุ๒๕๖๒)
๒.๓ุวิสัยทัศนุ์การบริหารทรัพยากรบุคคลุ(HRุVision)
ภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคลุ(HRุMission)

๘
๙
๑๐

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ดานบริหารทรัพยากรบุคคลุ(HRุStrategicุIssues)

๑๖

๔. แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลุ(HRุStrategicุPlan)
ประจำปีงบประมาณุ๒๕๖๑ุ–ุ๒๕๖๕

๑๘

บทนำ
หลักการและเหตุผล
ระบบการบรุิหารสุินทรุัพยุ์ที่จัุบ ตุองไมุไดุ(Intangibleุassets)ุหมายถุึงุการบรุิหารทุุน มนุุษย์ุ
ทุุน องคุ์กรุรวมถุึง ทุุน สารสนเทศและความรูุซึุงในสุัง คมเศรษฐกุิจ ที่เ นุนองคุ์ค วามรูุ(ุKnowledgeุBasedุ
Economy)ุองคุ์กรสมุัย ใหมุทั้งภาครุัฐ และเอกชนุถุือวุาทรุัพยากรบุุคคลอุัน เปุ็น ทรุัพยุ์สิุน ขององคุ์กรนั้น เปุ็นุ
“ทุุน”ุ(HumanุCapital)ุซึ่งมุีความสำคุัญยิุงตุอการบรุิหารและการสรุางคุุณคุาุ(ValueุCreation)ุใหุกุับองคุ์กรุ
การพุัฒนาสมรรถนะในการบรุิหารทรัพยากรบุุคคลุจึุงถุือเปุ็นการพุัฒนาขุีดสมรรถนะขององคุ์กรใหุสามารถบรรลุุ
วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหมของแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลุองค์การ
ตลาดุ(อต.)ุมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพุเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององค์กรและตอบสนองความตองการของลูกคาุดังนั้นการปรับเปลี่ยนบทบาทดานการุ
บริหารทรัพยากรบุคคลุจึงมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความเข็มแข็งใหกับุอต.ุในการบริหารทรัพยากรบุคคลของุตนเอง
ตามหลักปรัชญาการบริหารงานสมัยใหมทีุ่“มุงเนนผลสัมฤทธิ์ุ(Results Oriented)”ุดวยเหตุนีุ้ระบบการุบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหมุจึงตองเป็นระบบที่สรางความคลองตัวใหกับผูบริหารุไมยึดติดกับกฎระเบียบุและตองเป็น
ระบบที่เกื้อหนุนตอการทางานในเชิงยุทธศาสตร์ุชวยใหุอต.บรรลุเป้าหมาย/วิสัยทัศน์ที่กาหนดไวุในขณะเดียวกัน
จะตองเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพุมีความโปรงใสุเป็นธรรมุและทาให พนักงานของุอต.ุมีความุพึงพอใจุมีความ
ผาสุกุเกิดความผูกพันตอองค์กรุและมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวย
ว์ัตถุประสงค
เพื่อให องค์การตลาดมีแผนยุทธศาสตร์ดานการบริห ารทรัพยากรบุคคลุกรอบนโยบายุและ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักุสาหรั บการบริหารทรัพยากรบุคคลของุอต.ุโดยสอดคลองกับ แผนวิสาหกิจ
องค์การตลาดระยะุ๕ุปีุ(พ.ศ.ุ๒๕๖๑-๒๕๖๕)ขององค์กรุทีส่ นับสนุนการขับเคลื่อนไปสูวิสัยทัศน์ ุและเป้าหมายที่
องค์กรกาหนดไว
เป้าหมาย
องค์การตลาดุตองการผลักดันทรัพยากรบุคคลขององค์กรใหสามารถปฏิบัติงานไดอย างเต็ม
ประสิทธิภาพุตามวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรุใหสอดรับกับุเป้าหมายการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ทีุ่๕ุของ
แผนวิสาหกิจองค์กรุ(Readiness)ุ“ความเป็นเลิศในดานการบริหารจัดการภายในองค์กร”ุซึ่งการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ุเปรียบเสมือนกลไกสาคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรไปุขางหนาเพื่อรองรับการดาเนินงานตามเป้าประสงค์
ที่ทาทาย

๓

ขอบเขตการจัดทาแผนย์ุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบ์ุคคล

การจุัดทำแผนยุุทธศาสตรุ์การบรุิห ารทรุัพยากรบุุคคลุอต.ระยะุ๕ุ ปีุ(พ.ศ.ุ๒๕๖๑ุ–ุ๒๕๖๕)ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
มี ขั้ น ตอนการดำเนุิน งาน อยู ุภายใตุกรอบมาตรฐ านความส าเรุ็จ ดุานการบรุิห ารทรุัพ ยากรบุุค คลุ
การศุึก ษาุสถานการณ์และแนวโนมการบริหารทรัพยากรบุคคลุและการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานดานุHR
๑.์ กรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกอบดวยุ๔ุมิตุิ ไดแก

มิติทุี่ ๑

มิติทุี ๒

มิติทีุ่๒

• ความสอดคลองเชิงกลยุทธ์ุคือุการทีุ่อต.ุมีแผนงานุแนวทางและวิธุีการุ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ส อดคล องกุับ แผนยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก รุ๕ุปีุุุุุุุุุุุุุุุ
(พ.ศ.ุ๒๕๖๑ุ-ุ๒๕๖๕)ุุและุแผนปฏิบัติการดิจิทัลุอต.ุระยะุ๓ุปีุ(พ.ศ.
๒๕๖๐ุ– ๒๕๖๒)
• ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคลุคือุกิจกรรมและกระบวนการุ
บริหารงานบุคคลของุอต.

• ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลุคือุนโยบายุแผนงานุโครงการุ
มาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติทุี่ ๓

มิติทุี่ ๔

• คุ ณ ภาพชี วิ ต และความสมดุ ล ระหว างชี ว ุิต การทำงานุคื อ ุการที่ ุ อต.ุ
มีนโยบายุแผนงานุโครงการุและมาตรการซุึ่งจะนาไปสูการพุัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของุพนักงานในองค์กร

๔

๒.์สถานการณและแนวโน้มการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒.๑ุแนวโนมการแขงขันของตลาดแรงงาน
ตลาดแรงงานมี การแขงขั น ที่สู งมากุซึ่ง ที่ผ านมาอต.ุประสบปัญหาของการรับบุ คลากรเพื่ อเข า
ปฏิบัติงานุเนื่องจากุอต.ุยัง เป็นที่รูจักน อยในกลุมของผู สมัครงานเพราะเป็นองค์กรที่ ดาเนินงานภารกิจดาน
Suppy Sideุอีกทั้งในปัจจุบันอัตราการแขงขันดานการแยงชิงบุคลากรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องุและหนวยงาน
ภายนอกุอื่นุๆุสามารถเสนอคาตอบแทนและผลประโยชน์ที่มากกวาุเพื่อจูงใจใหกลุมคนเหลานี้เขารวมงานุุุุุุุุุุุุุุุุ
ซึ่งสงผลกระทบตออัตราการหมุนเวียนบุคลากรในองค์กรุทั้งการรับบุคลากรใหมุและการลาออกของบุคลากรใน
องค์กร
๒.๒ุ แนวโนมการสูญเสียกำลุังคน
การสูญเสียกำลังคน
การลาออกจำนวน(คน)
ได้งานใหม่
เกษียรอายุ
ทำธุรกิจส่วนตัว
ศึกษาต่อ
กลับภูมิลำเนา
อืื่นๆ
อััตราการลาออก
(TurnัOverัRate)

