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แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
1. สถานภาพขององค์กร
1.1 วิสัยทัศน์
“องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา เตือนภั ยธรรมชาติ เพื่อคุณ ภาพและประโยชน์ ของ
สังคม”
1.2 พันธกิจ
1) พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง
2) พัฒนาข้อมูลและการพยากรณ์ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
3) เตือนภัย ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4) สร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และประโยชน์ให้กับสังคม
5) เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นงานด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยให้เป็นที่ยอมรับ
1.3 ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาพื้นฐานองค์กร
การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง
การพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยธรรมชาติที่ละเอียด ถูกต้อง แม่นยํา
การลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติและการสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่น

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางของ HR Scorecard
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว3 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ก.พ. ได้ออกระเบียบว่าด้วย
การรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิผ ลการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล พ.ศ. 2553 โดยให้ ส่วนราชการจัดทํ ารายงานเกี่ยวกับ การบริห าร
ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามแบบที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ส่งให้
สํานักงาน ก.พ. ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยดําเนินการวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไว้
ล่วงหน้า โดยจัดทําเป็นเอกสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสําเร็จของเป้าประสงค์ แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณที่ใช้ในแต่ละแผนงาน และ
ผู้รับผิดชอบแผนงาน ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการบริห ารและพั ฒ นาทรัพยากรบุ คคลของข้าราชการ
พลเรือน ที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา 8 (3) และจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละปี ซึ่ง ก.พ. ได้กําหนดกรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR Scorecard) ดังนี้

-3มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)
ปัจจัยที่ 1
มี น โยบาย แผนงาน และมาตรการด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ซึ่ ง
สอดคล้อง และสนับสนุนให้ส่วนราชการและจังหวัดบรรลุพันธกิจ เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ปัจจัยที่ 2
มีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม
สอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจําเป็นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต มี
การวิเคราะห์สภาพกําลังคน (workforce analysis) สามารถระบุช่องว่างด้าน
กําลังคน และมีแผนเพื่อลดช่องว่าง ดังกล่าว
ปัจจัยที่ 3
มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อดึงดูด ให้ได้มาพัฒนา และรักษาไว้ซึ่งกลุ่มผู้ที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง
(Talent Management)
ปัจจัยที่ 4
มีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการ
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)
ปัจจัยที่ 5
กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้องและ
ทันเวลา (Accuracy and Timeliness)
ปัจจัยที่ 6

ปัจจัยที่ 7

ปัจจัยที่ 8

มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง
ทันสมัย และนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลได้
จริง
สัดส่วนค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ
งบประมาณรายจ่ า ยของส่ วนราชการและจั งหวัด มี ค วามเหมาะสม และ
สะท้ อ นผลิ ต ภาพของบุ ค ลากร (HR Productivity) ตลอดจนความคุ้ ม ค่ า
(Value for Money)
มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ
(HR Automation)

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)
ปัจจัยที่ 9
การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่จําเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย และ
พันธกิจ (Retention) ของส่วนราชการ
ปัจจัยที่ 10 ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปัจจัยที่ 11 การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริม
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ปัจจัยที่ 12

ให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and
Knowledge Management)
การมีระบบบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้น
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกต่างและจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
ปัจจัยที่ 13 รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนการดําเนินการด้านวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและ
ผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน
ปัจจัยที่ 14 มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน (Quality of work-life balance)
ปัจจัยที่ 15 ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ระบบงานและบรรยากาศในการทํางาน
ปัจจัยที่ 16 มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาค
บั งคั บ ตามกฎหมาย ซึ่ งมี ค วามเหมาะสม สอดคล้องกั บ ความต้ อ งการและ
สภาพของหน่วยงาน
ปัจจัยที่ 17 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่าง
ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง

3. การจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยวิเคราะห์จาก 4 ข้อคําถาม ดังนี้
1) เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์สําคัญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่วนราชการต้องการ
ให้เกิดขึ้นในระยะ 1 – 3 ปี ข้างหน้า
2) จุดแข็งหรือสิ่งที่ดีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ ส่วนราชการมีอยู่แล้ว และอยากจะ
รักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
3) จุดอ่อนหรือสิ่งท้าทายหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงในด้านการบริหารทรัพยากรบุ คคล เพื่อให้
ส่วนราชการประสบความสําเร็จตามเป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง
4) สิ่งที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ควรจะทํา แต่ไม่ได้ทําในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งสิ่งที่คาดหวังจาก
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่

-5ประเด็นการวิเคราะห์จาก 4 ข้อคําถามสรุปได้ ดังนี้
1) เป้าหมายสูงสุด
 บุคลากรได้รับการพั ฒ นาทั กษะด้านภาษาและ IT เพื่ อเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน รองรับการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0
 การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องตามสายงาน
 คุณธรรม ความโปร่งใส ในการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น
การประเมินบุคคลฯ การเลื่อนขั้น การเลื่อนตําแหน่ง เป็นต้น
 บุคลากรในหน่วยงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวัสดิการที่หลากหลาย
 การวางตัวบุคคล/ผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงานแต่ละหน้าที่
 มีการวางอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
 มีระบบ/โปรแกรม/ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการรายงานผลการดําเนินการตาม
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลและอื่นๆ
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
 สวัสดิการเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนด
 สร้างความเชื่อมั่นต่อการอุทธรณ์และร้องทุกข์
2) จุดแข็งหรือสิ่งที่ดี
 ระบบ IT สําหรับใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 มีการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM)
 มี ส ภาพแวดล้ อ มในการทํ า งานที่ ดี มี ส วั ส ดิ ก ารต่ า งๆ ที่ ห ลากหลาย เช่ น
บ้านพักข้าราชการ/ลูกจ้าง ที่ทําการ
 มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดูแลกันแบบพี่น้อง
 บุ ค ลากรในสายงานหลั ก มี ค วามรู้ ความชํ า นาญ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตามมาตรฐานที่ WMO, ICAO กําหนด
 มี ก ารบริ ก ารที่ ดี ต ามค่ า นิ ย มองค์ ก ร คื อ พึ ง พอใจด้ ว ยจิ ต บริ ก าร (Service
Mind)
 มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรและแผนความก้าวหน้าในสายงานหลัก
 มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ชัดเจนจากหน่วยงานกลาง (สํานักงาน ก.พ.)
3) จุดอ่อนหรือสิ่งท้าทายหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุง
 ทักษะและสมรรถนะของบุคลากรในบางด้านยังไม่เพียงพอ เช่น ด้านภาษา IT
(Software, Hardware) เป็นต้น
 การวางแผนและพัฒนาบุคลากรยังไม่ครอบคลุมทุกสายงาน อาทิเช่น แผนการ
การทดแทนอัตรากําลังที่จะสูญเสียในอนาคต และการสืบทอดตําแหน่ง
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บุคลากร 1 คนต้องปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง ทําให้ขาดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติราชการ และประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานลดลง
 โอกาสและกระบวนการในการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้ง
การถ่ายโอนองค์ความรู้ต่างๆ (SOP) ยังไม่ครอบคลุมทุกกระบวนงาน
 บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
 ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ไม่ชัดเจน
 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบของทางราชการยังไม่
เพียงพอ
 การดําเนินการตามแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึงทุกมิติ
4) สิ่งที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ควรจะทํา
 การวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง สร้างกําลังคนคุณภาพ เพื่อความต่อเนื่องใน
การบริหารราชการ
 กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ด้านการพัฒนาบุคลากร
 สร้ า งแผนความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ (Career Path) ที่ ชั ด เจนอย่ า งเป็ น
รูปธรรม และสามารถนํามาใช้ได้จริง รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลได้
 วางแผนอัตรากําลัง เช่น การเกลี่ยอัตรากําลัง/ยุบเลิกภารกิจที่ไม่จําเป็น การ
จ้างงานในรูปแบบอื่น เป็ นต้น เพื่อให้มีอัตราที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน
 ผลักดันให้มีหลักสูตรและคู่มือที่เป็นมาตรฐานกลาง สามารถใช้งานได้จริง
 การปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคลในระบบสารสนเทศบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน เช่น
เรื่องเครื่องราชย์ วันลา การศึกษา เป็นต้น
 จัดทําคลังความรู้ในเรื่องกฎ ระเบียบต่างๆ ที่สามารถสืบค้นได้ง่าย
 มีการกําหนดหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้ชัดเจน เพื่อลดการใช้
ดุลยพินิจของผู้มีอํานาจ


