รายงานฉบับที่ 4
โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส่วนที่ 1 แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 4 ปี และแผนปฏิบัติการรายปี
สารบัญ

หน้า

1. บทสรุปควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 4 ปี

5

2. แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 4 ปี ของสำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (ฉบับสมบูรณ์)

6

3. แผนปฏิบัติกำรด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ประจำปีงบประมำณ 2562

26

4. แผนปฏิบัติกำรด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ประจำปีงบประมำณ 2563

38

5. แผนปฏิบัติกำรด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ประจำปีงบประมำณ 2564

51

6. แผนปฏิบัติกำรด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ประจำปีงบประมำณ 2565

64

7. ข้อเสนอแนะสำหรับกำรนำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลไปสู่กำรปฏิบัติจริง

74

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ส่วนที่ 1
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 4 ปี และแผนปฏิบัติการรายปี
แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 4 ปี และแผนปฏิบัติกำรรำยปี ของ สดช. (ฉบับสมบูรณ์)
ได้ ถูกจั ดทำภำยใต้กำรศึกษำข้อมูล อย่ ำงรอบด้ำน ได้แก่ 1) ข้อมูล ปัจจุบันของ สดช. 2) นโยบำยภำครัฐ
ยุทธศำสตร์ชำติ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรขับเคลื่อนภำรกิจของ สดช. 3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2552-2556 4) มำตรฐำนและแนวทำงกำรกำหนดควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และ 5) แนวคิด HR Scorecard อีกทั้งได้นำ
ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรหน่วยงำนในประเด็นควำมคำดหวังของผู้นำหน่วยงำนเกี่ยวกับกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของ สดช. รวมถึงข้อคิดเห็นจำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มำวิเครำะห์
และสังเครำะห์เพื่อให้ ได้ข้อมูลสำคัญในกำรจัดทำแผนฯ ได้แก่ ควำมคำดหวังที่มีร่ว มกันของคนในองค์ กร
เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ สดช. กำรประเมินสถำนภำพด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
สดช. (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และควำมท้ำทำยด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล) วิสัยทัศน์ด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดของแต่ละโครงกำร
และเป้ำหมำยในแต่ละปีงบประมำณ ตลอดจนกำรนำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนดิจิทัลของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ1 และผู้บริหำรหน่วยงำนมำบูรณำกำรเพิ่มเติม เพื่อให้แผนฯ มีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น และนำสู่
กำรปฏิบัติจริงได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
ดั ง นั้ น แผนยุ ท ธศำสตร์ ก ำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล 4 ปี และแผนปฏิ บั ติ ก ำรรำยปี ฉบั บ นี้
จึงตอบสนองต่อนโยบำยของ สดช. ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยระดับกระทรวง และนโยบำยระดับชำติที่มุ่งเน้น
กำรขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ 4.0 โดยจุดมุ่งเน้นของแผนฯ คือ กำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
สดช. และกำรพัฒนำสมรรถนะของข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำน สดช. โดยกำหนดโครงกำร/กิจกรรม มำรองรับ
9 ประเด็นยุทธศำสตร์ และ 18 เป้ำประสงค์ เพื่อวำงรำกฐำนสู่กำรเป็นองค์กรด้ำนดิจิทัลที่เทียบเท่ำมำตรฐำน
ในระดับสำกล ซึ่งคลอบคลุมใน 5 มิติ ตำมแนวทำง HR Scorecard ได้แก่ 1) ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์
2) ประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 3) ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุค คล
4) ควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และ 5) คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำร
ทำงำน และเพื่อให้แผนฯ นำสู่กำรปฏิบัติจริงอย่ำงเป็นรูปธรรม และดำเนินกำรได้อย่ำงเป็นระบบ จำเป็นต้อง
จัดสรรงบประมำณในแต่ละปีอย่ำงเหมำะสม พร้อมทั้งจัดลำดับควำมสำคัญในดำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆ ให้
ครบถ้วนภำยใต้บริบทของ สดช. ตลอดจนกำหนดแผนปฏิบัติกำรรำยปีให้สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2562-2565 ภำยใต้ประมำณกำรงบประมำณในแต่ละปี พ.ศ. โดยภำพรวมแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 4 ปี และแผนปฏิบัติกำรรำยปีของ สดช. แสดงแผนภำพได้ดังนี้

1

ดร. ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจำรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้กำรวิพำกษ์และให้ควำมเห็นชอบใน (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 4 ปี และ
แผนปฏิบัติกำรรำยปี แผนพัฒนำบุคลำกร 4 ปี และแผนปฏิบัติกำรรำยปี

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

หน้ำที่ 2

1) ข้อมูลปัจจุบนั ของ สดช. 2) นโยบำยภำครัฐ ยุทธศำสตร์ชำติ และข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรขับเคลือ่ นภำรกิจของ สดช. 3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2552-2556
4) มำตรฐำนและแนวทำงกำรกำหนดควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และ 5) แนวคิด HR Scorecard

มิติที่ 1 ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์

พัฒนาสมรรถนะของ
ข้าราชการและ
ผู้ปฏิบตั ิงานของ สดช.

พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของ สดช.
ตอบสนองต่อนโยบำยของ สดช.
สอดคล้องกับนโยบำยระดับกระทรวง
และนโยบำยระดับชำติทมี่ ุ่งเน้น
กำรขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ 4.0

มิติที่ 5 คุณภาพชีวติ และ
ความสมดุลระหว่างชีวติ
กับการทางาน

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 4 ปี
และแผนปฏิบัติการรายปีของ สดช.
วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สดช.
“สร้ำงคนคุณภำพ พัฒนำคนดิจิทลั มุ่งสู่มำตรฐำนสำกล”

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 18 เป้าประสงค์

กำรพัฒนำควำมรู้เฉพำะทำง
ของแต่ละตำแหน่งงำน
ซึ่งจะทำให้ข้ำรำชกำร และผู้ปฏิบัติงำน
ทุกระดับตำแหน่งมีควำมเชี่ยวชำญ
ในสำยอำชีพ และปฏิบัติงำนได้
อย่ำงเต็มศักยภำพ พร้อมขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ สดช. ให้บรรลุผล
ตำมเป้ำประสงค์ทกี่ ำหนดไว้

48 โครงการ/กิจกรรม
มิติที่ 4 ความพร้อมรับ
ผิดด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล

1) ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรหน่วยงำนในประเด็นควำมคำดหวังของผูน้ ำหน่วยงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ สดช. 2) ข้อคิดเห็นจำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ 1 และ 2
และ 3) ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนดิจทิ ัลของผูท้ รงคุณวุฒิ และผู้บริหำรหน่วยงำน

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

หน้ำที่ 3

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 4 ปี และแผนปฏิบัติการรายปีของ สดช.

มิติที่ 1
ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

มิติที่ 2
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

มิติที่ 3
ประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรกำหนดนโยบำย และ
แนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ สดช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกระบวนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีมำตรฐำน และ
มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรรักษำข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่จำเป็นต่อกำรขับเคลื่อน
ภำรกิจให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์ของ สดช.

มิติที่ 4
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 8 กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล

มิติที่ 5
คุณภาพชีวติ และความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 กำรยกระดับคุณภำพชีวิต
และกำรทำงำนให้เกิดควำมสมดุล

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

1.1

3.1

5.1

8.1

9.1

1.2

พัฒนำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในให้เอื้อ
ต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ สดช.
สร้ำงค่ำนิยมร่วม และวัฒนธรรมองค์กร
สดช. ที่รองรับกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของ
สดช.

3.2
3.3

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรบริหำร และพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
เป้าประสงค์
2.1

2.2
2.3
2.4

ยกระดับกำรบริหำร และพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลที่ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำองค์ควำมรู้
ด้ำนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
วำงแผนกำลังคนให้เหมำะสม รองรับต่อ
ภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุน ทั้งใน
ปัจจุบันและในอนำคต
กำหนดขอบเขตงำน และสมรรถนะให้
สอดคล้องกับตำแหน่งงำนทุกระดับ
สร้ำงแผนกำรบริหำร และพัฒนำข้ำรำชกำร
และผู้ปฏิบัติงำนที่มีสมรรถนะสูงรวมถึง
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับตำแหน่ง
เพื่อควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรรำชกำร

จัดวำงระบบกำรสรรหำ คัดเลือก และบรรจุ
บุคคลเข้ำรับรำชกำรให้มีมำตรฐำน
สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงำน ก.พ.
สนับสนุนในโครงกำรต่ำงๆ ที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของ สดช.
ส่งเสริมกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในระบบ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงระบบฐำนข้อมูล
ด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่ทันสมัยด้วยระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป้าประสงค์
4.1

สร้ำงระบบฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่
สำมำรถตอบสนองกำรใช้งำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

สร้ำงควำมพึงพอใจ และควำมรัก/ควำม
ผูกพันของข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำน ให้เกิด
ขึ้นกับองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำสมรรถนะของ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนสู่ควำมเป็น
มำตรฐำนสำกล

ส่งเสริม และสร้ำงจิตสำนึกกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำล

9.2

9.3
9.4

สร้ำงควำมพึงพอใจในสภำพแวดล้อม และ
บรรยำกำศกำรทำงำน
ปรับภูมิทัศน์ขององค์กรให้สะท้อนกำรเป็น
องค์กรแห่งดิจิทัล
จัดสรรสวัสดิกำรเพิ่มเติมที่ช่วยสร้ำงสมดุล
ชีวิตและกำรทำงำน
สร้ำงสมดุลชีวิตและกำรทำงำนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์
6.1

เสริมสร้ำง และสนับสนุนกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถ และทักษะที่จำเป็นต่อกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำระบบ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงโปร่งใส
และเป็นธรรม
เป้าประสงค์
7.1

สร้ำงระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็น
ธรรมต่อข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำน

หน้ำที่ 4

1. บทสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 4 ปี และ
แผนปฏิบัติการรายปี
กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 4 ปี และแผนปฏิบัติกำรรำยปี ได้ผ่ำนกระบวน
สำคัญเพื่อให้เกิดผลในทำงปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีท่ำนผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเชี่ยวชำญ และผู้บริหำร
หน่วยงำนให้กำรวิพำกษ์ และควำมเห็ นชอบในร่ำงแผนฯ (ดูกำหนดกำรจัดประชุม เพื่อวิพำกษ์และให้ ควำม
เห็นชอบในร่ ำงแผนฯ จำกภำคผนวก: เอกสำรแนบ 1) ผู้ เข้ำร่ว มกำรประชุม ได้รับฟังกำรบรรยำยข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้ำใจถึงกรอบแนวคิดที่นำมำใช้ในกำรจัดทำร่ำงแผนฯ องค์ประกอบสำคัญของร่ำงแผนฯ
ภำพรวม และรำยละเอียดของร่ำงแผนฯ (ดูเอกสำรประกอบจำกภำคผนวก: เอกสำรแนบ 2) พร้อมทั้งได้
วิพำกษ์ในประเด็นต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงแผนฯ โดยสรุป ข้อคิดเห็นของท่ำนผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้บริหำรหน่วยงำน ได้ดังนี้
1) หลักการ และแนวคิดที่น ามาใช้ในการจั ดท าแผนฯ มีควำมชัดเจน และคลอบคลุ มกำรพั ฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลทั้ง 5 มิติ ตำมแนวคิด HR Scorecard รวมถึงมีควำมเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์
สดช. และยุทธศำสตร์ชำติ ที่มุ่งเน้นขับเคลื่อน อีกทั้งกระบวนกำรจัดแผนฯ มีควำมเป็นระบบ และเน้นกำรมี
ส่วนร่วมของคนในองค์กร โดยนำข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรหน่วยงำนในประเด็นควำมคำดหวังของผู้นำ
หน่วยงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ สดช. รวมถึงข้อคิดเห็นจำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ครั้งที่
1 และครั้งที่ 2 มำวิเครำะห์อย่ำงละเอียดเพื่อจัดทำร่ำงแผนฯ ดังนั้น แผนฯ ฉบับนี้ จึงมีควำมสมบูรณ์แล้ว
2) ความเป็นไปได้ในการนาแผนสู่การปฎิบัติจริง มีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องเร่งสร้ำงควำมเข้ำใจให้
หน่วยงำนที่รับผิดชอบสำมำรถดำเนินโครงกำรต่ำงๆ ที่กำหนดไว้ในแผนฯ โดยจะต้องลำดับควำมสำคัญก่อน-หลัง
ในกำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งควรมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติเป็น
ระยะอย่ำงต่อเนื่อง
3) ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมสาหรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ สดช. และการพัฒนาสมรรถนะ
ของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน สดช.
o กำรพัฒนำให้บรรลุผลสำเร็จตำมวิสัยทัศน์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ สดช. ที่ว่ำ
“สร้ำงคนคุณภำพ พัฒนำคนดิจิทัล มุ่งสู่มำตรฐำนสำกล” ควรมุ่งเน้นให้ สดช. สำมำรถแข่งขัน ได้ในเวทีระดับ
อำเซียน
o กำรพัฒนำสมรรถนะของข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำน ควรมุ่งเน้นในหลักสูตรที่ช่วยพัฒนำองค์
ควำมรู้ด้ำนดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะเฉพำะด้ำนของ
ตำแหน่งงำนต่ำงๆ เพื่อให้กำรปฎิบัติงำนเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงต่อเนื่อง

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

หน้ำที่ 5

2. แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 4 ปี ของสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับสมบูรณ์)
วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สดช.: สร้ำงคนคุณภำพ พัฒนำคนดิจิทัล มุ่งสู่มำตรฐำนสำกล
มิติที่ 1: ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ระดับเป้าหมาย
1

2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การกาหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สดช.
1.1 พัฒนำโครงสร้ำงกำร
1) โครงกำรทบทวนและปรับปรุง o ร้อยละ...ของกำร
บริหำรงำนภำยใน
โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร
ดำเนินงำนปรับปรุง
ให้เอื้อต่อกำรขับเคลื่อน
ภำยใน สดช.
โครงสร้ำงกำรแบ่ง
ยุทธศำสตร์ สดช.
ส่วนรำชกำรของ
สดช.
2) กิจกรรมสื่อสำรควำมเข้ำใจใน o จำนวนครั้ง...ของ
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยใน
กำรจัดกิจกรรม
สดช. สู่กำรปฏิบัตจิ ริง
สื่อสำรโครงสร้ำง
กำรบริหำรงำน
ภำยใน สดช.
o ร้อยละ…ของ
ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนทีร่ ับรู้

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

3

4

✓

ระยะเวลาดาเนินการ
5

2562

✓

✓

✓

2563

2564

2565

ผู้รับผิดชอบ

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ปรับปรุง
โครงสร้ำงองค์กร
✓

สลธ.

หน้ำที่ 6

มิติที่ 1: ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.2 สร้ำงค่ำนิยมร่วม และ 1) โครงกำรสร้ำงค่ำนิยมร่วม และ
วัฒนธรรมองค์กร สดช.
วัฒนธรรมองค์กร สดช.
ที่รองรับกำรขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ของ สดช.
2) กิจกรรมสื่อสำรค่ำนิยมองค์กร
และวัฒนธรรม สดช. สู่กำร
ปฏิบัติจริง

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ตัวชี้วัด (KPIs)
o ร้อยละ…ของ
ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำใจ
ค่ำนิยม และ
วัฒนธรรมของ สดช.
o จำนวนครั้ง...ของ
กำรจัดกิจกรรม
สื่อสำรค่ำนิยม
องค์กร และ
วัฒนธรรม สดช.
o ร้อยละ…ของ
ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนทีร่ ับรู้
o ร้อยละ…ของ
ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่ปฏิบัติ
ตำมค่ำนิยม และ
วัฒนธรรมของ สดช.

ระดับเป้าหมาย
1

2

3

4

✓

ระยะเวลาดาเนินการ
5

2562

✓

✓

✓

2563

✓

2564

2565

ผู้รับผิดชอบ
สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนค่ำนิยม
และวัฒนธรรม
องค์กร
สลธ.

หน้ำที่ 7

มิติที่ 1: ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.1 ยกระดับกำรบริหำร
1) โครงกำรทบทวน และปรับปรุง o ร้อยละ…ของ
และพัฒนำทรัพยำกร
แผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำร
ควำมสำเร็จในกำร
บุคคลที่ส่งเสริมให้เกิด
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ
ดำเนินกำรปรับปรุง
กำรพัฒนำองค์ควำมรู้
สดช. เพื่อนำสู่กำรปฏิบตั ิจริง
แผนฯ
ด้ำนดิจิทัลเพื่อ
2) กิจกรรมสื่อสำรยุทธศำสตร์ด้ำน o จำนวนครั้ง...ของ
เศรษฐกิจและสังคม
กำรบริหำรและพัฒนำ
กำรสื่อสำร
ของประเทศ
ทรัพยำกรบุคคลของ สดช.
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
เพื่อนำสู่กำรปฏิบัติจริง
บริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล
ของ สดช.
o ร้อยละ…ของ
ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนทีร่ ับรู้
และเข้ำใจ
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
บริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล
ของ สดช.

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับเป้าหมาย
1

2

3

4

✓

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

5

2562

2563

2564

2565

✓

✓

✓

✓

✓

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

✓

✓

✓

✓

สลธ.

หน้ำที่ 8

มิติที่ 1: ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

3) โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
o ร้อยละ…ของ
ข้ำรำชกำรทุกระดับของ สดช.
ข้ำรำชกำรและ
เพื่อกำรขับเคลื่อนประเทศไทย
ผูป้ ฏิบัติงำนที่เข้ำ
4.0 (Change-Collaborationร่วมโครงกำรพัฒนำ
Creative-Corruption free)
สมรรถนะเพื่อกำร
ขับเคลื่อนประเทศ
ไทย 4.0
- Change 80%
- Collaboration
80%
- Creative 70%
- Corruption free
100%
4) โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำน o ร้อยละ…ของ
ยุคดิจิทัล 4.0 (ระดับ
ผู้บริหำรหน่วยงำน
ผู้อำนวยกำรสูง/ผู้อำนวยกำร
ที่เข้ำร่วมโครงกำร
ต้น)
o

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับเป้าหมาย
1

2

3

4

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

5

2562

2563

2564

2565

✓

✓

✓

✓

✓

สลธ.

✓

✓

✓

✓

✓

สลธ.

หน้ำที่ 9

มิติที่ 1: ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

o ร้อยละ…ของ
ผลกำรประเมินก่อนหลัง กำรพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถ
สมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะทำงกำร
บริหำรในตำแหน่ง
ประเภทอำนวยกำร/
บริหำร
5) โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำน o ร้อยละ…ของ
ยุคดิจิทัล 4.0 (ระดับชำนำญ
ข้ำรำชกำรระดับ
กำร/ชำนำญกำรพิเศษ/
ชำนำญกำร/ชำนำญ
เชี่ยวชำญ)
กำรพิเศษ/เชี่ยวชำญ
ที่เข้ำร่วมโครงกำร
o ร้อยละ…ของ
ผลกำรประเมินก่อนหลังกำรพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถ
สมรรถนะหลัก ใน
ตำแหน่งประเภท
วิชำกำร

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับเป้าหมาย
1

2

3

4

ระยะเวลาดาเนินการ
5

2562

2563

2564

2565

✓

✓

✓

✓

✓

ผู้รับผิดชอบ

สลธ.

