แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
จังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕
HR Scorecard

สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ ๐๕๕ ๒๕๘ ๐๕๐

สารบัญ
หน้า
บทที่ ๑ กรอบความคิดยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดพิษณุโลก
๑.๑ ที่มา/หลักการและเหตุผล
๑.๒ กรอบแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
มาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
๑.๓ ขั้นตอนดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

๑
1
2

บทที่ ๒ ประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดพิษณุโลก
๒.๑ สถานการณ์ปัจจุบันด้านโครงสร้างหน่วยงานและกำลังคนของจังหวัดพิษณุโลก
๒.๑.๑ โครงสร้างส่วนราชการ
๒.๑.๒ อัตรากำลังบุคลากร สังกัดบริหารส่วนภูมิภาค
๒.๑.๓ โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากร สังกัดบริหารส่วนภูมิภาค
๒.๒ ผลการสอบถามความคิดเห็นจากบุคลากรของจังหวัดพิษณุโลก
๒.๒.๑ ความพึงพอใจในระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๒.๒.๒ ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ
๒.๒.๓ จุดแข็ง จุดอ่อน
๒.๒.๔ วิสัยทัศน์/ค่านิยม

๕
๕
๕
๕
5
๖
๗
๘
๑๐
๑๒

บทที่ ๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
๓.๑ ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
๓.๒ ยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
บทที่ ๔ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔.๑ วิสัยทัศน์
๔.๒ พันธกิจ
๔.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
๔.๔ การกำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัด

๑๓
๑๓
๑๓

๔

๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๑๗

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔ ๑๙
แผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๕

๒๓

-1บทที่ ๑
กรอบความคิดยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดพิษณุโลก
๑.๑ ที่มา/หลักการและเหตุผล
๑.๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เห็ นชอบแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ซึ่งแผนดังกล่าวได้กำหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ออกได้เป็น ๔ ประการ ดังนี้
๑) ยกระดับ การให้ บ ริการและการทำงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของ
ประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
๒) ปรั บ รู ป แบบการทำงานให้ มี ลั ก ษณะเชิ ง บู ร ณาการ เกิ ด การแสวงหาความร่ ว มมื อ และ
สร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
๓) มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถ ในการเรียนรู้
คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ
๔) สร้ างระบบการกำกั บ ดู แ ลตนเองที่ ดี เกิ ด ความโปร่ งใส มั่ น ใจ และสามารถตรวจสอบได้
รวมทั้งทำให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม
๑.๑.๒ สำนั กงาน ก.พ. กำหนดให้ ส่ วนราชการและจังหวัด จะต้องจัดทำแผนกลยุท ธ์การบริห าร
ทรัพยากรบุคคล (Strategic Human Resource Management Plan) ซึ่งเป็นกระบวนการแรกที่สำคัญ ที่สุ ด
ในการสร้ างความสอดคล้ อ งเชิ งยุ ท ธศาสตร์ร ะหว่ างการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลกั บ เป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์
ของส่วนราชการและจังหวัด นอกจากนี้ การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลยังเป็นการเพิ่มบทบาท
ของงานบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลจากการมุ่ ง เน้ น เพี ย งงานประจำ (Routine Work) ที่ เป็ น งานในเชิ ง รั บ
มาเป็นการทำงานในเชิงรุก หาแนวทางปฏิบัติ และกิจกรรมที่จะช่วยให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ที่กำหนดไว้ โดยการกำหนดกลยุทธ์และการจัดลำดับ ความสำคัญของกิจกรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการวางแผน การจัดสรรทรัพยากร และงบประมาณด้านบุคคล
๑.๑.๓ จังหวัด พิษณุ โลกจึงจัดทำ “แผนกลยุทธ์ด้านการบริห ารทรัพยากรบุคคลจังหวัด พิษณุ โลก”
เพื่ อ กำหนดยุ ท ธศาสตร์ การบริ ห ารทรัพ ยากรบุ ค คลของจังหวัดให้ ส อดคล้ อ งและเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ยวกั บ
แผนปฏิบั ติราชการจังหวัด ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖5) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้ ครอบคลุ ม ๕ มิติ
ของมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) เพื่อเป็นแผนแม่บทให้ส่วนราชการ
ใช้เป็นกรอบและแนวทางการบริหารจัดการบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เกี่ยวกับวิธีคิด วิธีการทำงาน เสริมสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิ บั ติ ง านในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ จั ง ห วั ด ให้ ก้ า วไปสู่ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องจั ง ห วั ด พิ ษ ณุ โลก
“ศูนย์กลางความเจริญแห่งภูมิภาคที่มั่นคง สี่แยกอินโดจีน ประตูสู่ความมั่งคั่ง ประสานพลังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

พิษณุโลก “มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม”

-๒๑.๒ กรอบแนวทางการจั ด ทำแผนกลยุทธ์ การบริห ารทรัพ ยากรบุค คลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็ จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
สำนั กงาน ก.พ. ได้กำหนดกรอบมาตรฐานความสำเร็จ ๕ มิติ ที่ส่วนราชการและจังหวัดต้องบริห าร
ทรัพยากรบุคคลให้บรรลุ มีดังนี้
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการและจังหวัด มีแนวทางและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้
(ก) ส่วนราชการและจังหวัดมีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการและจังหวัดบรรลุพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(ข) ส่ว นราชการมีการวางแผนและบริห ารกำลั งคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณ ภาพ กล่าวคือ
“กำลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจำเป็นของส่วนราชการ
และจังหวัดทั้งในปัจจุ บัน และในอนาคต มีการวิเคราะห์ สภาพกำลั งคน (Workforce Analysis) สามารถระบุ
ช่องว่างด้านความต้องการกำลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว
(ค) ส่ ว นราชการและจั งหวัด มี น โยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้ านการบริห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ ดึ ง ดู ด ให้ ได้ ม าพั ฒ นาและรั ก ษาไว้ ซึ่ ง กลุ่ ม ข้ า ราชการและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ทั ก ษะ
หรื อสมรรถนะสู ง ซึ่งจำเป็ น ต่อความคงอยู่ และขีดความสามารถในการแข่งขัน ของส่ ว นราชการและจังหวัด
(Talent Management)
(ง) ส่วนราชการและจังหวัด มีแผนการสร้างและแผนการพัฒ นาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้ง
มีแผนสร้างความต่อเนื่ องในการบริ ห ารราชการ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการที่ผู้ น ำปฏิ บัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และสร้างแรงบั น ดาลใจให้ กับ ข้ าราชการและผู้ ป ฏิ บั ติ งาน ทั้ งในเรื่อ งของผลการปฏิ บั ติ งานและพฤติ ก รรม
ในการทำงาน
มิติ ที่ ๒ ประสิทธิภ าพของกระบวนการบริหารทรัพ ยากรบุ ค คล (HR Operational Efficiency)
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด (HR Transactional
Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) กิ จ กรรมและกระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของส่ ว นราชการและจั งหวั ด เช่ น
การสรรหาคั ด เลื อ ก การบรรจุ แ ต่ งตั้ ง การพั ฒ นา การเลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นตำแหน่ ง การโยกย้ าย และกิ จ กรรม
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)
(ข) ส่วนราชการและจังหวัดมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง
เที่ ย งตรง ทั น สมั ย และนำมาใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจและการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของส่ ว นราชการ
และจังหวัดได้จริง
(ค) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ต่องบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการและจังหวัด มีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity)
ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money)
(ง) มีการนำเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริหาร (HR Automation)

