แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
วิสัยทัศน
เปนองคกรหลักในการอํานวยการบริหารราชการของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

ประเด็นยุทธศาสตร
1. จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร

และสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการในดานการทองเที่ยวและกีฬา

2. สรางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม/เปนธรรม เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงไว
3. มีระบบสรรหาบุคลากร (แตงตั้งเขาสูตําแหนง)ที่มีคุณภาพ และมีสมรรถนะเหมาะสมกับตําแหนงที่ปฏิบัติงานเพื่อปองกันการแทรกแซงจากผูมีอํานาจทางการเมือง

พันธกิจ
1. พัฒนายุทธศาสตรและระบบอํานวยการใหการบริหารจัดการของกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬามีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์สนองตอนโยบายรัฐบาลและความมุงหวัง

4. พัฒนาผูบริหารทุกระดับ ใหเปนผูมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา มีจริยธรรมคุณธรรม และเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา
5. ปรับทัศนคติ สรางคานิยม และวัฒนธรรมที่ดีในองคกร ใหบุคลากรในองคกรมีความรักและความสามัคคี มีจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีของขาราชการ

ของประชาชน
2. สนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการในดานการทองเที่ยวและกีฬาใหมีประสิทธิภาพ
ระดับการประเมิน
มิติ

มิติที่ 1
ความสอดคลอง
เชิงยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงกลยุทธ

1.1 แผนสืบทอดตําแหนง

ตัวชี้วัด
(KPIs)

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง

ขอมูล
พื้นฐาน
-

1

2

น้ําหนัก

4

5

ตัว
เปา
มิติ
ชี้วัด ประสงค

ผูรับผิดชอบ/ผูสนับสนุน

3

1

2

3

100

20

กลุมบริหารงานบุคคล/
ทุกกลุมงานใน สป.

20

1.2 หลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสู
จํานวนหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสู
ตําแหนงผูบริหารทุกระดับ (รวมกับหนวยงานภายนอก) ตําแหนงผูบริหารทุกระดับ

-

1

2

100

15

กลุมพัฒนาบุคลากร/
ทุกหนวยงานใน สป.

1.3 หลักสูตรเฉพาะของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จํานวนหลักสูตรเฉพาะของกระทรวงเอง สําหรับการ
สําหรับการพัฒนาเพื่อเขาสูตําแหนงผูบริหารระดับกลาง พัฒนาเพื่อเขาสูตําแหนงผูบริหารระดับกลาง

-

1

2

100

15

กลุมพัฒนาบุคลากร/
กลุมบริหารงานบุคคล

2

3

100

20

กลุมบริหารงานบุคคล/
กลุมพัฒนาบุคลากร

1

2

100

20

ศูนยประสานราชการใสสะอาด/
ทุกหนวยงานใน สป.

มี

100

10

ศูนยประสานราชการใสสะอาด/
ทุกหนวยงานใน สป.

1.4 กําหนดเกณฑคุณสมบัติของผูเขาสูตําแหนงในแต
ละตําแหนง
1.5 ใชกิจกรรมที่อยูในแผนกลยุทธราชการใสสะอาด
เพื่อสงเสริมใหผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรม

ระดับความสําเร็จของการจัดทําเกณฑคุณสมบัติการ
เขาสูตําแหนงแตละตําแหนง
จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนกลยุทธราชการ
ใสสะอาดเพื่อสงเสริมใหผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรม

1.6 กําหนดคํานิยาม "คานิยมรวม" ขององคกร

มี "คานิยมรวมขององคกร" ภายในปงบประมาณ พ.ศ.
2551

1

-

ระดับการประเมิน
มิติ

มิต่ ิที่ 2

เปาประสงค
เชิงกลยุทธ

2.1 จัดกิจกรรม 5ส อยางตอเนื่อง

ตัวชี้วัด
(KPIs)

รอยละของหนวยงานระดับสํานัก/กอง+ศูนย
ทองเที่ยวฯที่จัดกิจกรรม 5ส

ขอมูล
พื้นฐาน

-

1

2

3

4

น้ําหนัก
5

ตัว
เปา
มิติ
ชี้วัด ประสงค

40 50 60 70 80 100

30

2.2 กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสวน รอยละของการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โยกยายถูกตอง
ราชการมีประสิทธิภาพสูง
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

60 70 80 90 100 100

40

2.3 นําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล

40 50 60 70 80 100

30

20

ผูรับผิดชอบ/ผูสนับสนุน

กลุมบริหารงานทั่วไป /
ทุกหนวยงานใน สป.