หน้ำที่ 10

มิติที่ 1: ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
6) โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำน
ยุคดิจิทัล 4.0 (ปฏิบัติกำร/
ชำนำญงำน/ปฏิบตั ิงำน)

ตัวชี้วัด (KPIs)

o ร้อยละ…ของ
ข้ำรำชกำร
ระดับปฏิบัติกำร/
ชำนำญงำน
ที่เข้ำร่วมโครงกำร
o ร้อยละ…ของ
ผลกำรประเมินก่อนหลัง กำรพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถ
สมรรถนะหลัก ใน
ตำแหน่งประเภท
ปฏิบัติงำนทั่วไป
2.2 วำงแผนกำลังคนให้
1) โครงกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง o ร้อยละ...ควำมสำเร็จ
เหมำะสม รองรับต่อ
ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ
ในกำรจัดทำแผน
ภำรกิจหลักและภำรกิจ
สดช.
อัตรำกำลังของ สดช.
สนับสนุน ทั้งในปัจจุบัน
o สดช. มีแผน
และในอนำคต
อัตรำกำลังประจำปี
ทันควำมต้องกำรของ
หน่วยงำน

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับเป้าหมาย
1

2

3

4

ระยะเวลาดาเนินการ
5

2562

2563

2564

2565

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ผู้รับผิดชอบ
สลธ.

สลธ.

หน้ำที่ 11

มิติที่ 1: ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
2.3 กำหนดขอบเขตงำน
และสมรรถนะให้
สอดคล้องกับตำแหน่ง
งำนทุกระดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

o ร้อยละ...ของ
ตำแหน่งงำนที่มีคำ
บรรยำยลักษณะงำน
2) โครงกำรกำหนดสมรรถนะ
o ร้อยละ...ของ
ข้ำรำชกำร สดช. ตำมมำตรฐำน
ตำแหน่งงำนที่มี
ที่สำนักงำน ก.พ. และประเมิน
กำรกำหนด
ช่องว่ำงสมรรถนะรำยตำแหน่ง
สมรรถนะตรงตำม
ของข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบตั ิงำน
มำตรฐำน ก.พ.
(Competency Gap)
o ร้อยละ...ของ
บุคลำกรทีไ่ ด้รบั
กำรพัฒนำตำมผล
กำรประเมินช่องว่ำง
สมรรถนะ

ระดับเป้าหมาย
1

2

3

4

1) โครงกำรจัดทำคำบรรยำย
ลักษณะงำน

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

✓

ระยะเวลาดาเนินการ
5

2562

2563

✓

✓

✓

✓

✓

2564

2565

ผู้รับผิดชอบ
สลธ.

✓

✓ สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

หน้ำที่ 12

มิติที่ 1: ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
2.4 สร้ำงแผนกำรบริหำร
และพัฒนำข้ำรำชกำร
และผูป้ ฏิบัติงำนที่มี
สมรรถนะสูง รวมถึง
ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ
ตำแหน่งเพื่อควำม
ต่อเนื่องในกำรบริหำร
รำชกำร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) โครงกำรสรรหำ และคัดเลือก
ข้ำรำชกำรผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สูง
(HiPPS)

ตัวชี้วัด (KPIs)

o ร้อยละ...ควำมสำเร็จ
ในกำรกำหนด
หลักเกณฑ์ของ
ข้ำรำชกำรผูม้ ี
ผลสัมฤทธิ์สูง
o ร้อยละ...ควำมสำเร็จ
ในกำรสรรหำและ
คัดเลือกข้ำรำชกำร
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
2) โครงกำรจัดทำแผนบริหำร
o สดช. มีแผนบริหำร
จัดกำรข้ำรำชกำรที่มสี มรรถนะ
จัดกำรข้ำรำชกำร
สูง (Talent Management)
ที่มีสมรรถนะสูง
(Talent
Management)
o ร้อยละ...ของ
ควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนตำมแผน
3) โครงกำรจัดทำแผนสืบทอด
o สดช. มีแผนสืบทอด
ตำแหน่งงำนหลัก (Succession
ตำแหน่งงำนหลัก
Plan)
(Succession Plan)
o ร้อยละ...ของ
ควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนตำมแผน

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับเป้าหมาย
1

2

3

4

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

2562

2563

2564

2565

✓

✓

✓

✓

✓

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

✓

✓

✓

✓

✓

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

✓

✓

✓

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

✓

5

หน้ำที่ 13

มิติที่ 2: ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ระดับเป้าหมาย
1

2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
3.1 จัดวำงระบบกำรสรรหำ 1) โครงกำรจัดทำมำตรฐำนกำร
o สดช. มีคู่มือกำรสรร
คัดเลือก และบรรจุ
สรรหำ บรรจุ และแต่งตั้ง
หำ บรรจุ และแต่งตั้ง
บุคคลเข้ำรับรำชกำรให้มี
ข้ำรำชกำรของ สดช.
ข้ำรำชกำรของ สดช.
มำตรฐำน สอดคล้องกับ 2) กิจกรรมสื่อสำรกระบวนกำร
o จำนวนครั้ง...ของกำร
ข้อกำหนดของสำนักงำน
สรรหำ บรรจุ และแต่งตั้ง
สื่อสำรกระบวนกำร
ก.พ.
ข้ำรำชกำรของ สดช.
สรรหำ บรรจุ และ
แต่งตั้งข้ำรำชกำร
ของ สดช.
3.2 สนับสนุนในโครงกำร
1) โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำร o จำนวน...โครงกำร
ต่ำงๆ ที่ช่วยเพิ่ม
ปฏิบัติรำชกำรของ สดช.
ที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพด้ำนกำร
ประสิทธิภำพ
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
ทรัพยำกรบุคคล
ของ สดช.
ของ สดช.
3.3 ส่งเสริมกำรนำเทคโนโลยี 1) โครงกำรนำระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำใช้ในระบบกำร
ดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
ทรัพยำกรบุคคล

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

o จำนวน...ระบบงำน
ที่นำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำใช้สนับสนุน
กำรปฏิบัติงำน

3

ระยะเวลาดาเนินการ
4

2563

2564

2562

✓

✓

สลธ.

✓

✓

สลธ.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2565

ผู้รับผิดชอบ

5

✓

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

หน้ำที่ 14

มิติที่ 2: ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

2) โครงกำรปรับปรุงกำรสื่อสำร
ภำยในด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

o ร้อยละ...ควำมสำเร็จ
ของกำรดำเนิน
โครงกำร
o ร้อยละ...ของ
ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนรับรู้
ข้อมูลข่ำวสำร
ของ สดช.
o จำนวน...โครงกำร
พัฒนำระบบบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลที่
ดำเนินกำร
o ร้อยละ...ควำมสำเร็จ
ของกำรดำเนิน
โครงกำร
o ร้อยละ...ควำม
พึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ

3) โครงกำรพัฒนำระบบบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล (HR
Automation) เช่น e-People
e-Training e-KM

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับเป้าหมาย
1

2

3

ระยะเวลาดาเนินการ
4

5

✓

✓

2562

2563

2564

✓

✓

✓

✓

✓

2565

ผู้รับผิดชอบ

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

หน้ำที่ 15

มิติที่ 2: ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ระดับเป้าหมาย
1

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 สร้ำงระบบฐำนข้อมูล
1) โครงกำรจัดทำฐำนข้อมูล
o สดช. มีระบบ
ด้ำนทรัพยำกรบุคคล
ทรัพยำกรบุคคลเพื่อสนับสนุน
ฐำนข้อมูลทรัพยำกร
ที่สำมำรถตอบสนอง
กำรบริหำรงำนให้เกิด
บุคคลที่มี
กำรใช้งำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ (DPIS)
ประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิภำพ
นำไปใช้ได้จริง
o ร้อยละ...ควำม
ถูกต้องของข้อมูล
ในระบบ
o ร้อยละ...ควำมเป็น
ปัจจุบันของข้อมูล
ในระบบ
2) โครงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้
o ร้อยละ...ของ
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัล
ข้ำรำชกำรและ
เพื่อกำรบริหำรงำนทรัพยำกร
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำ
บุคคลของ สดช.
ร่วมโครงกำร
o ร้อยละ...ควำมพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

2

3

ระยะเวลาดาเนินการ
4

✓

ผู้รับผิดชอบ

5

2562

2563

2564

2565

✓

✓

✓

✓

✓

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

✓

✓

✓

✓

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

หน้ำที่ 16

มิติที่ 3: ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ระดับเป้าหมาย
1

2

3

2) โครงกำรสำรวจควำมผูกพันของ
บุคลำกรที่มตี ่อ สดช.

o ร้อยละ...ของผลกำร
สำรวจที่เพิม่ ขึ้นจำก
ฐำนของปีเดิม

3) กิจกรรมมอบรำงวัลเชิดชูเกียรติแก่ o ร้อยละ...ของควำม
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่มุ่งมัน่
พึงพอใจของ
ในควำมสำเร็จตำมภำรกิจของ
ข้ำรำชกำรและ
สดช. เช่น ข้ำรำชกำรดีเด่นด้ำน
ผู้ปฏิบัติงำนที่มตี ่อ
กำรขับแคลื่อนดิจิทัลองค์กร
กิจกรรม
ข้ำรำชกำรดีเด่นด้ำนกำรพัฒนำ
o จำนวน...กิจกรรม
ดิจิทัลสู่ชุมชน เป็นต้น
ที่ถูกดำเนินกำร

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

5

ผู้รับผิดชอบ

2562

2563

2564

2565

✓

✓

✓

✓

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

✓

✓

✓

✓

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

✓

✓

✓

✓

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
พิจำรณำรำงวัล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่จาเป็นต่อการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของ สดช.
5.1 สร้ำงควำมพึงพอใจ และ
1) โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจของ o ร้อยละ...ของควำม
✓
ควำมรัก/ควำมผูกพันของ
ข้ำรำชกำร สดช. ที่มีต่อนโยบำย
พึงพอใจของ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำน
แผนงำน โครงกำร และมำตรกำร
ข้ำรำชกำรและ
ให้เกิดขึ้นกับองค์กร
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ผู้ปฏิบัติงำน
o ร้อยละ...ของควำม
พึงพอใจของ
ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำน ที่เพิ่มขึ้น
จำกฐำนของปีเดิม

4

ระยะเวลาดาเนินการ

หน้ำที่ 17

มิติที่ 3: ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
6.1 เสริมสร้ำง และสนับสนุน
1) โครงกำรสร้ำง สดช. ให้เป็นองค์กร o จำนวน...องค์ควำมรู้
กำรพัฒนำควำมรู้
แห่งกำรเรียนรู้ (Organization
ที่จัดทำในระบบศูนย์
ควำมสำมำรถ และทักษะ
Learning)
กำรเรียนรู้
ที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 2) โครงกำรจัดทำศูนย์กำรเรียนรู้ดำ้ น o จำนวน...บุคลำกรที่ใช้
อย่ำงต่อเนื่อง
ดิจิทัลของบุคลำกรภำยใน
บริกำรในศูนย์กำร
เรียนรู้
3) โครงกำรจัดทำแผนกำรเรียนรู้
o จำนวน...หลักสูตร
ระยะยำว (Training Road Map)
ฝึกอบรมต่อคน ต่อปี
o ร้อยละ...ของผลกำร
ประเมินกำร
ปฏิบัติงำนประจำปี
ที่เพิ่มขึ้นจำกฐำนของ
ปีเดิม

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับเป้าหมาย
1

2

3

4

ระยะเวลาดาเนินการ
2563

2564

2565

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

5

2562

✓

ผู้รับผิดชอบ
สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน
สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน
สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

หน้ำที่ 18

มิติที่ 3: ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม
7.1 สร้ำงระบบประเมินผลกำร 1) โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบ o ร้อยละ...ของ
ปฏิบัติงำนที่เป็นธรรมต่อ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ สดช.
ควำมสำเร็จในกำร
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำน
ปรับปรุงระบบ
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน
2) แผนกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดองค์กรสู่ o ร้อยละ...ของ
ตัวชี้วัดรำยบุคคลของข้ำรำชกำร
ควำมสำเร็จในกำร
สดช. เพื่อพัฒนำสู่ดจิ ิทัล 4.0
ดำเนินกำร
3) โครงกำรพัฒนำทักษะกำร
o ร้อยละ...ของ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ข้ำรำชกำรและ
อย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำร่วม
โครงกำร

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับเป้าหมาย
1

2

3

4

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

5

2562

2563

2564

2565

✓

✓

✓

✓

✓

สลธ.

✓

✓

✓

✓

✓

สลธ.

✓

✓

✓

✓

✓

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

หน้ำที่ 19

มิติที่ 4: ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
8.1 ส่งเสริม และสร้ำงจิตสำนึก 1) โครงกำรทบทวนกระบวนกำร
o
กำรบริหำรทรัพยำกร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลให้เกิด
บุคคลตำมหลักธรรมำ
ควำมเป็นธรรมและโปร่งใส
ภิบำล
2) โครงกำรจัดทำแผนส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกัน
และปรำบปรำมทุจริตของ สดช.

o

o
3) โครงกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล
ข้ำรำชกำร สดช.

o

o

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

จำนวน...เรื่อง
ร้องเรียนในกระบวน
บริหำรทรัพยำกร
บุคคล (บรรจุ แต่งตั้ง
โยกย้ำย เลื่อนขั้น
ประเมินผล ฯลฯ)
สดช. มีแผนส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ป้องกันและ
ปรำบปรำมทุจริต
ของ สดช.
ร้อยละ...ของบุคลำกร
ที่ได้รับกำรพัฒนำ
ตำมแผน
ร้อยละ...ของ
ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำร่วม
โครงกำร
จำนวน...ข้อร้องเรียน
จำกผู้เกี่ยวข้อง
ทุกภำคส่วน

ระดับเป้าหมาย
1

2

3

4

ระยะเวลาดาเนินการ
5

2562

✓

2563

2564

2565

✓

ผู้รับผิดชอบ
สลธ.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

สลธ.

✓

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

หน้ำที่ 20

มิติที่ 4: ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

4) กิจกรรมมอบรำงวัลเชิดชูเกียรติแก่ o ร้อยละ...ของควำม
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่ใช้
พึงพอใจของ
หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรคน
ข้ำรำชกำรและ
และบริหำรงำน เช่น ข้ำรำชกำร
ผู้ปฏิบัติงำนที่มตี ่อ
ต้นแบบกำรนำหลักปรัชญำ
กิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำร
o จำนวน...กิจกรรม
ปฏิบัติงำน ข้ำรำชกำรดีเด่น
ที่ถูกดำเนินกำร
ด้ำนผู้มีธรรมำภิบำลสูง เป็นต้น

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับเป้าหมาย
1

2

3

4

ระยะเวลาดาเนินการ
5

✓

2562

2563

2564

2565

✓

✓

✓

ผู้รับผิดชอบ
สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

หน้ำที่ 21

มิติที่ 5: คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การยกระดับคุณภาพชีวิตและการทางานให้เกิดความสมดุล
9.1 สร้ำงควำมพึงพอใจใน
1) โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจ o ร้อยละ...ควำม
สภำพแวดล้อม และ
ของบุคลำกรที่มีต่อ
พึงพอใจของ
บรรยำกำศกำรทำงำน
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่มตี ่อ
สภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำน
2) โครงกำรจัดหำอุปกรณ์จำเป็น
o ร้อยละ...ข้ำรำชกำร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
และผูป้ ฏิบัติงำนมี
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร สดช.
อุปกรณ์พร้อมใช้งำน
เทียบกับงบประมำณ
ที่ได้รับ
9.2 ปรับภูมิทัศน์ขององค์กร
1) โครงกำรยกระดับสถำนที่ทำงำน o ร้อยละ...ควำมสำเร็จ
ให้สะท้อนกำรเป็นองค์กร
เพื่อรองรับภำรกิจดิจิทลั ของ
ในกำรดำเนิน
แห่งดิจิทัล
สดช.
โครงกำร
o ร้อยละ...ควำม
พึงพอใจของ
ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่มตี ่อ
สถำนที่ทำงำน

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับเป้าหมาย
1

2

3

ระยะเวลาดาเนินการ
4

✓

✓

✓

5

2564

2565

ผู้รับผิดชอบ

2562

2563

✓

✓

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

✓

✓

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

✓

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

หน้ำที่ 22

มิติที่ 5: คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

9.3 จัดสรรสวัสดิกำรเพิ่มเติม
ที่ช่วยสร้ำงสมดุลชีวิตและ
กำรทำงำน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

2) โครงกำร สดช. Smart Office

o ร้อยละ...ควำมสำเร็จ
ในกำรดำเนิน
โครงกำร
o ร้อยละ...ควำมพึง
พอใจของข้ำรำชกำร
และผูป้ ฏิบัติงำนที่มี
ต่อสถำนที่ทำงำน
o ร้อยละ...ควำมสำเร็จ
ในกำรดำเนิน
โครงกำร
o ร้อยละ...ควำมพึง
พอใจของข้ำรำชกำร
และผูป้ ฏิบัติงำนที่มี
ต่อโครงกำร
o ร้อยละ...ควำมสำเร็จ
ในกำรดำเนิน
โครงกำร
o ร้อยละ...ควำมพึง
พอใจของข้ำรำชกำร
และผูป้ ฏิบัติงำนที่มี
ต่อโครงกำร

1) โครงกำรสร้ำงห้องสันทนำกำร
สำหรับข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำน

2) โครงกำรจัดสรรห้องออกกำลัง
กำยเพื่อสุขภำพของข้ำรำชกำร
และผูป้ ฏิบัติงำน

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับเป้าหมาย
1

2

3

ระยะเวลาดาเนินการ
4

✓

5

2562

2563

2564

✓

✓

2565

ผู้รับผิดชอบ
สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

✓

✓

✓

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

✓

✓

✓

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

หน้ำที่ 23

มิติที่ 5: คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3) กิจกรรมสร้ำงสัมพันธภำพอันดี
ระหว่ำงบุคลำกรทุกระดับของ
สดช.