พิษณุโลก “มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม”

-๓มิติ ที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพ ยากรบุค คล (HRM Program Effectiveness) หมายถึง
นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้ านการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลของส่ ว นราชการและจั งหวั ด
ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้
(ก) การรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ข้ า ราชการและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านซึ่ ง จำเป็ น ต่ อ การบรรลุ เป้ า หมายพั น ธกิ จ
ของส่วนราชการของจังหวัด (Retention)
(ข) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ
และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด
(ค) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสารและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่ อ พั ฒ นา
ข้ า ราชการและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านให้ มี ทั ก ษะและสมรรถนะที่ จ ำเป็ น สำหรั บ การบรรลุ ภ ารกิ จ และเป้ า หมาย
ของส่วนราชการและจังหวัด
(ง) การมี ร ะบบการบริ ห ารผลงาน (Performance Management) ที่ เน้ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลและคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจำแนกความแตกต่างและจัดลำดั บ
ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออื่นได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ข้าราชการ
และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเข้ า ใจถึ ง ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งผลการปฏิ บั ติ ง านส่ ว นบุ ค คลและผลงานของที ม งาน
กับความสำเร็จหรือผลงานของส่วนราชการและจังหวัด
มิ ติ ที่ ๔ ความพร้ อ มรั บ ผิ ด ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล หมายถึ ง การที่ ส่ ว นราชการและ
จังหวัดจะต้อง
(ก) รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การตั ด สิ น ใจและผลของการตั ด สิ น ใจด้ านการบริ ห ารทรัพ ยากรบุ ค คล
ตลอดจนการดำเนินการด้านวินัย โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลั กคุณธรรม หลักนิติธรรมและ
หลักสิทธิมนุษยชน
(ข) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ จะต้องกำหนดให้
ความพร้อมรั บ ผิ ดด้ านการบริห ารทรั พยากรบุ คคลแทรกอยู่ในทุ กกิจกรรมด้านการบริห ารทรัพ ยากรบุคคล
ของส่วนราชการและจังหวัด
มิติที่ ๕ คุณ ภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน หมายถึง การที่ส่วนราชการหรือ
จั งหวั ด มี น โยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่ ง จะนำไปสู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของข้ าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
(ก) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานระบบงานและ
บรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการ
แก่ป ระชาชน ซึ่ งจะส่ งเสริม ให้ ข้าราชการและผู้ ป ฏิ บัติ งานได้ใช้ศัก ยภาพอย่างเต็ มที่ โดยไม่ สู ญ เสี ยรูป แบบ
การใช้ชีวิตส่วนตัว
(ข) มีการจั ด สวัส ดิการและสิ่ งอำนวยความสะดวกเพิ่ มเติม ที่ไม่ใช่ส วัส ดิการภาคบั งคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับการต้องการและสภาพของส่วนราชการและจังหวัด
(ค) มี ก ารส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งฝ่ า ยบริ ห ารของส่ ว นราชการและจั ง หวั ด
กับข้าราชการและบุ คลากรผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเองและให้กำลังคน
มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ
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-๔๑.๓ ขั้นดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
๑. แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผน
กลยุทธ์ตามแนวทาง HR Scorecard ให้กับคณะทำงาน
๒. การประเมิน สภาพการบริห ารทรัพยากรบุคคล จากการใช้ข้อมูลจาการสำรวจความคิดเห็ นของ
ข้าราชการในจังหวัดพิษณุโลกต่อการพัฒนาองค์การมาวินิจฉัย วิเคราะห์ประกอบกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓. กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓.๑ วิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการของจังหวัด
๓.๒ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
๔. กำหนดเป้ า ประสงค์ เชิ งกลยุ ท ธ์ ด้ านการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลและตั ว ชี้ วัด ผลการปฏิ บั ติ งาน
ของแต่ละเป้าประสงค์
๔.๑ กำหนดเป้าประสงค์
๔.๒ กำหนดตั วชี้ วัดผลการดำเนิ น งาน (KPIs) ข้อ มูล พื้ น ฐาน (Baseline) และค่ าเป้ าหมาย
ของตัวชี้วัด
๕. จัดทำรายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอแผนกลยุทธ์ฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
และจัดทำแผนปฏิบัติการ
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-5บทที่ ๒
การประเมินสถานภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดพิษณุโลก
๒.๑ สถานการณ์ปัจจุบันด้านโครงสร้างหน่วยงานและกำลังคนของจังหวัดพิษณุโลก
๒.๑.๑ โครงสร้างส่วนราชการ
๑. ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค
จำนวน 34 หน่วยงาน
๒. หน่วยงานสังกัดส่วนกลาง
จำนวน 109 หน่วยงาน
3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 103 แห่ง ประกอบด้วย
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จำนวน 1 แห่ง
- เทศบาล
จำนวน 26 แห่ง
- องค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน 76 แห่ง
๒.๑.๒ จำนวนกำลังคน (ส่วนภูมิภาค)
๑. ข้าราชการ
จำนวน 4,121 คน
๒. ลูกจ้างประจำ
จำนวน 478 คน
๓. พนักงานราชการ
จำนวน 230 คน
4. ลูกจ้างชั่วคราว
จำนวน 136 คน
5. ลูกจ้างทั่วไป/เหมาบริการ
จำนวน 675 คน
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 5,640 คน
๒.๑.๓ โครงสร้างกำลังคน (ส่วนภูมิภาค)
เพศ

