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การพัฒนาสมรรถนะ
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ในระดับจังหวัด
กรณีตัวอย่าง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
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การพัฒนาสมรรถนะระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นโครงการที่
จังหวัดแพร่ได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดตามนโยบาย
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 4 ของจังหวัดแพร่: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยได้
กำหนดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2551 ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามกลยุทธ์  2 เรื่อง คือ การพัฒนาประสิทธิภาพ
ศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรทุกช่วงวัยและทุกอาชีพ
และคุ้มครองดูแลและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้เป็นธรรมอย่างทั่วถึงและ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ อยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรี
จังหวัดแพร่จึงได้คัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยงานนำร่อง
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดแพร่ โดยสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดแพร่จัดทำโครงการพัฒนาองค์กรแห่งความเป็นเลิศ โดยยึดหลักการ 3 ข้อ คือ
1) การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development) 2) การเสริมสร้างศักยภาพ
ความสามารถหลักให้อยู่กับองค์กรมากที่สุด (Capital Organization Development)
และ 3) การพยายามรักษาความสามารถหลักให้อยู่กับองค์กรให้มากที่สุด (Talent
Management) โดยได้นำมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR
Scorecard) มาใช้ในการประเมินสถานภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
และจัดทำแผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ.2551
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แนวทางการดำเนิการของจ.แพร่/2550-2554

ส่วนราชการต่างๆจัดทำแผนปฏิบัติการ

2552-2554

ติดตามผลดำเนินงาน
ดำเนินการตามแผน
สสจ.แพร่เป็นหน่วยงานนำร่อง

2551

ทุกส่วนราชการร่วมจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารฯ
ผู้ว่าฯประกาศนโยบาย
หัวหน้าส่วนราชการร่วมลงนาม MOU
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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ (สสจ.แพร่) ประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอ  
โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน และสถานีอนามัย มีบุคลากรรวม 1,371 คน
ซึ่งมีหน่วยงานการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และ
มีหน่วยงานพัฒนาบุคลากรทำหน้าที่ด้านการพัฒนาบุคลากร ทั้งสองหน่วยงานเป็น
หน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล นอกจากการที่สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแพร่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานนำร่องตามแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดแล้ว ยังมีแผนงานด้านการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำแผน
การดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดแพร่ขึ้นเพื่อตอบสนองเป้าประสงค์ของทั้งสองหน่วยงาน และเพื่อพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลทีส่ ง่ เสริมการบรรลุความสำเร็จตามยุทธศาสตร์พฒ
ั นาสาธารณสุข
จังหวัดแพร่ที่ 4: บริหารจัดการและพัฒนากำลังคน และส่งผลต่อความสำเร็จตาม
วิสัยทัศน์คือ “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่เป็นองค์กรธรรมาภิบาล แห่งการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาเมืองแพร่สู่สุขภาพ”
การดำเนินงานเพือ่ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ สสจ. แพร่ ได้เริม่
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลนับตั้งปี พ.ศ.2548   โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้าน  
ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในองค์กร
มีสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน หลังจากได้รบั มอบหมายตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
และจังหวัดแพร่   สสจ.แพร่จึงได้นำแนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานความสำเร็จด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) มาใช้ในการประเมินสถานภาพการบริหาร
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ทรัพยากรบุคคล และจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สสจ.แพร่
ประจำปี พ.ศ. 2551 ขึน้ ผลการประเมินสถานภาพก่อนการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล พบว่ามีระดับคะแนนร้อยละ 60.22 หรือจัดอยู่ในกลุ่มที่ประสบความสำเร็จด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลบางส่วน โดยมีคะแนนในมิติที่ 3 ประสิทธิผลด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคลน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับคะแนนประเมินในมิติอื่นๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
สสจ.แพร่ มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะปานกลาง
จากผลการวิเคราะห์พบว่า สาเหตุทท่ี ำให้สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
มีคะแนนไม่สูงนั้น เกิดจากขาดการสื่อสารให้บุคลากรทราบ รวมทั้งการสร้างความ
เข้าใจต่อนโยบาย ทัง้ ทีบ่ างเรือ่ งมีการดำเนินการและมีนโยบายทีช่ ดั เจนอยูแ่ ล้ว ผลการ
ประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สสจ.แพร่ ยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่จำเป็นต้องพัฒนา ได้แก่ อัตรากำลังคนที่ ไม่เพียงพอ
การรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง เช่น แพทย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่บางตำแหน่งงาน การ
ร้องเรียนด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งไม่มี
การบูรณาการทั้งงานและคน ส่งผลให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการดำเนินงาน ความ
ไม่พึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น
นอกจาก สสจ.แพร่ได้จดั ทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเองแล้ว
ยั ง ได้ ข ยายผลการพั ฒ นาระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลไปยั ง โรงพยาบาลและ
สาธารณสุขอำเภอในสังกัด โดยจัดทำข้อตกลงในการดำเนินการระหว่างนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดแพร่ กับผู้บริหารของโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ เพื่อประกาศนโยบาย
และแสดงถึงความพร้อมใจมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงานในสังกัด โดยผู้บริหารและคณะทำงานได้มีการติดตามประเมินผล จัดให้มี
การประกวดผลงานที ่ ป ระสบความสำเร็ จ และแลกเปลี ่ ย นความรู ้ ด ้ า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล
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สสจ.แพร่ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน โดยกำหนดให้มีผลลัพธ์ทั้ง 5 มิติ คือ
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ผลลัพธ์ที่คาดหวังตามมิติที่ 1-5 ของ สสจ.แพร่
มิติที่ 1