ตัวชี้วัด (KPIs)

o ร้อยละ...ข้ำรำชกำร
และผูป้ ฏิบัติงำนที่
เข้ำร่วมกิจกรรม
o จำนวน...โครงกำร
สร้ำงสัมพันธภำพ
ระหว่ำงข้ำรำชกำร
และผูป้ ฏิบัติงำนทุก
ระดับของ สดช.
o ร้อยละ...ควำมพึง
พอใจของข้ำรำชกำร
และผูป้ ฏิบัติงำนที่มี
ต่อกิจกรรม
4) กิจกรรมสันทนำกำรต่ำงๆ เช่น o ร้อยละ...ข้ำรำชกำร
ชมรมกีฬำ ชมรมพุทธศำสนำ
และผูป้ ฏิบัติงำนที่
ชมรมจิตอำสำ งำนกีฬำสัมพันธ์
เข้ำร่วมกิจกรรม
งำนทำบุญประจำปีของ
o ร้อยละ...ควำมพึง
หน่วยงำน งำนสังสรรค์ประจำปี
พอใจของข้ำรำชกำร
ฯลฯ
และผูป้ ฏิบัติงำนที่มี
ต่อกิจกรรม
5) กิจกรรมสร้ำงสวัสดิกำรเพิม่ ให้ o ร้อยละ...ควำมสำเร็จ
ข้ำรำชกำร และผู้ปฏิบัติงำน
ในกำรจัดสวัสดิกำร
สดช. เช่น ร้ำนค้ำสวัสดิกำรที่มี
สินค้ำจำกข้ำรำชกำร สดช. มำ
วำงจำหน่ำย

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับเป้าหมาย
1

2

3

ระยะเวลาดาเนินการ
4

5

ผู้รับผิดชอบ

2562

2563

2564

2565

✓

✓

✓

✓

✓

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

✓

✓

✓

✓

✓

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

✓

✓

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

หน้ำที่ 24

มิติที่ 5: คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์
9.4 สร้ำงสมดุลชีวิตและกำร
ทำงำนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ระดับเป้าหมาย
1

2

1) โครงกำรศึกษำดูงำนองค์กร
o ร้อยละ...ข้ำรำชกำร
ต้นแบบที่ยึดหลักปรัชญำของ
และผูป้ ฏิบัติงำนที่
เศรษฐกิจพอเพียงในกำร
เข้ำร่วมโครงกำร
บริหำรงำนและบริหำรคน
2) กิจกรรมสื่อสำรองค์ควำมรู้ และ o จำนวนครั้ง...ของกำร
แนวทำงกำรประยุกต์ใช้หลัก
สื่อสำรองค์ควำมรู้
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง o ร้อยละ...ข้ำรำชกำร
ในชีวิตและกำรทำงำน
และผูป้ ฏิบัติงำนที่
รับรู้ข้อมูล

3

✓

✓

ระยะเวลาดาเนินการ
4

5

2562

2563

ผู้รับผิดชอบ

2564

2565

✓

✓

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

✓

✓

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

หมายเหตุ: ดูตารางอธิบายตัวชี้วัด และระดับเป้าหมายที่กาหนด (เอกสำรภำคผนวก: เอกสำรแนบ 3)

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

หน้ำที่ 25

3. แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ 2562
มิติที่ 1: ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
(1) สดช. มีนโยบำย แผนงำน และมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนให้ สดช. บรรลุพันธกิจ เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(2) มีกำรวำงแผนและบริหำรกำลังคน ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ กล่ำว คือ “กำลังคนมีขนำดและสมรรถนะ” ที่เหมำะสมสอดคล้องกับกำรบรรลุภำรกิจและควำมจำเป็นของ สดช. ทั้งในปัจจุบันและ
ในอนำคต มีกำรวิเครำะห์สภำพกำลังคน (Workforce Analysis) สำมำรถระบุช่องว่ำงด้ำนควำมต้องกำรกำลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่ำงดังกล่ำว
(3) มีนโยบำย แผนงำน โครงกำรและมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพื่อดึงดูดให้ได้มำพัฒนำและรักษำไว้ซึ่งกลุ่มข้ำรำชกำรและผูป้ ฏิบัตงิ ำนที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงซึ่งจำเป็นต่อควำมคงอยู่
และขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ สดช. (Talent Management, Succession Plan)
(4) มีแผนกำรสร้ำงและแผนกำรพัฒนำผู้บริหำรทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรรำชกำร นอกจำกนี้ยังรวมถึงกำรที่ผู้นำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำน ทั้งในเรื่องของผลกำรปฏิบัติงำนและพฤติกรรมในกำรทำงำน
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรกำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลทีส่ อดคล้องกับยุทธศำสตร์ สดช.
1.1 พัฒนำโครงสร้ำงกำร 1) โครงกำรทบทวนและปรับปรุงโครงสร้ำง o ร้อยละ...ของกำรดำเนินงำน
บริหำรงำนภำยใน
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน สดช.
ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วน
ให้เอื้อต่อกำร
รำชกำรของ สดช.
ขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ สดช.
2) กิจกรรมสื่อสำรควำมเข้ำใจในโครงสร้ำง o จำนวนครั้ง...ของกำรจัดกิจกรรม
กำรบริหำรงำนภำยใน สดช. สู่กำรปฏิบัติ
สื่อสำรโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
จริง
ภำยใน สดช.
o ร้อยละ…ของข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนทีร่ ับรู้
1.2 สร้ำงค่ำนิยมร่วม
1) โครงกำรสร้ำงค่ำนิยมร่วม และวัฒนธรรม o ร้อยละ…ของข้ำรำชกำรและ
และ
องค์กร สดช.
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำใจค่ำนิยม
วัฒนธรรมองค์กร
และวัฒนธรรมของ สดช.
สดช.
ที่รองรับกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2562

ประมาณการ
งบประมาณ

5

800,000
บำท

4

-

5

1,200,000
บำท

ผู้รับผิดชอบ
สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ปรับปรุงโครงสร้ำง
องค์กร
สลธ.

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนค่ำนิยม
และวัฒนธรรม
องค์กร
หน้ำที่ 26

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ขับเคลื่อน วิสัยทัศน์ 2) กิจกรรมสื่อสำรค่ำนิยมองค์กร และ
ของ สดช.
วัฒนธรรม สดช. สู่กำรปฏิบัติจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรบริหำร และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
2.1 ยกระดับกำรบริหำร 1) โครงกำรทบทวน และปรับปรุง
และพัฒนำ
แผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและ
ทรัพยำกรบุคคลที่
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ สดช. เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดกำร
นำสู่กำรปฏิบัติจริง
พัฒนำองค์ควำมรู้
2) กิจกรรมสื่อสำรยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
ด้ำนดิจิทัลเพื่อ
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ
เศรษฐกิจและสังคม
สดช.
ของประเทศ
เพื่อนำสู่กำรปฏิบัติจริง

3) โครงกำรพัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำรทุก
ระดับของ สดช. เพื่อกำรขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0 (Changeสำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับ
ตัวชี้วัด (KPIs)
เป้าหมาย
ปี 2562
o จำนวนครั้ง...ของกำรจัดกิจกรรม
4
สื่อสำรค่ำนิยมองค์กร และ
วัฒนธรรม สดช.
o ร้อยละ…ของข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนทีร่ ับรู้
o ร้อยละ…ของข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่ปฏิบัติตำมค่ำนิยม
และวัฒนธรรมของ สดช.

ประมาณการ
งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
สลธ.

o ร้อยละ…ของควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ

5

2,000,000
บำท

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

o จำนวนครั้ง...ของกำรสื่อสำร
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ
สดช.
o ร้อยละ…ของข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนทีร่ ับรู้และเข้ำใจ
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ
สดช.
o ร้อยละ…ของข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร

4

-

สลธ.

5

1,000,000
บำท

สลธ.

หน้ำที่ 27

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
Collaboration-Creative-Corruption
free)

4) โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนยุคดิจิทัล
4.0 (ระดับผู้อำนวยกำรสูง/ผู้อำนวยกำร
ต้น)

5) โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนยุคดิจิทัล
4.0 (ระดับชำนำญกำร/ชำนำญกำร
พิเศษ/เชี่ยวชำญ)

6) โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนยุคดิจิทัล
4.0 (ปฏิบัติกำร/ชำนำญงำน/ปฏิบัติงำน)

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ตัวชี้วัด (KPIs)
พัฒนำสมรรถนะเพื่อกำร
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
- Change 80%
- Collaboration 80%
- Creative 70%
- Corruption free 100%
o ร้อยละ…ของผู้บริหำรหน่วยงำน
ที่เข้ำร่วมโครงกำร
o ร้อยละ…ของ
ผลกำรประเมินก่อน-หลัง
กำรพัฒนำควำมรูค้ วำมสำมำรถ
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะ
ทำงกำรบริหำรในตำแหน่ง
ประเภทอำนวยกำร/บริหำร
o ร้อยละ…ของข้ำรำชกำรระดับ
ชำนำญกำร/ชำนำญกำรพิเศษ/
เชี่ยวชำญที่เข้ำร่วมโครงกำร
o ร้อยละ…ของ
ผลกำรประเมินก่อน-หลังกำร
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
สมรรถนะหลัก ในตำแหน่ง
ประเภทวิชำกำร
o ร้อยละ…ของข้ำรำชกำร
ระดับปฏิบัติกำร/

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2562

ประมาณการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

5

1,000,000
บำท

สลธ.

5

800,000
บำท

สลธ.

5

500,000
บำท

สลธ.

หน้ำที่ 28

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2.2 วำงแผนกำลังคนให้ 1) โครงกำรจัดทำแผนอัตรำกำลังให้
เหมำะสม รองรับต่อ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สดช.
ภำรกิจหลักและ
ภำรกิจสนับสนุน
ทั้งในปัจจุบันและ
ในอนำคต
2.3 กำหนดขอบเขตงำน 1) โครงกำรจัดทำคำบรรยำยลักษณะงำน
และสมรรถนะให้
สอดคล้องกับ
2) โครงกำรกำหนดสมรรถนะ ข้ำรำชกำร
ตำแหน่งงำนทุก
สดช. ตำมมำตรฐำนที่สำนักงำน ก.พ.
ระดับ
และประเมินช่องว่ำงสมรรถนะรำย
ตำแหน่งของข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำน
(Competency Gap)
2.4 สร้ำงแผนกำรบริหำร 1) โครงกำรสรรหำ และคัดเลือกข้ำรำชกำร
และพัฒนำ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่มี
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ตัวชี้วัด (KPIs)
ชำนำญงำน
ที่เข้ำร่วมโครงกำร
o ร้อยละ…ของ
ผลกำรประเมินก่อน-หลัง กำร
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
สมรรถนะหลัก ในตำแหน่ง
ประเภทปฏิบัติงำนทั่วไป
o ร้อยละ...ควำมสำเร็จในกำร
จัดทำแผนอัตรำกำลังของ สดช.
o สดช. มีแผนอัตรำกำลังประจำปี
ทันควำมต้องกำรของหน่วยงำน
o ร้อยละ...ของตำแหน่งงำนที่มี
คำบรรยำยลักษณะงำน
o ร้อยละ...ของตำแหน่งงำนที่มี
กำรกำหนดสมรรถนะตรงตำม
มำตรฐำน ก.พ.
o ร้อยละ...ของบุคลำกรทีไ่ ด้รับ
กำรพัฒนำตำมผลกำรประเมิน
ช่องว่ำงสมรรถนะ
o ร้อยละ...ควำมสำเร็จในกำร
กำหนดหลักเกณฑ์ของ
ข้ำรำชกำรผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สูง

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2562

ประมาณการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

5

500,000
บำท

สลธ.

5

600,000
บำท
600,000
บำท

สลธ.

4

4

-

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

หน้ำที่ 29

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

สมรรถนะสูง รวมถึง
ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำน
ทุกระดับตำแหน่ง
2) โครงกำรจัดทำแผนบริหำรจัดกำร
เพื่อควำมต่อเนื่องใน
ข้ำรำชกำรที่มีสมรรถนะสูง (Talent
กำรบริหำรรำชกำร
Management)

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ตัวชี้วัด (KPIs)
ร้อยละ...ควำมสำเร็จในกำร
สรรหำและ คัดเลือกข้ำรำชกำร
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
o สดช. มีแผนบริหำรจัดกำร
ข้ำรำชกำรที่มีสมรรถนะสูง
(Talent Management)
o ร้อยละ...ของควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนตำมแผน

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2562

ประมาณการ
งบประมาณ

4

-

ผู้รับผิดชอบ

o

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

หน้ำที่ 30

มิติที่ 2: ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) มีกิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เช่น กำรสรรหำ คัดเลือก กำรบรรจุแต่งตั้งกำรพัฒนำ กำรเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง กำรโยกย้ำย และกิจกรรมด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลอื่นๆ
มีควำมถูกต้องและทันเวลำ (Accuracy and Timeliness)
(2) มีระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และนำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลได้จริง
(3) สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยสำหรับกิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่องบประมำณรำยจ่ำย มีควำมเหมำะสม และสะท้อนผลิตภำพของบุคลำกร ( HR Productivity) ตลอดจนควำมคุ้มค่ำ
(Value for Money)
มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปัจจัยภายในมิติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีมำตรฐำน และมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง
3.1 จัดวำงระบบกำรสรร 1) โครงกำรจัดทำมำตรฐำนกำร
o
หำ คัดเลือก และ
สรรหำ บรรจุ และแต่งตั้งข้ำรำชกำร
บรรจุบุคคลเข้ำรับ
ของ สดช.
รำชกำรให้มี
2) กิจกรรมสื่อสำรกระบวนกำรสรรหำ
o
มำตรฐำน สอดคล้อง
บรรจุ และแต่งตั้งข้ำรำชกำรของ สดช.
กับข้อกำหนดของ
สำนักงำน ก.พ.
3.2 สนับสนุนในโครงกำร 1) โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติ
o
ต่ำงๆ ที่ช่วยเพิ่ม
รำชกำรของ สดช.
ประสิทธิภำพด้ำน
กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของ
สดช.
3.3 ส่งเสริมกำรนำ
1) โครงกำรนำระบบเทคโนโลยีดจิ ิทัลมำใช้ o
เทคโนโลยีดิจิทลั มำ
ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ใช้ในระบบกำร

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ตัวชี้วัด (KPIs)

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2562

ประมาณการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

สดช. มีคู่มือกำรสรรหำ บรรจุ
และแต่งตั้งข้ำรำชกำรของ
สดช.
จำนวนครั้ง...ของกำรสื่อสำร
กระบวนกำรสรรหำ บรรจุ และ
แต่งตั้งข้ำรำชกำรของ สดช.

5

200,000
บำท

สลธ.

5

-

สลธ.

จำนวน...โครงกำร
ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ
ทรัพยำกรบุคคล
ของ สดช.

4

2,000,000
บำท

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

จำนวน...ระบบงำนที่นำ
เทคโนโลยีดิจิทลั มำใช้สนับสนุน
กำรปฏิบัติงำน

4

2,000,000
บำท

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

หน้ำที่ 31

มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

บริหำรทรัพยำกร
บุคคล

2) โครงกำรปรับปรุงกำรสื่อสำรภำยในด้ำน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั

o ร้อยละ...ควำมสำเร็จของกำร
ดำเนินโครงกำร
o ร้อยละ...ของข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
ของ สดช.
o จำนวน...โครงกำรพัฒนำระบบ
บริหำรทรัพยำกรบุคคลที่
ดำเนินกำร
o ร้อยละ...ควำมสำเร็จของกำร
ดำเนินโครงกำร
o ร้อยละ...ควำม
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบ

ปัจจัยภายในมิติ

3) โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกร
บุคคล (HR Automation) เช่น epeople, e-Training, e-KM

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงระบบฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่ทนั สมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
4.1 สร้ำงระบบ
1) โครงกำรจัดทำฐำนข้อมูลทรัพยำกร
ฐำนข้อมูลด้ำน
บุคคลเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรงำนให้
ทรัพยำกรบุคคลที่
เกิดประสิทธิภำพ (DPIS)
สำมำรถตอบสนอง
กำรใช้งำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

o สดช. มีระบบฐำนข้อมูล
ทรัพยำกรบุคคลที่มี
ประสิทธิภำพ และนำไปใช้ได้
จริง
o ร้อยละ...ควำมถูกต้องของข้อมูล
ในระบบ
o ร้อยละ...ควำมเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูลในระบบ
2) โครงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยี o ร้อยละ...ของข้ำรำชกำรและ
และเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อกำรบริหำรงำน
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร
ทรัพยำกรบุคคลของ สดช.
o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2562
4

ประมาณการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

5

-

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

5

-

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

4

200,000
บำท

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

หน้ำที่ 32

มิติที่ 3: ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) มีกำรรักษำไว้ซึ่งข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำน (Retention) ซึ่งจำเป็นต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย พันธกิจ
(2) ควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนต่อนโยบำย แผนงำน โครงกำร และมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(3) มีกำรสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนำ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรบรรลุภำรกิจและเป้ำหมำยของ สดช.
(4) กำรมีระบบกำรบริหำรผลงำน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมคุ้มค่ำ มีระบบหรือวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถจำแนกควำมแตกต่ำงและ
จัดลำดับผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนซึ่งเรียกชื่ออื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผล นอกจำกนี้ ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนมี ควำมเข้ำใจถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงผลกำรปฏิบัติงำน
ส่วนบุคคลและผลงำนของทีมงำนกับควำมสำเร็จหรือผลงำนของ สดช.
มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ปัจจัยภายในมิติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรรักษำข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่จำเป็นต่อกำรขับเคลื่อนภำรกิจให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์ของ สดช.
5.1 สร้ำงควำมพึงพอใจ 1) โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจของ
o ร้อยละ...ของควำม
และควำมรัก/ควำม
ข้ำรำชกำร สดช. ที่มีต่อนโยบำย
พึงพอใจของข้ำรำชกำรและ
ผูกพันของ
แผนงำน โครงกำร และมำตรกำร
ผู้ปฏิบัติงำน
ข้ำรำชกำรและ
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
o ร้อยละ...ของควำม
ผู้ปฏิบัติงำน ให้เกิด
พึงพอใจของข้ำรำชกำรและ
ขึ้นกับองค์กร
ผู้ปฏิบัติงำน ที่เพิ่มขึ้นจำกฐำน
ของปีเดิม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำสมรรถนะของข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบตั ิงำนสู่ควำมเป็นมำตรฐำนสำกล
6.1 เสริมสร้ำง และ
1) โครงกำรจัดทำแผนกำรเรียนรูร้ ะยะยำว o จำนวน...หลักสูตรฝึกอบรมต่อ
สนับสนุนกำรพัฒนำ
(Training Road Map)
คน ต่อปี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ
o ร้อยละ...ของผลกำรประเมิน
และทักษะ
กำรปฏิบัติงำนประจำปี
ที่จำเป็นต่อกำร
ที่เพิ่มขึ้นจำกฐำนของปีเดิม
ปฏิบัติงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2562

ประมาณการ
งบประมาณ

3

-

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

4

3,000,000
บำท

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบ

หน้ำที่ 33

มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ปัจจัยภายในมิติ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงโปร่งใส และเป็นธรรม
7.1 สร้ำงระบบ
1) โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบ
o ร้อยละ...ของควำมสำเร็จในกำร
ประเมินผลกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ สดช.
ปรับปรุงระบบประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนที่เป็น
ปฏิบัติงำน
ธรรมต่อข้ำรำชกำร 2) แผนกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดองค์กรสูต่ ัวชี้วัด o ร้อยละ...ของควำมสำเร็จในกำร
และผูป้ ฏิบัติงำน
รำยบุคคลของข้ำรำชกำร สดช. เพื่อ
ดำเนินกำร
พัฒนำสู่ดิจิทัล 4.0
3) โครงกำรพัฒนำทักษะกำรประเมินผลกำร o ร้อยละ...ของข้ำรำชกำรและ
ปฏิบัติงำนอย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม
ผู้ปฏิบัตงิ ำนที่เข้ำร่วมโครงกำร

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2562

ประมาณการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

5

100,000
บำท

สลธ.

5

-

สลธ.

5

100,000
บำท

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

หน้ำที่ 34

มิติที่ 4: ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) รับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและผลของกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตลอดจนกำรดำเนินกำรด้ำนวินัย โดยคำนึงถึงหลักควำมสำมำรถและผลงำนหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน
(2) มีควำมโปร่งใสในทุกกระบวนกำรของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปัจจัยภายในมิติ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล
8.1 ส่งเสริม และสร้ำง
1) โครงกำรจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม
จิตสำนึกกำรบริหำร
จริยธรรม กำรป้องกันและปรำบปรำม
ทรัพยำกรบุคคล
ทุจริตของ สดช.
ตำมหลักธรรมำ
ภิบำล
2) โครงกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล
ข้ำรำชกำร สดช.

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ตัวชี้วัด (KPIs)
o สดช. มีแผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ป้องกันและ
ปรำบปรำมทุจริตของ สดช.
o ร้อยละ...ของบุคลำกรทีไ่ ด้รับ
กำรพัฒนำตำมแผน
o ร้อยละ...ของข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร
o จำนวน...ข้อร้องเรียน...จำก
ผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2562

ประมาณการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

5

500,000
บำท

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

5

1,000,000
บำท

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

หน้ำที่ 35

มิติที่ 5: คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
(1) ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนมีควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ระบบงำนและบรรยำกำศกำรทำงำน ตลอดจนมีกำรนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรเข้ำมำใช้ในกำรบริหำรรำชกำร และ
กำรให้บริกำรแก่ประชำชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนได้ใช้ศักยภำพอย่ำงเต็มที่โดยไม่สูญเสียรูปแบบกำรใช้ชีวิตส่วนตัว
(2) มีกำรจัดสวัสดิกำรและสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิกำรภำคบังคับตำมกฎหมำยซึ่งมีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับควำมต้องกำรและสภำพของ สดช.
(3) มีกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงฝ่ำยบริหำรของส่วนรำชกำรและจังหวัดกับข้ำรำชกำรและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนและในระหว่ำงข้ำรำชกำ รและผู้ปฏิบัติงำนด้วยกันเอง และเพื่อให้กำลังคน
มีควำมพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนรำชกำรให้พัฒนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องกำร
มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปัจจัยภายในมิติ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตและกำรทำงำนให้เกิดควำมสมดุล
9.1 สร้ำงควำมพึงพอใจ 1) โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจของ
ในสภำพแวดล้อม
บุคลำกรที่มตี ่อสภำพแวดล้อมในกำร
และบรรยำกำศกำร
ทำงำน
ทำงำน
2) โครงกำรจัดหำอุปกรณ์จำเป็นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิงำนของ
ข้ำรำชกำร สดช.
9.2 จัดสรรสวัสดิกำร
เพิ่มเติม
ที่ช่วยสร้ำงสมดุล
ชีวิตและกำรทำงำน

1) กิจกรรมสร้ำงสัมพันธภำพอันดีระหว่ำง
บุคลำกรทุกระดับของ สดช.