ประเภทตำแหน่ง

จำนวน
(คน)

ชาย
(คน)

อายุตัว

อายุราชการ

หญิง
(คน)
น้อยกว่า 5 ปี ถึง
21 ปีขึ้นไป

๑. ข้าราชการ

4,121

1,098

3,023

20 – 60 ปี

๒. ลูกจ้างประจำ

230

83

147

41 – 60 ปี

๓. พนักงานราชการ

478

158

320

20 – 60 ปี

4. ลูกจ้างชั่วคราว
5.ลูกจ้างทั่วไป/
เหมาบริการ

136

31

105

20 – 60 ปี

675

276

399

20 – 60 ปี

11 ปีขึ้นไป
น้อยกว่า 5 ปี ถึง
21 ปีขึ้นไป
น้อยกว่า 5 ปี ถึง
21 ปีขึ้นไป
น้อยกว่า 5 ปี ถึง
21 ปีขึ้นไป

รวมทั้งสิ้น

5,640

1,646

3,994

-

รวมทั้งสิ้น

ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ำ
กว่า
ป.ตรี
(คน)

ป.ตรี
(คน)

ป.
ป.โท เอก
(คน) (คน)

162

3,641

318

2

214

14

2

-

105

370

4

-

35

100

6

-

527

209

5

-

๓๓๕

๒

๑,๐๔๓ ๔,๓๓๔
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ประเภทตำแหน่ง
ข้าราชการ

จำนวน
(คน)
4,121

๑. บริหาร

6

- สูง
- ต้น

2

๒. อำนวยการ

4
42

- สูง

36

- ต้น

6

๓. วิชาการ

3,314

- ปฏิบัติการ

1,159

- ชำนาญการ

1,873

- ชำนาญการพิเศษ

232

- เชี่ยวชาญ

49

- ผู้ทรงคุณวุฒิ

1

๔. ทั่วไป

709

- ปฏิบัติงาน

195

- ชำนาญงาน

476

- อาวุโส

38

- ทักษะพิเศษ

-

๒.๒ ผลการสอบถามความคิดเห็นจากบุคลากรของจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลกได้สอบถามข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้มีข้อมูล
ผลการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด จุดอ่อน จุดแข็งของระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ความพึงพอใจในระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์การ ที่สอดคล้องสนับสนุนต่อการพัฒนาการบรรลุของทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด โดยมีผลการสอบถามความคิดเห็นจากบุคลากรจังหวัด จำนวน ๖๓๙ คน ( ข้อมูล ณ ปี ๒๕๖๓ ) ดังนี้
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-7๒.๒.๑ ความพึงพอใจในระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประเด็นข้อคำถาม
ระดับความพึงพอใจ ( ร้อยละ )
เฉลี่ย
ระดับ

มาก

มาก

ปาน

น้อย

กลาง

ที่สุด

น้อย
ที่สุด

หลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติการของข้าราชการ
- ความชัดเจนและเข้าใจง่าย

3.79

12.68

56.49

28.64

2.03

0.16

- ความถูกต้องเหมาะสม และความเป็นธรรมของ

3.77

13.93

53.21

29.73

2.66

0.47

- ความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติการของข้าราชการ

3.79

13.93

53.99

29.89

2.03

0.16

- ความพึงพอใจที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล

3.75

13.15

52.74

30.20

3.44

0.47

-ความชัดเจนและเข้าใจ

3.76

13.46

53.36

29.42

3.29

0.47

-ความถูกต้องเหมาะสม และความเป็นธรรมของ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

3.71

12.52

52.58

29.89

3.76

1.25

- หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

3.7

12.52

51.33

30.99

4.07

1.10

3.76

13.30

53.21

30.20

2.97

0.31

3.71

13.46

49.92

31.77

3.60

1.25

- ระบบความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

3.67

11.89

49.92

32.39

4.54

1.25

- การเปิดโอกาสให้มีการชี้แจง โต้แย้ง หรือคัดค้าน

3.55

11.27

44.29

35.05

7.04

2.35

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติการของข้าราชการ

การปฏิบัติการของข้าราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

สอดคล้องกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ
-ความพึงพอใจที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ผลการประเมิน

- การประมวลผลมีความถูกต้อง แม่นยำ

3.69

12.36

50.08

32.86

3.76

0.94

- การนำผลการประเมินมาทบทวน ปรับปรุง

3.64

11.27

49.61

32.71

4.85

1.56

- ความรู้ ความเข้าใจในระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ

3.74

12.21

53.83

30.20

2.82

0.94

- ความพึงพอใจที่มีต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติ

3.66

12.05

49.61

32.39

4.23

1.72

และพัฒนาการปฏิบัตริ าชการ

ราชการ
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-๘–
๒.๒.๒ ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
ประเด็นข้อคำถาม

เฉลี่ย
ระดับ

ระดับความพึงพอใจ ( ร้อยละ )
มากที่สุด มาก
น้อย น้อยที่สุด

ความผาสุก
1. ด้านลักษณะงาน
-ท่านมีความพึงพอใจที่ได้ทำงานที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถและความถนัดของท่าน
-ท่านมีความสุขในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
-ท่านรู้สึกว่างานที่ท่านทำมีความท้าทาย และช่วยให้
ท่านได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มากขึ้น
-หน่ ว ยงานของท่ า นมี ร ะบบการจั ด การความรู้ ที่ ดี
และส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
2.ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า

