แผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 (ฉบับปรับปรุงใหม)
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วิสัยทัศน
เพิ่มพื้นที่ปาอนุรักษใหไดรอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ภายในป พ.ศ. 2569
พันธกิจ
1. อนุรักษ คุมครอง และฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา
2. วิจัย พัฒนา และใหบริการดานวิชาการ
3. บริหารจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยการมีสวนรวม บนพื้นฐาน
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. สงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. พัฒนาและสงเสริมระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได
2. พัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพใหครอบคลุมทุกสายงาน
3. พัฒนาโครงสรางและอัตรากําลังใหสอดคลองและเหมาะสมกับภารกิจขององคกร
4. พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตใหสอดคลองและเหมาะสมกับความตองการของบุคลากรในหนวยงาน
5. สรางเสริมวัฒนธรรมและคานิยมองคกร
6. พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศใหมีความทันสมัย
7. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
และภารกิจขององคกร

มิติ
เปาประสงคเชิงกลยุทธ
ตัวชี้วัด (KPIs)
แผนงาน/โครงการ
มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 1. มีโครงสรางและอัตรากําลังที่สอดคลอง ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและปรับปรุง โครงการพัฒนา และปรับปรุง
และเหมาะสมกับภารกิจของกรมอุทยานฯ โครงสรางและอัตรากําลัง
โครงสรางและอัตรากําลัง
1. แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน
ดําเนินการ
2. ศึกษา วิเคราะห ทบทวนขอมูลตางๆ
3. จัดทํารางโครงสรางและอัตรากําลัง
4. สํารวจ/ประชาพิจารณ รางโครงสราง
5. เสนอผูมีอํานาจใหความเห็นชอบ และ
ประกาศใช
หนา 1

ผูรับผิดชอบ
1. กลุมพัฒนาระบบบริหาร
2. สวนการเจาหนาที่
สํานักบริหารงานกลาง

มิติ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ
2. บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่เหมาะสม สอดคลองกับยุทธศาสตร
และภารกิจของกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช

ตัวชี้วัด (KPIs)
แผนงาน/โครงการ
1. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
โครงการคัดเลือกขาราชการเพื่อ
คัดเลือกขาราชการเพื่อเขาสูระบบขาราชการ เขาสูระบบขาราชการผูมี
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหา
และคัดเลือกขาราชการเพื่อเขาสูระบบ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง และพิจารณา
กรอบการสั่งสมประสบการณในภาพรวม
และรายบุคคลของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
พรอมทั้งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํากรอบ
การสั่งสมประสบการณในภาพรวมของ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
สําหรับขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
2. คัดเลือกขาราชการเขาสูระบบขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
3. คําสั่งใหขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
ไปปฏิบัติราชการ
4. พัฒนาขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงตาม
กรอบการสั่งสมประสบการณ
5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง

หนา 2

ผูรับผิดชอบ
ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
สวนการเจาหนาที่
สํานักบริหารงานกลาง

มิติ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัด (KPIs)
2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
1. มีการจัดตั้งคณะทํางานและ
ตรวจสอบแผนการดําเนินงานและ
งบประมาณ พรอมทั้งมีการจัดเตรียมขอมูล
เอกสาร และสื่อประกอบการฝกอบรม
การกลั่นกรอง ผูเขาฝกอบรม
การประสานงานวิทยากร
การจัดเตรียมสถานที่และองคประกอบอื่นๆ
ตามโครงการ/หลักสูตรที่กําหนด
2. มีการขออนุมัติการจัดฝกอบรม ประชุม
สัมมนา การเชิญวิทยากร
และแจงผูเขารวมโครงการกอน
การดําเนินการอยางนอย 7 วันทําการ
3. ดําเนินการจัดฝกอบรม ประชุม สัมมนา
ไดตามแผนที่กําหนด และเปนไปตาม
หลักการประกันคุณภาพการฝกอบรม
มีการจัดทํารายงานผลการประเมินโครงการ
ตามกรอบเวลาที่กําหนด
และบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ

หนา 3

แผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช

ผูรับผิดชอบ
สวนฝกอบรม
สํานักบริหารงานกลาง

มิติ

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

3. มีระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด (KPIs)
แผนงาน/โครงการ
4. มีการจัดทํารายงานวิเคราะห
โครงการ การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ความคุมคาของโครงการ
นําเสนอผูบังคับบัญชาขององคกร
5. มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูของคณะทํางาน และทําการ
ปรับปรุงหลักสูตร โครงการ นําเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฝกอบรม
1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูล โครงการจัดทําฐานขอมูล
ทรัพยากรบุคคลสําหรับผูบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสําหรับผูบริหาร
1. ศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูล
(EIS)
ทรัพยากรบุคคล และวิเคราะห ออกแบบ
ระบบฐานขอมูล
2. เตรียมขอมูลกรอบโครงสรางและ
ขอมูลประวัติขาราชการ และพัฒนา
ระบบฐานขอมูลเชื่อมโยงกับ DPIS
3. นําเขาขอมูลประวัติบุคคลในระบบ
ฐานขอมูล และตรวจสอบความถูกตอง
4. จัดทําแนวทางการใชงานระบบฐานขอมูล
5. เริ่มใชระบบฐานขอมูล

หนา 4

ผูรับผิดชอบ

ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
สวนการเจาหนาที่
สํานักบริหารงานกลาง

มิติ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัด (KPIs)
แผนงาน/โครงการ
2. ระดับความสําเร็จโครงการพัฒนาระบบ โครงการพัฒนาระบบจัดการ
จัดการองคความรูกลาง
องคความรูกลาง
1. สามารถสราง/แสวงหาความรู
และจัดการความรูใหเปนระบบ
2. สามารถประมวลผลและกลั่นกรอง
องคความรูแลวเสร็จ
3. สามารถเขาถึงองคความรูได
(เผยแพรองคความรูใหกับประชาชนทั่วไป
ผานสื่อออนไลน)
4. สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู
(เปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปสามารถ
แลกเปลี่ยนขอมูลการเรียนรูจากองคความรูได
ตัวอยางเชน สามารถใสความคิดเห็นเพิ่มเติม)
5. ประเมินผลและมีรายงานผลการดําเนินการ
จัดการองคความรูใหผูบริหารทราบ

หนา 5

ผูรับผิดชอบ
1. ศูนยสารสนเทศ
สํานักแผนงานและสารสนเทศ
2. คณะทํางานการจัดการ
ความรู (KM) ของอส.

มิติ
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เปาประสงคเชิงกลยุทธ
4. มีเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
ที่สามารถนําไปปฏิบัติครอบคลุมทุกสายงาน
7. บุคลากรไดรับการแตงตั้งโยกยาย
อยางเปนธรรม โปรงใสและตรวจสอบได

ตัวชี้วัด (KPIs)
แผนงาน/โครงการ
ระดับความสําเร็จในการกําหนดเสนทาง
โครงการจัดทําเสนทางความ
ความกาวหนาในสายอาชีพ
กาวหนาในสายงาน
1. แตงตั้งคณะทํางานจัดทําเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ
2. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานองคการเพื่อ
เลือกตําแหนงเปาหมายในสายงานนํารอง
ในการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสาย
อาชีพ
3. การจัดทําเสนทางความกาวหนาใน
สายอาชีพ พรอมรายละเอียดกรอบสั่งสม
ประสบการณในสายงานและการเขาสู
ตําแหนง
4. สํารวจ/ประชาพิจารณ รางเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ
5. เสนอผูมีอํานาจลงนามใหความเห็นชอบ
และประกาศใช

หนา 6

ผูรับผิดชอบ
1. ฝายสรรหาและบรรจุ
แตงตั้ง สวนการเจาหนาที่
สํานักบริหารงานกลาง
2. กลุมระบบงานและ
อัตรากําลัง สวนการเจาหนาที่
สํานักบริหารงานกลาง

มิติ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ
ตัวชี้วัด (KPIs)
แผนงาน/โครงการ
5. มีระบบการบริหารผลงานในการประเมิน ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงและ
โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ผลงานและเลื่อนเงินเดือนที่ยึดหลักผลงาน พัฒนาระบบบริหารผลงาน
ระบบบริหารผลงาน
และเปนธรรม
1. รวบรวมประเด็นปญหาและอุปสรรค
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณา
แนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3. เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ พิจารณา
ทบทวนหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
4. เสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณา
อนุมัติ
5. แจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการให
หนวยงานในสังกัดทราบและปฏิบัติ พรอมทั้ง
ติดตามและประเมินผล
6. บุคลากรมีการเรียนรูและพัฒนาอยาง ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู
โครงการการจัดการความรู
ตอเนื่อง
1. แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน
2. ประชุมจัดทําโครงการ KM
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. รวบรวมองคความรูเขาระบบ KM กลาง
5. รายงานผลการดําเนินงาน พรอมจัดทํา
คูมือปฏิบัติงาน
หนา 7

ผูรับผิดชอบ
ฝายทะบียนประวัติและ
บําเหน็จบํานาญ
สวนการเจาหนาที่
สํานักบริหารงานกลาง

1. กลุมพัฒนาระบบบริหาร
2. สวนฝกอบรม
สํานักบริหารงานกลาง
3. คณะทํางานการจัดการ
ความรู (KM) ของอส.