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ตัวชี้วัด (KPIs)
o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ต่อสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
o ร้อยละ...ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนมีอุปกรณ์พร้อมใช้
งำนเทียบกับงบประมำณที่
ได้รับ
o ร้อยละ...ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำร่วมกิจกรรม
o จำนวน...โครงกำรสร้ำง
สัมพันธภำพระหว่ำงข้ำรำชกำร
และผูป้ ฏิบัติงำนทุกระดับของ
สดช.
o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ต่อกิจกรรม

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2562
3

ประมาณการ
งบประมาณ
-

4

10,000,000
บำท

4

500,000
บำท

ผู้รับผิดชอบ
สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน
สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน
สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

หน้ำที่ 36

มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ปัจจัยภายในมิติ
2) กิจกรรมสร้ำงสัมพันธภำพอันดีระหว่ำง
บุคลำกรทุกระดับของ สดช.

3) กิจกรรมสันทนำกำรต่ำงๆ เช่น ชมรม
กีฬำ ชมรมพุทธศำสนำ ชมรมจิตอำสำ
งำนกีฬำสัมพันธ์งำนทำบุญประจำปีของ
หน่วยงำน งำนสังสรรค์ประจำปี ฯลฯ

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

o ร้อยละ...ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำร่วมกิจกรรม
o จำนวน...โครงกำรสร้ำง
สัมพันธภำพระหว่ำงข้ำรำชกำร
และผูป้ ฏิบัติงำนทุกระดับของ
สดช.
o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ต่อกิจกรรม
o ร้อยละ...ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำร่วมกิจกรรม
o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ต่อกิจกรรม

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2562
4

4

ประมาณการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

500,000
บำท

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

100,000
บำท

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

หน้ำที่ 37

4. แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ 2563
มิติที่ 1: ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
(1) สดช. มีนโยบำย แผนงำน และมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนให้ สดช. บรรลุพันธกิจ เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(2) มีกำรวำงแผนและบริหำรกำลังคน ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ กล่ำว คือ “กำลังคนมีขนำดและสมรรถนะ” ที่เหมำะสมสอดคล้องกับกำรบรรลุภำรกิจและควำมจำเป็นของ สดช. ทั้งในปัจจุบันและ
ในอนำคต มีกำรวิเครำะห์สภำพกำลังคน (Workforce Analysis) สำมำรถระบุช่องว่ำงด้ำนควำมต้องกำรกำลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่ำงดังกล่ำว
(3) มีนโยบำย แผนงำน โครงกำรและมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพื่อดึงดูดให้ได้มำพัฒนำและรักษำไว้ซึ่งกลุ่มข้ำรำชกำรและผูป้ ฏิบัตงิ ำนที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงซึ่งจำเป็นต่อควำมคงอยู่
และขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ สดช. (Talent Management, Succession Plan)
(4) มีแผนกำรสร้ำงและแผนกำรพัฒนำผู้บริหำรทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรรำชกำร นอกจำกนี้ยังรวมถึงกำรที่ผู้นำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและสร้ำงแรงบั นดำลใจให้กับ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำน ทั้งในเรื่องของผลกำรปฏิบัติงำนและพฤติกรรมในกำรทำงำน
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรกำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลทีส่ อดคล้องกับยุทธศำสตร์ สดช.
1.1 พัฒนำโครงสร้ำงกำร 1) กิจกรรมสื่อสำรควำมเข้ำใจในโครงสร้ำง
บริหำรงำนภำยใน
กำรบริหำรงำนภำยใน สดช. สู่กำรปฏิบัติ
ให้เอื้อต่อกำร
จริง
ขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ สดช.
1.2 สร้ำงค่ำนิยมร่วม
1) กิจกรรมสื่อสำรค่ำนิยมองค์กร และ
และ
วัฒนธรรม สดช. สู่กำรปฏิบัติจริง
วัฒนธรรมองค์กร
สดช.
ที่รองรับกำร
ขับเคลื่อน วิสัยทัศน์
ของ สดช.

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ตัวชี้วัด (KPIs)
o จำนวนครั้ง...ของกำรจัดกิจกรรม
สื่อสำรโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ภำยใน สดช.
o ร้อยละ…ของข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนทีร่ ับรู้
o จำนวนครั้ง...ของกำรจัดกิจกรรม
สื่อสำรค่ำนิยมองค์กร และ
วัฒนธรรม สดช.
o ร้อยละ…ของข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนทีร่ ับรู้
o ร้อยละ…ของข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่ปฏิบัติตำมค่ำนิยม
และวัฒนธรรมของ สดช.

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2563

ประมาณการ
งบประมาณ

4

-

สลธ.

4

-

สลธ.

ผู้รับผิดชอบ

หน้ำที่ 38

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรบริหำร และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
2.1 ยกระดับกำรบริหำร 1) โครงกำรทบทวน และปรับปรุง
และพัฒนำ
แผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและ
ทรัพยำกรบุคคลที่
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ สดช. เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดกำร
นำสู่กำรปฏิบัติจริง
พัฒนำองค์ควำมรู้
2) กิจกรรมสื่อสำรยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
ด้ำนดิจิทัลเพื่อ
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ
เศรษฐกิจและสังคม
สดช.
ของประเทศ
เพื่อนำสู่กำรปฏิบัติจริง

3) โครงกำรพัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำรทุก
ระดับของ สดช. เพื่อกำรขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0 (ChangeCollaboration-Creative-Corruption
free)

4) โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนยุคดิจิทัล
4.0 (ระดับผู้อำนวยกำรสูง/ผู้อำนวยกำร
ต้น)
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ตัวชี้วัด (KPIs)

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2563

ประมาณการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

o ร้อยละ…ของควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ

5

2,000,000
บำท

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

o จำนวนครั้ง...ของกำรสื่อสำร
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ
สดช.
o ร้อยละ…ของข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนทีร่ ับรู้และเข้ำใจ
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ
สดช.
o ร้อยละ…ของข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร
พัฒนำสมรรถนะเพื่อกำร
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
- Change 80%
- Collaboration 80%
- Creative 70%
- Corruption free 100%
o ร้อยละ…ของผู้บริหำรหน่วยงำน
ที่เข้ำร่วมโครงกำร

4

-

สลธ.

5

1,000,000
บำท

สลธ.

5

1,000,000
บำท

สลธ.

หน้ำที่ 39

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

o ร้อยละ…ของ
ผลกำรประเมินก่อน-หลัง กำร
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะ
ทำงกำรบริหำรในตำแหน่ง
ประเภทอำนวยกำร/บริหำร
5) โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนยุคดิจิทัล o ร้อยละ…ของข้ำรำชกำรระดับ
4.0 (ระดับชำนำญกำร/ชำนำญกำร
ชำนำญกำร/ชำนำญกำรพิเศษ/
พิเศษ/เชี่ยวชำญ)
เชี่ยวชำญ
ที่เข้ำร่วมโครงกำร
o ร้อยละ…ของ
ผลกำรประเมินก่อน-หลังกำร
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
สมรรถนะหลัก ในตำแหน่ง
ประเภทวิชำกำร
6) โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนยุคดิจิทัล o ร้อยละ…ของข้ำรำชกำร
4.0 (ปฏิบัติกำร/ชำนำญงำน/ปฏิบัติงำน)
ระดับปฏิบัติกำร/
ชำนำญงำน
ที่เข้ำร่วมโครงกำร
o ร้อยละ…ของ
ผลกำรประเมินก่อน-หลัง กำร
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
สมรรถนะหลัก ในตำแหน่ง
ประเภทปฏิบัติงำนทั่วไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2563

ประมาณการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

5

800,000
บำท

สลธ.

5

500,000
บำท

สลธ.

หน้ำที่ 40

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2.2 กำหนดขอบเขตงำน 1) โครงกำรจัดทำคำบรรยำยลักษณะงำน
และสมรรถนะให้
สอดคล้องกับ
2) โครงกำรกำหนดสมรรถนะ ข้ำรำชกำร
ตำแหน่งงำนทุก
สดช. ตำมมำตรฐำนที่สำนักงำน ก.พ.
ระดับ
และประเมินช่องว่ำงสมรรถนะรำย
ตำแหน่งของข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำน
(Competency Gap)
2.3 สร้ำงแผนกำรบริหำร 1) โครงกำรสรรหำ และคัดเลือกข้ำรำชกำร
และพัฒนำ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่มี
สมรรถนะสูง รวมถึง
ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนทุก
2) โครงกำรจัดทำแผนบริหำรจัดกำร
ระดับตำแหน่งเพื่อ
ข้ำรำชกำรที่มีสมรรถนะสูง (Talent
ควำมต่อเนื่องในกำร
Management)
บริหำรรำชกำร
3) โครงกำรจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงำน
หลัก(Succession Plan)

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ตัวชี้วัด (KPIs)
o ร้อยละ...ของตำแหน่งงำนที่มีคำ
บรรยำยลักษณะงำน
o ร้อยละ...ของตำแหน่งงำนที่มี
กำรกำหนดสมรรถนะตรงตำม
มำตรฐำน ก.พ.
o ร้อยละ...ของบุคลำกรทีไ่ ด้รับ
กำรพัฒนำตำมผลกำรประเมิน
ช่องว่ำงสมรรถนะ
o ร้อยละ...ควำมสำเร็จในกำร
กำหนดหลักเกณฑ์ของ
ข้ำรำชกำรผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สูง
o ร้อยละ...ควำมสำเร็จในกำรสรร
หำและ คัดเลือกข้ำรำชกำร
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
o สดช. มีแผนบริหำรจัดกำร
ข้ำรำชกำรที่มีสมรรถนะสูง
(Talent Management)
o ร้อยละ...ของควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนตำมแผน
o สดช. มีแผนสืบทอดตำแหน่งงำน
หลัก (Succession Plan)
o ร้อยละ...ของควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนตำมแผน

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2563
5
4

ประมาณการ
งบประมาณ
600,000
บำท
600,000
บำท

ผู้รับผิดชอบ
สลธ.
สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

4

-

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

4

-

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

4

500,000
บำท

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

หน้ำที่ 41

มิติที่ 2: ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) มีกิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เช่น กำรสรรหำ คัดเลือก กำรบรรจุแต่งตั้งกำรพัฒนำ กำรเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง กำรโยกย้ำย และกิจกรรมด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลอื่นๆ
มีควำมถูกต้องและทันเวลำ (Accuracy and Timeliness)
(2) มีระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และนำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลได้จริง
(3) สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยสำหรับกิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่องบประมำณรำยจ่ำย มีควำมเหมำะสม และสะท้อนผลิตภำพของบุคลำกร (HR Productivity) ตลอดจนควำมคุ้มค่ำ
(Value for Money)
มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ปัจจัยภายในมิติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีมำตรฐำน และมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง
3.1 สนับสนุนในโครงกำร 1) โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติ
o
ต่ำงๆ ที่ช่วยเพิ่ม
รำชกำรของ สดช.
ประสิทธิภำพด้ำน
กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของ
สดช.
3.2 ส่งเสริมกำรนำ
1) โครงกำรนำระบบเทคโนโลยีดจิ ิทัลมำใช้ o
เทคโนโลยีดิจิทลั มำ
ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ใช้ในระบบกำร
บริหำรทรัพยำกร
2) โครงกำรปรับปรุงกำรสื่อสำรภำยในด้ำน o
บุคคล
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั
o
3) โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกร
บุคคล (HR Automation) เช่น epeople, e-Training, e-KM
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

จำนวน...โครงกำร
ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ
ทรัพยำกรบุคคล
ของ สดช.

จำนวน...ระบบงำนที่นำ
เทคโนโลยีดิจิทลั มำใช้สนับสนุน
กำรปฏิบัติงำน
ร้อยละ...ควำมสำเร็จของกำร
ดำเนินโครงกำร
ร้อยละ...ของข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
ของ สดช.
o จำนวน...โครงกำรพัฒนำระบบ
บริหำรทรัพยำกรบุคคลที่
ดำเนินกำร

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2563

ประมาณการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

4

2,000,000
บำท

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

4

2,000,000
บำท

4

-

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน
สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

5

-

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน
หน้ำที่ 42

มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ปัจจัยภายในมิติ

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2563

ประมาณการ
งบประมาณ

5

-

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

4

200,000
บำท

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบ

o ร้อยละ...ควำมสำเร็จของกำร
ดำเนินโครงกำร
o ร้อยละ...ควำม
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงระบบฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่ทนั สมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
4.1 สร้ำงระบบ
1) โครงกำรจัดทำฐำนข้อมูลทรัพยำกร
ฐำนข้อมูลด้ำน
บุคคลเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรงำนให้
ทรัพยำกรบุคคลที่
เกิดประสิทธิภำพ (DPIS)
สำมำรถตอบสนอง
กำรใช้งำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

o สดช. มีระบบฐำนข้อมูล
ทรัพยำกรบุคคลที่มี
ประสิทธิภำพ และนำไปใช้ได้
จริง
o ร้อยละ...ควำมถูกต้องของข้อมูล
ในระบบ
o ร้อยละ...ควำมเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูลในระบบ
2) โครงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยี o ร้อยละ...ของข้ำรำชกำรและ
และเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อกำรบริหำรงำน
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร
ทรัพยำกรบุคคลของ สดช.
o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

หน้ำที่ 43

มิติที่ 3: ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) มีกำรรักษำไว้ซึ่งข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำน (Retention) ซึ่งจำเป็นต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย พันธกิจ
(2) ควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนต่อนโยบำย แผนงำน โครงกำร และมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(3) มีกำรสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนำ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรบรรลุภำรกิจและเป้ำหมำยของ สดช.
(4) กำรมีระบบกำรบริหำรผลงำน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมคุ้มค่ำ มีระบบหรือวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถจำแนกควำมแตกต่ำงและ
จัดลำดับผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนซึ่งเรียกชื่ออื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผล นอกจำกนี้ ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนมี ควำมเข้ำใจถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงผลกำรปฏิบัติงำน
ส่วนบุคคลและผลงำนของทีมงำนกับควำมสำเร็จหรือผลงำนของ สดช.
มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ปัจจัยภายในมิติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรรักษำข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่จำเป็นต่อกำรขับเคลื่อนภำรกิจให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์ของ สดช.
5.1 สร้ำงควำมพึงพอใจ 1) โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจของ
o ร้อยละ...ของควำม
และควำมรัก/ควำม
ข้ำรำชกำร สดช. ที่มีต่อนโยบำย
พึงพอใจของข้ำรำชกำรและ
ผูกพันของ
แผนงำน โครงกำร และมำตรกำรด้ำน
ผู้ปฏิบัติงำน
ข้ำรำชกำรและ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
o ร้อยละ...ของควำม
ผู้ปฏิบัติงำน ให้เกิด
พึงพอใจของข้ำรำชกำรและ
ขึ้นกับองค์กร
ผู้ปฏิบัติงำน ที่เพิ่มขึ้นจำกฐำน
ของปีเดิม
2) โครงกำรสำรวจควำมผูกพันของบุคลำกร o ร้อยละ...ของผลกำรสำรวจที่
ที่มีต่อ สดช.
เพิ่มขึ้นจำกฐำนของปีเดิม

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2563

ประมาณการ
งบประมาณ

3

-

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

3

-

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

หน้ำที่ 44

มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ปัจจัยภายในมิติ
3) กิจกรรมมอบรำงวัลเชิดชูเกียรติแก่
o ร้อยละ...ของควำม
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่มุ่งมัน่ ใน
พึงพอใจของข้ำรำชกำรและ
ควำมสำเร็จตำมภำรกิจของ สดช. เช่น
ผู้ปฏิบัติงำนที่มตี ่อกิจกรรม
ข้ำรำชกำรดีเด่นด้ำนกำรขับแคลื่อน
o จำนวน...กิจกรรม
ดิจิทัลองค์กร ข้ำรำชกำรดีเด่นด้ำนกำร
ที่ถูกดำเนินกำร
พัฒนำดิจิทัลสู่ชุมชน เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำสมรรถนะของข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบตั ิงำนสู่ควำมเป็นมำตรฐำนสำกล
6.1 เสริมสร้ำง และ
1) โครงกำรสร้ำง สดช. ให้เป็นองค์กรแห่ง o จำนวน...องค์ควำมรู้
สนับสนุนกำรพัฒนำ
กำรเรียนรู้ (Organization Learning)
ที่จัดทำในระบบศูนย์กำรเรียนรู้
ควำมรู้ควำมสำมำรถ
และทักษะ
2) โครงกำรจัดทำศูนย์กำรเรียนรู้ดำ้ นดิจิทัล o จำนวน...บุคลำกรที่ใช้บริกำรใน
ที่จำเป็นต่อกำร
ของบุคลำกรภำยใน
ศูนย์กำรเรียนรู้
ปฏิบัติงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง
3) โครงกำรจัดทำแผนกำรเรียนรูร้ ะยะยำว o จำนวน...หลักสูตรฝึกอบรมต่อ
(Training Road Map)
คน ต่อปี
o ร้อยละ...ของผลกำรประเมิน
กำรปฏิบัติงำนประจำปี
ที่เพิ่มขึ้นจำกฐำนของปีเดิม

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2563
3

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

100,000
บำท

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
พิจำรณำรำงวัล

3

-

3

100,000
บำท

4

3,000,000
บำท

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน
สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน
สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

หน้ำที่ 45

มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ปัจจัยภายในมิติ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงโปร่งใส และเป็นธรรม
7.1 สร้ำงระบบ
1) โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบ
o ร้อยละ...ของควำมสำเร็จในกำร
ประเมินผลกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ สดช.
ปรับปรุงระบบประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนที่เป็น
ปฏิบัติงำน
ธรรมต่อข้ำรำชกำร 2) แผนกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดองค์กรสูต่ ัวชี้วัด o ร้อยละ...ของควำมสำเร็จในกำร
และผูป้ ฏิบัติงำน
รำยบุคคลของข้ำรำชกำร สดช. เพื่อ
ดำเนินกำร
พัฒนำสู่ดิจิทัล 4.0
3) โครงกำรพัฒนำทักษะกำรประเมินผลกำร o ร้อยละ...ของข้ำรำชกำรและ
ปฏิบัติงำนอย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม
ผู้ปฏิบัตงิ ำนที่เข้ำร่วมโครงกำร

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2563

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

5

100,000
บำท

สลธ.

5

-

สลธ.

5

100,000
บำท

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

หน้ำที่ 46

มิติที่ 4: ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) รับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและผลของกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตลอดจนกำรดำเนินกำรด้ำนวินัย โดยคำนึงถึงหลักควำมสำมำรถและผลงำนหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน
(2) มีควำมโปร่งใสในทุกกระบวนกำรของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปัจจัยภายในมิติ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล
8.1 ส่งเสริม และสร้ำง
1) โครงกำรทบทวนกระบวนกำรบริหำร
จิตสำนึกกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลให้เกิดควำมเป็นธรรม
ทรัพยำกรบุคคลตำม
และโปร่งใส
หลักธรรมำ
ภิบำล
2) โครงกำรจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กำรป้องกันและปรำบปรำม
ทุจริตของ สดช.