ปีงบประมาณ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
3
5
4
เหตุผลการลาออก
4
1
1
1
1
2
1
1
ร้อยละั4.05

ร้อยละ 6.8

ร้อยละ 5.41

๒๕๖๐
14
7
2
2
2
1
ร้อยละ 17.83

แนวโนุมการสุูญเสุียกำลุังคนขององคุ์กรมุีสัุดสุวนที่ลดลงจากปีุ๒๕๕๗–๒๕๖๐ุเนื่องจากองคุ์กรมุี
ทุิศทางในการบรุิหารงานและการดาเนินงานที่ชัดเจนขึ้นุมุีการประชาสุัมพุันธุ์องคุ์กรใหุเปุ็นทีร่ ุูจุักเพิ่มมากขึ้นุและ
มุีการปรุับโครงสรุางองคุ์กรุปรุับเปลี่ยนรุูปแบบการบรุิหารงานุโดยจุัดทำระเบุียบุหลุักเกณฑุ์ตุางๆุใหุมีความ
ยุืดหยุุนและสอดคลุองกุับความตุองการและการแขุงขุันของตลาดแรงงานของธุุรกุิจุในปุัจจุุบัุนซึ่งการพุิจารณาใน
เรื่องของคาตอบแทนและผลประโยชน์อื่นุๆุก็เป็นสวนสาคัญในการจูงใจบุคลากรใหอยูกับองคุ์กร
๒.๓ุแนวโนมดานการบริหารและพุัฒนาทรัพยากรบุคคลของุอต.
อต.ุยุัง ขาดการวางแผนดุานการบรุิห ารจุัด การทรุัพยากรบุุคคลุและการพุัฒ นาบุุคลากรอยุางุ
เปุ็น ระบบและตุอเนื่องุ ซึ่งหากุอต.ุมุีบุุค ลากรที่มุีความพรุอมุและมุีค วามสุุขในการทางานกุ็จ ะสามารถที่จ ะ
ทำงานใหบรรลุเปุาหมายขององคุ์กรุหรือุจะเป็นทรัพยากรบุุคคลที่สามารถสราง/เพุิ่มคุุณคุาในการทางานใหุเกุิด
๕

แกุองคุ์ก รไดุดุังนั้นุอต.ุจุึง ตุองมุีห นุาทีุในการบรุิห ารทรุัพ ยากรบุุค คลุเพื่อ ใหุสามารถปฏุิบัุติุงานจนบรรลุุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรุซึง่ ตองใชการวางแผนเชุิงกลยุทธ์ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเขามา

การยกระดุับ ประสุิทธิ ภ าพการปฏิบ ัุต ุิงานขององคุ์กรุดุวยการประยุุกตุ์ใช เครื่ องมุือในการ
บรุิห ารจุัดการทรุัพยากรบุุคคลุโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพุื่อใหุองคุ์กรไดรุับการพุัฒนาขีดความสามารถในการ
แขุงขุันมากยิ่งขึ้นุและเป็นองค์กรที่มีุร ะบบการบรุิหารจุัดการภายในอยุางเป็น ระบบุโดยสามารถดุึงดูดใจและ
รักษาผูมุีศุักยภาพใหุปฏิบัุตุิงานกุับ สำนักงานไดในระยะยาวุทั้งนีุ้อต.จุึง ไดุกำหนดเปุาหมายเชุิง กลยุุท ธุ์ดุาน
ทรุัพ ยากรบุุค คลขึ้น ุเพื่อ ใชุเปุ็น แนวทางในการเปลี่ ยนแปลงไปสู องค์ กรสมรรถนะสู งุ(HighุPerformanceุ
Organization)ุดังนี้
๑.ุุการพุัฒนาระบบและกระบวนการบรุิหารงานทรุัพยากรบุุคคลทีเ่ ปุ็นมาตรฐานเดุียวกุันทั้งองคุ์กร
๒.ุ การพุัฒนาแผนแมุบทการบรุิหารงานทรุัพยากรบุุคคลทีุมุีประสุิทธุิภาพและสามารถนำไปปรุับุ
ใชไดุุ
๓.ุ การกำหนดความชัดเจนในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของงานตางุๆุในหนวยงาน
๔.ุ การพุัฒนาสุูการเป็นองค์กรที่มุงเนนผลการปฏิบัติงาน
๕.ุ การพุัฒนาโครงสรางองค์กรที่สอดรับกับการปฏุิบัติงานของหนวยงาน
๖.ุ การออกแบบระบบสมรรถนะของบุคลากรที่พุึงประสงค์
๗.ุการประเมินคางานเพือ่ ออกแบบระบบบริหารคาตอบแทนพนักงานและผูบริหารระดับสูง
๘.ุ การพุัฒนาระบบการบริหารสายอาชีพ
การกาหนดแนวทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ขององค์กรของุ
อต.ุแบงออกเป็นุ๓ุชวงุไดแกุชวงปรับรากฐานุชวงรับการเปลี่ ยนแปลงุและชวงองค์กรเขมแข็งอยางยั่งยืน
๑.ุชุวงปรับรากฐานุ(ปีุ๒๕๖๑)ุแนวทางการสนุับสนุุนยุุทธศาสตรุ์องคุ์กรุมุุงเนุนการปรุับ ปรุุงุ
ระบบรากฐานทีุสำคุัญ ภายในสานุัก งานุ ไดุแกุ โครงสรุางองคุ์ก รที่ส อดรุับ กุับ ยุุท ธศาสตร์ุุ
Performance Management Systemุกระบวนการปฏุิบัุตุิง านุและหนุาที่ค วามรุับ ผุิด ชอบ
ทีช่ ัุด เจนุการบรุิห ารอุัต รากำลุัง อยุางุเหมาะสมุและการดึงดูดบุคลากร
๒. ชุวงรุับการเปลี่ยนแปลงุ(ปีุ๒๕๖๒–๒๕๖๕)ุแนวทางการสนุับสนุุนยุุทธศาสตรุ์องคุ์กรุทั้ง
จากผลงานที่เป็นเลิศุบุคลากรที่มุีคุณภาพและผูกพุันตุอองค์กรุรวมถุึงการเป็นองคุ์กรที่ตั้งมั่นใน
หลุักธรรมาภิบาล
๓. ช วงองคุ์กรเขุมแขุ็งอยุางยั่ง ยุืน ุ(ระยะยาว)ุแนวทางการสนุับ สนุุน ยุุทธศาสตรุ์องคุ์กรุ
เสรุิมสรุางุการเปุ็นหนุวยงานแหุงองคุ์ความรูุดุานการพัฒนาตลาดุ4.0ุและระบบที่เ กี่ยวขุองุมุี
การบรุิหารุองคุ์ความรูุอยุางเปุ็นระบบุและเตรุียมความพรุอมดุานบุุคลากรที่จะเตุิบโตคูุไปกุับ
องคุ์กรอยุางยั่งยืน
๖

