หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
หัวข้อ
5.1 การจัดการบุคลากร
ทีต่ อบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์

ระดับ
Basic

ประเด็นการประเมิน
R มีการประเมินขีดความสามารถและอัตรากาลังด้านบุคลากรทีห่ น่วยงานจาเป็นต้องมีในแต่ละระดับ เพือ่
ตอบสนองต่อบทบาทภารกิจยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต
R มีการวางแผนกาลังคน เพือ่ ให้สามารถตอบสนองต่อบทบาทภารกิจและยุทธศาสตร์ทมี่ ีในปัจจุบนั

Advance

R มีการนาผลการประเมินขีดความสามารถและอัตรากาลังมาใช้ในการวางแผนกาลังคน เพือ่ เตรียมพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
R มีระบบการประเมินผลบุคลากรด้านการทางานทีม่ ีประสิทธิภาพ โปร่งใส
R เปิดโอกาสให้บคุ ลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา และกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าของตน

5.2 ระบบการทางานทีม่ ี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว
มุง่ ผลสัมฤทธิ์

Significance R มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคลการส่งเสริมด้านต่างๆ จากผู้บริหาร จนเกิดผล ดังนี้
R การเสริมสร้างความคล่องตัวในการทางานและตัดสินใจ
R การส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม เพือ่ ให้บคุ ลากร ริเริ่ม สร้างสรรค์ ปรับแนวทางการทางานให้
เกิดความสะดวกรวดเร็ว สอดรับกับภารกิจและความท้าทายในปัจจุบนั
R มีการสร้างบรรยากาศการทางานทัง้ ทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทีส่ นับสนุนให้เกิดการทางานที่
Basic
คล่องตัว สามารถทางานได้สะดวกและเกิดประสิทธิภาพสูงระดับองค์การ ดังนี้
R ด้านสุขภาพอนามัย
R ด้านความปลอดภัย
R ปรับปรุงสถานทีท่ างาน
R Smart office (มีการนาเทคโนโลยีเพือ่ ช่วยอานวยความสะดวกภายในองค์การ)
R การสร้างบรรยากาศทีก่ ระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพสูง
R มีการจัดสรรทรัพยากรหรือจัดทาระบบการทางานทีค่ านึงถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากร หรือตามความ
ต้องการของแต่ละกลุ่มบุคลากร
Advance

R มีมาตรฐานการทางานของบุคลากร มีการสร้างทัศนคติทดี่ ีต่อกระบวนการบริหารจัดการ และ
กระบวนการทางานมีจริยธรรมตรวจสอบได้
R มีผังการจัดการการมอบอานาจและขอบเขตหน้าทีท่ ชี่ ัดเจน เพือ่ แก้ปญ
ั หาได้อย่างทันท่วงที
R มีการทางานเป็นทีมเพือ่ ผลสาเร็จของงานร่วมกัน มีการพูดคุยหารือ เปิดรับความคิด รวมทัง้
ร่วมแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้น ปรับลักษณะการทางาน พร้อมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทจี่ ะ
เกิดขึ้นร่วมกัน

R มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพือ่ สนับสนุนการทางานของบุคลากร
Significance R มีกระบวนการสร้างความร่วมมือกับทัง้ ภายในและภายนอก ในลักษณะทีมสหสาขาวิชาเพือ่ ร่วมกัน
แก้ปญ
ั หา เป็นทีมสมรรถนะสูง สามารถแก้ปญ
ั หาทีซ่ ับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิผล
ยกตัวอย่างการดาเนินการทีส่ าคัญ กรมมีการทางานเป็นทีม และมีการสร้างเครือข่าย เช่น การสร้าง
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เครือข่ายสือ่ มวลชน เครือข่ายจังหวัด ..
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5.3 การสร้างวัฒนธรรม
การทางานทีด่ ี
มีประสิทธิภาพ

ระดับ
Basic

ประเด็นการประเมิน
R ปลูกฝังค่านิยมในการทางาน สร้างกลไกจูงใจกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ เกิดการทางานเป็นทีมและมี
ประสิทธิภาพสูง มีการทบทวนปรับปรุงเมือ่ เหมาะสม
R มีการกาหนด สื่อสาร ถ่ายทอด เพือ่ สร้าง วัฒนธรรมองค์การในการทางานแบบมืออาชีพเพือ่ ให้เกิดการ
ปฏิบตั ิในทุกระดับ