3.2 การกําหนดประเด็นหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นหลัก
การวิเคราะห์จากข้อคําถาม
1. การพัฒนาบุคลากร 1.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาและ IT
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน รองรับการ
เข้าสู่ยุค Thailand 4.0
1.2 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ

จากข้อคําถาม
เป้าหมายสูงสุด
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1.3

1.4
1.5

1.6

1.6

1.7
1.8

1.9

2. ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ

2.1
2.2
2.3
2.4

การวิเคราะห์จากข้อคําถาม
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม
สายงาน
บุคลากรในสายงานหลักมีความรู้ ความชํานาญ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตาม
มาตรฐานที่ WMO, ICAO กําหนด
มีการจัดการความรู้ Knowledge Management
(KM)
ทักษะและสมรรถนะของบุคลากรในบางด้านยังไม่
เพียงพอ เช่น ด้านภาษา IT (Software,
Hardware) เป็นต้น
การวางแผนและพัฒนาบุคลากรยังไม่ครอบคลุมทุก
สายงาน อาทิเช่น แผนการการทดแทนอัตรากําลังที่
จะสูญเสียในอนาคต และการสืบทอดตําแหน่ง
โอกาสและกระบวนการในการพัฒนาความรู้ของ
บุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งการถ่ายทอดองค์
ความรู้ต่างๆ (SOP) ยังไม่ครอบคลุมทุกกระบวนงาน
กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ด้านการ
พัฒนาบุคลากร
ขาดการนําแผนพัฒนาบุคลากรมาปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรม เนื่องจากกอง/ศูนย์ ที่เป็นผู้รับผิดชอบ ยัง
ขาดความรู้และต้องปฏิบัติงานหลักจึงไม่มีเวลาใน
การดําเนินการตามแผนฯ
ผลักดันให้มีหลักสูตรและคูม่ ือที่เป็นมาตรฐานกลาง
สามารถใช้งานได้จริง
การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน และในตําแหน่ง
ที่ครอง
มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรและแผนความก้าวหน้า
ในสายงานหลัก
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ไม่ชัดเจน

2.5 สร้างแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
ที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนํามาใช้ได้

จากข้อคําถาม

จุดแข็ง

จุดอ่อน

สิ่งที่หน่วยงาน
การเจ้าหน้าที่
ควรจะทํา

เป้าหมายสูงสุด

จุดแข็ง
จุดอ่อน
สิ่งที่หน่วยงาน
การเจ้าหน้าที่
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การวิเคราะห์จากข้อคําถาม
จริง รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลได้
3. โครงสร้างและ
3.1 การวางอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
อัตรากําลัง
3.2 โครงสร้างอัตรากําลังบางหน่วยงานไม่เพียงพอกับ
ภารกิจความรับผิดชอบ บุคลากร 1 คนต้องปฏิบัติ
หน้าที่หลายอย่าง ทําให้ขาดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติราชการ และประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานลดลง
3.3 วางแผนอัตรากําลัง เช่น การเกลี่ยอัตรากําลัง/ยุบ
เลิกภารกิจที่ไม่จําเป็น การจ้างงานในรูปแบบอื่น
เป็นต้น เพื่อให้มีอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน
4. คุณธรรมจริยธรรม 4.1 การวางตัวบุคคล/ผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงานแต่
ละหน้าที่
และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลบน 4.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
หลักธรรมาภิบาล 4.3 คุณธรรม ความโปร่งใส ในการดําเนินงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การประเมินบุคคลฯ
การเลื่อนขั้น การเลื่อนตําแหน่ง เป็นต้น
4.4 สร้างความเชื่อมั่นต่อการอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดย
เชื่อมั่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตัวผู้ร้อง
4.5 มีการบริการที่ดีตามค่านิยมองค์กร คือ พึงพอใจ
ด้วยจิตบริการ (Service Mind)
4.6 มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ชัดเจนจาก
หน่วยงานกลาง (สํานักงาน ก.พ.)
4.7 การดําเนินการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย และการสืบ
ทอดตําแหน่ง
4.8 ไม่มีการรักษาบุคลากรทีม่ ีศักยภาพสูง มีความรู้
ความสามารถให้คงอยู่ในองค์กร
4.9 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบ
ของทางราชการยังไม่เพียงพอ
4.10 การดําเนินการตามแผนด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังไม่
ครอบคลุมและทั่วถึงทุกมิติ

จากข้อคําถาม
ควรจะทํา
เป้าหมายสูงสุด
จุดอ่อน

สิ่งที่หน่วยงาน
การเจ้าหน้าที่
ควรจะทํา
เป้าหมายสูงสุด

จุดแข็ง

จุดอ่อน
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5. ฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ

6. คุณภาพชีวิตการ
สร้างความผาสุก
และความผูกพัน
องค์การ

การวิเคราะห์จากข้อคําถาม
4.13 การวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง สร้างคน
คุณภาพ เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการ
4.14 มีการกําหนดหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลให้ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของผู้มี
อํานาจลง
4.15 จัดทําคลังความรู้ในเรือ่ งกฎ ระเบียบต่างๆ ที่
สามารถสืบค้นได้ง่าย
5.1 มีระบบ/โปรแกรม/ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
รายงานผลการดําเนินการตามแผนงานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานบุคคลและอื่นๆ
5.2 ระบบ IT สําหรับใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
5.3 การปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคลในระบบสารสนเทศ
บุคลากรให้เป็นปัจจุบัน เช่น เรื่องเครื่องราชย์ วัน
ลา การศึกษา เป็นต้น
6.1 บุคลากรในหน่วยงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี
สวัสดิการที่หลากหลาย
6.2 สวัสดิการเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากสวัสดิการ
พื้นฐานตามที่กฏหมายกําหนด
6.3 มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี มีสวัสดิการ
ต่างๆ ทีห่ ลากหลาย เช่น บ้านพักข้าราชการ/
ลูกจ้าง ที่ทําการ
6.4 มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดแู ลกันแบบพี่นอ้ ง
6.5 บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

