๑

แผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปี พ.ศ.2553
มิติ
มิติที 2
ประสิ ทธิภาพ
ของการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล

เป้ าประสงค์เชิงกลยุทธ์
(CSFs)

ตัวชีวัด
(KPIs)

4.1 ระดับความสําเร็จการพัฒนาและ
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการ
ปรับปรุ งระบบฐานข้อมูลด้านการบริ หาร
บริ หารทรัพยากรบุคคล เพือรองรับ
ทรัพยากรบุคคล
พรบ.ข้าราชการฉบับใหม่ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและสะดวกต่อการเข้าถึง
ข้อมูล

ระดับการประเมิน

ข้ อมูล
พืนฐาน

1

2

3

4

5

มี

1

2

3

4

5

ตัว
ชีวัด
100

นําหนัก
เป้ า
ประสงค์
50

มิติ
20

ผู้รับผิดชอบ

คําอธิบายการกําหนด Baseline ตัวชีวัด

ศทส.

หมายถึง ปัจจุบนั มีการพัฒนาโปรแกรม
ระบบบริ หารงานบุคลากรให้หน่วยงาน
ในส่ วนภูมิภาคใช้งานอยู่ แต่เนืองจากมี
ประกาศ พรบ.ข้าราชการพลเรื อน ฉบับ
ใหม่ จึงจําเป็ นต้องมีการพัฒนาและ
ปรับปรุ งโปรแกรมดังกล่าวฯ เพือให้
รองรับและใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
โดยมีระดับการประเมินดังนี9
1.การวิเคราะห์ปัญหา
2.การออกแบบโปรแกรม
3.การเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์
4.การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม
5.การบํารุ งรักษาโปรแกรม

๒

มิติ

เป้ าประสงค์เชิงกลยุทธ์
(CSFs)
5. เพือให้มีฐานข้อมูลทักษะ
คอมพิวเตอร์ของบุคลากร สําหรับใช้
ในการวางแผนและพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร สป.สธ.ต่อไป

ตัวชีวัด
(KPIs)
5.1 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงาน
ส่ วนกลาง สป.สธ. ทีส่งข้อมูลทักษะ
คอมพิวเตอร์จดั เก็บในฐานข้อมูล

ระดับการประเมิน

ข้ อมูล
พืนฐาน

1

2

3

4

5

ไม่มี

65

70

75

80

85

ตัว
ชีวัด
100

นําหนัก
เป้ า
ประสงค์
50

มิติ

ผู้รับผิดชอบ
ศทส.

คําอธิบายการกําหนด Baseline ตัวชีวัด
หมายถึง ทีผา่ นมา สป.สธ. มีการพัฒนา
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากร
อย่างต่อเนือง แต่ยงั ไม่มีการวัดระดับ
ทักษะของบุคลากรและจัดเก็บเป็ น
ฐานข้อมูล จึงตั9งเป้ าหมายในการสํารวจ
ข้อมูลดังกล่าว เฉพาะบุคลากรใน
หน่วยงานส่ วนกลาง โดยกําหนดตัวชี9วดั
การจัดเก็บข้อมูลทักษะคอมพิวเตอร์ใน
ฐานข้อมูล ดังนี9
1 = ร้อยละ 65
2 = ร้อยละ 70
3 = ร้อยละ 75
4 = ร้อยละ 80
5 = ร้อยละ85

แผนปฏิบ ัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทร ัพยากรบุคคล ประจําปี พ.ศ. 2553
มิต ิ 2. ประสิทธิภาพ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ 4.พ ัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทร ัพยากรบุคคล เพือ
) รองร ับ พรบ.ข้าราชการฉบ ับใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล
ตัวชีว ด
ั 4.1 ระดับความสําเร็จการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข ้อมูลด ้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงาน/โครงการ การพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมระบบฐานข ้อมูลด ้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
กิจกรรม/ขัน
 ตอน
ตัวชีว ด
ั
ระยะเวลาการดําเนินงาน หน่วยงานผู ้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ดําเนินการปรับปรุงโปรแกรมระบบ
1.การวิเคราะห์ปัญหา
ตค. 52 - กย. 53
ศทส.
2.การออกแบบโปรแกรม
ฐานข ้อมูลเมือ
3 ได ้รับแจ ้งปั ญหาการ
โปรแกรมระบบฐานข ้อมูลด ้านการบริหาร
ใช ้งาน/การร ้องขอ จากผู ้ใช ้ รวมทัง
3.การเขียนโปรแกรมด ้วยภาษาคอมพิวเตอร์
ทรัพยากรบุคคลใช ้งานได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาให ้เป็ นไปตามข ้อกําหนดของ
4.การทดสอบและแก ้ไขโปรแกรม
5.การบํารุงรักษาโปรแกรม
พรบ.ข ้าราชการ ณ ปั จจุบน
ั
เป้าประสงค์ 5.เพือ
) ให้มฐ
ี านข้อมูลท ักษะคอมพิวเตอร์ของบุคลากร สําหร ับใชใ้ นการวางแผนและพ ัฒนาสมรรถนะของบุคลากร สป.สธ.ต่อไป
ตัวชีว ด
ั 5.1 ร ้อยละของบุคลากรในหน่วยงานส่วนกลาง สป.สธ. ทีส
3 ง่ ข ้อมูลทักษะคอมพิวเตอร์จัดเก็บในฐานข ้อมูล
แผนงาน/โครงการ สํารวจทักษะคอมพิวเตอร์ของบุคลากรในส่วนกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กิจกรรม/ขัน
 ตอน
ตัวชีว ด
ั
ระยะเวลาการดําเนินงาน หน่วยงานผู ้รับผิดชอบ
ศทส.
1.การวิเคราะห์ความต ้องการข ้อมูล
โปรแกรมระบบฐานข ้อมูลทักษะคอมพิวเตอร์
2.การออกแบบโปรแกรมฐานข ้อมูล
ของบุคลากรในหน่วยงานส่วนกลาง สป.สธ.
3.การเขียนโปรแกรมด ้วยภาษาคอมพิวเตอร์
มีค. 53
4.การทดสอบและแก ้ไขโปรแกรม
มีข ้อมูลจัดเก็บในฐานข ้อมูลไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 75
กค. 53
5.ดําเนินการสํารวจข ้อมูล
ของบุคลากรในหน่วยงานส่วนกลาง สป.สธ.
สค. 53
6.สรุปผลและนํ าเสนอผู ้บริหาร

หมายเหตุ