มิติที่ 3

มิติที่ 4

- รับผิดชอบต่อการ
ตัดสินใจ และผลการ
ตัดสินใจด้านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล โดยคำนึงถึง
- มีระบบฐานข้อมูล - ความพึงพอใจของ หลักความสามารถ
บุคลากรต่อนโยบาย ผลงาน คุณธรรม
ด้านการบริหาร
แผนงาน โครงการ นิติธรรม
ทรัพยากรบุคคล
ที่ถูกต้อง เที่ยงตรง และมาตรการด้าน
- มีความโปร่งใส
- มีแผนอัตรากำลัง ทันสมัย
การบริหาร
ทุกกระบวนการของ
แผนพัฒนาบุคลากร
ทรัพยากรบุคคล
การบริหาร
และแผนพัฒนา
- มีการนำเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสาร
- การสนับสนุนให้เกิด ทรัพยากรบุคคล
และเทคโนโลยี
สนเทศที่สอด
การเรียนรู้และพัฒนา
สารสนเทศมาใช้
คล้องยุทธศาสตร์
ในกระบวนการบริหาร อย่างต่อเนื่อง
หน่วยงาน
รวมทั้งส่งเสริมให้
ทรัพยากรบุคคล
มีการแบ่งปันและ
- มีตัวชี้วัดความ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
สำเร็จของการ
ข่าวสารและความรู้
บริหารทรัพยากร
บุคคล
- มีระบบบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน
ที่เน้นประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
- ผู้บริหารระดับสูง
ของหน่วยงาน
กำหนดทิศทาง
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ชัดเจน
และมีการติดตาม
ประเมินผล
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มิติที่ 2
- กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
มีความถูกต้อง
ทันเวลา

