แผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

กองการเจ้าหน้าที่ : กรมส่งเสริมสหกรณ์

คำนำ

ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ลงวั น ที่ 9 มี นาคม 2564 ได้ กำหนดกรอบแนวทางในการบริ หารทรั พ ยากรบุ คคลของ
กรมส่ งเสริมสหกรณ์ เพื่ อให้ สอดคล้อ งกั บ เจตนารมณ์ ก ารบริหารกิ จการบ้ านเมือ งที่ ดี
รวมทั ้ง ให้ส อดคล้อ งกับ การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ง ใส ในการดำเนิ นงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) นั้น
ดังนั้น เพื่อให้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จึงได้กำหนดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมสหกรณ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว

กองการเจ้าหน้าที่
มีนาคม

2564
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แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที ่ ม า : ก ารดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 กรมฯ ได้นำผลการดำเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค และตัวชี้วัดที่ยังดำเนินการไม่สำเร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตลอดจนนำผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้ประมวลผลการสำรวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจที่ มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ มาทบทวนแล้วกำหนดเป็นแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีผลคะแนนจากการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของสำนักงาน ก.พ. ดังนี้
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ได้คะแนนร้อยละ 71.14
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้คะแนนร้อยละ 69.38
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้คะแนนร้อยละ 71.44
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้คะแนนร้อยละ 68.05
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน ได้คะแนนร้อยละ 70.17
รวมทุกมิติ (มิติที่ 1 – 5) ได้คะแนนรวม ร้อยละ 70.03
กรมฯ ได้มีการประชุมคณะทำงานแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์ และร่วมกันพิจารณาและกำหนดแผนกลยุทธ์การ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 20 แผนงาน/โครงการ 23 ตั วชี ้ ว ั ด และอธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์
ได้เห็นชอบแผนกลยุทธ์ดังกล่าว สรุปได้ดังนี้
1) มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ มี 3 แผนงาน/โครงการ 4 ตัวชี้วัด น้ำหนัก 15
2) มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล มี 3 แผนงาน/โครงการ 3 ตัวชี้วัด น้ำหนัก 20
3) มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มี 6 แผนงาน/โครงการ 6 ตัวชี้วัด น้ำหนัก 20
4) มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มี 4 แผนงาน/โครงการ 6 ตัวชี้วัด น้ำหนัก 25
5) มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน มี 4 แผนงาน/โครงการ 4 ตัวชี้วัด น้ำหนัก 20
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แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มิติ
1. ความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ (CSF)
1. มี โครงสร้างและ
อัตรากาลังที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับบทบาท
และภารกิจของกรม

2. บริหารกาลังคน
ให้สอดคล้องเหมาะสม
กับบทบาทและภารกิจ
ของกรม

แผนงาน/โครงการ
1. การดาเนินการตามแผน
ปฏิรูปองค์การของกรมส่งเสริม
สหกรณ์
2 การปรับปรุงโครงสร้างและ
บริหารอัตรากาลัง

ระดับเป้าหมาย

KPI

นา้ หนัก

1

2

3

4

5

KPIs CSFs

1.1 ระดับความสาเร็จในการแบ่งส่วนราชการ
ภายในกรม (กพร.) (1)

1

-

3

-

5

35

25

1.2 ระดับความสาเร็จของการนารายละเอียด
การวิเคราะห์ปริมาณงานไปประกอบการพิจารณา
การปรับปรุงโครงสร้าง การวิเคราะห์อตั รากาลัง
รวมถึงการปรับปรุงอานาจหน้าที่ของหน่วยงานใน
สังกัดกรม (กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากาลัง) (2)

1

2

3

4

5

35

25

1.3 ระดับความสาเร็จของเพิม่ อัตรากาลังใน
ตาแหน่งประเภทวิชาการสายงานวิชาการสหกรณ์
ในกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กลุ่มพัฒนาระบบฯ) (3)
3. การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 1.4 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมส่งเสริม
ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ที่นาความรู้ไปใช้ปฏิบัตงิ าน (สทส.) (4)
สหกรณ์

หมายเหตุ
มิติ

15
1

2

3

4

5

30

25

60

65

70

75

80 100 25
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มิติ
2.ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์ (CSF)
3. มี การพัฒนา
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
อย่างมี ประสิทธิภาพ

4. มี ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีการ
เชื่อมโยงข้อมู ลเพือ่
สนับสนุนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ
4. การรวบรวมกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ด้านการ
บริหารงานบุคคล

ระดับเป้าหมาย

KPI
2.1 ระดับของการจัดการองค์ความรู้
ด้านการบริหารงานบุคคลบนเว็บไซต์
(กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ ) (5)

นา้ หนัก

1

2

3

4

5

KPIs CSFs

1

2

3

4

5

50

หมายเหตุ
มิติ

25

10
5. การบริหารอัตราว่าง
อย่างมี ประสิทธิภาพ

2.2 จานวนอัตราว่างของตาแหน่งข้าราชการไม่ เกิน
ร้อยละ 6 (กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ ) (6)

10

9

8

7

6

50

25

6. การพัฒนาและปรับปรุง
ฐานข้อมู ลบุคลากร สาหรับ
ใช้ในกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

2.3 ร้อยละของข้อมู ลทรัพยากรบุคคลที่มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน (ระดับชานาญ
การพิเศษ) (กลุ่มทะเบียนประวัตแิ ละบาเหน็จ
ความชอบ) (7)

น้อย
กว่า
80

80

85

90

95 100 50
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มิติ

เป้าประสงค์ (CSF)