ตัวชี้วัด (KPIs)

o จำนวน...เรื่องร้องเรียนใน
กระบวนบริหำรทรัพยำกร
บุคคล (บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย
เลื่อนขั้น ประเมินผล ฯลฯ)
o สดช. มีแผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ป้องกันและ
ปรำบปรำมทุจริตของ สดช.
o ร้อยละ...ของบุคลำกรทีไ่ ด้รับ
กำรพัฒนำตำมแผน
3) โครงกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล
o ร้อยละ...ของข้ำรำชกำรและ
ข้ำรำชกำร สดช.
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร
o จำนวน...ข้อร้องเรียน...จำก
ผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน
4) กิจกรรมมอบรำงวัลเชิดชูเกียรติแก่
o ร้อยละ...ของควำม
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่ใช้หลัก
พึงพอใจของข้ำรำชกำรและ
ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรคนและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่มตี ่อกิจกรรม
บริหำรงำน เช่น ข้ำรำชกำรต้นแบบกำร o จำนวน...กิจกรรมที่ถูก
นำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ใน
ดำเนินกำร
กำรปฏิบัติงำน ข้ำรำชกำรดีเด่นด้ำน ผู้มี
ธรรมำภิบำลสูง เป็นต้น

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2563

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

5

1,000,000
บำท

สลธ.

5

500,000
บำท

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

5

1,000,000
บำท

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

5

100,000
บำท

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

หน้ำที่ 47

มิติที่ 5: คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
(1) ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนมีควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ระบบงำนและบรรยำกำศกำรทำงำน ตลอดจนมีกำรนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรเข้ ำมำใช้ในกำรบริหำรรำชกำร และกำร
ให้บริกำรแก่ประชำชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนได้ใช้ศักยภำพอย่ำงเต็มที่โดยไม่สูญเสียรูปแบบกำรใช้ชีวิตส่วนตัว
(2) มีกำรจัดสวัสดิกำรและสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิกำรภำคบังคับตำมกฎหมำยซึ่งมีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับควำมต้องกำรและสภำพของ สดช.
(3) มีกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงฝ่ำยบริหำรของส่วนรำชกำรและจังหวัดกับข้ำรำชกำรและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนและในระหว่ำงข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนด้วยกันเอง และเพื่อให้กำลังคนมี
ควำมพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนรำชกำรให้พัฒนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องกำร
มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปัจจัยภายในมิติ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตและกำรทำงำนให้เกิดควำมสมดุล
9.1 สร้ำงควำมพึงพอใจ 1) โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจของ
ในสภำพแวดล้อม
บุคลำกรที่มตี ่อสภำพแวดล้อมในกำร
และบรรยำกำศ
ทำงำน
กำรทำงำน
2) โครงกำรจัดหำอุปกรณ์จำเป็นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิงำนของ
ข้ำรำชกำร สดช.
9.2 ปรับภูมิทัศน์ของ
องค์กรให้สะท้อน
กำรเป็นองค์กร
แห่งดิจิทัล

1) โครงกำรยกระดับสถำนที่ทำงำนเพื่อ
รองรับภำรกิจดิจิทลั ของ สดช.

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ตัวชี้วัด (KPIs)
o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ต่อสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
o ร้อยละ...ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนมีอุปกรณ์พร้อมใช้
งำนเทียบกับงบประมำณที่
ได้รับ
o ร้อยละ...ควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินโครงกำร
o ร้อยละ...ควำม
พึงพอใจของข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่มตี ่อสถำนที่
ทำงำน

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2563

ประมาณการ
งบประมาณ

3

-

4

10,000,000
บำท

4

-

ผู้รับผิดชอบ
สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน
สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน
สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

หน้ำที่ 48

มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ปัจจัยภายในมิติ
2) โครงกำร สดช. Smart Office

9.3 จัดสรรสวัสดิกำร
เพิ่มเติม
ที่ช่วยสร้ำงสมดุล
ชีวิตและกำรทำงำน

1) โครงกำรสร้ำงห้องสันทนำกำรสำหรับ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำน

2) โครงกำรจัดสรรห้องออกกำลังกำยเพื่อ
สุขภำพของข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบตั ิงำน

3) กิจกรรมสร้ำงสัมพันธภำพอันดีระหว่ำง
บุคลำกรทุกระดับของ สดช.

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

o ร้อยละ...ควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินโครงกำร
o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ต่อสถำนที่ทำงำน
o ร้อยละ...ควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินโครงกำร
o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ต่อโครงกำร
o ร้อยละ...ควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินโครงกำร
o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ต่อโครงกำร
o ร้อยละ...ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำร่วมกิจกรรม
o จำนวน...โครงกำรสร้ำง
สัมพันธภำพระหว่ำงข้ำรำชกำร
และผูป้ ฏิบัติงำนทุกระดับของ
สดช.
o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ต่อกิจกรรม

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2563
4

ประมาณการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

4

500,000
บำท

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

4

200,000
บำท

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

4

500,000
บำท

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

หน้ำที่ 49

มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ปัจจัยภายในมิติ
4) กิจกรรมสันทนำกำรต่ำงๆ เช่น ชมรม
กีฬำ ชมรมพุทธศำสนำ ชมรมจิตอำสำ
งำนกีฬำสัมพันธ์งำนทำบุญประจำปีของ
หน่วยงำน งำนสังสรรค์ประจำปี ฯลฯ
9.4 สร้ำงสมดุลชีวิตและ
กำรทำงำนตำมหลัก
ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

o ร้อยละ...ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำร่วมกิจกรรม
o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ต่อกิจกรรม
1) โครงกำรศึกษำดูงำนองค์กรต้นแบบที่ยึด o ร้อยละ...ข้ำรำชกำรและ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำร
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร
บริหำรงำนและบริหำรคน
2) กิจกรรมสื่อสำรองค์ควำมรู้ และแนวทำง o จำนวนครั้ง...ของกำรสื่อสำร
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของ
องค์ควำมรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตและกำรทำงำน o ร้อยละ...ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนทีร่ ับรู้ข้อมูล

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2563
4

ประมาณการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

100,000
บำท

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

3

200,000
บำท

3

50,000
บำท

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน
สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

หน้ำที่ 50

5. แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ 2564
มิติที่ 1: ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
(1) สดช. มีนโยบำย แผนงำน และมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนให้ สดช. บรรลุพันธกิจ เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(2) มีกำรวำงแผนและบริหำรกำลังคน ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ กล่ำว คือ “กำลังคนมีขนำดและสมรรถนะ” ที่เหมำะสมสอดคล้องกับกำรบรรลุภำรกิจและควำมจำเป็นของ สดช. ทั้งในปัจจุบันและ
ในอนำคต มีกำรวิเครำะห์สภำพกำลังคน (Workforce Analysis) สำมำรถระบุช่องว่ำงด้ำนควำมต้องกำรกำลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่ำงดังกล่ำว
(3) มีนโยบำย แผนงำน โครงกำรและมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพื่อดึงดูดให้ได้มำพัฒนำและรักษำไว้ซึ่งกลุ่มข้ำรำชกำรและผูป้ ฏิบัติงำนที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงซึ่งจำเป็นต่อควำมคงอยู่
และขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ สดช. (Talent Management, Succession Plan)
(4) มีแผนกำรสร้ำงและแผนกำรพัฒนำผู้บริหำรทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรรำชกำร นอกจำกนี้ยังรวมถึงกำรที่ผู้นำปฏิ บัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำน ทั้งในเรื่องของผลกำรปฏิบัติงำนและพฤติกรรมในกำรทำงำน
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรบริหำร และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
2.1 ยกระดับกำรบริหำร 1) โครงกำรทบทวน และปรับปรุง
และพัฒนำ
แผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและ
ทรัพยำกรบุคคลที่
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ สดช. เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดกำร
นำสู่กำรปฏิบัติจริง
พัฒนำองค์ควำมรู้
2) กิจกรรมสื่อสำรยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
ด้ำนดิจิทัลเพื่อ
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ
เศรษฐกิจและสังคม
สดช.
ของประเทศ
เพื่อนำสู่กำรปฏิบัติจริง

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ตัวชี้วัด (KPIs)

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2564

ประมาณการ
งบประมาณ

o ร้อยละ…ของควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ

5

2,000,000
บำท

o จำนวนครั้ง...ของกำรสื่อสำร
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ
สดช.
o ร้อยละ…ของข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนทีร่ ับรู้และเข้ำใจ
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ
สดช.

4

-

ผู้รับผิดชอบ
สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน
สลธ.

หน้ำที่ 51

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3) โครงกำรพัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำรทุก
ระดับของ สดช. เพื่อกำรขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0 (ChangeCollaboration-Creative-Corruption
free)

ตัวชี้วัด (KPIs)

o ร้อยละ…ของข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร
พัฒนำสมรรถนะเพื่อกำร
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
- Change 80%
- Collaboration 80%
- Creative 70%
- Corruption free 100%
4) โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนยุคดิจิทัล o ร้อยละ…ของผู้บริหำรหน่วยงำน
4.0 (ระดับผู้อำนวยกำรสูง/ผู้อำนวยกำร
ที่เข้ำร่วมโครงกำร
ต้น)
o ร้อยละ…ของผลกำรประเมิน
ก่อน-หลัง กำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทำงกำรบริหำร
ในตำแหน่งประเภทอำนวยกำร/
บริหำร
5) โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนยุคดิจิทัล o ร้อยละ…ของข้ำรำชกำรระดับ
4.0 (ระดับชำนำญกำร/ชำนำญกำร
ชำนำญกำร/ชำนำญกำรพิเศษ/
พิเศษ/เชี่ยวชำญ)
เชี่ยวชำญ
ที่เข้ำร่วมโครงกำร
o ร้อยละ…ของผลกำรประเมิน
ก่อน-หลังกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถสมรรถนะหลัก
ในตำแหน่งประเภทวิชำกำร

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2564
5

ประมาณการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1,000,000
บำท

สลธ.

5

1,000,000
บำท

สลธ.

5

800,000
บำท

สลธ.

หน้ำที่ 52

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

2.5 กำหนดขอบเขตงำน
และสมรรถนะให้
สอดคล้องกับ
ตำแหน่งงำนทุก
ระดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

6) โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนยุคดิจิทัล
4.0 (ปฏิบัติกำร/ชำนำญงำน/ปฏิบัติงำน)

o ร้อยละ…ของข้ำรำชกำร
ระดับปฏิบัติกำร/
ชำนำญงำน
ที่เข้ำร่วมโครงกำร
o ร้อยละ…ของผลกำรประเมิน
ก่อน-หลัง กำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถสมรรถนะหลัก
ในตำแหน่งประเภทปฏิบัติงำน
ทั่วไป
o ร้อยละ...ของตำแหน่งงำนที่มี
กำรกำหนดสมรรถนะตรงตำม
มำตรฐำน ก.พ.
o ร้อยละ...ของบุคลำกรทีไ่ ด้รับ
กำรพัฒนำตำมผลกำรประเมิน
ช่องว่ำงสมรรถนะ
o ร้อยละ...ควำมสำเร็จในกำร
กำหนดหลักเกณฑ์ของ
ข้ำรำชกำรผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สูง
o ร้อยละ...ควำมสำเร็จในกำร
สรรหำและ คัดเลือกข้ำรำชกำร
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
o สดช. มีแผนบริหำรจัดกำร
ข้ำรำชกำรที่มีสมรรถนะสูง
(Talent Management)

1) โครงกำรกำหนดสมรรถนะ ข้ำรำชกำร
สดช. ตำมมำตรฐำนที่สำนักงำน ก.พ.
และประเมินช่องว่ำงสมรรถนะ
รำยตำแหน่งของข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำน (Competency Gap)

2.6 สร้ำงแผนกำรบริหำร 1) โครงกำรสรรหำ และคัดเลือกข้ำรำชกำร
และพัฒนำ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่มี
สมรรถนะสูง รวมถึง
ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนทุก
2) โครงกำรจัดทำแผนบริหำรจัดกำร
ระดับตำแหน่งเพื่อ
ข้ำรำชกำรที่มีสมรรถนะสูง (Talent
ควำมต่อเนื่องในกำร
Management)
บริหำรรำชกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2564
5

ประมาณการ
งบประมาณ
500,000

บำท

ผู้รับผิดชอบ

สลธ.

4

600,000
บำท

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

4

-

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

4

-

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน
หน้ำที่ 53

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

3) โครงกำรจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงำน
หลัก(Succession Plan)

o ร้อยละ...ของควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนตำมแผน
o สดช. มีแผนสืบทอดตำแหน่งงำน
หลัก (Succession Plan)
o ร้อยละ...ของควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนตำมแผน

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2564
4

ประมาณการ
งบประมาณ

500,000
บำท

ผู้รับผิดชอบ

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

หน้ำที่ 54

มิติที่ 2: ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) มีกิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เช่น กำรสรรหำ คัดเลือก กำรบรรจุแต่งตั้งกำรพัฒนำ กำรเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง กำรโยกย้ำย และกิจกรรมด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลอื่นๆ
มีควำมถูกต้องและทันเวลำ (Accuracy and Timeliness)
(2) มีระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และนำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลได้จริง
(3) สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยสำหรับกิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่องบประมำณรำยจ่ำย มีควำมเหมำะสม และสะท้อนผลิตภำพของบุคลำกร (HR Productivity) ตลอดจนควำมคุ้มค่ำ
(Value for Money)
มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ปัจจัยภายในมิติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีมำตรฐำน และมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง
3.1 สนับสนุนใน
1) โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติ
o จำนวน...โครงกำรที่ช่วยเพิ่ม
โครงกำรต่ำงๆ ที่
รำชกำรของ สดช.
ประสิทธิภำพทรัพยำกรบุคคล
ช่วยเพิ่ม
ของ สดช.
ประสิทธิภำพด้ำน
กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของ
สดช.
3.2 ส่งเสริมกำรนำ
เทคโนโลยีดิจิทลั มำ
ใช้ในระบบกำร
บริหำรทรัพยำกร
บุคคล

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2564

ประมาณการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

4

2,000,000
บำท

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

1) โครงกำรนำระบบเทคโนโลยีดจิ ิทัลมำใช้
ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

o จำนวน...ระบบงำนที่นำ
เทคโนโลยีดิจิทลั มำใช้สนับสนุน
กำรปฏิบัติงำน

4

2,000,000
บำท

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

2) โครงกำรปรับปรุงกำรสื่อสำรภำยในด้ำน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั

o ร้อยละ...ควำมสำเร็จของกำร
ดำเนินโครงกำร
o ร้อยละ...ของข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
ของ สดช.

4

-

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

หน้ำที่ 55

มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปัจจัยภายในมิติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงระบบฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่ทนั สมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
4.1 สร้ำงระบบ
1) โครงกำรจัดทำฐำนข้อมูลทรัพยำกร
ฐำนข้อมูลด้ำน
บุคคลเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรงำนให้
ทรัพยำกรบุคคลที่
เกิดประสิทธิภำพ (DPIS)
สำมำรถตอบสนอง
กำรใช้งำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัด (KPIs)

o สดช. มีระบบฐำนข้อมูล
ทรัพยำกรบุคคลที่มี
ประสิทธิภำพ และนำไปใช้ได้
จริง
o ร้อยละ...ควำมถูกต้องของข้อมูล
ในระบบ
o ร้อยละ...ควำมเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูลในระบบ
2) โครงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยี o ร้อยละ...ของข้ำรำชกำรและ
และเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อกำรบริหำรงำน
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร
ทรัพยำกรบุคคลของ สดช.
o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2564

ประมาณการ
งบประมาณ

5

-

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

4

200,000
บำท

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบ

หน้ำที่ 56

มิติที่ 3: ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) มีกำรรักษำไว้ซึ่งข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำน (Retention) ซึ่งจำเป็นต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย พันธกิจ
(2) ควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนต่อนโยบำย แผนงำน โครงกำร และมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(3) มีกำรสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนำ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรบรรลุภำรกิจและเป้ำหมำยของ สดช.
(4) กำรมีระบบกำรบริหำรผลงำน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมคุ้มค่ำ มีระบบหรือวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถจำแนกควำมแตกต่ำงและ
จัดลำดับผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนซึ่งเรียกชื่ออื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผล นอกจำกนี้ ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนมี ควำมเข้ำใจถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงผลกำรปฏิบัติงำน
ส่วนบุคคลและผลงำนของทีมงำนกับควำมสำเร็จหรือผลงำนของ สดช.
มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ปัจจัยภายในมิติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรรักษำข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่จำเป็นต่อกำรขับเคลื่อนภำรกิจให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์ของ สดช.
5.1 สร้ำงควำมพึงพอใจ 1) โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจของ
o ร้อยละ...ของควำม
และควำมรัก/ควำม
ข้ำรำชกำร สดช. ที่มีต่อนโยบำย
พึงพอใจของข้ำรำชกำรและ
ผูกพันของ
แผนงำน โครงกำร และมำตรกำรด้ำน
ผู้ปฏิบัติงำน
ข้ำรำชกำรและ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
o ร้อยละ...ของควำม
ผู้ปฏิบัติงำน ให้เกิด
พึงพอใจของข้ำรำชกำรและ
ขึ้นกับองค์กร
ผู้ปฏิบัติงำน ที่เพิ่มขึ้นจำกฐำน
ของปีเดิม
2) โครงกำรสำรวจควำมผูกพันของบุคลำกร o ร้อยละ...ของผลกำรสำรวจที่
ที่มีต่อ สดช.
เพิ่มขึ้นจำกฐำนของปีเดิม

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2564

ประมาณการ
งบประมาณ

3

-

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

3

-

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

หน้ำที่ 57

มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ปัจจัยภายในมิติ
3) กิจกรรมมอบรำงวัลเชิดชูเกียรติแก่
o ร้อยละ...ของควำม
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่มุ่งมัน่ ใน
พึงพอใจของข้ำรำชกำรและ
ควำมสำเร็จตำมภำรกิจของ สดช. เช่น
ผู้ปฏิบัติงำนที่มตี ่อกิจกรรม
ข้ำรำชกำรดีเด่นด้ำนกำรขับแคลื่อน
o จำนวน...กิจกรรม
ดิจิทัลองค์กร ข้ำรำชกำรดีเด่นด้ำนกำร
ที่ถูกดำเนินกำร
พัฒนำดิจิทัลสู่ชุมชน เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำสมรรถนะของข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบตั ิงำนสู่ควำมเป็นมำตรฐำนสำกล
6.1 เสริมสร้ำง และ
1) โครงกำรสร้ำง สดช. ให้เป็นองค์กรแห่ง o จำนวน...องค์ควำมรู้
สนับสนุนกำรพัฒนำ
กำรเรียนรู้ (Organization Learning)
ที่จัดทำในระบบศูนย์กำรเรียนรู้
ควำมรู้ควำมสำมำรถ
และทักษะ
2) โครงกำรจัดทำศูนย์กำรเรียนรู้ดำ้ นดิจิทัล o จำนวน...บุคลำกรที่ใช้บริกำรใน
ที่จำเป็นต่อกำร
ของบุคลำกรภำยใน
ศูนย์กำรเรียนรู้
ปฏิบัติงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง
3) โครงกำรจัดทำแผนกำรเรียนรูร้ ะยะยำว o จำนวน...หลักสูตรฝึกอบรมต่อ
(Training Road Map)
คน ต่อปี
o ร้อยละ...ของผลกำรประเมิน
กำรปฏิบัติงำนประจำปี
ที่เพิ่มขึ้นจำกฐำนของปีเดิม

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2564
3

ประมาณการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

100,000
บำท

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
พิจำรณำรำงวัล

3

-

3

100,000
บำท

4

3,000,000
บำท

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน
สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน
สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

หน้ำที่ 58

มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ปัจจัยภายในมิติ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงโปร่งใส และเป็นธรรม
7.1 สร้ำงระบบ
1) โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบ
o ร้อยละ...ของควำมสำเร็จในกำร
ประเมินผลกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ สดช.
ปรับปรุงระบบประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนที่เป็น
ปฏิบัติงำน
ธรรมต่อข้ำรำชกำร 2) แผนกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดองค์กรสูต่ ัวชี้วัด o ร้อยละ...ของควำมสำเร็จในกำร
และผูป้ ฏิบัติงำน
รำยบุคคลของข้ำรำชกำร สดช. เพื่อ
ดำเนินกำร
พัฒนำสู่ดิจิทัล 4.0
3) โครงกำรพัฒนำทักษะกำรประเมินผลกำร o ร้อยละ...ของข้ำรำชกำรและ
ปฏิบัติงำนอย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม
ผู้ปฏิบัตงิ ำนที่เข้ำร่วมโครงกำร

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2564

ประมาณการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

5

100,000
บำท

สลธ.