- การรักษาข้าราชการ
และผู้ปฏิบัติงานที่
จำเป็นต่อการบรรลุ
ยุทธศาสตร์

มิติที่ 5
- ข้าราชการมีความ
พึงพอใจต่อสภาพ
แวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน
- มีการจัดสวัสดิการ
หรือสิ่งอำนวย
ความสะดวกเพิ่มเติม
ที่ไม่ใช่สวัสดิการ
ภาคบังคับ
ตามความเหมาะสม
- มีการส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างฝ่ายบริหาร
ผู้บริหาร และบุคลากร
ในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามแผนกลยุทธก์ ารบริหารทรัพยากรบุคคลของ สสจ.แพร่ ได้ดำเนินการ
ทั้ง 5 มิติ คือ
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ สสจ.ดำเนินการประกาศนโยบาย
และชี้แจงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลให้หน่วยงานระดับ
อำเภอ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
กำหนดแนวทาง และตัวชี้วัดในการดำเนินการทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และกำหนด
ให้หน่วยงานระดับอำเภอจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงาน การดำเนินการดังกล่าวส่งผลต่อความสำเร็จทำให้สสจ.แพร่
มีนโยบายและมาตรการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนต่อการบรรลุวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานมีการบริหารกำลังคนให้มีขนาดที่เหมาะสมตามเกณฑ์
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GIS (Geographic Information System) รวมทั้งมีการรักษากลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มี
สมรรถนะสูง ด้วยการพัฒนากลุ่มดังกล่าวเป็นการเฉพาะ และมีแผนพัฒนาบุคลากร
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.แพร่ดำเนินการ
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลโดยงานการเจ้าหน้าที่ ใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล
ส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข(PIS: Personel Information System) และงาน
พัฒนาบุคลากรได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านพัฒนาบุคลากรให้เชื่อมโยงกับโปรแกรม
บริหารงานบุคคล ทำให้มีสสจ.แพร่มีฐานข้อมูลสำหรับประกอบการวางแผน วิเคราะห์
และตัดสินใจในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถประมวลผลได้ทั้งใน
ระดับอำเภอ และจังหวัด รวมทัง้ มีการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในเวบไซต์ ซึ่งทำให้สะดวกในการป้อนข้อมูลเป็นจังหวัดแรกของกระทรวงสาธารณสุข
มิติที่ 3 ประสิทธิผลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.แพร่ได้จัดทำ
สมรรถนะประจำหน่วยงานและจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร โดยแบ่งการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ พัฒนาสมรรถนะรายบุคคล พัฒนา
สมรรถนะภาพรวมของหน่วยงานระดับอำเภอ และพัฒนาสมรรถนะภาพรวมระดับ
จังหวัด รวบรวมและเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
รูปแบบต่างๆ จัดประกวดผลการดำเนินงานด้าน HR และเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ น HR
รวมทั้งประกวดผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้ชื่อ “HR Forum 2008: สสจ.แพร่
55 ปี ทำดีเพื่อพ่อ” กำหนดบุคลากรที่เป็นผู้มีสมรรถนะสูงนำร่อง จำนวน 5 กลุ่มงาน
การดำเนินงานในมิตนิ ้ี ส่งผลให้สสจ.แพร่มกี ารพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน
(Performance Management) พัฒนาหน่วยงานให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ เช่น จัดทำคู่มือการบันทึก
ผลงาน KM Corner เวปบอร์ด มุมการจัดการความรูใ้ นเวบไซต์ แผ่นโปสเตอร์สำหรับ
เผยแพร่องค์ความรูใ้ หม่ จัดเวทีประกวด แลกเปลีย่ นความรู้ และ ประกวดผลงานผูบ้ ริหาร
ทรัพยากรบุคคลดีเด่นจังหวัดแพร่ ทำให้บุคลากรทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ
มีความรู้ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้นและเห็นความสำคัญของการพัฒนาในเรื่อง
ดังกล่าว นอกจากนี้ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของข้าราชการต่อนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอยู่ในระดับดี คือ 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.แพร่ ร่วมกับ
สำนักงาน ก.พ. จัดอบรมหลักสูตร “HR Risk Management” ให้แก่ผู้บริหารหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ชี้แจงกฎระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงานระดับอำเภอทุกแห่งและพัฒนา
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนระดับให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคล
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการทำงาน สสจ.แพร่ได้
กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เกิดความ