ซึ่งในการดำเนุินการทีเ่ กีุยวขุองกุับงานบรุิหารทรุัพยากรบุุคคลุอต.ุจุึงตุองกำหนดหุัวขุอหลุักในุ
แผนงานบรุิหารทรุัพยากรบุุคคลขององคุ์กรุ(HR StrategicุRoadmap)ุโดยปรับใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรและแผนแมบทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรุเพื่อนำไปใชเป็นแนวทางในการ
พุัฒนางานดุานการบรุิหารทรุัพยากรบุุคคลและการพุัฒนาบุุคลากรไดุอยุางมุีประสุิทธุิผลุุ
๓.์การว์ิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
ปุัจจุุบัุนุอต.ุไดุนำระบบการบริหารทรัพยากรบุุคคลที่ทันุ สมุัยเขุามาใชในการบรุิหารจุัดการคนุ
ในองคุ์กรุุโดยสุวนหนึ่งดำเนุินการจากผลการวาจุางทีุปรุึกษาทีเ่ ขุามาเพือ่ วางระบบการทางานุและุอต.ไดุเริ่มุ
ดำเนุินการตามระบบนั้นโดยนำมาปรุับและประยุุกตุ์ใชุใหุเหมาะกุับองคุ์กรุตั้งแตุตุนปุีงบประมาณุพ.ศ.ุ๒๕๖๑
โดยเริ่มจากการปรุับโครงสรุางองคุ์กรุปรุับโครงสรุางตำแหนุงงานุุระบบประเมุินผลการปฏุิบัุติุงานุและนำุ
Competency มาใชในการบรุิหารทรุัพยากรบุุคคลดุานตุางุๆุุซึง่ จากการดำเนุินงานที่ผุานมาพบวาการบรุิหารุ
ดุานทรุัพยากรบุุคคลของุอต.ุยุังมุีภ ารกุิจ ทีต่ ุองเรุงดำเนุิน การหลายสุวนทั้งการจุัด ทำระเบุีย บุหลุักเกณฑ์ุ
ขุอบุัง คุับ ตุางุๆุที่จาเปุ็น และเกี่ ย วขุองุการวางแผนและวุิเ คราะหุ์อัุต รากำลุัง ทีย่ ัุง ขาดความชุัดเจนุแนว
ทางการพัฒนาทรัพยากรบุุคคลโดยเฉพาะเรื่องเสนทางความกุาวหนุาในสายอาชีพุ(CareerุPath)ุการบริหารุคน
เกุงุ(TalentุManagement)ุทีจ่ ะสะทุอนถึงผลของการปฏุิบัติงานตอการจายคาตอบแทนไดุอยางแทจริง

๗

การจ์ัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล์อต.
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลุอต.ุไดดำเนินการโดยคำนึงถุึงความ
สอดคลองและสอดรับกับนโยบายุวิสัยทัศน์ุและเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์องค์กรเป็นหลักเพุื่อใหการบริหารงานุ
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกุันุดังตอไปนี้
๑.์ ว์ิสัยทัศน์ภารกิจ์เป้าหมาย์แผนยุทธศาสตร์องคกร์๕์ปี์(พ.ศ.๒๕๖๑์–์๒๕๖๕)
วิสัยทัศน์
ุุุุุุุุุุุุุ“องค์การตลาดเป็นกลไกหลักของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากุโดยการสรางเครือขาย
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุตลาดที่ไดมาตรฐานในการกระจายและจาหนายสินคาเกษตรุและผลิตภัณฑ์ชุมชน”
ภารกิจ
๑. สงเสริมใหตลาดสาขาขององค์การตลาดเป็นุ"ศูนย์กลาง"ุการกระจายสินคาเกษตรุและสินคาชุมชน
ของพื้นทีุ่และเชื่อมโยงกับการทองเที่ยว
๒. เป็นผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษาดานการบริหารจัดการตลาดใหไดมาตรฐานุรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู
๓. บริหารจัดการการกระจายสินคาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดุโดยรวมถึงการสรางพันธมิตรเครือขาย
๔. พัฒ นาการบริ ห ารจั ดการภายในให มีประสิ ทธิภ าพเพื่อขับเคลื่อนองค์การตลาดสู วิสัยทัศน์ุ และุุุ
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตรที่์๒
เป็นกลไกผลักดันเศรษฐกิจฐานรากุ
เพื่อกระจายสินคาชุมชนผานชองทาง
ตลาดกายภาพ

ยุทธศาสตรที่์๑
พัฒนาตลาดดั้งเดิมเป็นตลาดสินคา
เกษตรปลอดภัย

กรอบยุทธศาสตร์การ
ดาเนินงานของุอต.
ยุทธศาสตรที่์๔
สรางองค์การตลาดุ4.0

ยุทธศาสตรที่์๓
สรางมาตรฐานตลาดตนแบบและเป็น
ศูนย์กลางเรียนรูการสรางตลาด
กายภาพ

ยุทธศาสตรที่์๕
ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน

๘

๒.์ ว์ิสัยทัศน์แผนปฏิบัติการดิจิทัล์อต.์ระยะ์๓์ปี์(พ.ศ.๒๕๖๐์–์๒๕๖๒)
“มุงสูระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปนสากล์และมีธรรมาภิบาลเพือ่ การบริการที่เกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน์และประโยชนสูงสุดตอภารกิจ”
ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล์อต.ระยะ์๓์ปี์(พ.ศ.๒๕๖๐์–์๒๕๖๒)
ยุทธศาสตร์
ยกระดับการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที์่ ๔
องคกรสูการเปนองคกร
ดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที์่ ๕

พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

เป์้าประสงค์ยุทธศาสตร์
๑.ุระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวข
องทั้งภายในและภายนอกอยางเปนระบบเอื้อตอการบริหารและการ
พัฒนาองคการตลาด
๒.ุหนวยงานมีระบบเทคโนโลยีดจิ ิทัลในการบริหารจัดการภายในองคกร
ทีเ่ ปนสากล
๓.ุผลักดันองคกรกาวเขาสูไทยแลนุ4.0
๔.ุบริการอิเล็กทรอนิกสสมบูรณแบบภายในหนวยงาน
๑.ุพัฒนาบุคลากรดานุเทคโนโลยีดิจิทัลุมีปริมาณเพียงพอและคุณภาพ
ระดับเชี่ยวชาญที่สอดคลองกับภารกิจและยุทธศาสตรการพัฒนา
๒.ุบุคลากรขององคกรตลาดมีศักยภาพดานเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อรองรับ
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

๓.์ ความเชื่อมโยงระหว์างย์ุทธศาสตร์องคกร์๕์ปี์(พ.ศ.๒๕๖๑์–์๒๕๖๕)์แผนปฏิบัติการดิจิทัล์อต.์
ระยะ์๓์ปี์และโครงการสำค์ัญตามแผนย์ุทธศาสตร์การบริหารทรัพ ยากรบุคคล์(พ.ศ.๒๕๖๑์–์
๒๕๖๕)
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง รู ป แ บ บ ก า ร
ด าเนิ น การให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพุ
และทันตอเหตุการณ์มากขึ้น