จากข้อคําถาม
สิ่งที่หน่วยงาน
การเจ้าหน้าที่
ควรจะทํา

เป้าหมายสูงสุด

จุดแข็ง
สิ่งที่หน่วยงาน
การเจ้าหน้าที่
ควรจะทํา
เป้าหมายสูงสุด

จุดแข็ง

จุดอ่อน

3.3 ประเด็นหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
กําหนดประเด็นหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จํานวน 6 ประเด็น ดังนี้
(1) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้
อย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ รองรับระบบราชการ 4.0 โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย/ต่อเนื่อง ครอบคลุมและ
ทั่วถึง
(2) พัฒนาระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพสําหรับบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อเป็น
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
(3) วิเคราะห์และวางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ

- 10 (4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน และบูรณาการระบบสารสนเทศด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งผลักดันให้นําไปใช้ประโยชน์ ในการบริหารงาน
บุคคลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
(5) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล
(6) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรให้มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทํางานมีความผาสุกและผูกพันองค์กร
3.4 การวิเคราะห์ส่วนต่างผลการปฏิบัติงาน (Gap Analysis)
เพื่อจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่กําหนด
ทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ส่วนต่างผลการปฏิบัติงาน (Gap Analysis) ดังนี้
3.3.1 พิ จารณาประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์แ ต่ ล ะประเด็ น ว่า มี ค วามสํ าคั ญ ต่ อ การบรรลุ วิสั ยทั ศ น์
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการมากน้อยเพียงใด
3.3.2 พิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละประเด็นว่า สถานะปัจจุบันส่วนราชการได้ทําเรื่องนี้
มากน้อยเพียงใด
ซึ่ งจากผลการวิเคราะห์ โดยเทคนิ ค Gap Analysis จั ดลํ าดับ ความสํ าคั ญ ของแต่ละประเด็ น
ยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
ลําดับ
ประเด็นหลัก
ความ
สําคัญ
1
พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ
เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
มืออาชีพ มีประสิทธิภาพ
รองรับระบบราชการ 4.0
โดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย/ต่อเนื่อง
ครอบคลุมและทั่วถึง
2
พัฒนาระบบ
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพสําหรับบุคลากร
กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อ
เป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน
4
วิเคราะห์และวางแผน
บริหารอัตรากําลังและ
ปรับอัตรากําลังให้
เหมาะสมกับภารกิจ

ความสําคัญ/ความจําเป็น
1

2

สภาพปัจจุบัน
5

ส่วน
ต่าง
Total AVG 2

3

4

5

Total

AVG 1

1

2

3

4

1

1

21

23

4.87

4

7

8

1

20

2.30

2.57

2

5

16

23

4.61

5

11

3

2

21

2.10

2.51

2

6

15

23

4.57

5

8

7

1

22

2.32

2.25

1

- 11 ลําดับ
ประเด็นหลัก
ความ
สําคัญ
5
พัฒนาระบบฐานข้อมูล
บุคลากรให้เป็นปัจจุบัน
และบูรณาการระบบ
สารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
อื่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รวมทั้งผลักดันให้นําไปใช้
ประโยชน์ ในการ
บริหารงานบุคคลได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
3
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และความ
โปร่งใสในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
6
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทํางาน
ของบุคลากรให้มีความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทํางานมีความผาสุก
และผูกพันองค์กร

ความสําคัญ/ความจําเป็น
1

2

สภาพปัจจุบัน

3

4

5

Total

AVG 1

1

2

3

4

3

10

11

24

4.33

4

4

8

4

8

18

26

4.69

5

10

5

1

9

12

25

4.32

4

4

12

5

4

5

2

ส่วน
ต่าง
Total AVG 2
20

2.60

1.73

23

2.35

2.34

25

2.72

1.60

3.5 การกําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัด
กํ า หนดเป้ า ประสงค์ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ป ระเด็ น หลั ก ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ประสบผลสําเร็จ ดังนี้
ลําดับ
ประเด็นหลัก
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ที่
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 1.1 มีแผนพัฒนาบุคลากรให้
1.1.1 ระดับความสําเร็จของ
ความสามารถ ทักษะ และ
สอดคล้องกับระบบราชการ 4.0
การจัดทําแผนพัฒนา
สมรรถนะ เพื่อให้ปฏิบัติงาน
บุคลากร
ได้อย่างมืออาชีพ มี
1.1.2 ร้อยละของการ
ประสิทธิภาพ รองรับระบบ
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ราชการ 4.0 โดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย/ต่อเนื่อง
1.2 บุคลากรมีความรู้
1.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่
ครอบคลุมและทั่วถึง
ความสามารถ ทักษะ และ
ผ่านการอบรม/พัฒนา
สมรรถนะสอดคล้องกับระบบ
ตามแผนพัฒนาบุคลากร

- 12 ลําดับ
ที่

ประเด็นหลัก
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์

ราชการ 4.0
1.3 ผู้บริหารทุกระดับก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลง สามารถ
ปรับตัวตามแนวทาง
นโยบายการบริหารจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม่อย่างมี
ธรรมาภิบาล
1.4 บุคลากรมีสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และสามารถพัฒนา
ขีดความรู้ความสามารถได้
ด้วยตนเอง

2

3.

ตัวชี้วัด

1.3.1 ร้อยละของผู้บริหารที่
ได้รับการพัฒนาตาม
หลักสูตรผู้นํายุคใหม่

1.4.1 จํานวนองค์ความรู้ที่มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.4.2 ระดับความสําเร็จใน
การปรับปรุงระบบ
สืบค้นข้อมูลการจัดการ
ความรู้
1.4.3 จํานวนสื่อ (E-Learning,
E-Book) ที่สามารถ
เข้าถึงได้จากระบบ
บริหารจัดการ
พัฒนาระบบความก้าวหน้า 2.1 กรมฯ มีเส้นทางความก้าวหน้า 2.1.1 จํานวนตําแหน่ง
ในสายอาชีพสําหรับบุคลากร
ในสายอาชีพที่ชัดเจน
เป้าหมายที่มีการจัดทํา
กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อเป็น
เส้นทางความก้าวหน้าใน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
สายอาชีพ
เสริมสร้างคุณธรรม
3.1 กระบวนการบริหาร
3.1.1 จํานวนหลักเกณฑ์
จริยธรรม และความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปตาม
ด้านการบริหาร
ในการบริหารทรัพยากร
หลักธรรมาภิบาล
ทรัพยากรบุคคล
บุคคล
3.2 การประเมินผลการปฏิบัติ
3.2.1 ระดับความสําเร็จในการ
จัดทํามาตรฐาน
ราชการระดับบุคคล
สอดคล้องเหมาะสมกับ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิข์ องงาน
รายบุคคล
3.2.2 จํานวนครั้งในการให้
ความรูใ้ นเรื่องระบบ

- 13 ลําดับ
ที่

ประเด็นหลัก
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์

3.3 บุคลากรขององค์กรมี
คุณธรรมจริยธรรม

3.4 สร้างความเชื่อมั่นต่อการ
อุทธรณ์ร้องทุกข์
4.