3.13

20.81

71.67

7.51

0

3.02

18.47

65.73

14.87

0.94

3.11

21.60

68.08

9.70

0.63

2.99

16.59

66.82

15.18

1.41

- ท่ า นมี ค วามรู้ สึ ก ว่ า มี ค วามมั่ น คงกั บ งานที่ ท ำอยู่
ในขณะนี้
- การประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง
ต่ า งๆอยู่ บ นพื้ น ฐานแห่ ง ความถู ก ต้ อ ง เหมาะสม
มี ค วามยุ ติ ธ รรม และสามารถเชื่ อ มั่ น ในเกณ ฑ์
การประเมินได้
- มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร

3.18

26.45

65.57

7.36

0.63

2.91

14.87

64.32

18.15

2.66

2.90

14.71

63.07

19.72

2.50

- การพั ฒ นาและการเรี ย นรู้ ข องท่ า นส่ ง ผลต่ อ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

2.96

17.06

64.01

17.06

1.88

3.ด้านเพื่อนร่วมงาน

- เพื่อนร่วมงานให้ความสนิทสนม และช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนในการปฏิบัตภิ ารกิจ หน้าที่และผลงาน
- ผู้ปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงาน มีการแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
- ท่านพึงพอใจที่สามารถปรึกษาปัญหาการทำงานและ
ได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากเพื่อนร่วมงาน
- ท่านได้รับการยอมรับ ในความรู้ ผลงาน และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานภารกิจและหน้าที่
จากบุคลากรภายในหน่วยงาน
- ท่านสามารถทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และการทำงานที่มคี ุณภาพ

3.15

23.63

68.70

7.20

0.47

3.12

22.85

66.20

10.64

0.31

3.16

24.57

66.51

8.92

0.00

3.12

20.03

72.14

7.82

0.00

3.21

26.76

67.92

5.16

0.16
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-๙4.ด้านผู้บังคับบัญชา
- ผู้บังคับบัญชามีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติหรือ

3.08

19.25

70.27

9.55

0.94

3.04

19.41

66.35

13.15

1.10

3.04

19.41

63.54

12.68

2.35

3.02

19.41

65.26

13.46

1.88

3.04

20.19

65.10

13.15

1.56

3.06

20.03

67.29

10.95

1.72

3.04

19.41

66.35

12.83

1.41

3.05

20.34

65.57

12.68

1.41

ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจในนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงานต่างๆอย่างชัดเจน
- ด้านผู้บังคับบัญชา/ความพึงพอใจ มีการแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบตั ิงานกับผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้นำหน่วยงาน
- ผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาศทีเ่ ป็นกันเองกับ
บุคลากรและเมื่อประสบปัญหาในการทำงาน
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรึกษาได้
- ผู้บังคับบัญชาให้ความเสมอภาคต่อบุคลากรภายใน
องค์กร ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
บุคลากร
- ผู้บังคับบัญชาให้คำแนะนำ และสอนงานท่านเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในการทำงาน
- ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีในการถ่ายทอด
แบ่งปัน ความรู้ ให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- ผู้บังคับบัญชามีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการทำงานที่ส่งผลให้การปฏิบตั ิงานของ
ท่านมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
- ผู้บังคับบัญชาส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรวางแผน
พัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
5.ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ

- รายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ที่ได้รับใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสมกับปริมาณหรือภารกิจที่

2.72

11.27

52.11

33.96

2.66

2.70

10.95

52.74

31.61

4.69

3.03

21.13

63.07

13.93

1.88

2.89

13.15

64.63

20.03

2.19

2.84

12.83

61.97

21.75

3.44

2.86

12.52

63.54

21.28

2.66

ปฏิบัติหน้าที่อยู่
- ท่านพอใจกับเงินเดือนของท่านเมื่อเปรียบเทียบกับ
บุคลากรในสายอาชีพอื่นๆที่มีวุฒกิ ารศึกษาเหมือนท่าน
- ท่านได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการใช้สิทธิ์เบิกค่า
รักษาพยาบาล และค่าสวัสดิการต่างๆ
- ท่านได้รับสวัสดิการที่คณะกรรมการสวัสดิการ
หน่วยงานของท่านจัดให้อย่างเหมาะสม
- หน่วยงานสนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากร/
ทีมงาน ที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม หรือ
ที่มีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
- หน่วยงานมีการนำผลการได้รับรางวัลต่าง ๆ ของ
บุคลากรไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ในแต่ละรอบการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม

พิษณุโลก “มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม”
- ๑๐ ๒.๒.๓ จุดแข็ง จุดอ่อน
จุดแข็ง
• มีการกำหนดภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบรายบุคคล
• มีความเป็นมืออาชีพในด้านการทำงานตาม
ภารกิจหลัก
• มีการอบรมพัฒนาคุณภาพการทำงานของบุคลากร
มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน
• สามารถปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่
• การสอนงาน ถ่ายทอดความรู้ จากรุ่นสู่รุ่น
• ความร่วมมือในการประสานงาน
• บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในงานและหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
• บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การวางแผนการดำเนินงานของส่วนราชการ
• ปลูกฝังค่านิยมในการทำงานที่เป็นมืออาชีพโดยวิธีการ
สอนงานและปลูกฝังจิตสำนึกในการบริการโดย
มีจิตสาธารณะและไม่ทุจริต

จุดอ่อน
• บุคลากรยังขาดความเข้าใจในระบบงาน เช่น
ระบบแอพพลิเคชั่นต่างๆ
• ขาดบุคลากรเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องใช้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น ด้านเทคโนโลยี
• บุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
• การปฏิบัตหิ น้าที่ไม่ตรงกับสายงาน
• มีหน้าทีห่ ลายอย่าง เช่น เวรยาม
• ขาดความต่อเนื่องในการทำงาน เนื่องจาก
มีการโยกย้ายตำแหน่ง
• เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานมีการสับเปลีย่ นหมุนเวียน
บ่อยครั้ง ทำให้ขาดความต่อเนื่องใน
การปฏิบัติงาน
• บุคลากรขาดความคิดที่สร้างสรรค์
และการเรียนรู้ร่วมกันเนื่องจากงาน
มีปริมาณมาก
• การทำงานเป็นแบบเชิงรับมากกว่าเชิงรุก