Advance

R มีการวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความผูกพัน ของบุคลากร ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อผลลัพธ์
ขององค์การ
R องค์การมีการหาสาเหตุของปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องกับบุคลากรอันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน และ
นาไปสู่การแก้ไขการพัฒนา การออกแบบกระบวนการทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับการมีผลปฏิบตั ิงานทีด่ ี

Significance R มีกระบวนการในการปรับแนวคิด (mindset) ของข้าราชการในทุกระดับ เพือ่ ให้เป็นผู้ประกอบการ
ภาครัฐทีม่ งุ่ เน้นการทางานในเชิงรุกและสร้างคุณค่าเพือ่ ประโยชน์สุขของประชาชน หน่วยงาน และ
ส่วนรวม
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5.4 ระบบการพัฒนา
บุคลากร

ระดับ
Basic

ประเด็นการประเมิน
R มีการสนับสนุนให้บคุ ลากรทุกระดับเกิดการเรียนรู้แบบมีเป้าหมาย การเรียนรู้ด้วยวิธีการทีห่ ลากหลาย
ไม่จากัดเฉพาะการฝึกอบรม เกิดการเรียนรู้เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ิได้จริง เช่น
R ด้านคุณธรรมจริยธรรม
R ด้านความรู้ความสามารถในการทางานทีส่ อดคล้องกับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์องค์การ ด้าน
ความรู้และทักษะทางด้านดิจิทลั นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ
R ด้านการบริหาร การแก้ปญ
ั หา ความสามารถในการตัดสินใจ ภาวะผู้นาการทางานร่วมกับผู้อื่น
หรือทักษะทางด้านอารมณ์อื่น ๆ
 อื่น ๆ ระบุ .............................................................................................................
R มีการจัดทาหลักสูตรการอบรมให้เป็นปัจจุบนั และมีการทบทวนระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง

Advance

R มีแผนการพัฒนาบุคลากรทีต่ อบสนองต่อภารกิจ สมรรถนะหลัก หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
R การเรียนรู้ มีการกากับติดตามเป้าหมายและการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ทีช่ ัดเจน ต่อเนือ่ ง และ
เป็นระบบมีการวัดผลหลังการอบรม (นอกเหนือจากความพึงพอใจ)
R มีการสารวจความต้องการ มีการจัดสรรให้บคุ ลากรเข้าร่วมการอบรม หรือเปิดโอกาสให้บคุ ลากร
สามารถเสนอหลักสูตรทีข่ อเข้าร่วมได้ตามความเหมาะสม

Significance R การจัดทาหลักสูตรต่างๆ มีการประเมินผล และสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากรแต่ละกลุ่มให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและการพัฒนางานได้ (ตามทีร่ ะบุไว้ในระดับ basic)
R บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานได้หลากหลายมึความรอบรู้ มีความคิดเชิงวิกฤติสามารถตัดสินใจในเชิง
ซับซ้อนได้
R บุคลากรมีทกั ษะทางด้านดิจิทลั ซึ่งหน่วยงานมีแนวทางการวิเคราะห์การพัฒนา การประเมินผล เพือ่ ให้
เกิดผล ดังนี้
R บุคลากรทุกระดับเข้าใจประโยชน์ และข้อจากัด ของเทคโนโลยีดิจิทลั ทีต่ นใช้งาน พร้อมเปิดรับการ
เรียนรู้ใหม่ ๆ
R บุคลากรทุกระดับ ตระหนักถึงความจาเป็น และความเสี่ยงของเทคโนโลยีเพือ่ การทางานและการ
สื่อสารได้ดี
R บุคลากรมีความรู้ด้านการใช้งานเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย เข้าใจประเด็นทีม่ ีความละเอียดอ่อน
ทางสังคม และจริยธรรม อันเกิดจากการใช้เทคโนโลยี
R บุคลากรเข้าใจสิทธิ (privacy) ลิขสิทธิ์ การนาข้อมูลออนไลน์มาใช้งาน เพือ่ ให้เกิด
การใช้งานอย่างเหมาะสม
R บุคลากรทุกระดับสามารถเลือกใช้งานเครื่องมือต่างๆ ด้านดิจิทลั ได้หลากหลายและสามารถประยุกต์ใช้
ในงานได้ดี เหมาะสมกับสถานการณ์
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