5

6

วิเคราะห์และวางแผนบริหาร
อัตรากําลังและปรับ
อัตรากําลังให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล
บุคลากรให้เป็นปัจจุบัน และ
บูรณาการระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลอื่นให้เกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งผลักดันให้
นําไปใช้ประโยชน์ ในการ
บริหารงานบุคคลได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของบุคลากร
ให้มีความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการทํางานมีความผาสุก
และผูกพันองค์กร

4.1 มีแผนบริหารอัตรากําลังที่
เหมาะสมกับภารกิจของกลุ่ม
งานในองค์กรภายใต้กรอบ
ระยะเวลา 3 ปี
5.1 มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่
ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน
5.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
องค์กร

6.1 มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อสร้างความผาสุกและ
ความผูกพันองค์กร

ตัวชี้วัด

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
3.3.1 จํานวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใส
3.4.1 ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบร้องเรียน
ร้องทุกข์
4.1.1 ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําแผน
อัตรากําลังกรม
อุตุนิยมวิทยา 3 ปี
5.1.1 ร้อยละของข้าราชการที่
ตรวจสอบแล้วว่ามี
ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน
5.2.1 ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการองค์กร (MIS)
6.1.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร
6.1.2 ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําแผนสร้าง
ความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรกรม
อุตุนิยมวิทยา

- 14 ลําดับ
ที่

ประเด็นหลัก
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์

6.2 เสริมสร้างการทํางานแบบมี
ส่วนร่วมและทํางานเป็นทีม

6.3 มีสวัสดิการอื่น
นอกเหนือจากที่กฎหมาย
กําหนด

ตัวชี้วัด

6.1.3 ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินการตามแผน
สร้างความผาสุกและ
ความผูกพันของ
บุคลากร กรม
อุตุนิยมวิทยา
6.2.1 จํานวนกิจกรรมของ
การทํางานแบบมีส่วน
ร่วม และการทํางาน
เป็นทีม
6.3.1 จํานวนสวัสดิการอื่น
นอกเหนือจากที่
กฎหมายกําหนด

3.6 การจัดทําแผนงานโครงการรองรับ
มิติ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
1.1.1 ระดับความสําเร็จของการ - โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรฯ
มิติที่ 1
1.1 มีแผนพัฒนาบุคลากรให้
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
สอดคล้องกับระบบราชการ 4.0
ความสอดคล้อง
1.1.2 ร้อยละของการดําเนินการ - โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
เชิงยุทธศาสตร์
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากรฯ ประจําปี

1.2 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 1.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน - โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ
การอบรม/พัฒนาตาม
ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้อง
สมรรถนะบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร
กับระบบราชการ 4.0

ผู้รับผิดชอบ
กจ./สอ./กอง/ศูนย์

การติดตามผล
รายงาน 6 เดือน

กจ./สอ./กอง/ศูนย์

รายงาน 6 เดือน

1.3 กรมฯ มีเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพที่ชัดเจน

1.3.1 จํานวนตําแหน่งเป้าหมาย - โครงการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้า
ที่มีการจัดทําเส้นทาง
(Career Path) ในสายอาชีพ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

กจ./สอ./กอง/ศูนย์

รายงาน 6 เดือน

1.4 ผู้บริหารทุกระดับก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัว
ตามแนวทาง นโยบายการ
บริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่
อย่างมีธรรมาภิบาล

1.4.1 ร้อยละของผู้บริหารที่
ได้รับการพัฒนาตาม
หลักสูตรผู้นํายุคใหม่

พร./สอ./กอง/ศูนย์

รายงาน 6 เดือน

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การ
บริหารเปลี่ยนแปลง”
- โครงการประชุมสัมมนาเพื่อสร้าง
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามแนวทางการ
บริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่

- 16 มิติ

เป้าประสงค์

1.5 มีแผนบริหารอัตรากําลังที่
เหมาะสมกับภารกิจของกลุ่ม
งานในองค์กรภายใต้กรอบ
ระยะเวลา 3 ปี

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นํายุค
ใหม่”

ผู้รับผิดชอบ

การติดตามผล

1.5.1 ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําแผนอัตรากําลังกรม
อุตุนิยมวิทยา 3 ปี

- โครงการจัดทําแผนอัตรากําลังกรม
อุตุนิยมวิทยา 3 ปี

กจ./กอง/ศูนย์

รายงาน 6 เดือน

มิติที่ 2
2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
องค์กร
ทรัพยากรบุคคล

2.1.1 ระดับความสําเร็จในการ - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาระบบงาน
สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการองค์กร

กจ./บด./กอง/ศูนย์

รายงาน 6 เดือน

2.2 มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่
ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน

2.2.1 ร้อยละของข้าราชการที่ - โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร
ตรวจสอบแล้วว่ามีข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน
ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน
3.1.1 ระดับความสําเร็จในการ
- โครงการจัดทํามาตรฐานตัวชี้วัด
จัดทํามาตรฐาน
รายบุคคล
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

กจ.

รายงาน 6 เดือน

กจ./สอ/กอง/ศูนย์

รายงาน 6 เดือน

มิติที่ 3
ประสิทธิผล
ของการบริหาร

3.1 การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับบุคคล
สอดคล้องเหมาะสมกับ

- 17 มิติ
ทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์
ผลสัมฤทธิข์ องงาน

3.2 บุคลากรมีสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และสามารถพัฒนา
ขีดความรู้ความสามารถได้
ด้วยตนเอง

มิติที่ 4
4.1 มีหลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและ
ความพร้อม
รับผิดด้าน
เปิดเผย
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 4.2 กระบวนการแต่งตั้งบุคลากร
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
รายบุคคล
3.1.2 จํานวนครั้งในการให้ความรู้ - โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ในเรื่องระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.2.1 จํานวนองค์ความรู้ที่มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.2.2 ระดับความสําเร็จในการ
ปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูล
การจัดการความรู้
3.2.3 จํานวนสื่อ (E-Learning,
E-Book) ที่สามารถเข้าถึง
ได้จากระบบริหารจัดการ
4.1.1 จํานวนหลักเกณฑ์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

4.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
ข้าราชการที่มีต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้รับผิดชอบ

การติดตามผล

กจ./สอ/กอง/ศูนย์

รายงาน 6 เดือน

คณะกรรมการ KM
สอ./บด./กอง/ศูนย์
คณะกรรมการ KM
สอ./บด./กอง/ศูนย์

รายงาน 6 เดือน

สอ./บด./กอง/ศูนย์

รายงาน 6 เดือน

- โครงการจัดทําหลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น หลักเกณฑ์การ
สรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคลากร เป็นต้น

กจ.