• มีการสรรหาบุคลากรที่ดีมคี ุณภาพ เพื่อรองรับ
งานของจังหวัดในด้านต่างๆ
• มีการส่งเสริม รักษา และพัฒนาบุคลากรให้ทำงานอย่าง
มีคุณภาพ วินัย มีความมั่นคง และความก้าวหน้าใน
อาชีพ ตลอดจนความพึงพอใจและความภาคภูมิใจ
ในการทำงาน
• การดูแลสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ของบุคลากร

• บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
• ขาดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน

• บุคลากรเป็นผู้ทุ่มเท มุ่งผลสัมฤทธิ์ ร่วมแรง
เพื่อความสำเร็จอย่างจริงจัง
• บุคลากรมีประสบการณ์ในการทำงานเฉพาะด้านสูง
และสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ในแต่ละกลุม่ งาน

• เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดและรอบคอบใน
การปฏิบัตหิ น้าที่
• ขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงาน
• สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และการโยกย้ายบุคลากรไม่
ทันต่อความต้องการของหน่วยงาน

• บุคลากรมีน้ำใจและเต็มใจให้บริการนายจ้าง
ผู้ประกันตน

• แผนพัฒนาการก้าวหน้าสายอาชีพยังไม่
ครอบคลุมทุกตำแหน่งและสายงาน

• องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นทีย่ อมรับของนายจ้าง
ผู้ประกันตนและบุคคลทั่วไป

• การจัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของบุคลากร

พิษณุโลก “มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม”
- ๑๑ • องค์กรมีความโปร่งใส ยึดหลักการให้บริการ
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

• บุคลากรที่เข้ามาปฏิบตั ิงานไม่มีกรอบแนวคิด
ที่แตกต่าง

• มีกฎหมายและพระราชบัญญัติที่รองรับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ชัดเจนและรูปแบบ
กลไกการบริหารองค์กรแบบไตรภาคี
ซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดความมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
• ให้ความร่วมมือ สนับสนุนภารกิจของจังหวัด
• รายจ่ายเรื่องงบประมาณด้านบริหารบุคคล
ไม่สิ้นเปลือง
• จัดให้มีการสอนงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่บรรจุใหม่
• มีการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้มโี อกาสศึกษาเพิ่มเติม
อย่างต่อเนื่อง
• มีการกำหนดภารกิจปฏิบตั ิงาน ของแต่ละกลุม่ งาน
และแต่ละฝ่าย อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
• มีความรักองค์กร ความสามัคคี และลดความขัดแย้ง
ในการปฏิบัติงาน
• บุคลากรมีความรู้ในเชิงสหวิทยาการ

• บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ

• โครงสร้างไม่ยืดหยุ่นกับภารกิจ
• การมอบหมายงานมีความซับซ้อน
• ไม่มีนักทรัพยากรบุคคลโดยตรง
• การพัฒนาบุคลากรขององค์กรไม่ตรงกับ
ความต้องการของพื้นที่
• การบริหารอัตรากำลังยังไม่สมดุลกับการวาง
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
• ขาดการบริหารการจัดการที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
• ไม่มีการนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

มาใช้ในการกำหนดแผนพัฒนารายบุคคล
• มีการบูรณาการการทำงานในระดับจังหวัด
ที่สามารถสนับสนุนการทำงานได้ดี

• ขาดการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง
ที่ยืดหยุ่นและเหมาะสม

• บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
• บุคลากรมีการใฝ่หาความรู้อย่างสม่ำเสมอ
และต่อเนื่อง
• บุคลากรส่วนใหญ่เสียสละเวลาส่วนตนในการทำงาน
• โครงสร้างองค์กรมีการจำแนกตามกลุ่มงานและ
ตำแหน่งงาน
• มีการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
Career Path
• มีบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การทำงาน เครื่องมือและ
อุปกรณ์ปฏิบตั ิงานที่เป็นมาตรฐาน
• ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์มีความมุ่งมั่นในการบริหาร
หน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า
• มีวัฒนธรรมองค์กรในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน
• มีการประเมินสมรรถนะตลอดจนความรู้
ความสามารถทำให้การเลื่อนตำแหน่งเป็นไปตาม
ระบบคุณธรรม

พิษณุโลก “มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม”
- ๑๒ ๒.๒.๔ วิสัยทัศน์ / ค่านิยม
วิสัยทัศน์
“ศูนย์กลางความเจริญแห่งภูมิภาคที่มั่นคง สี่แยกอินโดจีน ประตูสู่ความมั่งคั่ง ประสานพลังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
ค่านิยม

“มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม”
มุ่งผลสัมฤทธิ์

ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการ ตอบสนองต่อนโยบาย
ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัด

มีจิตบริการ

ให้ความสำคัญกับประชาชน ขยัน ตั้งใจ ทำงานเชิงรุก และให้บริการประชาชนด้วย
ความรวดเร็ว เป็นธรรมและเท่าเทียม

ยึดมั่นคุณธรรม

ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้

ทำงานเป็นทีม

เป็นการบูรณาทุกภาคส่วน กำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พิษณุโลก “มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม”
- ๑๓ บทที่ ๓
ขั้นตอนดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
๓.๑ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย
1. วิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการของจังหวัด
2. กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
3. กำหนดเป้ า ประสงค์ เชิ งกลยุ ท ธ์ ด้ านการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลและตั ว ชี้ วัด ผลการปฏิ บั ติ งาน
ของแต่ละเป้าประสงค์