มิติ
มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

เปาประสงคเชิงกลยุทธ
7. บุคลากรไดรับการแตงตั้ง โยกยาย
อยางเปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได

ตัวชี้วัด (KPIs)
แผนงาน/โครงการ
1. รอยละของความเขาใจในงาน
โครงการสงเสริมคุณธรรม และ
ดานการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
จริยธรรม
ของผูเขารวมสัมมนา โครงการสัมมนา
เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมตาม
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
และโครงการประชาสัมพันธ เผยแพร
รณรงค เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
การปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ดังนี้
1. รอยละ 0 – 19.99 ระดับต่ํามาก
2. รอยละ 20 – 39.99 ระดับต่ํา
3. รอยละ 40 – 59.99 ระดับปานกลาง
4. รอยละ 60 – 79.99 ระดับสูง
5. รอยละ 80 – 100 ระดับสูงมาก
2. รอยละของระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใส ในการดําเนินงานของ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดังนี้
1. รอยละ 0 – 19.99 ระดับต่ํามาก
2. รอยละ 20 – 39.99 ระดับต่ํา
3. รอยละ 40 – 59.99 ระดับปานกลาง
4. รอยละ 60 – 79.99 ระดับสูง
5. รอยละ 80 – 100 ระดับสูงมาก

หนา 8

ผูรับผิดชอบ
กลุมงานคุมครองจริยธรรม
(กลุมเสริมสรางวินัย
สวนการเจาหนาที)่

มิติ
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุล
ระหวางชีวิตกับการทํางาน

เปาประสงคเชิงกลยุทธ
8. มีวัฒนธรรมและคานิยมที่สนับสนุน
ภารกิจของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช

9. บุคลากรไดรับการสงเสริม พัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม สอดคลองกับ
ภารกิจและตรงกับความตองการ

ตัวชี้วัด (KPIs)
1. ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางและ
เผยแพรวัฒนธรรมและคานิยมหลักของ
องคการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน
2. จัดประชุมเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
วัฒนธรรมและคานิยมหลักขององคการ
พรอมกําหนดมาตรการสงเสริมนําสู
การปฏิบัติ
3. สํารวจ/ประชาพิจารณรางวัฒนธรรม
และคานิยมหลัก
4. เสนอผูบริหารใหเห็นชอบ
5. ประกาศใช ติดตาม สงเสริม
2. รอยละของบุคลากรที่รับทราบวัฒนธรรม
และคานิยมหลักขององคการ
1. รอยละ 40
2. รอยละ 50
3. รอยละ 60
4. รอยละ 70
5. รอยละ 80
ระดับความสําเร็จในการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร
1. แตงตั้งคณะทํางาน
2. สํารวจความตองการของบุคลากร
หนา 9

แผนงาน/โครงการ
โครงการเสริมสรางและเผยแพร
วัฒนธรรมและคานิยมของ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช

ผูรับผิดชอบ
1. กลุมพัฒนาระบบบริหาร
2. สวนประชาสัมพันธ
และเผยแพร
สํานักบริหารงานกลาง
3. ศูนยสารสนเทศ
สํานักแผนงานและสารสนเทศ

โครงการพัฒนาและสงเสริม
คุณภาพชีวิต

ฝายสวัสดิการและเจาหนาที่
สัมพันธ
สวนการเจาหนาที่

มิติ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัด (KPIs)
เพื่อกําหนดปจจัยที่มีผลตอความผาสุก
และความพึงพอใจของบุคลากร
3. จัดลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผล
ตอความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
พรอมทั้งทําแผนสรางความผาสุกและความ
พึงพอใจของบุคลากร
4. ขอความเห็นชอบผูบริหารและ
ดําเนินการตามแผน
5. ติดตาม/ประเมิน/สํารวจความพึงพอใจ
ของบุคลากร

หนา 10

แผนงาน/โครงการ

ผูรับผิดชอบ