ประสิทธิภาพของ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

มิติที่ 3
ประสิทธิผลของ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

จํานวนกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่นํา
เทคโนโลยีมาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใหบริการ
หรือบริหารจัดการ

3.1 มีการจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อการพิจารณาความ ระดับความสําเร็จของการจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล
ดีความชอบ และใหน้ําหนักตัวชี้วัดตามความสําคัญและ
ความยากงายของงานที่ไดรับมอบหมาย

-

1

2

3

4

5

100

60

3.2 ความพึงพอใจของขาราชการผูปฏิบัติงานตอนโยบาย รอยละของขาราชการและผูปฏิบัติงานที่มีความพึง
แผนงานโครงการและมาตรการดานการบริหาร
พอใจตอการบริหารทรัพยากรบุคคล(โดยรวม)
ทรัพยากรบุคคล

-

40 50 60 70 80 100

40

กลุมบริหารงานบุคคล/
ทุกหนวยงานใน สป.

กลุมบริหารงานบุคคล/
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

20

กลุมบริหารงานบุคคล/
ทุกหนวยงานใน สป.

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร/
สํานักผูตรวจราชการกระทรวง

ระดับการประเมิน
เปาประสงค
เชิงกลยุทธ

มิติ

มิติท่ี 4

ตรวจสอบได

ผลักดันแผนกลยุทธราชการใสสะอาดไปสูการปฏิบัติ

คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุล
ระหวางชีวิตกับ
การทํางาน

ขอมูล
พื้นฐาน

สรางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและ ระดับความสําเร็จของการจัดทําเกณฑการประเมินผล
เปนธรรม และสอดคลองกับคาตอบแทนที่ไดรับ
การปฏิบัติงานที่เหมาะสม/เปนธรรม

ความพรอมรับผิด
ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มีขั้นตอนการแตงตั้งเขาสูตําแหนงที่ชัดเจนโปรงใส

มิติที่ 5

ตัวชี้วัด
(KPIs)

มีคณะกรรมการที่มาจากทุกสํานัก/กองเพื่อกําหนด
เกณฑในการพิจารณาเขาสูตําแหนงที่ชัดเจนโปรงใส

น้ําหนัก

2

3

4

5

ตัว
เปา
มิติ
ชี้วัด ประสงค

ผูรับผิดชอบ/ผูสนับสนุน

1

1

2

3

4

5

100

30

กลุมบริหารงานบุคคล/
ทุกหนวยงานใน สป.

มี.ค. ก.พ. ม.ค. ธ.ค. พ.ย. 30

40

มีการประกาศเกณฑการพิจารณาที่ชัดเจน ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

-

-

5

4

3

รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอเกณฑการ
พิจารณาเขาสูตําแหนง
รอยละของกิจกรรมที่ดําเนินการไดตามแผนกลยุทธ
ราชการใสสะอาด

-

- 50 60 70

-

- 40 45 50 100

30

20

กลุมบริหารงานบุคคล/
ทุกหนวยงานใน สป.