แผนยุทธศาสตร์
องค์กรุยุทธศาสตร์ทีุ่
๕ุปรับปรุงการ
บริหารจัดการภายใน

การพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ของบุคลากรภายในองค์กรทุกระดับ
อยางตอเนื่อง
แผนปฏิบัติการดิจิทัลุุ
ยุทธศาสตร์ทีุ่๕ การ
พัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล

วิสัยทัศน์การบริหาร
วิทรั
สัยทัพศยากรบุ
น์การบริ
คคล
หาร
ทรั(HR
พยากรบุ
คคล
Vision)
(HR Vision)

ภาระกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล์
(HR Mission)์

๙

ว์ิสัยทัศนการบริหารทรัพยากรบุคคล์(HR์Vision)
“มุงเนนทรั พ ยากรบุ ค คล โดยการตอบสนองความพึ ง พอใจในด านต างๆ ทั้งการพั ฒนาความรู
ความสามารถและ การเพิม่ ศักยภาพ เพื่อใหพนักงานขององค์กร เปนคนเกง คนดี รักในองค์กรและเติบโตไป
พรอมกับองค์กร เพื่อกาวเขาสูการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization)”
ภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล์(HR์Mission)
๑.ุ ดูแลพนักงานุอต.ุโดยเนนวาเป็นทรัพย์สินที่มคี ุาขององค์กรซึ่งตองสรางคุณคุาเพุิ่มุและรักษาไว
๒.ุ สุงเสรุิมใหุพนักงานมุีสุวนรุวมในการสรุางนวัตกรรมุและนำไปใชเพุื่อพุัฒนาองคุ์กรุ(Organizationุ
Development)
๓.ุ สรุางแรงจุูงใจและความผุูกพุันใหุพนักงานในการทำงานนำไปสูุการสุงมอบผลงานทีุมุีประสุิทธุิผลุุุุ
และประสิทธิภาพ
๔.ุุกำหนดสมรรถนะุ(Competency)ุคุณลักษณะและทุักษะที่จำเป็นของบุุคลากรุสรางุCareerุpath
พรอมทั้งจัดวางระบบในการพุัฒนาที่เหมาะสมตอเนื่อง
๕.ุ มีการจายคาตอบแทนที่เป็นธรรมและสอดคลองกับราคาตลาด
องค์ ก ารตลาด(อต.)ุตุองการผลุัก ดุัน ทรุัพ ยากรบุุค คลขององค์ ก รให ปฏุิบั ติ ง านได อย างเตุ็ม
ประสุิทธิภาพและมีประสุิทธิผลุเพุื่อการดำเนินงานตามภารกิจตุางุๆุใหสำเร็จตามุแผนยุทธศาสตรุ์องคุ์กรุแผน
ยุทธศาสตร์ตามแผนแมุบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืุอสารุและตามเปุาประสงค์ุทั้งจากผูบริหารระดับสูงของ
องคุ์กรุหรื อหน วยงานภายนอกที่มีอุิทธุิพลตุอการดำเนินงานขององค์ กรุเช นุกระทรวงมหาดไทยุนโยบาย
เรุงดุวนจากรุัฐ บาลุสุวนราชการที่ใ ชุบรุิก ารพั ฒ นาพื้ น ที่ ต ลาดอย างยั่ ง ยื น ุเปุ็นตุนุการบรุิหารจุัดการและ
พุัฒนาทรุัพยากรบุุคคลจึงเป็นการเตรุียมความพรุอมบุุคลากรในดานุตางๆุทั้งการพัฒนาศุักยภาพของบุุคลากรใหุ
ทันกุับเทคโนโลยีทีุเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วุการเฟุนหาคนเกุงุคนุดีุที่มีศุ ุักยภาพสุูงุทั้งยุังรวมถุึงการรุักษาไว
ซึ่งทรุัพยากรบุุคคลที่เปุ็นกำลุังสำคุัญขององคุ์กรุซึ่ง เปรุียบเสมุือนกลไกุสำคัญในการขับเคลื่อนองคุ์กรไปขางหนา
เพุื่อรองรั บ การดำเนิ น งานตามเป้ า ประสงค์ ท ุี่ท าทายและเตรี ย มพรุอมสู ุการเป็ น องค กรสมรรถนะสู ง ์(High์
Performance์Organization)์ตามทุี่สำนักงานไดตัง้ เป้าหมายไวคือ
“ การสงมอบงานอยางมืออาชีพ ดวยใจบริการที่เป็นเลิศ เพื่อ
สรางความพึงพอใจใหกับประชาชนและพันธมิตรองค์กร”
อนึ่ ง ุการที่ จ ะทำใหุองค์ ก รใดองคุ์ก รหนึ่ ง ประสบความสำเร็ จ ได นั้ น ุข อมู ล ป้ อ นกลั บุ
(Feedback)ุของผูุมุีสุวนไดุสุวนเสุียเปุ็นสิ่งสำคุัญในการที่จะนำมาพุิจารณาดำเนุินการโครงการ/กุิจกรรมุ
ตุางุๆุอต.ุจุึงไดุจัดทำแบบสำรวจความพุึงพอใจการรุับบรุิการุและแบบสำรวจความผูกพุันและบรรยากาศ
การทำงานุโดยผลที่ไดุจะนำมาใชในการพุัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารทรุัพยากรบุคคลุเพุื่อสราง
๑๐