5

-

สลธ.

5

100,000
บำท

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

หน้ำที่ 59

มิติที่ 4: ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) รับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและผลของกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตลอดจนกำรดำเนินกำรด้ำนวินัย โดยคำนึงถึงหลักควำมสำมำรถและผลงำนหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลัก
สิทธิมนุษยชน
(2) มีควำมโปร่งใสในทุกกระบวนกำรของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปัจจัยภายในมิติ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล
8.1 ส่งเสริม และสร้ำง
1) โครงกำรจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม
จิตสำนึกกำรบริหำร
จริยธรรม กำรป้องกันและปรำบปรำม
ทรัพยำกรบุคคลตำม
ทุจริตของ สดช.
หลักธรรมำ
ภิบำล
2) โครงกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล
ข้ำรำชกำร สดช.

ตัวชี้วัด (KPIs)

o สดช. มีแผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ป้องกันและ
ปรำบปรำมทุจริตของ สดช.
o ร้อยละ...ของบุคลำกรทีไ่ ด้รับ
กำรพัฒนำตำมแผน
o ร้อยละ...ของข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร
o จำนวน...ข้อร้องเรียน...จำก
ผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน
3) กิจกรรมมอบรำงวัลเชิดชูเกียรติแก่
o ร้อยละ...ของควำม
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่ใช้หลักธรร
พึงพอใจของข้ำรำชกำรและ
มำภิบำลในกำรบริหำรคนและบริหำรงำน
ผู้ปฏิบัติงำนที่มตี ่อกิจกรรม
เช่น ข้ำรำชกำรต้นแบบกำรนำหลัก
o จำนวน...กิจกรรมที่ถูก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำร
ดำเนินกำร
ปฏิบัติงำน ข้ำรำชกำรดีเด่นด้ำน
ผู้มีธรรมำภิบำลสูง เป็นต้น

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2564

ประมาณการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

5

500,000
บำท

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

5

100,000
บำท

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

5

100,000
บำท

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

หน้ำที่ 60

มิติที่ 5: คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
(1) ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนมีควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ระบบงำนและบรรยำกำศกำรทำงำน ตลอดจนมีกำรนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรเข้ำมำใช้ในกำรบริหำรรำชกำรและกำร
ให้บริกำรแก่ประชำชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนได้ใช้ศักยภำพอย่ำงเต็มที่โดยไม่สูญเสียรูปแบบกำรใช้ชีวิตส่วนตัว
(2) มีกำรจัดสวัสดิกำรและสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิกำรภำคบังคับตำมกฎหมำยซึ่งมีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับควำมต้องกำรและสภำพของ สดช.
(3) มีกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงฝ่ำยบริหำรของส่วนรำชกำรและจังหวัดกับข้ำรำชกำรและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนและในระหว่ำงข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนด้วยกันเอง และเพื่อให้กำลังคนมี
ควำมพร้อมทีจ่ ะขับเคลื่อนส่วนรำชกำรให้พัฒนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องกำร
มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปัจจัยภายในมิติ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตและกำรทำงำนให้เกิดควำมสมดุล
9.1 ปรับภูมิทัศน์ของ
1) โครงกำร สดช. Smart Office
องค์กรให้สะท้อน
กำรเป็นองค์กรแห่ง
ดิจิทัล
2) โครงกำร สดช. Smart Office

9.2 จัดสรรสวัสดิกำร
เพิ่มเติม
ที่ช่วยสร้ำงสมดุล
ชีวิตและกำรทำงำน

1) โครงกำรสร้ำงห้องสันทนำกำรสำหรับ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำน

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ตัวชี้วัด (KPIs)
o ร้อยละ...ควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินโครงกำร
o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ต่อสถำนที่ทำงำน
o ร้อยละ...ควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินโครงกำร
o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ต่อสถำนที่ทำงำน
o ร้อยละ...ควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินโครงกำร
o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ต่อโครงกำร

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2564

ประมาณการ
งบประมาณ

4

-

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

4

-

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

4

500,000
บำท

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

หน้ำที่ 61

มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ปัจจัยภายในมิติ
2) โครงกำรจัดสรรห้องออกกำลังกำยเพื่อ
สุขภำพของข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบตั ิงำน

9.3 สร้ำงสมดุลชีวิตและ
กำรทำงำนตำมหลัก
ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

o ร้อยละ...ควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินโครงกำร
o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ต่อโครงกำร
3) กิจกรรมสร้ำงสัมพันธภำพอันดีระหว่ำง o ร้อยละ...ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรทุกระดับของ สดช.
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำร่วมกิจกรรม
o จำนวน...โครงกำรสร้ำง
สัมพันธภำพระหว่ำงข้ำรำชกำร
และผูป้ ฏิบัติงำนทุกระดับของ
สดช.
o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ต่อกิจกรรม
4) กิจกรรมสันทนำกำรต่ำงๆ เช่น ชมรม
o ร้อยละ...ข้ำรำชกำรและ
กีฬำ ชมรมพุทธศำสนำ ชมรมจิตอำสำ
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำร่วมกิจกรรม
งำนกีฬำสัมพันธ์งำนทำบุญประจำปีของ o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของ
หน่วยงำน งำนสังสรรค์ประจำปี ฯลฯ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ต่อกิจกรรม
1) โครงกำรศึกษำดูงำนองค์กรต้นแบบที่ยึด o ร้อยละ...ข้ำรำชกำรและ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำร
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร
บริหำรงำนและบริหำรคน

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2564
4

ประมาณการ
งบประมาณ
200,000

บำท

ผู้รับผิดชอบ

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

4

500,000
บำท

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

4

100,000
บำท

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

3

200,000
บำท

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

หน้ำที่ 62

มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ปัจจัยภายในมิติ
2) กิจกรรมสื่อสำรองค์ควำมรู้ และแนวทำง o จำนวนครั้ง...ของกำรสื่อสำร
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของ
องค์ควำมรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตและกำรทำงำน o ร้อยละ...ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนทีร่ ับรู้ข้อมูล

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับ
ประมาณการ
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
ปี 2564
3
50,000 บำท สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

หน้ำที่ 63

6. แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ 2565
มิติที่ 1: ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
(1) สดช. มีนโยบำย แผนงำน และมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนให้ สดช. บรรลุพันธกิจ เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(2) มีกำรวำงแผนและบริหำรกำลังคน ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ กล่ำว คือ “กำลังคนมีขนำดและสมรรถนะ” ที่เหมำะสมสอดคล้องกับกำรบรรลุภำรกิจและควำมจำเป็นของ สดช. ทั้งในปัจจุบันและใน
อนำคต มีกำรวิเครำะห์สภำพกำลังคน (Workforce Analysis) สำมำรถระบุช่องว่ำงด้ำนควำมต้องกำรกำลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่ำงดังกล่ำว
(3) มีนโยบำย แผนงำน โครงกำรและมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพื่อดึงดูดให้ได้มำพัฒนำและรักษำไว้ซึ่งกลุ่มข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติ งำนที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงซึ่งจำเป็นต่อควำมคงอยู่และขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ สดช. (Talent Management, Succession Plan)
(4) มีแผนกำรสร้ำงและแผนกำรพัฒนำผู้บริหำรทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรรำชกำร นอกจำกนี้ยังรวมถึงกำรที่ผู้นำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับข้ำรำชกำร
และผู้ปฏิบัติงำน ทั้งในเรื่องของผลกำรปฏิบัติงำนและพฤติกรรมในกำรทำงำน
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรบริหำร และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
2.1 ยกระดับกำรบริหำร 1) โครงกำรทบทวน และปรับปรุง
o ร้อยละ…ของควำมสำเร็จในกำร
และพัฒนำทรัพยำกร
แผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำ
ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ
บุคคลที่ส่งเสริมให้เกิด
ทรัพยำกรบุคคลของ สดช. เพื่อนำสู่กำร
กำรพัฒนำองค์ควำมรู้
ปฏิบัติจริง
ด้ำนดิจิทัลเพื่อ
2) กิจกรรมสื่อสำรยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำร o จำนวนครั้ง...ของกำรสื่อสำร
เศรษฐกิจและสังคม
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ สดช.
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและ
ของประเทศ
เพื่อนำสู่กำรปฏิบัติจริง
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ สดช.
o ร้อยละ…ของข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนทีร่ ับรู้และเข้ำใจ
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ สดช.
3) โครงกำรพัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำรทุก
o ร้อยละ…ของข้ำรำชกำรและ
ระดับของ สดช. เพื่อกำรขับเคลื่อนประเทศ
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร
ไทย 4.0 (Change-Collaborationพัฒนำสมรรถนะเพื่อกำร
Creative-Corruption free)
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับ
ประมาณการ
เป้าหมายปี
งบประมาณ
2565

ผู้รับผิดชอบ

5

2,000,000
บำท

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

4

-

สลธ.

5

1,000,000
บำท

สลธ.

หน้ำที่ 64

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

- Change 80%
- Collaboration 80%
- Creative 70%
- Corruption free 100%
4) โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนยุคดิจิทัล
o ร้อยละ…ของผู้บริหำรหน่วยงำนที่
4.0 (ระดับผู้อำนวยกำรสูง/ผู้อำนวยกำร
เข้ำร่วมโครงกำร
ต้น)
o ร้อยละ…ของ
ผลกำรประเมินก่อน-หลัง กำร
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะ
ทำงกำรบริหำรในตำแหน่ง
ประเภทอำนวยกำร/บริหำร
5) โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนยุคดิจิทัล
o ร้อยละ…ของข้ำรำชกำรระดับ
4.0 (ระดับชำนำญกำร/ชำนำญกำรพิเศษ/
ชำนำญกำร/ชำนำญกำรพิเศษ/
เชี่ยวชำญ)
เชี่ยวชำญที่เข้ำร่วมโครงกำร
o ร้อยละ…ของผลกำรประเมินก่อนหลังกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถสมรรถนะหลัก ใน
ตำแหน่งประเภทวิชำกำร
6) โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนยุคดิจิทัล
o ร้อยละ…ของข้ำรำชกำร
4.0 (ปฏิบัติกำร/ชำนำญงำน/ปฏิบัติงำน)
ระดับปฏิบัติกำร/
ชำนำญงำน
ที่เข้ำร่วมโครงกำร
o ร้อยละ…ของ
ผลกำรประเมินก่อน-หลัง กำร
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับ
ประมาณการ
เป้าหมายปี
งบประมาณ
2565

ผู้รับผิดชอบ

5

1,000,000
บำท

สลธ.

5

800,000
บำท

สลธ.

5

500,000
บำท

สลธ.

หน้ำที่ 65

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

2.2 กำหนดขอบเขตงำน 1) โครงกำรกำหนดสมรรถนะ ข้ำรำชกำร
o
และสมรรถนะให้
สดช. ตำมมำตรฐำนที่สำนักงำน ก.พ. และ
สอดคล้องกับตำแหน่ง
ประเมินช่องว่ำงสมรรถนะรำยตำแหน่งของ
งำนทุกระดับ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำน
o
(Competency Gap)
2.3 สร้ำงแผนกำรบริหำร 1) โครงกำรสรรหำ และคัดเลือกข้ำรำชกำรผู้มี o
และพัฒนำข้ำรำชกำร
ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
และผูป้ ฏิบัติงำนที่มี
สมรรถนะสูง รวมถึง
o
ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ
ตำแหน่งเพื่อควำม
2) โครงกำรจัดทำแผนบริหำรจัดกำร
o
ต่อเนื่องในกำรบริหำร
ข้ำรำชกำรที่มีสมรรถนะสูง (Talent
รำชกำร
Management)
o
3) โครงกำรจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงำน
หลัก(Succession Plan)

o
o

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

สมรรถนะหลัก ในตำแหน่ง
ประเภทปฏิบัติงำนทั่วไป
ร้อยละ...ของตำแหน่งงำนที่มีกำร
กำหนดสมรรถนะตรงตำม
มำตรฐำน ก.พ.
ร้อยละ...ของบุคลำกรทีไ่ ด้รับกำร
พัฒนำตำมผลกำรประเมินช่องว่ำง
สมรรถนะ
ร้อยละ...ควำมสำเร็จในกำร
กำหนดหลักเกณฑ์ของข้ำรำชกำร
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ร้อยละ...ควำมสำเร็จในกำรสรรหำ
และ คัดเลือกข้ำรำชกำร
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
สดช. มีแผนบริหำรจัดกำร
ข้ำรำชกำรที่มีสมรรถนะสูง
(Talent Management)
ร้อยละ...ของควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนตำมแผน
สดช. มีแผนสืบทอดตำแหน่งงำน
หลัก (Succession Plan)
ร้อยละ...ของควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนตำมแผน

ระดับ
ประมาณการ
เป้าหมายปี
งบประมาณ
2565

ผู้รับผิดชอบ

4

600,000
บำท

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

4

-

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

4

-

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

4

500,000
บำท

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

หน้ำที่ 66

มิติที่ 2: ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) มีกิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เช่น กำรสรรหำ คัดเลือก กำรบรรจุแต่งตั้งกำรพัฒนำ กำรเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง กำรโยกย้ำ ย และกิจกรรมด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลอื่นๆ มี
ควำมถูกต้องและทันเวลำ (Accuracy and Timeliness)
(2) มีระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และนำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลได้จริง
(3) สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยสำหรับกิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่องบประมำณรำยจ่ำย มีควำมเหมำะสม และสะท้อนผลิตภำพของบุคลำกร (HR Productivity) ตลอดจนควำมคุ้มค่ำ (Value for
Money)
มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปัจจัยภายในมิติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีมำตรฐำน และมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง
3.1 สนับสนุนในโครงกำร 1) โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติ
ต่ำงๆ ที่ช่วยเพิ่ม
รำชกำรของ สดช.
ประสิทธิภำพด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกร
บุคคลของ สดช.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงระบบฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่ทนั สมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
4.1 สร้ำงระบบฐำนข้อมูล 1) โครงกำรจัดทำฐำนข้อมูลทรัพยำกรบุคคล
ด้ำนทรัพยำกรบุคคล
เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรงำนให้เกิด
ที่สำมำรถตอบสนอง
ประสิทธิภำพ (DPIS)
กำรใช้งำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัด (KPIs)

ระดับ
เป้าหมายปี
2565

ประมาณการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

o จำนวน...โครงกำร
ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพทรัพยำกร
บุคคล
ของ สดช.

4

2,000,000
บำท

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

o สดช. มีระบบฐำนข้อมูลทรัพยำกร
บุคคลที่มีประสิทธิภำพ และ
นำไปใช้ได้จริง
o ร้อยละ...ควำมถูกต้องของข้อมูล
ในระบบ
o ร้อยละ...ควำมเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูลในระบบ
2) โครงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีและ o ร้อยละ...ของข้ำรำชกำรและ
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อกำรบริหำรงำน
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร
ทรัพยำกรบุคคลของ สดช.
o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ

5

-

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

4

200,000
บำท

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

หน้ำที่ 67

มิติที่ 3: ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) มีกำรรักษำไว้ซึ่งข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำน (Retention) ซึ่งจำเป็นต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย พันธกิจ
(2) ควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนต่อนโยบำย แผนงำน โครงกำร และมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(3) มีกำรสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนำข้ำรำชกำร
และผู้ปฏิบัติงำนให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรบรรลุภำรกิจและเป้ำหมำยของ สดช.
(4) กำรมีระบบกำรบริหำรผลงำน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมคุ้มค่ำ มีระบบหรือวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถจำแนกควำมแตกต่ำงและจัดลำดับผล
กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนซึ่งเรียกชื่ออื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผล นอกจำกนี้ ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนมีควำมเข้ำใจถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงผลกำรปฏิบัติงำนส่วนบุคคลและผลงำนของ
ทีมงำน กับควำมสำเร็จหรือผลงำนของ สดช.
มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ปัจจัยภายในมิติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5กำรรักษำข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่จำเป็นต่อกำรขับเคลื่อนภำรกิจให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์ของ สดช.
5.1 สร้ำงควำมพึงพอใจ
1) โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจของ
o ร้อยละ...ของควำม
และควำมรัก/ควำม
ข้ำรำชกำร สดช. ที่มีต่อนโยบำย แผนงำน
พึงพอใจของข้ำรำชกำรและ
ผูกพันของข้ำรำชกำร
โครงกำร และมำตรกำรด้ำนกำรบริหำร
ผู้ปฏิบัติงำน
และผูป้ ฏิบัติงำน ให้
ทรัพยำกรบุคคล
o ร้อยละ...ของควำม
เกิดขึ้นกับองค์กร
พึงพอใจของข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำน ที่เพิ่มขึ้นจำกฐำน
ของปีเดิม
2) โครงกำรสำรวจควำมผูกพันของบุคลำกรที่ o ร้อยละ...ของผลกำรสำรวจที่
มีต่อ สดช.
เพิ่มขึ้นจำกฐำนของปีเดิม

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับ
เป้าหมายปี
2565

ประมาณการ
งบประมาณ

3

-

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

3

-

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

หน้ำที่ 68

มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ปัจจัยภายในมิติ
3) กิจกรรมมอบรำงวัลเชิดชูเกียรติแก่
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่มุ่งมัน่ ใน
ควำมสำเร็จตำมภำรกิจของ สดช. เช่น
ข้ำรำชกำรดีเด่นด้ำนกำรขับแคลื่อนดิจิทัล
องค์กร ข้ำรำชกำรดีเด่นด้ำนกำรพัฒนำ
ดิจิทัลสู่ชุมชน เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำสมรรถนะของข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบตั ิงำนสู่ควำมเป็นมำตรฐำนสำกล
6.1 เสริมสร้ำง และ
1) โครงกำรสร้ำง สดช. ให้เป็นองค์กรแห่งกำร
สนับสนุนกำรพัฒนำ
เรียนรู้ (Organization Learning)
ควำมรู้ควำมสำมำรถ
และทักษะ
2) โครงกำรจัดทำศูนย์กำรเรียนรู้ดำ้ นดิจิทัล
ที่จำเป็นต่อกำร
ของบุคลำกรภำยใน
ปฏิบัติงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง
3) โครงกำรจัดทำแผนกำรเรียนรูร้ ะยะยำว
(Training Road Map)

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

o ร้อยละ...ของควำม
พึงพอใจของข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่มตี ่อกิจกรรม
o จำนวน...กิจกรรม
ที่ถูกดำเนินกำร

ระดับ
เป้าหมายปี
2565
3

ประมาณการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

100,000
บำท

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
พิจำรณำรำงวัล

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน
สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน
สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

o จำนวน...องค์ควำมรู้
ที่จัดทำในระบบศูนย์กำรเรียนรู้

3

-

o จำนวน...บุคลำกรที่ใช้บริกำรใน
ศูนย์กำรเรียนรู้

3

100,000
บำท

o จำนวน...หลักสูตรฝึกอบรมต่อคน
ต่อปี
o ร้อยละ...ของผลกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนประจำปี
ที่เพิ่มขึ้นจำกฐำนของปีเดิม

4

3,000,000
บำท

หน้ำที่ 69

มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ปัจจัยภายในมิติ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงโปร่งใส และเป็นธรรม
7.1 สร้ำงระบบ
1) โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบ
o ร้อยละ...ของควำมสำเร็จในกำร
ประเมินผลกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ สดช.
ปรับปรุงระบบประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนที่เป็นธรรม
ปฏิบัติงำน
ต่อข้ำรำชกำรและ
2) แผนกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดองค์กรสูต่ ัวชี้วัด
o ร้อยละ...ของควำมสำเร็จในกำร
ผู้ปฏิบัติงำน
รำยบุคคลของข้ำรำชกำร สดช. เพื่อพัฒนำ
ดำเนินกำร
สู่ดิจิทัล 4.0
3) โครงกำรพัฒนำทักษะกำรประเมินผลกำร o ร้อยละ...ของข้ำรำชกำรและ
ปฏิบัติงำนอย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม
ผู้ปฏิบัตงิ ำนที่เข้ำร่วมโครงกำร

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับ
เป้าหมายปี
2565

ประมาณการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

5

100,000
บำท

สลธ.