40

เดือน เดือน เดือน

30

มีการสํารวจความตองการดานสวัสดิการทั้งในสวนกลาง รอยละการตอบกลับของแบบสํารวจความตองการดาน
และสวนภูมิภาค
สวัสดิการทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค

-

- 50 60 70 80 100

25

กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการปรับปรุง
ดูแลสภาพแวดลอม

จํานวนกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงดูแลสภาพแวดลอม

-

-

-

100

25

กิจกรรมสงเสริมความสัมพันธระหวางหัวหนากับ
ผูปฏิบัติงาน

รอยละของขาราชการ สป. ที่เขารวมกิจกรรมสงเสริม
ความสัมพันธระหวางหัวหนากับผูปฏิบัติงาน

-

-

- 50 55 60 100

25

-

1

2

ศูนยประสานราชการใสสะอาด/
ทุกหนวยงานใน สป.

20

กลุมบริหารงานบุคคล/
ทุกหนวยงานใน สป.

กลุมบริหารงานทั่วไป /
ทุกหนวยงานใน สป.

กลุมบริหารงานบุคคล/
กลุมพัฒนาบุคลากร

ระดับการประเมิน

่

มิติ

เปาประสงค
เชิงกลยุทธ

จัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธระหวางบุคลากรและ
ระหวางหนวยงาน

ตัวชี้วัด
(KPIs)

รอยละของบุคลากร สป. ที่เขารวมกิจกรรมสงเสริม
ความสัมพันธระหวางบุคลากร

น้ําหนัก

ขอมูล
พื้นฐาน

1

2

-

-

- 50 55 60 100

3

4

5

ตัว
เปา
มิติ
ชี้วัด ประสงค

25

ผูรับผิดชอบ/ผูสนับสนุน

กลุมบริหารงานบุคคล/
กลุมพัฒนาบุคลากร

แผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
มิติ

มิติที่ 1

เปาประสงค
เชิงกลยุทธ

1.1 แผนสืบทอดตําแหนง

ความสอดคลอง
เชิงยุทธศาสตร 1.2 หลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสู

ตําแหนงผูบริหารทุกระดับ (รวมกับหนวยงาน
ภายนอก)

ตัวชี้วัด
(KPIs)

แผนงาน/โครงการ
ผูรับผิดชอบ/ผูสนับสนุน

การติดตามผล

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนสืบทอด
ตําแหนง

โครงการจัดทําแผนสืบทอด
ตําแหนง

กลุมบริหารงานบุคคล/ ผลสําเร็จของการมี
ทุกกลุมงานใน สป. แผนสืบทอดตําแหนง

จํานวนหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการ
เขาสูตําแหนงผูบริหารทุกระดับ

โครงการจัดทําหลักสูตรเตรียม
ความพรอมสําหรับการเขาสู
ตําแหนงผูบริหารทุกระดับ

กลุมพัฒนาบุคลากร/
ทุกกลุมงานใน สป.

มีหลักสูตรเตรียม
ความพรอมสําหรับ
การเขาสูตําแหนง
ผูบริหารทุกระดับ

1.3 หลักสูตรเฉพาะของกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา สําหรับการพัฒนาเพื่อเขาสูตําแหนง
ผูบริหารระดับกลาง

จํานวนหลักสูตรเฉพาะของกระทรวง สําหรับการ โครงการจัดทําหลักสูตรเฉพาะ
พัฒนาเพื่อเขาสูตําแหนงผูบริหารระดับกลาง
สําหรับการพัฒนาเขาสูตําแหนง
ผูบริหารระดับกลาง

กลุมพัฒนาบุคลากร/ มีหลักสูตรเฉพาะ
กลุมบริหารงานบุคคล สําหรับการพัฒนาเพื่อ
เขาสูตําแหนง
ผูบริหารระดับกลาง

1.4 กําหนดเกณฑคุณสมบัติของผูเขาสูตําแหนง
ในแตละตําแหนง

ระดับความสําเร็จของการจัดทําเกณฑคุณสมบัติ โครงการจัดทําเกณฑคุณสมบัติ
เขาสูตําแหนงแตละตําแหนง
สําหรับการเขาสูตําแหนง

