เอกสารสรุ ป
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoP)
เรื อง
การนําแผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคล สป.มท.
ไปสู่ การปฏิบตั ิ
11 สิ งหาคม 2553
องค์ความรู ้ที 3 การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ด้านการนําแผนกลยุทธ์การบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล สป. มท. ไปสู่ การปฏิบตั ิ
ชัจจ์ ชนันต์ ธรรมจินดา
กลุ่มงานวางแผนอัตรากําลัง กองการเจ้ าหน้ าที
สํ านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

การนําแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไปสู่ การปฏิบัติ
กองการเจ้าหน้าที สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลของสป. มท.
การกําหนดแผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคลของส่ วนราชการ เป็ นไปตามรหัส SP 3 หมวด 2 การวางแผน
ยุทธศาสตร์ ของตัวชีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ งสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กาํ หนดแผน
กลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคลของสป. มท. พ.ศ. 2551-2554 ไว้แล้ว แผนฯดังกล่าวมีกลยุทธ์ดา้ นต่างๆประกอบด้วย
1. การกําหนดนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล
2. การมีระบบบุคลากรทีมีความสําคัญต่อความสําเร็ จตามยุทธศาสตร์ / ภารกิจ
3. การวางแผนและบริ หารอัตรากําลัง
4. การเพิมประสิ ทธิ ภาพการบริ หารทรัพยากรบุคคล
5. การส่ งเสริ มวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลัก
6. การพัฒนาเกณฑ์และเครื องมือประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
7. การกําหนดกรอบสมรรถนะข้าราชการ สป.
8. การส่ งเสริ มความพร้อมรับผิดด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล
9. การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ สป.
เกณฑ์ ประเมินประสิ ทธิผลแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล
เกณฑ์ประเมินประสิ ทธิ ผลแผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ มีดงั นี
1. ตอบสนองความจําเป็ นขององค์กรได้อย่างน่าพอใจ
2. สังเคราะห์กลยุทธ์จากการผลศึกษาวิเคราะห์ทีละเอียดถีถ้วน ไม่ใช่เป็ นแค่ความปรารถนา
3. กลยุทธ์ทีกําหนด สามารถแปลงไปสู่ การปฏิบตั ิได้ ตลอดจนสามารถคาดการณ์ได้ถึงสิ งทีจําเป็ นต้องปฏิบตั ิ รวมทัง
ปั ญหาทีอาจจะเกิดขึนในอนาคตได้

-24. กลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์อืนๆในแผนฯเดียวกัน
5. มีการพิจารณาถึงความจําเป็ นต่างๆของผูบ้ ริ หารระดับกอง/ สํานัก ในสายงานหลัก
ตลอดจนบุคลากร และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
กล่าวโดยสรุ ป แผนกลยุทธ์การบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ทีดี ต้องเป็ นแผนทีทําให้บุคลากรรู ้สึกได้วา่
ตนเองมีคุณค่าต่อองค์กร ได้รับรู ้ภารกิจขององค์กร ได้รับรู ้ว่าตนเอง/ ทีมงาน มีส่วนอย่างไรต่อการขับเคลือนภารกิจขององค์กร
โดยทีแผนฯต้องแสดงให้ชดั ว่า สิ งทีบุคลากรรายบุคคล/ ทีมงาน จะต้องทํานันตรงกับกลยุทธ์ใด จะได้รับรางวัล ค่าตอบแทน
อย่างไร จะพัฒนาบุคลากรอย่างไร และบุคลากรจะก้าวหน้าเติบโตได้อย่างไร
กระบวนงานนําแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลของสป. มท.ไปสู่ การปฏิบัติ
ในการนําแผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคลของสป. มท. ไปสู่ การปฏิบตั ินนั กองการเจ้าหน้าที สป. ได้กาํ หนดแผน
กลยุทธ์การดําเนินงาน พ.ศ. 2552-2554 โดยกําหนดประเด็นหลัก 4 ประการ คือ
1.
2.
3.
4.

สร้างประสิ ทธิ ผลในการสนับสนุนภารกิจสป.มท. (มิติประสิ ทธิผล)
ส่ งเสริ มจรรยาข้าราชการและคุณภาพการให้บริ การ (มิติคุณภาพ)
เพิมประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน (มิติประสิ ทธิภาพ)
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้และพัฒนาองค์กร (มิติการเรี ยนรู ้และการพัฒนาองค์กร)

เมือกําหนดแผนดําเนินงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ขันตอนต่อไปคือการกําหนดแผนปฏิบตั ิการประจําปี
ซึ งเป็ นแผนรายปี ของกองการเจ้าหน้าที (ซึ งถ่ายทอดภารกิจจากแผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคล สป. และภารกิจตาม
คํารับรองของสป.มท. เฉพาะทีกองการเจ้าหน้าทีเป็ นเจ้าภาพรับผิดชอบ ซึ งนําไปกําหนดเป็ นตัวชีวัดระดับกอง (DPA: department
performance assessment) หลังจากนัน ทุกกลุ่มงานได้จดั ทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี ของกลุ่มงาน และกําหนดตัวชีวัดของกลุ่มงาน
(SPA: section performance assessment) เมือ่ได้แผนปฏิบตั ิการประจําปี ของกลุ่มงานแล้ว เจ้าหน้าทีแต่ละคนในแต่ละกลุ่มงานจึง
กําหนดตัวชีวัดรายบุคคลของตนเอง (IPA: individual performance assessment) ตามรอบการประเมินที1 (กันยายน 2552- มีนาคม
2553 ) และรอบการประเมินที2 (เมษายน- กันยายน 2553 ) ต่อไป
ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จในการนําแผนฯไปสู่ การปฏิบัติ
1. การสนับสนุ นและการติดตามให้ความสําคัญกับแผนฯ และการนําแผนฯไปสู่ การปฏิบตั ิจากผูบ้ ริ หารระดับสู งและ
ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที สป.
2. การยึดมัน (commitment) ต่อการดําเนินงานตามแผนฯ ของเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง
3. คุณภาพของแผนฯ (มีความสอดคล้อง(alignment) กับแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี / เป็ นแผนที
สามารถดําเนิ นการได้ (attainable) มีแนวทางติดตามและมีเกณฑ์การประเมินผลทีชัดเจน)

-34. มีการถ่ายทอดแผนไปสู่ ปฏิบตั ิ (deploy) อย่างเหมาะสม โดยถ่ายทอดเป้ าหมาย(cascading) จากระดับกองสู่ ระดับกลุ่ม
งาน และจากระดับกลุ่มงานสู่ ระดับบุคคล ตลอดจนมีการจัดหาและบริ หารจัดการทรัพยากรทีจําเป็ นต่อการดําเนินงาน
ตามแผนฯ
5. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามความจําเป็ นให้สามารถดําเนิ นงานตามแผนฯ
6. มีการเชือมโยงผลการปฏิบตั ิงานตามกับการให้รางวัล ทังในรู ปแบบทีเป็ นเงิน เช่นเงินเดือน เงินรางวัล และรู ปแบบ
ทีไม่ใช่เงิน เช่น การยกย่องชมเชย
7. มีการทบทวนแผนฯ เมือสภาพแวดล้อมภายใน และ/หรื อภายนอก มีการเปลียนแปลง เพือวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ปรับเปลียนกลยุทธ์ และ/ หรื อ งาน/ โครงการ
8. มีการติดตาม และประเมินผลตามแผนฯ และนําผลไปเป็ นปั จจัยนําเข้าของกระบวนงานทบทวนแผนกลยุทธ์การ
บริ หารทรัพยากรบุคคล สป. มท. ต่อไป

------------------------------------------------------