ความพุึงพอใจใหบุุคลากรของุอต.ุมากยิ่งขึ้นุอุันจะสงผลตอขวัญและกำลังใจของบุคลากรใหมีความมุงมุั่นุ
และทุุมเทในการทำงานใหกับองคุ์กรุมากยิ่งขึ้นตามลำดับ
อต.ุเลุ็งเหุ็นถุึงความสำคุัญในการพุัฒนาประสุิทธิภาพองคุ์กรุดุวยการประยุุกตุ์ใชเครื่องมือ
ในุการบรุิห ารจุัด การทรุัพ ยากรบุุค คลุโดยมุีวั ต ถุุป ระสงคุ์ห ลุัก เพุื่อ ใหุองคุ์ก รไดุรุับ การพุัฒ นาขุีด
ความสามารถในการุแขุงขุันมากยิ่งขึน้ ุและเปุ็นองคุ์กรทีม่ ีุระบบการบรุิห ารจุัด การภายในอยุางเปุ็น ระบบุ
โดยสามารถดุึง ดุูด ใจและุรุักษาผูุมุีศุักยภาพใหุปฏิบัุตุิงานกุับุอต.ุไดุในระยะยาวุซึ่งโครงการ/ุกุิจกรรมุ
ตุางุๆุที่กาหนดขึ้นุจะดำเนุิน การุภายใตุแนวคุิดและทฤษฎีที่เ กี่ย วขุองกุับ การบรุิห ารทรุัพยากรบุุคคลุ
ไดุแกุทฤษฎีเกีุยวกุับแรงจุูงใจในการทำงานุเชุนุทฤษฎ์ีมน์ุษยส์ัมพ์ันธ์(Elton์Mayo)์ ทฤษฎ์ีลำด์ับขั้น
ความต์้องการพืน้ ฐานของมาสโลว์์(Maslow’s์Hierarchy์of์Need)์ที่ระบุถึงความตองการขั้นพุื้นฐาน
ของมนุษย์ุ๕ุขั้นุซึ่งเกิดภายใตสมมติฐานที่วา
๑.ุ ความตุองการของคนเรุีย งุ
ลาดุับ ตามุความสำคัญ
๒.ุคนเราจะตุองไดุรุับการตอบสนองใน
ระดุับุลางกอนจึงจะตองการในระดับขุั้น
สูงตอไป
๓.ุเฉพาะความตุองการทีย่ ัุง ไมุไดุ
รุับ การตอบสนองทีส่ ามารถกระตุุน
การทุางานไดุความตองการที่ไดรุับการ
ตอบสนองแลุวจะไมุสามารถจูงใจได
๔.ุถาความตองการที่ไดรับการ
ตอบสนองแลุวุหมดไปุความตองการ
นั้นจะกลับมาอุีก
ทฤษฎี์X และทฤษฎี์Y :์Douglas McGregor ที่แบงลักษณะคนุ
ออกเป็นุ๒ุแบบุคือุทฤษฎีุX คือคนประเภทเกียจครานุซึ่งในุการ
บริหารจัดการจึงควรใชมาตรการบังคับุมีระเบียบกฎเกณฑ์ุคอย
กากับและควบคุมการทำงานอยางใกลชิดและมีการลงโทษุเป็นหลักุ
และทฤษฎีุY หรือการมีสวนรวมุคือุคนประเภทขยันุการบริหารคน
กลุมนี้ควรมีการกำหนดหนาที่การงานทีเ่ หมาะสมุทาทาย
ความสามารถุเพื่อสรางแรงจูงใจเชิงบวกและควรเปิดุโอกาสใหมีสวน
รวมในการบริหารงาน
แนวค์ิด ด์้า นค์ุณ ภาพช์ีว์ิต ในการทำงาน์ (Quality์of Work์life:์QWL์)์เปุ็นแนวคุิดทางการบรุิหารที่
มุุงเนุนใหุบุุคลากรในองค์การทางานอยางมีความสุข
๑๑

์์์์์์์์องคกรแหงการเรียนรู้์(Learning์Organization)์
ที่มุงเนนบริหารจั ดการกลุมคนุหรือุองคุ์กรที่มุีการพุัฒนาุ
ความสามารถอยางตอเนื่ องุโดยขยายผลจากการการสะสมุุุุ
องคุ์ความรูและการแลกเปลี่ยนความรูกันภายในกลุม
แนวทางการก้าวเข้าสูการเป็นองคกรสมรรถนะสูง(High์
Performance Organization:์HPO)์คือุการเป็นองค์กรที่เกงุ
มี แผนรองรั บกั บสภาวะต างุๆุอย างชั ดเจนุมี การวิ เคราะห์
สถานการณ์ ตางุๆุจากหลายมุ มมองุที่ ท าให สามารถปฏิ บั ติ
ภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ุไดอยางมีประสิทธิภาพุตรงตาม
เวลาุและคุณภาพของผลงานดีเยี่ยมุเป็นที่ยอมรับ
สานุักงานุก.พ.ร.ุไดุรุวมกุับสถาบุันเพุิ่มผลผลุิตแหุงชาตุิจัุดทำเกณฑุ์คุุณภาพการบรุิหารจุัดการุ
ภาครุัฐุ(PublicุSectorุManagementุQualityุAward:ุPMQA)ุุเพือ่ เปุ็นแนวทางใหุหนุวยราชการใชุในการุ
ประเมุินตนเองเพุืุอกุาวไปเปุ็นองคุ์กรสมรรถนะสุูงุ โดยลุักษณะขององคุ์สมรรถนะสุูงุุตุองประกอบดุวยุ๗ุมุิตุิ
ไดแกุ
ม์ิติท์ี่ ๑์การนำองคกร
โดยมิตินี้ใหความสำคัญกับผูบริหารขององคุ์กรุซึง่ จะหมายถึงผูที่มีบทบาทสำคุัญในการนำองคุ์กรุ
กำหนดแนวทางการทำงานรวมทั้ งตั ดสิ น ใจุกล าวคื อองค์กรใดจะมุีส มรรถนะสุูง หรื อไมนั้ น สามารถดุูไดจาก
ผูบรุิหารุวามีลักษณะที่สำคัญดังตอไปนี้หรือไม
 มุีก ารกำหนดวุิส ัุย ทุัศ น์ุ พุัน ธกุิจ ุคุานุิย มุทุิศทางุและความคาดหวุัง ที่ช ัดุ เจนุมุีว ิธุ ีกุ าร
สื่อสารทีด่ ุีในการุถายทอดวิสัยทัศน์และขุั้นตอนปฏิบัติงานกับบุคลากรทุกระดับ
 มุีวิธีในการสรุางบรรยากาศการทางานและผลุักดันบุุคลากรใหุทำงานบรรลุุตามภารกุิจที่ไดุรุับ
มอบหมายุรวมทั้งมีการกระจายอำนาจใหบุคลากรในระดับต างุๆุสามารถตัดสินใจอยาง
เหมาะสม
 มุีก ารกำกุับ ดุูแ ลการทำงานอยุางเปุ็น ระบบุเพื่อ ใหุมุีค วามรุับ ผุิด ชอบตุอการปฏุิบัุติุง าน
และระบบการป้องกันการทุจริต
 มุีการทบทวนผลการดำเนุินการขององคุ์กรุ และเปรุียบเทุียบการทำงานกุับหนุวยงานอุื่นุมุี
การวิเคราะห์ุทบทวนขอมูลผลการดำเนินการจากทุกดานรวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม
 มีการกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อใหองค์กรมีการดำเนินการอยุางมีจริยธรรม
ม์ิติท์ี่ ๒์การวางแผนเชิงย์ุทธศาสตร์
มุิตินุ ี้ถือุ เปุ็นหุัวใจในการกาหนดทุิศทางขององคุ์กรุซึ่งในเบื้องตุนตุองมุีการกำหนดความทุาทายุ
ตุางุๆุทีส่ ามารถแบุงออกไดุเปุ็นุ๓ุกลุุมุคุือความทุาทายภายในองคุ์กรุความทุาทายภายนอกองคุ์กรุและุความุ
๑๒