กลุมบริหารงานบุคคล/ มีเกณฑคุณสมบัติ
กลุมพัฒนาบุคลากร สําหรับการเขาสู
ตําแหนง

1.5 ใชกิจกรรมที่อยูในแผนกลยุทธราชการใส
จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนกลยุทธ
สะอาดเพื่อสงเสริมใหผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรม ราชการใสสะอาดเพื่อสงเสริมใหผูบริหารมี
คุณธรรมจริยธรรม
1.6 กําหนดคํานิยาม "คานิยมรวม" ขององคกร

โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมผูบริหาร

มี "คานิยมรวมขององคกร" ภายในปงบประมาณ โครงการจัดทําคานิยมรวมของ
พ.ศ. 2551
องคกร

ศูนยประสานราชการ
ใสสะอาด / ทุก
หนวยงานใน สป.

จํานวนกิจกรรมที่
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมผูบริหาร

ศูนยประสานราชการ
ใสสะอาด / ทุก
หนวยงานใน สป.

มีคานิยมรวมของ
องคกร

มิติ

มิติท่ ี่ 2

เปาประสงค
เชิงกลยุทธ

2.1 จัดกิจกรรม 5ส อยางตอเนื่อง

ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 2.2 กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ของสวนราชการมีประสิทธิภาพสูง

2.3 นําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารทรัพยากร
บุคคล

ตัวชี้วัด
(KPIs)

แผนงาน/โครงการ
ผูรับผิดชอบ/ผูสนับสนุน

การติดตามผล

รอยละของหนวยงานระดับสํานัก/กอง+ศูนย
ทองเที่ยวที่จัดกิจกรรม 5ส

โครงการ 5 ส.

กลุมบริหารงานทั่วไป/
ทุกหนวยงานใน สป.

รอยละของการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย
ถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

โครงการฝกอบรมผูปฏิบัติงาน
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุมบริหารงานบุคคล/ การสรรหา บรรจุ
ทุกหนวยงานใน สป. แตงตั้ง โยกยาย
ถูกตองตามกฎหมาย
และกฎระเบียบฯ

จํานวนกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่นําเทคโนโลยีมาใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ใหบริการหรือบริหารจัดการ

โครงการจัดทําขอมูลดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

กลุมบริหารงานบุคคล/ มีระบบจัดเก็บขอมูล
ศูนยเทคโนโลยี
ดานการบริหาร
สารสนเทศและการสื่อสาร ทรัพยากรบุคคลที่
ทันสมัย

3.1 มีการจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อการพิจารณา ระดับความสําเร็จของการจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล โครงการจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล
ความดีความชอบ และใหน้ําหนักตัวชี้วัดตาม
ประสิทธิผลของ
ความสําคัญและความยากงายของงานที่ไดรับ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มอบหมาย

มิติที่ 3

3.2 ความพึงพอใจของขาราชการผูปฏิบัติงานตอ รอยละของขาราชการและผูปฏิบัติงานที่มีความ โครงการประเมินผลความพึง
นโยบาย แผนงานโครงการและมาตรการดานการ พึงพอใจตอการบริหารทรัพยากรบุคคล(โดยรวม) พอใจของขาราชการตอการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทรัพยากรบุคคล

ทุกหนวยงานจัด
กิจกรรม 5 ส.

กลุมบริหารงานบุคคล/ มีการจัดทําแผน
ทุกหนวยงานใน สป. ถายทอดตัวชีวัด
รายบุคคล

สํานักนโยบายและยุทธ ความพึงพอใจของ
ศาสตร/สํานักผูตรวจ ขาราชการตอการ
ราชการกระทรวง
บริหารทรัพยากรบุคคล

มิติ

มิติที่ 4
ความพรอมรับ
ผิดดานการ
บริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เปาประสงค
เชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัด
(KPIs)

แผนงาน/โครงการ
ผูรับผิดชอบ/ผูสนับสนุน

สรางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
เหมาะสม/เปนธรรม และสอดคลองกับ
คาตอบแทนที่ไดรับ