5

-

สลธ.

5

100,000
บำท

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

หน้ำที่ 70

มิติที่ 4: ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) รับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและผลของกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตลอดจนกำรดำเนินกำรด้ำนวินัย โดยคำนึงถึงหลักควำมสำมำรถและ ผลงำนหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชน
(2) มีควำมโปร่งใสในทุกกระบวนกำรของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปัจจัยภายในมิติ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล
8.1 ส่งเสริม และสร้ำง
1) โครงกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลข้ำรำชกำร
จิตสำนึกกำรบริหำร
สดช.
ทรัพยำกรบุคคลตำม
หลักธรรมำ
ภิบำล
2) กิจกรรมมอบรำงวัลเชิดชูเกียรติแก่
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่ใช้หลักธรร
มำภิบำลในกำรบริหำรคนและบริหำรงำน
เช่น ข้ำรำชกำรต้นแบบกำรนำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ข้ำรำชกำรดีเด่นด้ำน
ผู้มีธรรมำภิบำลสูง เป็นต้น

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ตัวชี้วัด (KPIs)
o ร้อยละ...ของข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร
o จำนวน...ข้อร้องเรียน...จำก
ผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน
o ร้อยละ...ของควำม
พึงพอใจของข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่มตี ่อกิจกรรม
o จำนวน...กิจกรรมที่ถูกดำเนินกำร

ระดับ
เป้าหมายปี
2565

ประมาณการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

5

1,000,000
บำท

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

5

100,000
บำท

สลธ. และ
ทุกหน่วยงำน

หน้ำที่ 71

มิติที่ 5: คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
(1) ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนมีควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ระบบงำนและบรรยำกำศกำรทำงำน ตลอดจนมีกำรนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรเข้ ำมำใช้ในกำรบริหำรรำชกำรและกำร
ให้บริกำรแก่ประชำชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนได้ใช้ศักยภำพอย่ำงเต็มที่โดยไม่สูญเสียรูปแบบกำรใช้ชีวิตส่วนตัว
(2) มีกำรจัดสวัสดิกำรและสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิกำรภำคบังคับตำมกฎหมำยซึ่งมีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับควำมต้องกำรและสภำพของ สดช.
(3) มีกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงฝ่ำยบริหำรของส่วนรำชกำรและจังหวัดกับข้ำรำชกำรและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนและในระหว่ำงข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนด้วยกันเอง และเพื่อให้กำลังคนมี
ควำมพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนรำชกำรให้พัฒนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องกำร
มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปัจจัยภายในมิติ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตและกำรทำงำนให้เกิดควำมสมดุล
9.1 จัดสรรสวัสดิกำร
1) โครงกำรสร้ำงห้องสันทนำกำรสำหรับ
เพิ่มเติม
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำน
ที่ช่วยสร้ำงสมดุล
ชีวิตและกำรทำงำน
2) โครงกำรจัดสรรห้องออกกำลังกำยเพื่อ
สุขภำพของข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบตั ิงำน

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ตัวชี้วัด (KPIs)
o ร้อยละ...ควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินโครงกำร
o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ต่อโครงกำร
o ร้อยละ...ควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินโครงกำร
o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ต่อโครงกำร

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2565

ประมาณการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

4

500,000
บำท

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

4

200,000
บำท

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

หน้ำที่ 72

มิติ
เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ปัจจัยภายในมิติ
3) กิจกรรมสร้ำงสัมพันธภำพอันดีระหว่ำง
บุคลำกรทุกระดับของ สดช.

9.2 สร้ำงสมดุลชีวิตและ
กำรทำงำนตำมหลัก
ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

o ร้อยละ...ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำร่วมกิจกรรม
o จำนวน...โครงกำรสร้ำง
สัมพันธภำพระหว่ำงข้ำรำชกำร
และผูป้ ฏิบัติงำนทุกระดับของ
สดช.
o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ต่อกิจกรรม
4) กิจกรรมสันทนำกำรต่ำงๆ เช่น ชมรม
o ร้อยละ...ข้ำรำชกำรและ
กีฬำ ชมรมพุทธศำสนำ ชมรมจิตอำสำ
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำร่วมกิจกรรม
งำนกีฬำสัมพันธ์งำนทำบุญประจำปีของ o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของ
หน่วยงำน งำนสังสรรค์ประจำปี ฯลฯ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ต่อกิจกรรม
1) โครงกำรศึกษำดูงำนองค์กรต้นแบบที่ยึด o ร้อยละ...ข้ำรำชกำรและ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำร
ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร
บริหำรงำนและบริหำรคน

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

ระดับ
เป้าหมาย
ปี 2565
4

ประมาณการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

500,000
บำท

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

4

100,000
บำท

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

3

200,000
บำท

สลธ. และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน

หน้ำที่ 73

7. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติจริง
กำรนำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลไปปฏิบัติจริง ได้นั้น ผู้รับผิดชอบโครงกำรจะต้อง
ดำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ และพร้อมปรับเปลี่ยนวิธีกำรดำเนินโครงกำรให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรที่
อำจเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น คณะที่ปรึกษำฯ จึง นำเสนอโครงกำรที่ควรเร่งดำเนินกำรในปัจจุบัน เพื่อสร้ำง
รำกฐำนกำรบริ หำรทรั พยำกรบุ คคลของ สดช. ให้มั่นคง และแนวทำงกำรนำแผนยุทธศำสตร์กำรบริห ำร
ทรัพยำกรบุคคลของ สดช. ไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในกำรดำเนินแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรมต่ำงๆ รวมทั้งนำเสนอภำพจำลองในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ สดช. (Scenario Planning) ทีจ่ ะ
ช่วยสะท้อนภำพในอนำคตที่อำจจะเกิดขึ้นกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร ซึ่งจะทำให้ผู้รับผิดชอบ
โครงกำรสำมำรถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กำรดำเนินโครงกำร และ/หรือ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ให้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงขององค์กรได้ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1) โครงการที่ควรเร่งดาเนินการในปัจจุบัน เพื่อสร้างรากฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สดช. ให้มั่นคง
(1) มิติที่ 1 ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 1 กำรก ำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คลที่
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ สดช.
o โครงกำรทบทวนและปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน สดช. จะช่วย
ให้ สดช. สำมำรถขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ขององค์กรอย่ำงต่อเนื่อง โดยจะต้องมีกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องอย่ ำงรอบด้ำน เพื่อจัดแบ่งหน่วยงำนภำยในให้มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับอำนำจหน้ำที่ และ
พั น ธกิ จ พร้ อ มรองรั บ ภำรกิ จ หลั ก และภำรกิ จ สนั บ สนุ น ขององค์ ก ร ( Intelligence Unit-Policy UnitTransformation Unit-High Digital Performance Unit) ซึ่งจะทำให้เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ไ ด้บรรลุ
ตำมเป้ำประสงค์ขององค์กร
o โครงกำรสร้ำงค่ำนิยมร่วม และวัฒนธรรมองค์กร สดช. จะช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์
ของ สดช. ที่ว่ำ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่ำงยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน และ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีประชำคมโลก” ซึ่งกำรสร้ำงค่ำนิยมร่วม และวัฒนธรรมองค์กรจะทำ
ให้ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนมีแนวทำงปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน มีเป้ำหมำยที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ส่งผล
ให้กำรปฏิบัติรำชกำรของทุกหน่วยงำนมุ่งสู่ควำมสำเร็จภำยใต้วิสัยทัศน์ขององค์กร
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรบริหำร และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
o โครงกำรพัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำรทุกระดับของ สดช. เพื่อกำรขับเคลื่อนประเทศ
ไทย 4.0 (Change-Collaboration-Creative-Corruption free) จะช่วยพัฒนำข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนทุก
ตำแหน่งงำนให้มีควำมพร้อมทั้งในด้ำนกำรกล้ำคิดกล้ำเปลี่ยนแปลง กำรประสำนงำนแบบบูรณำกำร กำรใช้
ควำมสร้ำงสรรค์ และกำรปฏิบัติงำนแบบปลอดคอร์รัปชัน เพื่อดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถ
ตอบสนองต่อนโยบำยระดับองค์กร และระดับประเทศได้
o โครงกำรจัดทำแผนอัตรำกำลังให้ส อดคล้ องกับยุทธศำสตร์ของ สดช. จะช่วยให้
องค์กรสำมำรถวำงแผนกำลังคนให้เหมำะสม เพียงพอ และรองรับต่อภำรกิจของหน่วยงำนภำยในทั้งในปัจจุบัน
และอนำคต ซึ่งจะทำให้องค์กรสำมำรถดำเนินกำรตำมภำรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง
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o โครงกำรจัดทำคำบรรยำยลักษณะงำน จะช่วยให้ผู้รับผิดชอบงำนเข้ำใจรับรู้ขอบเขต
กำรปฏิบัติงำน และเข้ำใจวัตถุประสงค์ของงำน ทำให้กำรปฎิบัติงำนบรรลุผลสำเร็จได้ อีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรสรรหำและคั ดเลื อ กบุ ค คลเข้ำ ปฏิบั ติ งำน รวมถึง กำรพัฒ นำคนให้ มี ควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงตำม
สมรรถนะที่กำหนดไว้ในคำบรรยำยลักษณะงำน
o โครงกำรกำหนดสมรรถนะ ข้ำรำชกำร สดช. ตำมมำตรฐำนที่สำนักงำน ก.พ. และ
ประเมินช่องว่ำงสมรรถนะรำยตำแหน่งของข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำน (Competency Gap) พร้อมนำไปสู่
กำรจัดทำเป็นแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล (Individual Development Plan: IDP) จะช่วยให้ข้ำรำชกำร
และผู้ปฎิบัติงำนได้เรียนรู้และปรับปรุงตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ทำงำนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
(2) มิติที่ 2 ประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีมำตรฐำน และมี
ประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง
o โครงกำรน ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มำใช้ในกำรบริห ำรทรัพยำกรบุคคล จะช่ว ย
พัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้เกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น และตอบสนองต่อผู้ใช้งำนภำยใน เช่น epeople, e-Training, e-KM
ยุ ทธศำสตร์ ที่ 4 กำรสร้ำงระบบฐำนข้อมูล ด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่ทันสมัยด้ว ยระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
o โครงกำรจั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล ทรั พ ยำกรบุค คลเพื่ อ สนับ สนุน กำรบริ ห ำรงำนให้ เกิด
ประสิทธิภำพ (DPIS) จะช่วยให้องค์กรมีฐำนข้อมูลของข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
และพร้อมใช้งำนให้เกิดประโยชน์ทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน
(3) มิติที่ 3 ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรรักษำข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่จำเป็นต่อกำรขับเคลื่อนภำรกิจ
ให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์ของ สดช.
o โครงกำรส ำรวจควำมพึ ง พอใจของข้ ำ รำชกำร สดช. ที่ มี ต่ อ นโยบำย แผนงำน
โครงกำร และมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุ คคล จะช่วยให้องค์กรทรำบข้อคิดเห็นที่ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนมีต่อภำพรวมกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในเชิง
กำรพัฒนำนโยบำย แผนงำน โครงกำร และมำตรกำรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิผลมำกขึ้น
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 6 กำรพั ฒ นำสมรรถนะของข้ ำ รำชกำรและผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนสู่ ค วำมเป็ น
มำตรฐำนสำกล
o โครงกำรจั ด ท ำแผนกำรเรี ย นรู้ ร ะยะยำว (Training Road Map) จะช่ ว ยให้
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับตำแหน่งงำน สำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เกิดกำรพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นตำมสำยงำน สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้เต็มศักยภำพ และ
นำไปสู่กำรสร้ำงประสิทธิผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมขององค์กร
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ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงโปร่งใส และเป็นธรรม
o โครงกำรปรั บ ปรุ งและพัฒ นำระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ สดช.จะช่วย
พัฒนำแนวทำงกำรประเมินผลในปัจจุบันให้มีมำตรฐำนเพิ่มมำกขึ้น กำรประเมินมีควำมโปร่งใส เป็นธรรม และ
เป็นที่ยอมรับของข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำน
(4) มิติที่ 4 ควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล
o โครงกำรทบทวนกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้เกิดควำมเป็นธรรมและ
โปร่งใส จะช่วยพัฒนำระบบทรัพยำกรบุคคลในด้ำนต่ำงๆ เช่น บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อนขั้น และประเมินผล
เป็นต้น สำมำรถตรวจสอบได้ โปร่งใส เป็นธรรม และมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
o โครงกำรจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต
ของ สดช. จะช่วยสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนให้ข้ำรำชกำร และผู้ปฏิบัติงำนมีควำมพร้อมรับผิดในหน้ำที่
ปฏิบัติงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชำติ และประชำชนเป็นสำคัญ
(5) มิติที่ 5: คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรทำงำน
ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตและกำรทำงำนให้เกิดควำมสมดุล
o โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มี ต่อสภำพแวดล้ อ มในกำรท ำงำน
จะช่วยให้องค์กรเข้ำใจข้ำรำชกำร และผู้ปฏิบัติงำน เพื่อให้ทรำบควำมคำดหวังเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนปัจจุบัน
โดยอำจพิจำรณำในด้ำนควำมสะดวกของพื้นที่กำรทำงำน กำรมีอุปกรณ์พร้อมใช้งำน และควำมรับผิดชอบใน
งำนที่ไม่สู ญเสี ย รู ป แบบกำรใช้ชีวิตส่ ว นตัว พร้อมนำไปสู่ กำรปรับปรุ งคุ ณภำพชีวิตในที่ ทำงำนตำมควำม
เหมำะสมขององค์กร
o โครงกำรยกระดับสถำนที่ทำงำนเพื่อรองรับภำรกิจดิจิทัลของ สดช. จะช่วยสร้ำง
บรรยำกำศกำรทำงำนที่เอื้อต่อกำรเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ควำมเป็นดิจิทัล
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2) แนวทางการนาแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สดช. ไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม

วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สดช.
“สร้างคนคุณภาพ พัฒนาคนดิจิทัล มุ่งสู่มาตรฐานสากล”
External
&
Internal
Scanning