รายงาน 6 เดือน

- โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ข้าราชการที่มีต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล

กจ./กอง/ศูนย์

รายงาน 6 เดือน

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- โครงการปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูล
การจัดการความรู้
- โครงการจัดทําสื่อการเรียนรู้ภายใน
องค์กร

รายงาน 6 เดือน

- 18 มิติ

เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

การติดตามผล

4.3.1 จํานวนกิจกรรมทีส่ ่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

- กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เช่น
* โครงการจัดทําแผนการขับเคลื่อน
การนําคุณธรรม จริยธรรม
มาใช้ในการบริหารงานบุคคล
* โครงการสร้างวัฒนธรรมเชิง
จริยธรรมในองค์กร (ในรูปแบบ
และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง)
* โครงการปลูกจิตสํานึกบุคลากร
* โครงการจัดทําสื่อเผยแพร่ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
เป็นต้น

กจ./สอ./กอง/ศูนย์

รายงาน 6 เดือน

4.4 สร้างความเชื่อมั่นต่อการอุทธรณ์ 4.4.1 ระดับความสําเร็จในการ
และร้องทุกข์
พัฒนาระบบร้องเรียนร้องทุกข์

- โครงการพัฒนาระบบร้องเรียนร้อง
ทุกข์

คณะทํางานฯ/กจ./
นต./กอง/ศูนย์

4.3 บุคลากรขององค์กร
มีคุณธรรมจริยธรรม

ตัวชี้วัด

- 19 มิติ
เป้าประสงค์
มิติที่ 5
5.1 มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อ
คุณภาพชีวิต
สร้างความผาสุก และความ
และความสมดุล
ผูกพันองค์กร
ระหว่างชีวิต
กับการทํางาน

ตัวชี้วัด
5.1.1 ร้อยละความพึงพอใจต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขององค์กร

แผนงาน/โครงการ
- โครงการสํารวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของข้าราชการเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน

ผู้รับผิดชอบ
กจ./คณะทํางาน/
กอง/ศูนย์

การติดตามผล
รายงาน 6 เดือน

- โครงการจัดทําแผนสร้างความผาสุก
5.1.2 ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําแผนสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรกรม
อุตุนิยมวิทยา
และความผูกพันของ
บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา
5.1.3 ร้อยละความสําเร็จของการ - โครงการ/กิจกรรมตามแผนสร้าง
ความผาสุกและความผูกพันของ
ดําเนินการตามแผนสร้าง
บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา
ความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากร กรม
อุตุนิยมวิทยา
5.2 เสริมสร้างการทํางานแบบมีส่วน 5.3.1 จํานวนกิจกรรมของการ
- จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการทํางาน
ร่วมและทํางานเป็นทีม
ทํางานแบบมีส่วนร่วม และ แบบมีส่วนร่วมต่างๆ เช่น โครงการ
ผู้บริหารพบผู้ใต้บังคับบัญชา
การทํางานเป็นทีม

กจ./คณะทํางาน/
กอง/ศูนย์

รายงาน 6 เดือน

กจ./คณะทํางาน/
กอง/ศูนย์

รายงาน 6 เดือน

ทุกหน่วยงาน

รายงาน 6 เดือน

5.3 มีสวัสดิการอื่นนอกเหนือจากที่
กรมฯ กําหนด

กจ./คณะทํางาน/
กอง/ศูนย์

รายงาน 6 เดือน

5.4.1 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่ได้รบั สวัสดิการ
อื่นตามเกณฑ์

- จัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจาก
ที่กรมฯ กําหนด เช่น
1) โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อการ
ยังชีพ

- 20 มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ
2) โครงการจัดห้องให้นมบุตร
3) โครงการจัดทําห้องพัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน
4) โครงการเสริมสร้างขวัญและ
กําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และ
ปฏิบัติงานมานาน
5) โครงการคลินิกสุขภาพจิต
6) โครงการห้องสุขใจ
- การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ในการได้รับสวัสดิการอื่นเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ

การติดตามผล

- 21 4. สรุปภาพรวมของแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
4.1 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอุตุนยิ มวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565
วิสัยทัศน์
“องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา เตือนภัยธรรมชาติ เพื่อ
คุณภาพและประโยชน์ของสังคม”
พันธกิจ
1) พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง
2) พัฒนาข้อมูลและการพยากรณ์ตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3) เตือนภัย ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4) สร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และประโยชน์ให้กับสังคม
5) เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นงานด้านอุตุนิยมวิทยาและ
การเตือนภัยให้เป็นที่ยอมรับ

1.
2.
3.
4.
5.

6.

ประเด็นหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
มีประสิทธิภาพ รองรับระบบราชการ 4.0 โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย/ต่อเนื่อง ครอบคลุมและทั่วถึง
พัฒนาระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพสําหรับบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อเป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล
วิเคราะห์และวางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน และบูรณาการระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งผลักดันให้นําไปใช้ประโยชน์ ในการบริหารงานบุคคล
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรให้มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางานมี
ความผาสุกและผูกพันองค์กร

- 22 มิติ

มิติที่ 1
ความ
สอดคล้อง
เชิง
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด (KPIs)

ข้อมูล
พื้นฐาน

ระดับเป้าหมาย
1 2 3 4 5

น้ําหนัก
ตัว
ชี้วัด

เป้า
ประสงค์

5

50

20

60 65 70 75 80

50

100

20

10 100

20

1.1 มีแผนพัฒนา
บุคลากรให้
สอดคล้องกับ
ระบบราชการ
4.0

- ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร
- ร้อยละของการ
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร

1

2

1.2 บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ
ทักษะ และ
สมรรถนะ
สอดคล้องกับ
ระบบราชการ4.0
1.3 กรมฯ มีเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพที่
ชัดเจน

- ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่านการ
อบรม/พัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากร

10 15 20 25 30

- จํานวนตําแหน่ง
เป้าหมายที่มีการ
จัดทําเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ

2

4

3

6

4

8

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะ
เวลา

งบประมาณ
(บาท)

- โครงการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรฯ

กจ./สอ./
กอง/ศูนย์

3 ปี

1,000,000

กจ./สอ./
กอง/ศูนย์

3 ปี

8,000,000

กจ./สอ./
กอง/ศูนย์

3 ปี

1,000,000

มิติ

- โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาบุคลากรฯ

- โครงการพัฒนาความรู้
ทักษะ สมรรถนะบุคลากร

- โครงการจัดทําเส้นทาง
20 ความก้าวหน้า (Career
Path) ในสายอาชีพ

- 23 มิติ

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

1.4 ผู้บริหารทุกระดับ
ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง
สามารถปรับตัว
ตามแนวทาง
นโยบายการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม่
อย่างมีธรรมา
ภิบาล
1.5 มีแผนบริหาร
อัตรากําลังที่
เหมาะสมกับ
ภารกิจของกลุ่ม
งานในองค์กร
ภายใต้กรอบ
ระยะเวลา 3 ปี
มิติที่ 2
2.1 พัฒนาระบบ
ประสิทธิภาพ
สารสนเทศเพื่อ
ของการ
สนับสนุนการ
บริหาร
บริหารจัดการ
ทรัพยากร
องค์กร

ตัวชี้วัด (KPIs)

ข้อมูล
พื้นฐาน

ระดับเป้าหมาย
1 2 3 4 5

น้ําหนัก
ตัว
ชี้วัด

เป้า
ประสงค์

- ร้อยละของ
ผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนาตามหลักสูตร
ผู้นํายุคใหม่