กลุมบริหารงานบุคคล/
โครงการจัดทําเกณฑการ
ระดับความสําเร็จของการจัดทําเกณฑการ
ทุกหนวยงานใน สป.
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม/เปนธรรม ประเมินผลการปฏิบัติงานที่
เหมาะสม/เปนธรรม และ
และสอดคลองกับคาตอบแทนที่ไดรับ
สอดคลองกับคาตอบแทนที่ไดรับ

มีขั้นตอนการแตงตั้งเขาสูตําแหนงที่ชัดเจน
โปรงใสตรวจสอบได

มีคณะกรรมการที่มาจากทุกสํานัก/กองเพื่อ
กําหนดเกณฑในการพิจารณาเขาสูตําแหนงที่
ชัดเจนโปรงใส

การติดตามผล
มีเกณฑการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่
เหมาะสม/เปนธรรม
และสอดคลองกับ
คาตอบแทนที่ไดรับ

โครงการจัดทําเกณฑการ
พิจารณาการเขาสูตําแหนงทุก
สายงาน

กลุมบริหารงานบุคคล/ มีเกณฑการเขาสู
ทุกหนวยงานใน สป. ตําแหนงทุกสายงาน

แผนกลยุทธราชการใสสะอาด

ศูนยประสานราชการใส ผลการดําเนินการ
สะอาด/ทุกหนวยงานใน ตามแผนกลยุทธ
สป.
ราชการใสสะอาด

มีการประกาศเกณฑในการพิจารณาที่ชัดเจน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอเกณฑการ
พิจารณาเขาสูตําแหนง

ผลักดันแผนกลยุทธราชการใสสะอาดไปสูการ
ปฏิบัติ

รอยละของกิจกรรมที่ดําเนินการไดตามแผนกล
ยุทธราชการใสสะอาด

มิติ

มิติที่ 5
คุณภาพชีวิต
และความสมดุล
ระหวางชีวิตกับ
การทํางาน

เปาประสงค
เชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัด
(KPIs)

แผนงาน/โครงการ
ผูรับผิดชอบ/ผูสนับสนุน

การติดตามผล

มีการสํารวจความตองการดานสวัสดิการทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค

รอยละการตอบกลับของแบบสํารวจความ
ตองการดานสวัสดิการทั้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค

โครงการสํารวจความตองการ
ดานสวัสดิการของขาราชการ

กลุมบริหารงานบุคคล/ มีสวัสดิการเพิ่มเติมที่
ทุกหนวยงานใน สป. ตอบสนองตอความ
ตองการของขาราชการ

กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงดูแลสภาพแวดลอม

จํานวนกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวม
ในการปรับปรุงดูแลสภาพแวดลอม

โครงการสรางจิตสํานึกในการมี
สวนรวมในการปรับปรุงดูแล
สภาพแวดลอมของ สป.กก.

กลุมบริหารงานทั่วไป/
ทุกหนวยงานใน สป.

กิจกรรมสงเสริมความสัมพันธระหวางหัวหนากับ
ผูปฏิบัติงาน

รอยละของขาราชการ สป. ที่เขารวมกิจกรรม
สงเสริมความสัมพันธระหวางหัวหนากับ
ผูปฏิบัติงาน

โครงการสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางหัวหนากับผูปฏิบัติงาน

กลุมบริหารงานบุคคล/ ความสัมพันธของ
กลุมพัฒนาบุคลากร หัวหนากับผูปฏิบัติงาน

โครงการสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางบุคลากรและระหวาง
หนวยงาน

กลุมบริหารงานบุคคล/ จํานวนบุคลากรและ
กลุมพัฒนาบุคลากร หนวยงานที่เขารวม
กิจกรรมสงเสริม
ความสัมพันธ

จัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธระหวางบุคลากร รอยละของบุคลากร สป. ที่เขารวมกิจกรรม
และระหวางหนวยงาน
สงเสริมความสัมพันธระหวางบุคลากร

ขาราชการมีจิตสํานึก
ในการมีสวนรวมใน
การดูแล
สภาพแวดลอมของ
สป.กก.