Formulation

Implementation

Evaluation

Impact

Feedback
Creative Communication

Strategic Driver

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สดช. ตามแนวทาง HR Scorecard

กำรนำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ สดช. ไปสู่กำรปฏิบัติจะประสบควำมสำเร็จได้
ตำมวิสัยทัศน์ ““สร้ำงคนคุณภำพ พัฒนำคนดิจิทัล มุ่งสู่มำตรฐำนสำกล” จำเป็นต้องดำเนินโครงกำรต่ำงๆ
อย่ ำงครบถ้ ว นทั้ง 5 มิติ ตำมแนวทำง HR Scorecard โดยสำมำรถเรีย งล ำดั บ ควำมส ำคั ญ ในกำรด ำเนิ น
โครงกำรตำมช่วงเวลำที่กำหนดไว้ในแผนฯ พร้อมทั้งวำงแผนดำเนินโครงกำรอย่ำงเป็นระบบตำมแนวคิดกำร
จัดกำรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ซึง่ มุ่งเน้นให้ควำมสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนของกำรกำหนดแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม (Formulation) ที่จะต้องผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก
อย่ ำงรอบด้ำน (External & Internal Scanning: จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และควำมท้ำทำย) และเมื่อน ำ
โครงกำรสู่ กำรปฏิบั ติจ ริ ง (Implementation) แล้ ว จะต้องมีกำรประเมินผลแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
(Evaluation) เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรสำรวจผลควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร กำรประเมินผล
ก่อน-หลัง กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในตำแหน่งงำน เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูล
สำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบ (Impact) ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบของกำรดำเนินโครงกำร อีกทั้งยังเป็นข้อมูล
สะท้อนกลับมำ (Feedback) ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้ทบทวนเพื่อกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ให้ตอบสนองต่อนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร รวมถึง ควำมต้องกำรพัฒนำสมรรถนะตำม
ตำแหน่งงำนของข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำน สดช.
สิ่งสำคัญอีกประกำรที่จ ะช่ว ยให้ แผนฯ นำสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม คือ กำรสื่อสำรอย่ ำง
สร้ำงสรรค์ (Creative Communication) เพื่อให้ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจำกกำร
พัฒนำตำมแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ สดช. พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดกำรมีส่วนร่ว มใน
โครงกำรต่ ำ งๆ โดยจะต้ อ งมี ก ำรสื่ อ สำรที่ ชั ด เจน ทั้ ง ที่ เ ป็ น กำรสื่ อ สำรแบบทำงเดี ย ว (One Way
Communication) เช่น กำรจัดบอร์ด กำรส่งหนังสือเวียน กำรจัดทำแผ่นพับ และกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำน
Internal Web-board เป็นต้น และกำรสื่อสำรแบบสองทำง (Two Way Communication) เช่น กำรแจ้ง
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ข้ อ มู ล ในที่ ป ระชุ ม กำรส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ ำ น E-mail กำรส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ ำ น Line Application กำรแจ้ ง ข้ อ มู ล ผ่ ำ น
Facebook หน่ ว ยงำน เป็ น ต้ น นอกจำกนี้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงกำรจะต้ อ งด ำเนิ น โครงกำรอย่ ำ งมี ก ลยุ ท ธ์
(Strategic Driver) พร้อมปรับเปลี่ยนแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันของ
องค์กรที่อำจเปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็นพลวัตร เช่น นโยบำยภำครัฐ นโยบำยองค์กร องค์ควำมรู้ ด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัล องค์ควำมรู้ด้ำนกำรกำหนดนโยบำยสำธำรณะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น
ตัวอย่างของการนา “โครงการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สดช.”
ไปสู่ปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม” เริ่มต้นจำก...
(1) ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน เพื่อจัดแบ่งหน่วยงำนภำยใน
ให้มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับอำนำจหน้ำที่ และพันธกิจ พร้อมรองรับภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุนของ
องค์กร (Intelligence Unit-Policy Unit Transformation Unit-High Digital Performance Unit)
(2) สื่ อ สำรข้ อ มู ล โครงกำร ด้ ว ยช่ อ งทำงกำรสื่ อ สำรที่ เ หมำะสมข้ ำ รำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนขอองค์กร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ และกำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินโครงกำรฯ
(3) จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรทบทวนและปรับปรุงโครงสร้ำงกำร
แบ่งส่วนรำชกำรภำยใน เช่น กำรระดมควำมคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ ประกอบด้วย
ภำรกิจในปัจจุบันของหน่วยงำน อัตรำกำลังคนที่รับผิดชอบงำนปัจจุบัน ตำแหน่งงำนที่จำเป็นเพื่อรองรับงำน
ในปัจจุบันและอนำคต เป็นต้น
(4) จัดทำโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในขององค์กร ภำยใต้หลักวิชำกำรที่ถูกต้อง
โดยมุ่ ง เน้ น โครงสร้ ำ งที่ ช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศำสตร์ ใ ห้ บ รรลุ ต ำมเป้ ำ ประสงค์ และวิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก ร
และเมื่อโครงสร้ ำงกำรแบ่ งส่ ว นรำชกำรภำยใน (ใหม่) ได้รับกำรพิจ ำรณำและอนุ มัติจ ำกผู้ มี อำนำจแล้ ว
จึงประกำศใช้อย่ำงเป็นทำงกำร
(5) ติดตำม และประเมินผลกำรนำโครงกำรสร้ำงแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน (ใหม่) ไป
ปฏิบั ติจ ริ ง โดยรั บ ฟังข้อคิดเห็ น จำกผู้ ที่เ กี่ยวข้ อง เพื่อให้ ทรำบถึ งประสิ ทธิภ ำพและประสิ ทธิผ ลของกำร
ดำเนินงำนตำมโครงสร้ำงฯ พร้อมนำเข้ำสู่ กระบวนกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน (ใหม่)
ให้ตอบสนองต่อนโยบำยองค์กร เพื่อให้สำมำรถขับเคลื่อนภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุนขององค์กรได้อย่ำง
ต่อเนื่อง
ตัวอย่างของการนา “โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการทุกระดับของ สดช. เพื่อการขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0 (Change-Collaboration-Creative-Corruption free)” เริ่มต้นจำก...
(1) กำรศึกษำ และวิเครำะห์หลักสูตรกำรพัฒนำที่ส่งเสริมให้เกิดองค์ควำมรู้ และพัฒนำ
ทักษะด้ำนกำรกล้ำคิดกล้ำเปลี่ยนแปลง กำรประสำนงำนแบบบูรณำกำร กำรใช้ควำมสร้ำงสรรค์ และกำร
ปฏิบัติงำนแบบปลอดคอร์รัปชัน
(2) สื่ อ สำรข้ อ มู ล หลั ก สู ต ร ด้ ว ยช่ อ งทำงกำรสื่ อ สำรที่ เ หมำะสมกั บ ข้ ำ รำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนขององค์กร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ และชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำตำมหลักสูตรที่
จัดไว้ พร้อมทั้งกระตุ้นจูงใจให้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
(3) จั ด กำรฝึ ก อบรม และพั ฒ นำตำมหลั ก สู ต รที่ ก ำหนดไว้ โดยมุ่ ง น้ นกำรพั ฒ นำ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนให้ครบทุกระดับตำแหน่งงำน
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(4) ติดตำม และประเมินผลกำรฝึกอบรม/พัฒนำ โดยจัดทำแบบประเมินควำมรู้และ
ทั ก ษะ ทั้ ง ก่ อ นและหลั ง กำรฝึ ก อบรม/พั ฒ นำ พร้ อ มทั้ ง ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำประเมิ นผู้ เข้ ำ ร่ ว มฝึ ก อบรมเป็น
รำยบุคคล และนำข้อมูลที่ได้มำทบทวนเพื่อจัดหำหลักสูตรที่เหมำะสมมำกยิ่งขึ้น
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3) ภาพจาลองในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สดช. (Scenario Planning)
Scenario Planning เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ และช่วยสร้ำง
ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันขององค์กร อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในกระบวนกำรตัดสินใจให้ดีขึ้น ภำยใต้
สิ่งแวดล้อมที่ไม่แน่นอนในอนำคต 2 ดังนั้น เมื่อองค์กรมีกำรวำงแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
องค์กรยังต้องวิเครำะห์ และคำดกำรณ์ถึงควำมเป็นไปได้ที่อำจจะเกิดในอนำคตอย่ำงรอบด้ำน โดยอำศัย
Scenario Planning เพื่อช่วยสร้ำงภำพจำลองในอนำคตด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่สำมำรถเกิดขึ้นได้
จริ ง ซึ่งจะน ำไปสู่ กำรวำงแผนกลยุ ทธ์ ด้ำ นกำรบริห ำรทรั พยำกรบุ คคลได้ อย่ ำงเหมำะสม สอดคล้ อ งกั บ
สถำนกำรณ์ปัจจุบันทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว พร้อมตอบสนองต่อกำรขับเคลื่อนไปสู่ประเทศไทย 4.0
ดังนั้น ภำพจำลองในอนำคตด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร และกลยุทธ์กำรพัฒนำเพื่อ
แก้ไขปัญหำในปัจจุ บัน และป้องกันปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคตด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
องค์กร มีดังนี้

Scenario Model
of Human Resources
Management
Model 3: ONDE Digital Perfection

Model 1: ONDE Digital Revolution

2

Model 2: ONDE Digital Evolution

Lorange, P. (1994). Strategic planning process. Aldershot, Hants: Dartmouth.
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Model 1: ONDE Digital Revolution
สะท้อนภาพด้านลบในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สดช. เมื่อขาดการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล และขาดการพัฒนาคนให้พร้อมก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล
1) องค์กรยังไม่มีกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และแผนพัฒนำบุคลำกร
ทั้งในระยะสั้น (แผนปฏิบัติกำรรำยปี) และระยะยำว (แผน 3-5 ปี)
2) องค์กรยั งไม่ ส ำมำรถสร้ ำงวัฒ นธรรม และค่ำนิยมร่ว มของคนในองค์กรอย่ำ งเป็นรู ป ธรรม
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนจึงไม่มีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ขำดแรงผลักดันในกำรพัฒนำงำน
ให้สำเร็จเพื่อไปสู่เป้ำหมำยร่วมกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรมุ่งเน้นสร้ำงวัฒนธรรมกำรทำงำนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้ขับเคลื่อนภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุนให้สำเร็จตำมวิสัยทัศน์ขององค์กรได้
3) องค์กรยังไม่มีกำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่จำเป็น ซึ่งส่งผลต่อควำมพึงพอใจและ
กำรสร้ำงควำมผูกพันองค์กร ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนจึงขำดควำมผูกพันกับองค์กร ขำดขวัญกำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำน ขำดองค์ควำมรู้ด้ำนดิจิทัล และขำดควำมมุ่งมั่นปฏิบัติงำนให้บรรลุผลสำเร็จได้ อำทิ
o กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำปฏิบัติงำน ยังไม่ตรงกับควำมรู้ควำมสำมำรถตำมตำแหน่งงำน
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนบำงส่วนจึงไม่สำมำรถใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มศักยภำพเพื่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบในปัจจุบันได้
o กำรวำงแผนและบริ ห ำรก ำลั ง คนที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ ภำรกิ จ ในปั จ จุ บั น ของแต่ ล ะ
หน่วยงำน ทำให้ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนปริมำณงำนต่อคนในจำนวนมำก จึงเกิดควำมอ่อนล้ำอย่ำงต่อเนื่อง
ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
o กำรจัดสภำพแวดล้อมภำยใน สดช. ที่ไม่เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพ เช่น
กำรนั่งทำงำนแยกส่วนกัน พื้นที่ ทำงำนไม่เพียงพอ รวมทั้งอุปกรณ์ล้ำสมัย ทำให้ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำน
ไม่สำมำรถทำงำนได้อย่ำงคล่องตัว และไม่สร้ำงให้เกิดควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นองค์กรด้ำนดิจิทัล
4) องค์ ก รขำดกำรวำงแผนพั ฒ นำคนให้ ก้ ำ วเข้ ำ สู่ โ ลกยุ ค ดิ จิ ทั ล ข้ ำ รำชกำรและผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำน
ไม่สำมำรถขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์ขององค์กรได้ เนื่องจำก กำร
พัฒนำคนยังไม่สอดคล้องกับสมรรถนะตำมตำแหน่งงำน รวมทั้งขำดองค์ ควำมรู้และทักษะที่จำเป็นในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนดิจิทัล
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Model 2: ONDE Digital Evolution
สะท้อนภาพด้านลบและด้านบวกในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สดช. เมื่อ ริเริ่มดาเนินการพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และวางแผนการพัฒนาคนให้พร้อมก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล
1) องค์ ก รมี ก ำรจั ด ท ำแผนยุ ท ธศำสตร์ ก ำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล ที่ ค ลอบคลุ ม ทั้ ง 5 มิ ติ
ตำมแนวทำง HR Scorecard และแผนพัฒ นำบุคลำกรที่มุ่งเน้นส่ งเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนดิจิทัล ในระยะสั้น
(แผนปฏิบัติกำรรำยปี) และระยะยำว (แผน 3-5 ปี) ทำให้มีแนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่ชัดเจน และ
กำรพัฒนำคนอย่ำงเป็นระบบเพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่โลกยุคดิจิทัล แต่ยังขำดกำรสื่อสำรภำยใน สดช. ที่ไม่
ทั่วถึง ทำให้ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนส่วนใหญ่ ยังไม่รับรู้ และเข้ำใจในแผนฯ ดังนั้น ประโยชน์ที่ได้รับในทำง
ปฏิบัติจึงยังไม่เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม
2) องค์กรเริ่มมีกำรสร้ำงวัฒนธรรม และค่ำนิยมร่วมของคนในองค์กรที่มุ่งเน้น กำรทำงำนด้ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัล โดยจัดตั้งให้มีคณะทำงำนภำยในดำเนินกำร แต่ยังไม่สำมำรถนำสู่กำรปฏิ บัติจริงได้อย่ำง
ต่อเนื่อง
3) ผู้บริหำรสูงสุดขององค์กรส่งเสริม และสนับสนุนกำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล และ
กำรพัฒนำคน พร้อมทั้งจัดสรรงบประมำณด้ำนพัฒนำบุคลำกร และมอบหมำยให้หน่วยงำนหลักดำเนินงำน
ในโครงกำรต่ำงๆ เพื่อพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล และพัฒนำคนให้รองรับภำรกิจขององค์กร โดย
มุ่งเน้นกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ สดช. และยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แต่
เนื่องจำกข้อจำกัดด้ำนอัตรำกำลังของ สดช. จึงทำให้กำรดำเนินโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ยังไม่ครบถ้วนในทุกมิติ และกำรพัฒนำคนในทุกระดับตำแหน่งงำนยังคงขำดควำมต่อเนื่อง
4) ผู้บริหำรของแต่ละหน่วยงำนให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำคน และจัดสรรเวลำให้ข้ำรำชกำร
และผู้ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนเข้ำร่วมกับฝึกอบรบ/สัมมนำ กับหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ที่จำเป็น
แต่เนื่องจำกปริมำณงำนมำก และจำนวนผู้รับผิดชอบมีจำกัด จึงทำให้ไม่สำมำรถส่งข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำน
เข้ำร่วมพัฒนำองค์ควำมรู้ได้อย่ำงทั่วถึง
5) ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนได้เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ด้ำนดิจิทัลกับหน่วยงำนทั้งภำยใน
และภำยนอกประเทศ ทำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เพิ่มมำกขึ้น และมีกำรทำงำนเป็นทีมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
ภำรกิจด้ำนดิจิทัลขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จ แต่องค์กรยังไม่สำมำรถตอบสนองต่อกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำน
ดิจิทัลที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้ก้ำวทันเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ได้อย่ำงต่อเนื่อง
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Model 3: ONDE Digital Perfection
สะท้อนภาพด้านบวกในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สดช. เมื่อดาเนินการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาคนทุกระดับตาแหน่งงานให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล
1) องค์ ก รมี ก ำรจั ด ท ำแผนยุ ท ธศำสตร์ ก ำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล ที่ ค ลอบคลุ ม ทั้ ง 5 มิ ติ
ตำมแนวทำง HR Scorecard และแผนพั ฒ นำบุ ค ลำกรที่ มุ่ ง เน้ น ส่ ง เสริ ม องค์ ค วำมรู้ ด้ ำ นดิ จิ ทั ล ในระยะสั้ น
(แผนปฏิบัติกำรรำยปี) และระยะยำว (แผน 3-5 ปี) โดยมีกำรสื่อสำรภำยในอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนรับรู้ข้อมูล และสำมำรถเข้ำร่วมกำรพัฒนำควำมรู้ในโครงกำรที่เกี่ยวข้องได้
2) องค์กรสร้ำงวัฒนธรรม และค่ำนิยมร่วมของคนในองค์กรที่มุ่งเน้นกำรทำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยคณะทำงำนภำยในได้ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม ทำให้ภำรกิจขององค์กรสำมำรถขับเคลื่อน
3) ผู้บริหำรสูงสุดขององค์กรส่งเสริม และสนับสนุนกำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล และกำร
พัฒนำคนอย่ำงต่อเนื่อง โดยจัดสรรงบประมำณที่เพียงพอสำหรับกำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่จำเป็น
ได้แก่ (1) กำรจัดทำมำตรฐำนกำรสรรหำ และคัดเลือกบุคลำกร (Recruitment & Selection) (2) กำรวำงแผน
และบริหำรกำลังคน ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ (Manpower Planning) (3) กำรจัดทำคำบรรยำยลักษณะงำน
(Job Description) (4) กำรจัดทำระบบสมรรถนะข้ำรำชกำร สดช. (Competency System) (5) กำรบริหำรกลุ่ม
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง (Talent Management and Succession Plan) (6) กำร
พัฒนำสำยอำชีพของข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำน (Career Development) (7) กำรจัดทำแผนกำรเรียนรู้ระยะ
ยำว (Training Road Map) (8) กำรสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Organization Learning) (9) กำรพัฒนำระบบ
กำรบริ ห ำรผลงำน (Performance Management) (10) กำรจั ด ท ำตั ว ชี้ วั ด รำยบุ ค คลของข้ ำ รำชกำร และ
ผู้ปฏิบัติงำน (Individual Indicator) และ (11) กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรทำงำน
(Work Life Balance)
4) องค์กรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องในกำรพัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนตำมตำแหน่ง
งำน บรรลุผลสำเร็จตำมวิสัยทัศน์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ คือ “สร้ำงคนคุณภำพ พัฒนำคนดิจิทัล
มุ่งสู่มำตรฐำนสำกล” ทำให้สำมำรถขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์ ระดับ
องค์กร ระดับประเทศ และระดับอำเซียน
5) องค์กรเป็นต้นแบบควำมเป็นเลิศด้ำนดิจิทัล
o Digital Transformation เป็ น องค์ ก รที่ ส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให้ ห น่ ว ยงำนภำครั ฐ
ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
o Digital Services เป็ น องค์ ก ร ที่ ให้ บริ กำ ร ด้ ำน ดิ จิ ทั ลด้ ว ยร ะ บบ e-service กั บ
ประชำชนในทุกภำคส่วนอย่ำงเท่ำเทียมกัน
o Digital Smart office เป็นองค์กรที่ใช้ประโยชน์จ ำกเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เช่น (1) e- paperless กำรใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อลดกำรใช้กระดำษในกำรทำงำน (2) e-meeting กำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำอำนวยควำมสะดวกกำรประชุม แบบครบวงจร (3) e-Library กำรสร้ำง
แหล่งควำมรู้ในระบบคอมพิวเตอร์ และให้บริกำรผู้ใช้ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
o Digital Identity เป็นองค์กรที่มีอัตลักษณ์ด้ำนดิจิทัล เช่น (1) ONDE Culture วัฒนธรรม
กำรทำงำนแบบดิจิทัล 4.0 (2) ONDE DNA ได้แก่ กำรคิดไกลมองกำรณ์ไกล กำรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
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กำรทำงำนเป็นทีม กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ กำรเป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง กำรประสำนกำรทำงำนร่วมกัน กำรมี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล เป็นต้น
ภาพในอนาคตอาจเกิดขึ้นได้
กลยุทธ์การพัฒนา
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สดช.
Model 1: ONDE Digital Revolution
กลยุทธ์1: มุ่งมั่นปฎิวัติสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
สะท้อนภำพด้ำนลบในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ o กำหนดให้องค์กรมีวัฒนธรรมกำรทำงำนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล และค่ำนิยมร่วมที่เอื้อต่อกำรขับเคลื่อนภำรกิ จ
สดช. เมื่อขำดกำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ด้ำนดิจิทัลขององค์กร
และขำดกำรพัฒนำคนให้พร้อมก้ำวเข้ำสู่โลกยุคดิจิทัล

o วำงแผนกำรพั ฒ นำระบบบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คลให้
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คลอบคลุมในทุกมิติ และกำรพัฒนำคนบนพื้นฐำนของ
องค์ควำมรู้ด้ำนดิจิทัล ทั้งในระยะสั้น และระยะยำว
o ด ำเนิ น กำรพั ฒ นำระบบบริ หำรทรั พ ยำกรบุ คคล และ
พัฒนำคน ภำยใต้ทรัพยำกรที่มีขององค์กร
กลยุทธ์2: พัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นองค์กรชั้นนา

สะท้ อ นภำพด้ ำ นลบและด้ ำ นบวกในกำรบริ ห ำร ด้านดิจิทัลในระดับประเทศ
ทรัพยำกรบุคคลของ สดช. เมื่อริเริ่มดำเนินกำรพัฒนำ o จัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมกำรทำงำน
ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล และก ำหนดให้ ค่ ำ นิย มร่ วมเป็น
ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล และวำงแผนกำรพัฒนำ
สมรรถนะที่จำเป็นต้องมีในทุกระดับตำแหน่งงำน
คนให้พร้อมก้ำวเข้ำสู่โลกยุคดิจิทัล
o พัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล และพัฒนำคนของ
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องค์กรอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในระยะสั้นและระยะยำวภำยใต้
ทรัพยำกรที่เพียงพอ
o สื่อสำรข้อมูลเชิงบวก* อย่ำงต่อเนื่องเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล และพัฒนำคน
o เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ด้ำนดิจิทัลกับหน่วยงำน
ต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
กลยุท ธ์ 3: ยกระดั บ องค์ก รสู่ ก ารเป็ นเลิ ศด้ า นดิ จิ ทั ล

สะท้อนภำพด้ำนบวกในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ ในระดับอาเซียน
สดช. เมื่ อ ด ำเนิ น กำรพั ฒ นำระบบบริ ห ำรทรั พ ยำกร o สร้ำงต้นแบบควำมสำเร็จ ของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนบน
พื้นฐำนของวัฒนธรรม และค่ำนิยมร่วมขององค์กร
บุคคลอย่ำงต่อเนื่อง และพัฒนำคนทุกระดับตำแหน่ง
o ยกระดับกำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล และ
งำนให้ก้ำวทันโลกยุคดิจิทัล
พัฒนำคนขององค์กรสู่มำตรฐำนสำกล ทั้งในระยะสั้น
และระยะยำว ภำยใต้ทรัพยำกรที่เพียงพอ
o สื่อสำรข้อมูลเชิงบวก* อย่ำงต่อเนื่องเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล และพัฒนำคนสู่มำตรฐำน
สำกล
o สร้ ำงเครื อข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ ำนดิ จิทัลกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ

หมายเหตุ:
* สื่อสำรข้อมูลเชิงบวก เป็นกำรสื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ (Creative Communication) เพื่อให้ข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำบริหำรทรัพยำกรบุคคล และพัฒนำคน พร้อมทั้งกระตุ้นให้
เกิดกำรมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)
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