3. ประสิทธิผล 5. มี การพัฒนา
ของการบริหาร บุคลากรทุกสายงานให้
ทรัพยากรบุคคล มี ความรู้ ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะ
ทางด้าน
การสหกรณ์

6. มี ระบบการจัดการ
ความรู้และส่งเสริมให้
เกิดบรรยากาศการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
7. พัฒนาระบบ
ประเมิ นผลการปฏิบัติ
ราชการ
ให้มีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส

แผนงาน/โครงการ

นา้ หนัก

ระดับเป้าหมาย

KPI
1

2

3

4

5

KPIs CSFs

7. พัฒนาบุคลากรทุกสายงาน 3.1 ร้อยละความพึงพอใจที่มีตอ่ การพัฒนา
ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ (สทส.) (8)
และสมรรถนะทางด้านการ
สหกรณ์

60

65

70

75

80

25

8. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
พ.ศ. 2560 – 2564

3.2 ร้อยละของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรม(สทส.) (9)

35

40

45

50

55

25

9. จัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคล (IDP)

3.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (IDP) (สทส.)
(10)
3.4 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กพร.) (11)

50

60

65

70

75

80

25

10. การสร้างจิตสานึกในการ
ให้บริการของบุคลากรกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
11. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3.5 ร้อยละบุคลากรของหน่วยงานมี ความรู้เพิม่ ขึ้น
(สทส.) (12)

65

70

75

80

๘๕

25

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

100 25

3.6 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงหลักเกณฑ์
12. การปรับปรุงหลักเกณฑ์
การประเมิ นผลการปฏิบัตริ าชการ การประเมิ นผลการปฏิบัตริ าชการ
(กลุ่มทะเบียนประวัตแิ ละบาเหน็จความชอบ) (13)

๑

๒

๓

๔

๕

100 25

หมายเหตุ
มิติ

25
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มิติ

4. ความพร้อมรับ
ผิดด้านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล

เป้าประสงค์ (CSF)

แผนงาน/โครงการ

8. มี การสื่อสาร
นโยบายหลักเกณฑ์หรือ
แนวทางด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

13. การถ่ายทอดสื่อสารเพือ่
ความเข้าใจนโยบาย หลักเกณฑ์
หรือแนวทางด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

9. มี ระบบการรับฟัง
และการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ

14. พัฒนาระบบการรับฟังและ 4.2 ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการเรื่อง
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ร้องเรียนกรณีที่มีผู้ร้องเรียนโดยตรงและบัตรสนเท่ห์
(กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม) (15)

10. มี การส่งเสริมให้
บุคลากร
มี คณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัตงิ าน

ระดับเป้าหมาย

KPI

4.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการรับรู้
นโยบาย หลักเกณฑ์หรือแนวทางด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในระดับดีมากขึ้นไป (ทุกกลุ่มงาน
กองการเจ้าหน้าที)่ (14)

นา้ หนัก

1

2

3

4

5

KPIs CSFs

60

65

70

75

80

100

หมายเหตุ
มิติ

25
80

85

90

95

๑๐๐ 35

30

15. โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้กบั
บุคลากรทุกระดับ
16. โครงการพัฒนาบุคลากรให้
มี ความรู้ดา้ นกฎหมาย ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

4.3 ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินการเรื่อง
ร้องเรียนกรณีป.ป.ช., ป.ป.ท., สตง.ชี้มูลกล่าวหาว่า
ทุจริต ประพฤติมิชอบต่อหน้าที่
(กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม) (16)
4.4 ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินการเรื่อง
ร้องเรียน กรณีทุจริตต่อหน้าที่
(กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม) (17)

60

70

80

90

๑๐๐ 35

80

85

90

95

๑๐๐ 30

4.5 ร้อยละความสาเร็จของคนที่เข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
(กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม) (18)
4.6 ร้อยละความสาเร็จในการจัดโครงการเพือ่ ให้
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ดา้ นกฎหมาย
(กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม) (19)
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มิติ

5. คุณภาพชีวติ
และความสมดุล
ของชีวติ และการ
ทางาน

เป้าประสงค์ (CSF)

แผนงาน/โครงการ

ระดับเป้าหมาย

KPI

นา้ หนัก

1

2

3

4

5

KPIs CSFs

11. มี การพัฒนาและ 17. สถานที่ทางานน่าอยู่
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม น่าทางาน
การทางาน

5.1 ค่าเฉลี่ยของทุกหน่วยงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของโครงการที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน
(กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สมั พันธ์) (20)
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12. มี ปัจจัยที่สง่ ผลต่อ 18. เสริมสร้างคุณภาพชีวติ
ความผาสุกและความ เพือ่ คุณภาพงาน
ผูกพันของบุคลากรใน
องค์กร
19. การยกย่องชมเชยบุคลากร

5.2 ร้อยละความสาเร็จของการจัดกิจการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวติ เพือ่ คุณภาพงาน (กลุ่มสวัสดิการและ
เจ้าหน้าที่สมั พันธ์) (21)
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5.3 ระดับความสาเร็จของบุคลากรกรมส่งเสริม
สหกรณ์ที่ปฏิบัตงิ านด้วยความทุ่มเท เสียสละ ซื่อสัตย์
สุจริต อุทิศตนให้กบั งานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
(กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากาลัง) (22)
20. การเสริมสร้างความผูกพัน 5.4 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
ของบุคลากรต่อองค์กร
เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
(กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สมั พันธ์) (23)
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คะแนน HR Scorecard (เต็ม 100 คะแนน)
รวมทังสิ น 5 มิติ 12 CSF 20 แผนงาน/โครงการ 23 ตัวชีวัด

มิติ
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หมายเหตุ