๔. กำหนดเป้าประสงค์
5. กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
6. จัดทำรายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอแผนกลยุทธ์ฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
และจัดทำแผนปฏิบัติการ
๓.๒ ยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖5
3.2.1 วิสัยทัศน์ของจังหวัดพิษณุโลก (Vision)
“ศูนย์กลางความเจริญแห่งภูมิภาคที่มั่นคง สี่แยกอินโดจีน ประตูสู่ความมั่งคั่ง ประสานพลังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
3.2.2 พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การค้าการลงทุน และการบริการ
๒. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การนำนวั ต กรรม เทคโนโลยี ก ารผลิ ต มาใช้ ใ นภาคเกษตร อุ ต สาหกรรม
และการท่องเที่ยว
3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรโดยให้ความเชื่อมโยงกับระบบอุตสาหกรรมและการค้า
3.2.3 ประเด็นทางยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategies Issues)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน โลจิสติกส์
การท่ องเที่ ยวเชิงนิ เวศและประวัติศ าสตร์ม รดกโลก สิ น ค้าบริการและผลิ ตภั ณ ฑ์
สร้างสรรค์มูลค่าสูง สู่ความมั่งคั่งบนเทคโนโลยีนวัตกรรมและดิจิทัล
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ พั ฒ นาเพิ่ ม มูล ค่ายกระดับ เกษตรปลอดภั ย เกษตรอั จฉริยะ เกษตรอุ ตสาหกรรม
อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ น้ อ มนำศาสตร์พ ระราชา พั ฒ นาคนทุ กช่ ว งวัย ยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิต การศึ กษา
การสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน สร้างสังคมสุขยั่งยืนและสืบสานประเพณีวัฒ นธรรม
ที่ดีงาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒ นาการบริหารจัด การทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พลังงาน อย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและระบบเตรียมความ
พร้อมเผชิญสภาวะวิกฤต และขยายความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
อย่างมีดุลยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การและบริ ก ารภ าครั ฐ ที่ ทั น สมั ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และธรรมาภิบาล
พิษณุโลก “มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม”
- ๑๔ 3.2.4 เป้าประสงค์ของจังหวัด (Goals)
เพิ่มรายได้ภาคการเกษตร การท่องเที่ยว และการค้า
3.2.5 ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา (KPI/Targets)
(1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
(2) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคนอกการเกษตรและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

(3) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

กลยุทธ์ของจังหวัด (Strategies)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ พั ฒ นาและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถการแข่ ง ขั น ด้ า นเศรษฐกิ จ การค้ า การลงทุ น
โลจิ สติ กส์ การท่องเที่ ยวเชิงนิ เวศและประวัติศ าสตร์ มรดกโลก สิน ค้า บริการและ
ผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์มูลค่าสูง สู่ความมั่งคั่งบนเทคโนโลยีนวัตกรรมและดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒ นาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน การผลิ ต
สินค้าและบริการ
กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(MICE)
กลยุ ท ธ์ ที่ ๓ ยกระดั บ และพั ฒ นาศั ก ยภาพการจั ด การท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ารในรู ป แบบ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้รองรับการเป็นเมืองบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเพิ่มมูลค่ายกระดับเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ เกษตรอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิตและแปรรูปโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทันสมัย
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมตลาดสินค้าที่มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าสูง
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมด้านการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาคนทุกช่วงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา
การสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน สร้างสังคมสุขยั่งยืนและสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ที่ดีงาม
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ผ่านกระบวนการทางการศึกษาและความ
มั่นคงของมนุษย์
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาบริการด้านสุขภาพสู่ความเป็นเมืองบริการที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๓ น้อมนาศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พลังงาน อย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตนึกและการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการขยะและ
น้ำเสีย

พิษณุโลก “มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม”
- ๑๕ กลยุ ท ธ์ ที่ ๒ พั ฒ นากระบวนการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ คื น
ความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศ
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและระบบเตรียม
ความพร้ อ มเผชิ ญ สภาวะวิ ก ฤต และขยายความร่ ว มมื อ และความสั ม พั น ธ์
กับต่างประเทศ อย่างมีดุลยภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและปลอดภัย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ ๒ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ด้ ว ยการบู ร ณ าการความร่ ว มมื อ
ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
กลยุทธ์ที่ ๓ สถาปนาหรือกระชับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
กลยุทธ์ที่ ๔ พั ฒ นาระบบเตื อ นความพร้ อ มในภาวะวิ ก ฤต การบริ ห ารจั ด การภั ย พิ บั ติ
สาธารณภัยและโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ำ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๖ พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การและบริ ก ารภาครั ฐ ที่ ทั น สมั ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ/ ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ ๒ การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน

พิษณุโลก “มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม”

- ๑๖ บทที่ ๔
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖๕
๔.๑ วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรเก่งและดี มีความผาสุก”
๔.๒ พันธกิจ
๑. พัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มีมาตรฐานและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๒. สร้างแรงจูงใจ บริหารผลการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรไว้
๓. สร้างองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และบูรณาการความร่วมมือ
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๔.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. พัฒ นาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ รองรับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ได้
อย่างมืออาชีพ
๒. พัฒนาระบบงานเพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ
๓. พั ฒ นาระบบสร้างแรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานและความผู กพั น ต่ อองค์ ก ร เพื่ อ รักษาบุ คลากรให้
ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของจังหวัด
๔. เสริมสร้างส่วนราชการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ และนำเทคโนโลยีมาใช้
สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้
๕. สร้างระบบบริห ารทรัพยากรบุคคลให้ อยู่ในระบบคุณ ธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
๖. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน

พิษณุโลก “มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม”

- ๑๗ ๔.๔ การกำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัด
มิติที่
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัด
มิติที่ ๑
๑. พั ฒ นาสมรรถนะ ๑.๑ บุคลากรได้รับการ
๑.๑.๑ จำนวนโครงการ/กิจกรรมการ
ความ
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ให้ มี พัฒนาสมรรถนะให้มีความรู้ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ที่
สอดคล้องเชิง ความรู้ ค วามสามารถ ความสามารถในการ
สนับสนุนต่อยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์
รองรั บ การปฏิ บั ติ งาน ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
ต าม ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ไ ด้ การพัฒนาจังหวัด
อย่างมืออาชีพ
มิติที่ ๒
ประสิทธิภาพ
ของ
กระบวนการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

๒. พัฒนาระบบงาน
เพื่อให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมี
ประสิทธิภาพ

มิติที่ ๓
ประสิทธิผล
ของการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

๓. พัฒนาระบบสร้าง
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและความ
ผูกพันต่อองค์กรเพื่อ
รักษาบุคลากรให้
ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายของจังหวัด

๒.๑ สร้างเครือข่ายด้านการ ๒.๑.๑ จำนวนส่วนราชการทีม่ ี
บริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากรได้รับการแต่งตั้งเป็น
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน คณะทำงานและเครือข่าย
เรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๑ พัฒนาศักยภาพและ
สร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่องแก่
บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถและสมรรถนะ
ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
และมีความจงรักภักดีต่อ
องค์กร
๓.๒ มีระบบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการที่ชัดเจน
มีความโปร่งใส และเป็น
ธรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานให้กับบุคลากร
๔. เสริมสร้างส่วน
๔.๑ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ราชการให้เป็นองค์กร มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
แห่งการเรียนรู้ บริหาร ข่าวสารและความรู้ เพื่อ
จัดการความรู้ และนำ พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
เทคโนโลยีมาใช้สร้าง และสมรรถนะที่จำเป็นต่อ
เครือข่ายแห่งการ
การปฏิบัติงาน
เรียนรู้

๓.๑.๑ ร้อยละของบุคลากรที่มีความ
พึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร

๓.๒.๑ ร้อยละของบุคลากรที่มีความ
พึงพอใจต่อการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
๔.๑.๑ จำนวนกิจกรรม/แผนงาน/
ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา

พิษณุโลก “มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม”

- ๑๘ มิติที่
มิติที่ ๔ ความพร้อม
รับผิดชอบด้านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิต
และความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการ
ทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์
๕ สร้างระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้อยู่ใน
ระบบคุณธรรม จริยธรรม
และสร้างจิตสำนึกโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัด
๕.๑ การรับผิดชอบต่อผลของ ๕.๑.๑ จำนวนเรื่องร้องทุกข์
การตัดสินใจในการวินิจฉัย/ เกี่ยวกับการบริหาร
การใช้ดุลยพินิจด้านการ
ทรัพยากรบุคคล
บริหารทรัพยากรบุคคล

๕ .๒ ส ร้ า งค ว า ม โป ร่ งใส ๕.๒.๑ มีการประกาศ
เป็ น ธรรมในการบริ ห ารงาน หลักเกณฑ์และวิธีการ
บุคคล
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่ชัดเจน
๖. พัฒนาคุณภาพชีวิต
๖.๑ ส่งเสริมความสัมพันธ์
๖.๑.๑ มีการจัดกิจกรรม
และเสริมสร้างความสมดุล อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับ ส่งเสริมความสัมพันธ์อย่าง
ระหว่างชีวิตกับการทำงาน ผู้ปฏิบัติงาน และระหว่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง
บุคลากรด้วยกันเอง
๖.๒ บุคลากรมีความผาสุก
๖.๒.๑ ร้อยละของบุคลากร
และความพึงพอใจต่อนโยบาย ที่มีความผาสุกและมีความ
แผนงาน โครงการ
พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
สภาพแวดล้อมในปฏิบัติงาน
และมาตรการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

พิษณุโลก “มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม”

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4– ๒๕๖๕
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้
บุคลากรเก่งและดี
มีความผาสุก

- ๑๙ -

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ รองรับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมืออาชีพ
๒. พัฒนาระบบงานเพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ
๓. พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กร เพื่อรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของจังหวัด
๔. เสริมสร้างส่วนราชการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ และนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้
๕. สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้อยู่ในระบบคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
๖. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
พันธกิจ
๑. จัดระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทักษะ ความชำนาญและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มีมาตรฐานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ตลอดจนปลูกฝังให้มีคุณธรรม
จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดี
๓. บริหารผลการปฏิบัติราชการ ระบบการประเมินผลงาน ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรไว้
๔. สร้างองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และบูรณาการความร่วมมือ
๕. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ระดับเป้าหมาย
น้ำหนัก
ข้อมูล
มิติ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัด (KPIs)
ผู้รับผิดชอบ
พื้นฐาน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ฯ มิติ
มิติที่ ๑
๑. บุคลากรได้รับการพัฒนา
๑. จำนวนโครงการ/
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๕๐
๕๐
๒๐ ทุกส่วน
ความสอดคล้อง สมรรถนะให้มีความรู้
กิจกรรมการพัฒนา
ราชการ
เชิงยุทธศาสตร์ ความสามารถในการปฏิบัติงาน สมรรถนะของบุคลากร
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ที่สนับสนุนต่อยุทธศาสตร์
จังหวัด

มิติ
มิติที่ ๒
ประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
๒. สร้างเครือข่ายด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด (KPIs)
๒. จำนวนส่วนราชการที่มี
บุคลากรได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะทำงานและเครือข่าย

๔. มีระบบการ
๔. ร้อยละของบุคลากรที่มี
ประเมินผลการปฏิบัติ
ความพึงพอใจต่อการ
ราชการที่ชัดเจน มีความ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โปร่งใส และเป็นธรรม
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานให้กับ
บุคลากร

ระดับเป้าหมาย
ข้อมูล
พื้นฐาน ๑ ๒ ๓ ๔
๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕

๕
๓๓

น้ำหนัก
ผู้รับ
ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ฯ มิติ ผิดชอบ
๓๐
๓๐
๒๐ สนจ.
พล.

๕
๘๐

น้ำหนัก
ผู้รับ
ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ฯ มิติ ผิดชอบ
๔๐
๔๐
๒๐ ทุกส่วน
ราชการ
- ๒๐ -

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัด (KPIs)
มิติ
มิติที่ ๓ ประสิทธิผล ๓. พัฒนาศักยภาพและ ๓. ร้อยละของบุคลากรที่มี
ของการบริหาร
สร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่อง ความพึงพอใจต่อการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
แก่บคุ ลากรให้มีความรู้ บุคลากร
ความสามารถและ
สมรรถนะที่จำเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน และมี
ความจงรักภักดีต่อ
องค์กร

ระดับเป้าหมาย
ข้อมูล
พื้นฐาน ๑ ๒ ๓ ๔
๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒

-

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕

๘๐

๓๐

๓๐

ทุกส่วน
ราชการ

มิติ

มิติที่ ๔ ความพร้อม
รับผิดชอบด้านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล

ข้อมูล
พื้นฐาน
๕.มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มี ๕. จำนวนกิจกรรม/แผนงาน/
การแลกเปลี่ยนข้อมูล
โครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการ
ข่าวสารและความรู้ เพื่อ เรียนรู้และพัฒนา
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
และสมรรถนะที่จำเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๑
๑

ระดับเป้าหมาย
๒ ๓ ๔ ๕
๒ ๓ ๔ ๕

น้ำหนัก
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ มิติ
๑๕
๓๐
ทุกส่วน
ราชการ

-

๔

๓

๒

๑

ไม่มี

๕๐

๕๐

๒๐ สนจ.พล.