ทุาทายดุานอุื่นุๆุสิ่งที่ตุองทำหลุังจากรูุถุึงปุัญหาความทุาทายและอุุปสรรคแลุวกุ็คุือการวางแผนยุุทธศาสตรุ์และุ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ุองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับมิตินี้คือ
 มีการวางแผนที่เหมาะสมกับขนาดและภารกิจขององค์กร
 มีการกาหนดเป้าหมายและมองเห็นถึงอุปสรรคตางๆุอยางเป็นระบบ
 มีแผนที่มคี วามยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนตอการเปลี่ยนแปลงไดเทาทันสถานการณ์
 มีการเชื่อมโยงเป้าหมายุคาชี้วัดุเขากับวิสัยทัศน์ุและพันธกิจขององค์กร
 มีการถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติอยางชัดเจน
ม์ิติท์ี่ ๓์การให้ความสำค์ัญก์ับผู้รับบริการและผู้ม์ ์ีส์วนได้สวนเสีย
มุิติุนี้เ นุนใหุเหุ็น ถุึง ความสาคุัญ กุับ ผูุรุับ บรุิก ารและผูุมุีสุวนไดุสุวนเสุียุซึ่งอาจเปุ็น ไดุตั้งแตุ
ประชาชนุผูุประกอบการุและสุวนราชการอุื่นุๆุที่ไดุรุับผลกระทบตุอนโยบายขององคุ์กรุการจุัดการที่ดุีในมุิตินุ ีุ้
จะนำไปสูการกลาวถึงภาพลักษณ์ขององคุ์กรในทางที่ดุี องค์ประกอบที่สำคัญคือ
 มีการวัดุสารวจุเก็บขอมูลความตองการุความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียพรอมรับุฟังความคิดเห็นเพื่อใชในการออกแบบและปรับปรุงการใหบริการ
 การใหบริการมีก ารคานึงถึงผลประโยชน์รวมทั้งความสะดวกสบายของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
 มี การติ ด ต อกั บ ผู รั บ บริ การและผู มี ส วนได ส วนเสี ย เพื่อสร างความสั มพัน ธ์ พร อมทั้งมี การ
ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารุสร างความสั ม พั น ธ์ ที่ เ หมาะสมและสอดคล องกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ุ ในการ
ใหบริการมีกระบวนการในการุตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียอยางตอเนื่องเพื่อสรางความพึงพอใจุเชนุเปิดโอกาสใหรองเรียนกับสวนราชการ
 มี ก ารส ารวจความพึ งพอใจผู รับ บริ การและผู มี ส วนไดส วนเสี ย ุเพื่ อเพิ่ม ศั ก ยภาพในการ
ปฏิบัติงาน
ม์ิติท์ี่ ๔์์การว์ัด์การว์ิเคราะห์์และการจัดการความรู้
มิติ นี้ ใ ห ความสำคั ญ กุับ การจั ด เก็ บ ขุอมู ล ุจัด องค์ ความรู ุวุัด ุและวิ เ คราะห์ ุโดยใช เทคโนโลยีุ
สารสนเทศุองคุ์ประกอบที่สำคัญสำหรับมิตินี้คือุ
 มี ก ารเก็ บ ข อมู ล อย างต อเนื่ อ งเพื่ อ ใช ในการวิ เ คราะห์ แ ก ไขปั ญ หาุการตั ด สิ น ใจในการ
ปฏิบัติงานุรวมทัง้ การสรางนวัตกรรม
 มีระบบขอมูลสารสนเทศพรอมใชงานและเขาถึงไดงาย
 มีระบบการรวบรวมุและถายทอดความรูของบุคลากรุการแสวงหาุและแลกเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานทีุ่ เป็นเลิศ

๑๓

ม์ิติท์ี่ ๕์การม์ุงเน้นทรัพยากรบุคคล
การมุงเนนทรุัพยากรบุคคลดุวยการตอบสนองความพุึงพอใจของบุุคลากรในดานตางุๆุควบคูไปุ
กับการพุัฒนาความรูุความสามารถุและการเพุิ่มศุักยภาพุซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญคือ
 มีการใหโอกาสบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดอยางสรางสรรค์ุและการนาความคิด
ไปปฏิบัติเพือ่ ปรับปรุงองค์กร
 มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรูหรือทักษะระหวางบุคลากรภายในองค์กร
 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรุุและมีระบบการใหรางวัลและสิ่งจูงใจ
เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรมีขวัญกาลังใจ
 มีการสรางเสนทางความกาวหนาุ(careerุpath)ุใหกับบุคลากรุพรอมมีระบบในการพัฒนาุ
เชนุการุเตรียมบุคลากรสาหรับตาแหนงผูบริหารหรือตาแหนงที่มคี วามสาคัญตอภารกิจหลัก
ขององค์กร
 มีการพัฒนาความรูุทักษะุและความสามารถของบุคลากร
 มี ก ารส งเสริ ม ด านสุ ข ภาพุอนามั ย ุความปลอดภั ย ุการป้ อ งกั น ภั ย ุการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดลอมในการุทางานุใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
 มีการมอบหมายงานที่ทาทายและเหมาะสมเพื่อใหเกิดความรับผิดชอบตอองค์กร
ม์ิติท์ี่ ๖์์การจัดการกระบวนการ
มิตินี้ครอบคลุมตัง้ แตกระบวนงานภายในองค์กรุและกระบวนงานที่มีผลตอประชาชนุเชนการุ
กำหนดนโยบายตางุๆุโดยมุีองค์ประกอบคุือ
 มีกระบวนงานที่สนับสนุนบุคลากรในการทางานเพื่อใหบรรลุตามเป้าหมาย
 มีความเชื่อมโยงระหว างกระบวนงานที่สรางคุณคาและตัวชี้วัดที่มีผลตอความสาเร็จของ
องค์กร
 มีการใชเทคโนโลยีและวิธีที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตเพื่อใหเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ุหลักของกระบวนงาน
 มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักและกระบวนการสนับสนุนของหนวยงานอยางสม่าเสมอโดย
ใชขอมูลุป้อนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
 มีวิธีการจัดการกระบวนงานใหมีประสิทธิภาพเพื่อลดขั้นตอนในการทางาน
 มีการตรวจสอบกระบวนงานที่มคี วามเสี่ยงสูงเชนุงานดานการเงินุพรอมหาทางป้องกัน


มิติที่์๗์์ผลลัพธการดาเนินการ
ในมิ ติ นี้ เ ป็ น ผลที่ เ กุิด จากการบริ ห ารจั ด การองค์ กรในมิ ติ ที่ ุ๑ุถึ ง มุิติ ที่ ุ๖ุโดยผลลั พ ธ์ ก าร
ดำเนินการแบงุออกเป็นุ๔ุุมิติตามหลักการของุBalancedุScorecardุ คือ
 มิติดานประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
๑๔

 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
 มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
 มิติดานการพัฒนาองค์กร
จากองคุ์ป ระกอบของการกุาวไปสูุองคุ์กรสมรรถนะสุูงุทั้งุ๗ุมุิติุ ขุางตุนุจะเหุ็น ไดุวุาเรื่อ งุ
เกี่ยวกับคนในองคุ์กรถุือเป็นองค์ประกอบหนึ่งทีส่ าคัญุในการกาวสูองคุ์กรสมรรถนะสูงุและองคุ์กรตุองผานเกณฑ์ุ
มิติทุี่ ๕ุการมุงเนนทรัพยากรบุคคลุดวยุจึงจะถุือวาเป็นองคุ์กรสมรรถนะสูงุ(HighุPerformanceุOrganization)ุ
ไดุอยุางสมบุูรณ์ุ อต.จุึงจำเปุ็น ที่จ ะตุองเตรุีย มงานและใหุความสำคุัญ ดุานบุุคลากรอยุางเตุ็มทีุ่โดยตุองมุีการุ
บริหารและพุัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเป็นระบบุเพุื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไดุอยางทันทวงที
จากแนวคิดและทฤษฎีขางตนุจึงนำมาสูการกำหนดประเดุ็นยุทธศาสตร์การบริหารทรุัพยากร
บุคคลที่มุี ความสำคัญและจำเป็นกุับุอต.ุจำนวนุ๓ุประเด็นุุดังนี้