4

8

12 16 20 100

20

- ระดับความสําเร็จ
ในการจัดทําแผน
อัตรากําลังกรม
อุตุนิยมวิทยา 3 ปี

1

2

3

4

5

100

20

- ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนา
ระบบงาน
สารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการ

1

2

3

4

5

100

50

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะ
เวลา

งบประมาณ
(บาท)

- โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “การบริหาร
เปลี่ยนแปลง”
- โครงการประชุมสัมมนา
เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ของ
งานตามแนวทางการ
บริหารจัดการภาครัฐ
สมัยใหม่
- โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “ผู้นํายุคใหม่”
- โครงการจัดทําแผน
อัตรากําลังกรม
อุตุนิยมวิทยา 3 ปี

กจ./สอ./
กอง/ศูนย์

3 ปี

1,000,000

กจ./
กอง/ศูนย์

3 ปี

50,000

- โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการองค์กร

กจ./บด./กอง/
ศูนย์

3 ปี

70,000,000

มิติ

20

- 24 มิติ

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

บุคคล

ข้อมูล
พื้นฐาน

ระดับเป้าหมาย
1 2 3 4 5

น้ําหนัก
ตัว
ชี้วัด

เป้า
ประสงค์

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะ
เวลา

มิติ

งบประมาณ
(บาท)

บริหารจัดการ
องค์กร
2.2 มีระบบฐานข้อมูล
บุคลากรที่
ครบถ้วน สมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน

มิติที่ 3
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ตัวชี้วัด (KPIs)

- ร้อยละของ
ข้าราชการที่
ตรวจสอบแล้วว่ามี
ข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน
3.1 การประเมินผล
- ระดับความสําเร็จ
การปฏิบัติ
ในการจัดทํา
ราชการระดับ
มาตรฐานตัวชี้วัด
บุคคลสอดคล้อง และค่าเป้าหมาย
เหมาะสมกับ
รายบุคคล
ผลสัมฤทธิ์ของงาน - จํานวนความรู้ใน
เรื่องระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
3.2 บุคลากรมีสังคม - จํานวนองค์
แห่งการเรียนรู้ ความรู้ที่มีการ
และสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
พัฒนาขีดความรู้

60 65 70 75 80 100

50

- โครงการปรับปรุง
ฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็น
ปัจจุบัน

กจ.

3 ปี

1

50

- โครงการจัดทํามาตรฐาน

กจ./บด./
กอง/ศูนย์

1 ปี

50,000

กจ./สอ./
กอง/ศูนย์

3 ปี

120,000

คณะกรรมการ
KM สอ./บด./
กอง/ศูนย์

3 ปี

200,000

2

3

4

5

50

ตัวชี้วัด รายบุคคล

1

2

3

4

5

50

5

10 15 20 25

40

- โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
50

- โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
20

- 25 มิติ

มิติที่ 4
ความพร้อม
รับผิดด้าน
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด (KPIs)

ข้อมูล
พื้นฐาน

ระดับเป้าหมาย
1 2 3 4 5

น้ําหนัก
ตัว
ชี้วัด

เป้า
ประสงค์

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะ
เวลา

งบประมาณ
(บาท)

มิติ

ความสามารถได้ - ระดับความสําเร็จ
ด้วยตนเอง
ในการปรับปรุง
ระบบสืบค้นข้อมูล
การจัดการความรู้
- จํานวนสื่อ (ELearning, E-Book)
ที่สามารถเข้าถึงได้
จากระบบริหาร
จัดการ
4.1 กระบวนการ
- จํานวนหลักเกณฑ์
บริหารทรัพยากร ด้านการบริหาร
บุคคลเป็นไปตาม ทรัพยากรบุคคล
หลักธรรมาภิบาล

1

2

3

4

5

30

- โครงการปรับปรุงระบบ
สืบค้นข้อมูลการจัดการ
ความรู้

สอ./บด./
กอง/ศูนย์

1 ปี

50,000

1

2

3

4

5

30

- โครงการจัดทําสือ่ การ
เรียนรู้ภายในองค์กร

สอ./บด./
กอง/ศูนย์

3 ปี

200,000

1

2

3

4

5

100

30

กจ.

3 ปี

4.2 บุคลากรของ
องค์กรมีคุณธรรม
จริยธรรม

6

12 18 24 30 100

40

- โครงการจัดทําหลักเกณฑ์
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น หลักเกณฑ์การ
สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
บุคลากร เป็นต้น
- กิจกรรม/โครงการที่
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เช่น
* โครงการจัดทําแผน
การขับเคลื่อนการนํา
20
คุณธรรมจริยธรรม
มาใช้ในการบริหารงาน
บุคคล

กจ./สอ./
กอง/ศูนย์

3 ปี

- จํานวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

200,000

- 26 มิติ

มิติที่ 5
คุณภาพชีวิต
และความ
สมดุล
ระหว่างชีวิต

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

4.3 สร้างความเชื่อมั่น
ต่อการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์
5.1 มีการพัฒนา

คุณภาพชีวิต
เพื่อสร้างความ
ผาสุก และ

ตัวชี้วัด (KPIs)

- ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
ร้องเรียนร้องทุกข์
- ร้อยละความ
พึงพอใจต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ขององค์กร

ข้อมูล
พื้นฐาน

ระดับเป้าหมาย
1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

น้ําหนัก
ตัว
ชี้วัด

เป้า
ประสงค์

100

30

60 65 70 75 80 100

30

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

มิติ

* โครงการสร้างวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเชิงจริยธรรม
ในองค์กร (ในรูปแบบ
และกิจกรรมต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง)
* โครงการปลูกจิตสํานึก
บุคลากร
* โครงการจัดทําสื่อ
เผยแพร่ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
เป็นต้น
- โครงการพัฒนาระบบ
คณะทํางานฯ/
ร้องเรียนร้องทุกข์
กจ./นต./กอง/
ศูนย์
- โครงการสํารวจความ
กจ./
คิดเห็นและความพึงพอใจ คณะทํางาน/
ของข้าราชการเกี่ยวกับ
กอง/ศูนย์
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทํางาน

ระยะ
เวลา

งบประมาณ
(บาท)

3 ปี

50,000

3 ปี

- 27 มิติ

กับการ
ทํางาน

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด (KPIs)

- ระดับความสําเร็จ
ในการจัดทําแผน
สร้างความผาสุก
และความผูกพัน
ของบุคลากรกรม
อุตุนิยมวิทยา
- ร้อยละ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผน
สร้างความผาสุก
และความผูกพัน
ของบุคลากรกรม
อุตุนิยมวิทยา
5.2 เสริมสร้างการ
- จํานวนกิจกรรม
ทํางานแบบมีส่วน ของการทํางานแบบ
ร่วมและทํางาน
มีส่วนร่วม และการ
เป็นทีม
ทํางานเป็นทีม

ความ
ผูกพันองค์กร

5.3 มีสวัสดิการอื่น
นอกเหนือจากที่
กรมฯ กําหนด

- ระดับความพึง
พอใจของบุคลากรที่
ได้รับสวัสดิการอื่น
ตามเกณฑ์

ข้อมูล
พื้นฐาน

ระดับเป้าหมาย
1 2 3 4 5
1

2

3

4

5

น้ําหนัก
ตัว
ชี้วัด

เป้า
ประสงค์

50

30

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะ
เวลา

งบประมาณ
(บาท)