๗.สร้างความโปร่งใส
เป็นธรรมในการ
บริหารงานบุคคล

-

ไม่มี

-

-

-

มี

๕๐

๕๐

สนจ.พล.

๗. มีการประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการที่ชัดเจน

- ๒๑ -

๖. การรับผิดชอบต่อผล ๖. จำนวนเรื่องร้องทุกข์
ของการตัดสินใจในการ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
วินิจฉัย/การใช้ดุลยพินิจ บุคคล
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล

มิติ
มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิต
และความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการ
ทำงาน

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๘.ส่งเสริมความสัมพันธ์ ๘. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
อันดีระหว่างฝ่ายบริหาร ความสัมพันธ์อย่างน้อยปีละ
กับผู้ปฏิบัติงาน และ
๑ ครั้ง
ระหว่างบุคลากรด้วย
กันเอง
๙.บุคลากรมีความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน

-

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐

น้ำหนัก
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ฯ มิติ
๕๐
๕๐
๒๐ สนจ.พล.
และทุกส่วน
ราชการ

๕๐

๕๐

สนจ.พล.
และทุกส่วน
ราชการ
- ๒๒ -

๙.บุคลากรในจังหวัดมี
ความผาสุกและความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

ระดับเป้าหมาย
ข้อมูล
พื้นฐาน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
- - - - ๑

แผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖๕
มิติ
มิติที่ ๑
ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์

๒. สร้างเครือข่ายด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ/งาน (ผู้รบั ผิดชอบ)

การติดตามผล
๑. การจั ด ทำแผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลและ - การจัดกิจกรรม
แผนพัฒนาบุคลากรจังหวัดพิษณุโลก (สนจ.พล.)
สนับสนุนตาม
๒.โครงการพั ฒ นาสมรรถนะด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คลของจั ง หวั ด โครงการ
(สนจ.พล./ทุกส่วนราชการ)
- รายงานผลการ
๓. การขับเคลื่อนการดำเนินการสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ ดำเนินงาน
การบริหารจัดการภาครัฐ (สนจ.พล.)

๒. จำนวนส่วนราชการที่มีบุคลากร ๔. การแต่ ง ตั้ ง สร้ า งเครื อ ข่ า ยการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ตรวจสอบคำสั่ง
ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน ในระดับจังหวัด (สนจ.พล.)
แต่งตั้งฯ
และเครือข่าย

- ๒๓ -

มิติที่ ๒
ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
๑. บุคลากรได้รับการพัฒนา ๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมการ
สมรรถนะให้มีความรู้
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ความสามารถในการ
ทีส่ นับสนุนต่อยุทธศาสตร์จังหวัด
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด

มิติ
มิติที่ ๓
ประสิทธิผลของ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

แผนงาน/โครงการ/งาน (ผู้รบั ผิดชอบ)
การติดตามผล
๕. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ การดำเนินการ
ตามแผนฯ

๔. มีระบบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการที่ชัดเจน
มีความโปร่งใส และเป็น
ธรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานให้กับบุคลากร

๔. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึง
พอใจต่อการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ

๖. จัดทำและแจ้งหลักเกณฑ์ แนวทาง และกรอบระยะเวลา
การบริหารผลการปฏิบัติราชการ (สนจ.พล.)
๗. การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผล
การปฏิบัติราชการตามรอบการประเมินฯ (สนจ.พล.)

๕. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและความรู้ เพื่อ
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
และสมรรถนะที่จำเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน

๕. จำนวนกิจกรรม/แผนงาน/
โครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
และพัฒนา

๘. กิจกรรม/แผนงาน/โครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และ - รายงานผลการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด (ทุกส่วนราชการ)
ดำเนินงาน
- การเข้าร่วม
กิจกรรมของส่วน
ราชการ

มีการทบทวน
และปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสม
คล่องตัวและเป็น
ธรรม

- ๒๔-

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
๓. พัฒนาศักยภาพและสร้าง ๓. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึง
มูลค่าอย่างต่อเนื่องแก่
พอใจต่อการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถและสมรรถนะ
ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
และมีความจงรักภักดีต่อ
องค์กร

มิติ
มิติที่ ๔ ความ
พร้อมรับผิดชอบ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

แผนงาน/โครงการ/งาน (ผู้รบั ผิดชอบ)

การติดตามผล
๙. การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด มีการทบทวน
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน และปรับปรุงให้มี
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ความเหมาะสม
คล่องตัวและ
เป็นธรรม
๑๐. การประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ การดำเนินตาม
ราชการ (สนจ.พล.)
หลักเกณฑ์ของ
๑๑. การประกาศเจตจำนงของผู้บริหารในการปฏิบัติงาน
ส่วนราชการ

๗. สร้างความโปร่งใส
เป็นธรรมในการบริหารงาน
บุคคล

๗. มีการประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่ชัดเจน

๘. ส่งเสริมความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างฝ่ายบริหารกับ
ผู้ปฏิบัติงาน และระหว่าง
บุคลากรด้วยกันเอง
๙. บุคลากรในจังหวัด
มีความผาสุกและความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน

๘. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง

๑๒. โครงการ/กิจกรรมสัมพันธ์ (สนจ.พล./ทุกส่วนราชการ)

๙.บุคลากรมีความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน

๑๓. การจั ด ทำแผนเสริ ม สร้ า งความผาสุ ก แรงจู ง ใจ และ การดำเนินการ
ความพึงพอใจของบุคลากรที่ครอบคลุมถึงความพึงพอใจด้าน ตามแผนฯ/
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (สนจ.พล.)
สำรวจ
ความพึงพอใจ

การเข้าร่วม
กิจกรรมของ
ส่วนราชการ

- ๒๕-

มิติที่ ๕ คุณภาพ
ชีวิตและความ
สมดุลระหว่างชีวิต
กับการทำงาน

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
๖. การรับผิดชอบต่อผลของ ๖. จำนวนเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับ
การตัดสินใจในการวินิจฉัย/ การบริหารทรัพยากรบุคคล
การใช้ดุลยพินิจด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