๑๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล์(HR์Strategic์Issues)
ยุทธศาสตร์ที่์๑
ยุทธศาสตร์ที่์๒
ยุทธศาสตร์ที่์๓

สร้างบ์ุคลากรให้เป็นม์ืออาช์ีพ์(Smart์People)์
สร้างองคกรอ์ัจฉริยะ์(Smart์Organization)
สร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทีท่ ์ันสม์ัย์(Smart์Systems)

การกำหนดเป้าหมายและต์ัวชีว้ ์ัด
เพุืุอใหุการดาเนุิน งานทางดุานการบรุิห ารทรุัพ ยากรบุุค คลและการดำเนุิน งานตามแผนุ
ยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลเป็นไปอยางมุีประสิทธิภาพและประสุิทธิผลุองค์กรจึงไดกาหนดเป้าหมายของุ
การดำเนุินงานตามยุุทธศาสตรุ์เพุื่อกำหนดปุัจจุัยหลุักแหุงความสำเรุ็จทีุองคุ์กรอยากจะบรรลุุเพุื่อทำใหุประเดุ็นุ
ยุุทธศาสตรุ์การบรุิห ารทรุัพยากรบุุคคลประสบผลสาเรุ็จุและกำหนดตุัว ชี้วัด ทีุเปุ็น การตุิด ตามเปุาหมายนั้นุ
บรรลุผลตามทีไ่ ดตัง้ ไวหรือไมุดังตอไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์์๑ สร้างบ์ุคลากรให้เป็นม์ืออาช์ีพ์(Smart์People)
ุเป้ า หมายุุ เพุื่อ พุัฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรขององค์ กรใหุมี ความรู ุทั ก ษะุและสมรรถนะที่ ส ามารถุ
ตอบสนองตอความตองการของลุูกคุาและพุันธมุิตรองค์กรุซึ่งสามารถขุับเคลื่อนุผลุักดันใหยุทธศาสตร์ของุองค์กร
บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไวุโดยมีโครงการุกิจกรรมุแผนงานที่เหมาะสมในการเพุิ่มศุักยภาพและพุัฒนาุบุคลากรให
เป็นมืออาชีพ
ุตัวชี้วัด
๑.ุรอยละของความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการ/ุหลักสูตรการพุัฒนาุ
บุคลากรุที่นาไปสูการปฏิบัติ
๒.ุจำนวนผลงานอันเป็นนวุัตกรรมของบุคลากรในองคุ์กร
๓.ุรอยละของบุุคลากรที่ไดรุับการพุัฒนาความรูุความสามารถุทักษะุและสมรรถนะุ
ตามระดับของสายงาน
๔.ุรอยละความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียกับองค์กรรวมถึงพันธมิตรของุองค์กรที่มี
ตอพนักงานุอต.
ประเด็นยุทธศาสตร์์๒ สร้างองคกรอ์ัจฉริยะ์(Smart์Organization)
เป้าหมายุเพุื่อสรุางองคุ์กรที่เนุนอุัจฉรุิยภาพทางดุานความสุัมพุันธ์ของคนในองคุ์กรุซึ่งนาไปสูุความสุุขุ
ความสนุกสนานในการทำงานุเป็นองคุ์กรที่ยิ่งทำงานความสัมพันธ์ระหวางคนในองคุ์กรยิ่งดีขุึ้นุเป็นสภาพที่เอุื้อตุอุ
การใชความคิดริเริ่มสรางสรรค์และนำไปสูการสรุางสรรค์นวัตกรรมุบุคลากรในองค์กรมุีความรักุความพุึงพอใจในุ
องคุ์กรุและรุวมกุันทำสิ่งดีุๆุใหุเกุิดกุับองคุ์กรสุวนรวมุกุอใหุเกุิดเปุ็นคุานุิยมและวัฒนธรรมองคุ์กรที่ดีุและความุ
ผูกพุันตองานและองค์กร
๑๖

ุตัวชี้วัด

๑.ุจำนวนกิจกรรมสรางสัมพุันธ์ทุี่ อต.ุไดดำเนินการ
๒.ุระดับของความพุึงพอใจของพนักงานที่มีตอการสรางเสริมความสัมพุันธ์อุันดี
๓.ุรอยละการมีสวนรวมของพนักงานุอต.ุในการดำเนินกุิจกรรมตางุๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์์๓์ สร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทีท่ ์ันสม์ัย์(Smart์Systems)
ุเป้าหมายุุมีระบบการบริหารทรัพยากรบุุคคลที่ทันสมัยุสอดคลองกับความตุองการใชงานอยางุแทจริงุ
ซึ่งสามารถเพุิ่มประสุิทธิภาพการทำงานใหมุีความคลองตัวุสะดวกและรวดเร็ว
ุตัวชี้วัด
๑.ุระดับความสำเร็จในการพุัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศดานการบริหารุ
ทรัพยากรบุุคคล
๒.ุระดับความสาเร็จของการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๓.ุระดุับความสาเร็จของการสรุางและผลุักดุันเสุนทางความกุาวหนุาในสายอาชีพของุอต.
๔.ุระดับความสาเร็จของการสรางและผลุักดันองคุ์กรเพุื่อกุาวเขาสูการเป็นองคุ์กรที่มีุุ
ขีดสมรรถนะสูงุ(HighุPerformanceุOrganization)
ในการดำเนินงานดานการบรุิหารทรัพยากรบุุคคลของุอต.ุจะดำเนินการภายใตุกรอบ
แนวคิด์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล์ (HR์Conceptual์Framework)์ดังนี้
Strategic Planning

Strategic
Management

Strategic
Evaluation

HR Policy
Implementation
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และเพื่อใหุการนาแผนยุุทธศาสตรุ์สูุการปฏุิบัุติุบรรลุุเปุาหมายที่กาหนดไวุไดุกำหนดแผนงาน/ุ
โครงการรองรุับแตุละประเดุ็นยุุทธศาสตรุ์ไวุจานวนุ๑๐ุโครงการหลุักุอยุางไรกุ็ตามการจะดำเนุินการใหุสาเรุ็จุ
และบรรลุุตามเปุาหมายที่กาหนดไวในแผนดุังกลุาวุจำเปุ็นอยุางยิุงทีุจะตุองไดุรุับการสนุับสนุุนและผลุักดุันจากุ
ผูุบรุิหารุและความรุวมมุือจากบุุคลากรในทุุกสุวนงานทีุจะตุองใหุความสาคุัญและนำไปสูุการปฏิบัุติุอยุางจรุิงจุังุ
และตุอเนื่องุรวมทั้งจะตุองตุิด ตามประเมุิน ผลเพุื่อปรุับ ปรุุงทบทวนแผนตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดุและุ
สถานการณ์ที่เปลี่ ย นแปลงไปตามกรอบแนวความคิดการบริห ารทรัพยากรบุคคลที่กาหนด
๑๗