- โครงการจัดทําแผนสร้าง
ความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรกรม
อุตุนิยมวิทยา

กจ./
คณะทํางาน/
กอง/ศูนย์

3 ปี

100,000

มิติ

20
60 65 70 75 80

50

40

- โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนสร้างความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากร
กรมอุตุนิยมวิทยา

กจ./
คณะทํางาน/
กอง/ศูนย์

6

12 18 24 30 100

20

กจ./กอง/ศูนย์

3 ปี

1

2

20

- จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
การทํางานแบบมีส่วนร่วม
ต่างๆ เช่น โครงการ
ผู้บริหารพบ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
- จัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ
นอกเหนือจากที่กรมฯ
กําหนด เช่น
1) โครงการเกษตร

กจ./
คณะทํางาน/
กอง/ศูนย์

3 ปี

3

4

5

100

3 ปี

1,000,000

800,000

- 28 มิติ

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด (KPIs)

ข้อมูล
พื้นฐาน

ระดับเป้าหมาย
1 2 3 4 5

น้ําหนัก
ตัว
ชี้วัด

เป้า
ประสงค์

แผนงาน/โครงการ
มิติ

อินทรีย์เพื่อการยังชีพ
2) โครงการจัดห้องให้นม
บุตร
3) โครงการจัดทําห้อง
พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนและเด็กวัยเรียน
4) โครงการเสริมสร้าง
ขวัญและกําลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
และปฏิบัติงานมานาน
5) โครงการคลินิก
สุขภาพจิต
6) โครงการห้องสุขใจ
- การสํารวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรในการได้รบั
สวัสดิการอื่นเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะ
เวลา

งบประมาณ
(บาท)

- 29 5. แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
5.1 แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอุตนุ ิยมวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์
“องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา เตือนภัยธรรมชาติ เพื่อ
คุณภาพและประโยชน์ของสังคม”
พันธกิจ
1) ตรวจ เฝ้ า ระวั ง พยากรณ์ อ ากาศ ภู มิ อ ากาศ และเตื อ นภั ย
ธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
2) เป็ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล และบริ ก ารดิ จิ ทั ล ด้ า นอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา และ
แผ่นดินไหว

1.
2.
3.
4.
5.

6.

ประเด็นหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพือ่ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มี
ประสิทธิภาพ รองรับระบบราชการ 4.0 โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย/ต่อเนื่อง ครอบคลุมและทั่วถึง
พัฒนาระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพสําหรับบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อเป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล
วิเคราะห์และวางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน และบูรณาการระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งผลักดันให้นําไปใช้ประโยชน์ ในการบริหารงานบุคคล
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรให้มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางานมี
ความผาสุกและผูกพันองค์กร

- 30 มิติ

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

มิติที่ 1
1.1 มีแผนพัฒนา
ความ
บุคลากรให้
สอดคล้อง
สอดคล้องกับ
เชิง
ระบบราชการ
ยุทธศาสตร์
4.0

1.2 บุคลากรมี
ความรู้
ความสามารถ
ทักษะ และ
สมรรถนะ
สอดคล้องกับ
ระบบราชการ4.0
1.3 มีแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
ที่ชัดเจน

ตัวชี้วัด (KPIs)

เป้า
หมาย

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ

- ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปี
- ร้อยละของการ
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร

ระดับ 5

- โครงการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรฯ ประจําปี

กจ./สอ./
กอง/ศูนย์

ร้อยละ
80

- โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาบุคลากรฯ
ประจําปี

กจ./สอ./
กอง/ศูนย์

3,000,000

- ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านการอบรม/พัฒนา
ตามแผนพัฒนา
บุคลากร

ร้อยละ
80

- โครงการพัฒนาความรู้
ทักษะ สมรรถนะบุคลากร

กจ./สอ./
กอง/ศูนย์

2,000,000

- จํานวนตําแหน่ง
เป้าหมายที่มีการจัดทํา
เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ

3
- โครงการจัดทําเส้นทาง
ตําแหน่ง
ความก้าวหน้า (Career

กจ./สอ./
กอง/ศูนย์

50,000

ต.ค.
62

Path) ในสายอาชีพ

พ.ย.
62

ธ.ค.
62

ม.ค.
63

ก.พ.
63

ม.ค.
63

เม.ย
63

พ.ค.
63

ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63

งบประมาณ
(บาท)

- 31 มิติ

มิติที่ 2
ประสิทธิภาพของ
การบริหาร

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด (KPIs)

1.4 ผู้บริหารทุก
ระดับก้าวทัน
การ
เปลี่ยนแปลง
สามารถปรับตัว
ตามแนวทาง
นโยบายการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม่
อย่างมี
ธรรมาภิบาล
1.5 มีแผนบริหาร
อัตรากําลังที่
เหมาะสมกับ
ภารกิจของกลุ่ม
งานในองค์กร
ภายใต้กรอบ
ระยะเวลา 3 ปี
2.1 มีระบบฐาน
ข้อมูลบุคลากร
ที่ครบถ้วน
สมบูรณ์และ

- ร้อยละของผู้บริหารที่
ได้รับการพัฒนาตาม
หลักสูตรผู้นํายุคใหม่

ร้อยละ
10

- ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําแผน
อัตรากําลังกรม
อุตุนิยมวิทยา 3 ปี

ระดับ 5 - โครงการจัดทําแผน
อัตรากําลังกรม
อุตุนิยมวิทยา 3 ปี

- ร้อยละของ
ข้าราชการที่ตรวจสอบ
แล้วว่ามีข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์และเป็น

ร้อยละ - โครงการปรับปรุง
80
ฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็น
ปัจจุบัน

เป้า
หมาย

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.
62

- โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “การบริหาร
เปลี่ยนแปลง”
- โครงการประชุมสัมมนา
เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ของ
งานตามแนวทางการ
บริหารจัดการภาครัฐ
สมัยใหม่
- โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “ผู้นํายุคใหม่”

พ.ย.
62

ธ.ค.
62

ม.ค.
63

ก.พ.
63

ม.ค.
63

เม.ย
63

พ.ค.
63

มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

กจ./สอ./
กอง/ศูนย์

250,000

กจ./
กอง/ศูนย์

50,000

ก.ย.
63

กจ.