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สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และสำรวจความต้องการของบุคลากรต่อระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการต่างๆ โดยได้นำข้อมูลมาประกอบการวางแผน
พัฒนาคุณภาพชีวิต/ความสมดุลของชีวิตและการทำงาน จัดกิจกรรม Coffee Talk
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน และเป็น
ช่องทางหนึ่งในการสื่อสารแลกเปลี่ยนปัญหา/แนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆขององค์กร
จัดทำสาส์น สสจ.แพร่/วารสาร ฅน สสจ.แพร เป็นช่องทางการสื่อสารแบบ Informal
ในการเชื่อมความสัมพันธ์ และลดช่องว่างระหว่างบุคลากรในองค์กร จัดสวัสดิการ
ให้แก่บคุ ลากรตามความจำเป็น เช่น โรงพยาบาลทีห่ า่ งไกลจัดรถรับ-ส่งบุคลากร ระหว่าง
ทีพ่ กั และโรงพยาบาล เช่น รพ.สอง ลอง วังชิน้ ร้องกวาง ประกวดคนดีศรีสาธารณสุข
แพร่ ผลสำเร็จทำให้บคุ ลากรสาธารณสุขมีขวัญกำลังใจทีด่ ี และจากผลการสำรวจความ
พึงพอใจนัน้ พบว่าร้อยละ 99.95 ของจำนวนบุคลากรมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
ในการทำงานที่ระดับคะแนน 3-5
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จากการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ทง้ั 5 มิติ ส่งผลให้สสจ.แพร่มคี ะแนนการ
ประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภายหลังการดำเนินงานเปรียบเทียบ
กับคะแนนการประเมินก่อนการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60.22 เป็นร้อยละ 86
สะท้อนว่า สสจ.แพร่มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง จัดในกลุ่มที่
ประสบความสำเร็จ (โดยใช้วิธีประเมินตาม HR Scorecard) นอกจากนี้ยังส่งกระทบ
เชิงบวกด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ฝ่ายบริหารทัว่ ไปปรับเปลีย่ นการทำงานมุง่ เน้น
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ทำให้เกิดการบูรณาการ
และการทำงานเป็นทีมระหว่างฝ่ายบริหารทัว่ ไป และงานพัฒนาบุคลากร ทำให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
สสจ.แพร่เผชิญปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ คือ คณะทำงานที่มาจาก
ตำแหน่งงานไม่สามารถสนับสนุนและร่วมดำเนินการได้เต็มที่ ส่งผลให้การดำเนินการ
ล่าช้า บุคลากรจากงานการเจ้าหน้าที่ทำงานในลักษณะของงานประจำมานานทำให้
ขาดความรูแ้ ละเทคนิคในเชิงวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่อย่างเพียงพอ
อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สสจ.แพร่
เกิดจากการสนับสนุน การเอาใจใส่อย่างจริงจัง และการให้อิสระในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสูงสุด การคัดเลือกผูท้ ม่ี สี มรรถนะ และความพร้อมทัง้ ด้านความรู้ ความสามารถ
มีทัศนคติเชิงบวก การประสานงาน และความรับผิดชอบในการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน โดยคัดเลือกจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัด และ
ในหน่วยงานเพื่อร่วมกันดำเนินงาน ความเข้มแข็ง และการทำงานเป็นทีมของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทัง้ การมีสว่ นร่วมของบุคลากร บทบาท
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ของฝ่ายพัฒนาบุคลากรร่วมกับงานการเจ้าหน้าที่ และระบบพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลที่สนับสนุนการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
สสจ.แพร่กำหนดแนวทางการดำเนินการในอนาคตเพื่อพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
- วัดผลในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดตัวชีว้ ดั
เชิงคุณภาพเพิ่มขึ้น
- จัดทำกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ครอบคลุมทุกมิตแิ ละหาผูน้ ำความรู้
(Knowledge Carrier )ในแต่ละกระบวนงานเพื่อนำมาจัดการความรู้
- พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึดหลักผลงาน และหลักสมรรถนะ ซึ่งนำผลมาใช้ประกอบการจัดสรรสิ่งจูงใจ
- ประสานงานกับกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานจังหวัดแพร่ เพื่อ
ขยายผลอย่างเป็นระบบไปยังส่วนราชการอื่นในจังหวัดแพร่
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประกวดผลงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาเป็นนวัตกรรมด้านบริหารทรัพยากร
บุคคลต่อไป
ผลสำเร็จตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสสจ.แพร่ ได้สะท้อน
ให้เห็นถึงความสำเร็จในระดับต้นที่นำแนวทางตามมาตรฐานความสำเร็จด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ไปใช้โดยทำให้เกิดความสมดุลทั้ง 5 มิติ
ในระยะเวลาอันสั้น ส่งผลทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
ผลลัพธ์ที่สสจ.แพร่กำหนดไว้ และยังได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานในอนาคตเพื่อ
ให้การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
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