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล์(HR์Strategic์Plan)์ประจำปีงบประมาณ์
๒๕๖๑์–์๒๕๖๕
ประเด็นยุทธศาสตร์
ระยะเวลา์(Timeline)
(Strategic Issues)/
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่์๑์สร้างบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ์(Smart People)
๑.ุสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
พนักงานุอต.ุ
(Personal Value
Added)

๒.ุสรางภาวะผูนาของ
องค์กรุ(Leadership
Development)
๓.ุสรางระบบการ
บริหารคนเกงุ(Talent
Management
System)

ผลที่คาดวาจะได้รับ
(Key Result Areas-KRAs)
๑.ุมีเสนทางการฝึกอบรมบุคลากรุ
(Individual Training Roadmap)
ที่กาหนดไวเป็นระบบแบบแผนุโดย
ระบุคลากรในตาแหนงแตละสาย
อาชีพ ควรไดรับการพัฒนา
๒.ุตนสังกัดกาหนดบทบาทในการ
พัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
ตนเอง รวมทั้งการพัฒนา
ผูเชี่ยวชาญจากภายในุอต.
๓.ุพนักงานในทุกสวนงานไดรับการ
พัฒนาอยางทั่วถึง
๔.ุพนักงานมีความเขาใจกลยุทธ์
และทิศทางขององค์กรอยางชัดเจน
มีเสนทางการฝึกอบรมผูบริหาร ให
มีภาวะความเป็นผูนาุเพื่อที่จะให
ผูนาเหลานี้ เป็นผูผลักดัน
ความสาเร็จใหเกิดขึ้นกับองค์กร
มีระบบการบริหารคนเกงุ(Talent
Management System) เพื่อดึงดูด
คนเกงจากภายนอก, พัฒนาและ
เก็บคนเกงนั้นไวกับองค์กร คนกลุม
นี้จะเป็นกาลังสาคัญในการนาพา
องค์กรไปสูเป้าหมายและยั่งยืนใน
ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

ประเด็นยุทธศาสตรที่์๒์สร้างองคกรอัจฉริยะ์(Smart Organization)
๑๘

ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)/
โครงการ
๔.ุการปรับโครงสราง
องค์กรุRestructure
Organization

ระยะเวลา์(Timeline)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

ผลที่คาดวาจะได้รับ
(Key Result Areas-KRAs)

มีการออกแบบโครงสรางองค์กรของ
องค์กรใหสอดรับกับุการขยาย
ชองทางการตลาดุในรูปุThailand
4.0ุและเหมาะสมกับภารกิจของ
องค์กรในอนาคต
๕.ุCore Value
๑.ุอต.ุมีคานิยมที่พึงประสงค์ุมี
วัฒนธรรมองค์กรที่เขมแข็ง
๒.ุพนักงานรับทราบคานิยม พรอม
นาไปปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ
และเกิดความสัมพันธ์และความ
เขาใจอันดีระหวางผูบริหารและ
พนักงาน
๖.ุจิตอาสาุสรางสุขุ
๑.ุพนักงานุอต.ุเรียนรูการเป็น
CSR participation
ผูใหุสนับสนุนและมีสวนรวมในการ
ดาเนินกิจกรรมตางๆุในนามองค์กรุ
อันเกิดประโยชน์แกผูมีสวนไดสวน
เสียุเชนุเพื่อนรวมงานุลูกคาชุมชน
รอบขางุและประเทศชาติ
๒.ุพนักงานเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเองและองค์กรมากขึ้น
๗.ุ8 Happy
การจัดกิจกรรมตามุ“คูมือความสุขุ
Workplace
8ุประการในที่ทางาน"ุุเพื่อให
คนทางานมีความสุขในการทางาน
เพิ่มขึ้นุ(Happy Society, Happy
Heart, Happy Relax, Happy
Body, Happy Family, Happy
Money, Happy Soul)
ประเด็นยุทธศาสตรที่์๓์สร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย์(Smart System)
๘.ุพัฒนาระบบ
๑.ุมีระบบการประเมินผลการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับลักษณะ
๑๙

ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)/
โครงการ
ปฏิบัติงานุ
(Performance
Management
System)

๙.ุระบบการจัดการสาย
อาชีพุ(Career ladder
systems)ุ

๑๐.ุระบบการหาผูสืบ
ทอดตาแหนงและการ
จัดการสายอาชีพุ
(Succession Plan)

๑๑.ุปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการจาย
คาตอบแทนุPersonal
Incentive
๑๒.ุการพัฒนาและ

ระยะเวลา์(Timeline)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

ผลที่คาดวาจะได้รับ
(Key Result Areas-KRAs)
ขององค์กร
๒.ุระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นธรรมุเที่ยงตรงและเป็นที่
ยอมรับ
๓.ุนาระบบเทคโนโลยีมาใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑.ุพนักงานองค์กรมีความมั่นใจใน
ระบบและทิศทางการดูแลจัดการ
สายอาชีพุการพัฒนาทางสายอาชีพุ
รวมถึงคาตอบแทนที่เหมาะกับกลุม
อาชีพ
๒.ุมีเสนทางความกาวหนาทางสาย
อาชีพุ(Career Path)ุที่ชัดเจน
๑.ุมีเสนทางความกาวหนาทางสาย
อาชีพุ(Career Path) ที่ชัดเจน
เจาหนาที่องค์กรมีความมั่นใจใน
ระบบและทิศทางการดูแลจัดการ
สายอาชีพ
๒.ุมีการวางแผนหาผูสืบทอด
ตาแหนงุ(Successor) ซึง่
ครอบคลุมถึงการสรรหาุพัฒนาุ
และตระเตรียมคนไวทดแทนสาหรับ
ตาแหนงที่สาคัญในองค์กรุ(Key
Positions)
อต.ุมีระบบการจายคาตอบแทนุ
และสวัสดิการที่เหมาะสมกับ
ลักษณะขององค์กรุเป็นแรงจูงใจ
และผลักดันใหเกิดการทางานได
อยางเป็นสุข
มีการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ
๒๐

ประเด็นยุทธศาสตร์
ระยะเวลา์(Timeline)
ผลที่คาดวาจะได้รับ
(Strategic Issues)/
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (Key Result Areas-KRAs)
โครงการ
นามาใชจริงของระบบ
สารสนเทศในการบริหารทรัพยากร
สารสนเทศที่ใชในการ
บุคคลุ(HRIS) ที่มีความถูกตอง
บริหารทรัพยากรบุคคลุ
สมบูรณ์ุสามารถนาขอมูลไปใชงาน
(HRIS Development
ดานตางๆุไดอยางมีประสิทธิภาพ
and
สาหรับกาวสูุThailand 4.0
Implementation)

๒๑