- 32 มิติ

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ทรัพยากร
เป็นปัจจุบัน
บุคคล
มิติที่ 3
3.1 การประเมินผล
ประสิทธิผล
การปฏิบัติ
ของการ
ราชการระดับ
บริหาร
บุคคลสอดคล้อง
ทรัพยากร
เหมาะสมกับ
บุคคล
ผลสัมฤทธิ์ของ
งาน

ตัวชี้วัด (KPIs)

เป้า
หมาย

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.
62

พ.ย.
62

ธ.ค.
62

ม.ค.
63

ก.พ.
63

ม.ค.
63

เม.ย
63

พ.ค.
63

มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

กจ./บด./
กอง/ศูนย์

50,000

กจ./สอ./
กอง/ศูนย์

30,000

คณะกรรมการ
KM สอ./บด./
กอง/ศูนย์
สอ./บด./
กอง/ศูนย์

50,000

สอ./บด./
กอง/ศูนย์

50,000

ก.ย.
63

ปัจจุบัน
- ระดับความสําเร็จใน
การจัดทํามาตรฐาน
ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
รายบุคคล

ระดับ 5 - โครงการจัดทํามาตรฐาน
ตัวชี้วัด รายบุคคล

- จํานวนความรู้ใน
1 เรื่อง
เรื่องระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- จํานวนองค์ความรู้ที่ 5 เรื่อง
3.2 บุคลากรมี
มีการแลกเปลี่ยน
สังคม
แห่งการเรียนรู้ เรียนรู้
และสามารถ - ระดับความสําเร็จใน ระดับ 5
พัฒนาขีด
การปรับปรุงระบบ
ความรู้
สืบค้นข้อมูลการจัดการ
ความสามารถ ความรู้
ได้ด้วยตนเอง - จํานวนสื่อ (E1 ชิน้
Learning, E-Book)
ที่สามารถเข้าถึงได้จาก
ระบบริหารจัดการ

- โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
- โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
- โครงการปรับปรุงระบบ
สืบค้นข้อมูลการจัดการ
ความรู้
- โครงการจัดทําสือ่ การ
เรียนรู้ภายในองค์กร

50,000

- 33 มิติ

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

มิติที่ 4
4.1 มีหลักเกณฑ์การ
ความพร้อม
บริหาร
รับผิดด้าน
ทรัพยากรบุคคล
การบริหาร
ที่ชัดเจนและ
ทรัพยากร
เปิดเผย
บุคคล
4.2 กระบวนการ
แต่งตั้งบุคลากร
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4.3 บุคลากรของ
องค์กรมี
คุณธรรม
จริยธรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)
- จํานวนหลักเกณฑ์
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เป้า
หมาย

แผนงาน/โครงการ

5
- โครงการจัดทําหลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ การบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น หลักเกณฑ์
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
บุคลากร เป็นต้น

- ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ - โครงการสํารวจความพึง
ของข้าราชการ ที่มีต่อ
80
พอใจของข้าราชการที่มี
การบริหารทรัพยากร
ต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล
บุคคล
- จํานวนกิจกรรมที่
5
- กิจกรรม/โครงการที่
ส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
จริยธรรม เช่น
* โครงการจัดทํา
แผนการขับเคลื่อน
การนําคุณธรรม
จริยธรรม มาใช้ใน
การบริหารงานบุคคล
* โครงการสร้าง
วัฒนธรรมเชิง
จริยธรรมในองค์กร
(ในรูปแบบและ

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.
62

พ.ย.
62

ธ.ค.
62

ม.ค.
63

ก.พ.
63

ม.ค.
63

เม.ย
63

พ.ค.
63

มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

กจ.

50,000

ก.ย.
63

กจ./กอง/ศูนย์

กจ./สอ./
กอง/ศูนย์

50,000

- 34 มิติ

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

4.4 สร้างความ
เชื่อมั่นต่อการ
อุทธรณ์และ
ร้องทุกข์
มิติที่ 5
5.1 มีการพัฒนา
คุณภาพ
คุณภาพชีวิต
ชีวิตและ
เพื่อสร้างความ
ความสมดุล
ผาสุกและความ
ระหว่าง
พึงพอใจของ
ชีวิตกับการ
บุคลากร

ตัวชี้วัด (KPIs)

เป้า
หมาย

- ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาระบบ
ร้องเรียนร้องทุกข์

ระดับ 5

- ร้อยละความ
พึงพอใจต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
องค์กร

ร้อยละ
80

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.
62

กิจกรรม ต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง)
* โครงการปลูกจิตสํานึก
บุคลากร
* โครงการจัดทําสื่อ
เผยแพร่ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
เป็นต้น
- โครงการพัฒนาระบบ
ร้องเรียนร้องทุกข์

- โครงการสํารวจความ
คิดเห็นและความพึงพอใจ
ของข้าราชการเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทํางาน

พ.ย.
62

ธ.ค.
62

ม.ค.
63

ก.พ.
63

ม.ค.
63

เม.ย
63

พ.ค.
63

ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63

คณะทํางาน/
กจ./นต./บด./
กอง/ศูนย์
กจ./
คณะทํางาน/
กอง/ศูนย์

งบประมาณ
(บาท)

- 35 มิติ
ทํางาน

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์
5.2 มีแผนพัฒนา
เพื่อสร้างความ
ผาสุกในการ
ปฏิบัติงาน

5.3 เสริมสร้างการ
ทํางานแบบมี
ส่วนร่วมและ
ทํางานเป็นทีม

ตัวชี้วัด (KPIs)

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

- โครงการจัดทําแผนพัฒนา
สร้างความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรกรม
อุตุนิยมวิทยา
- โครงการ “อุตุสัมพันธ์
สัญจร” สําหรับ
ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน
- โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตข้าราชการตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

กจ./
คณะทํางาน/
กอง/ศูนย์

250,000

- จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
การทํางานแบบมีส่วนร่วม
ต่างๆ เช่น โครงการ
ผู้บริหารพบ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
5
- จัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ
สวัสดิการ
นอกเหนือจากที่กรมฯ
กําหนด เช่น
1) โครงการเกษตรอินทรีย์
เพื่อการยังชีพ
2) โครงการจัดห้องให้นม

กจ./กอง/ศูนย์

เป้า
หมาย

- ระดับความสําเร็จใน ระดับ 5
การจัดทําแผนสร้าง
ความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากร
กรมอุตุนิยมวิทยา
- ร้อยละความสําเร็จ
ร้อยละ
ของการดําเนินการตาม
80
แผนสร้างความผาสุก
และความผูกพันของ
บุคลากรกรม
อุตุนิยมวิทยา
- จํานวนกิจกรรมของ
8
การทํางานแบบมีส่วน กิจกรรม
ร่วม และการทํางาน
เป็นทีม

5.4 มีสวัสดิการอื่น - ระดับความพึงพอใจ
นอกเหนือจากที่ ของบุคลากรที่ได้รับ
กรมฯ กําหนด สวัสดิการอื่นตาม
เกณฑ์

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.
62

พ.ย.
62

ธ.ค.
62

ม.ค.
63

ก.พ.
63

ม.ค.
63

เม.ย
63

พ.ค.
63

มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63

กจ./
คณะทํางาน/
กอง/ศูนย์

200,000

- 36 มิติ

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด (KPIs)

เป้า
หมาย

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.
62

บุตร
3) โครงการจัดทําห้อง
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
และเด็กวัยเรียน
4) โครงการเสริมสร้าง
ขวัญและกําลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และ
ปฏิบัติงานมานาน
5) โครงการคลินกิ
สุขภาพจิต
6) โครงการห้องสุขใจ
- การสํารวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรในการได้รับ
สวัสดิการอื่นเพิ่มเติม

พ.ย.
62

ธ.ค.
62

ม.ค.
63

ก.พ.
63

ม.ค.
63

เม.ย
63

พ.ค.
63

ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63

งบประมาณ
(บาท)

- 37 แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ......................
กอง/ศูนย์/กลุม่ ..............................................................
มิติ

เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ

วันที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

