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หลักการและเหตุผล 
 

การจัดทำแผนปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล สพร.(HR Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล นั้น ได้จัดทำข้ึนเพ่ือให้สอดรับกับเป้าหมายในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 – 2570) ของ สพร. ซึ่งคณะกรรมการบริหาร สพร. มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2565  และถ่ายทอดลงมาเป็นแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ซ่ึง
คณะกรรมการบริหาร สพร. มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา 
 
โดยที่แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สพร. มีเป้าหมายในการดำเนินงานสำคัญคือ 1.สร้างความ
คุ้มค่าในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการภาครัฐได้ไม่น้อยกว่า 1 เท่า ในแต่ละปี และคิดเป็น 5 เท่าใน 5 ปี และ 2.
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ ร้อยละ 85  
 
ซึ่งตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2562 ที่มอบหมายภารกิจให้ 
สพร. เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย เพ่ือทำการขับเคลื่อนและพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในภาพรวม ทั้งนี้ สพร. จึงกำหนดวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
 
 
วิสัยทัศนข์อง สพร.   
 
“สพร. เป็นกลไก สนับสนุนเชื่อมโยงการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล Enabling Agile Governments”  
 
ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงาน สพร. ปี 2566-2570  
 

ยุทธศาสตร์ที่ เรื่อง กลไกการดำเนินงาน 
1 ขับเคลื่อนให้เกิดบริการดิจิทัล

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน 

• ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือหน่วยงานในการพัฒนาบริการในรูปแบบ 
End to End Services โดยการ นำระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้  
• ร่วมกับหน่วยงานด้านนโยบาย (เช่น สำนักงาน ก.พ.ร.) กำหนด
บริการสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดบริการ ดิจิทัล และกำหนดเป็นตัวชี้วัด
สำหรับหน่วยงาน  
• เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสำหรับประชาชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก ด้วยการ เชื่อมโยง ส่งต่อและบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน  
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ยุทธศาสตร์ที่ เรื่อง กลไกการดำเนินงาน 
• มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก เพ่ือนำพาให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อเพ่ิม สมรรถนะ ขีดความสามารถ
หน่วยงานรัฐ 

2 ขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลและ
ธรรมาภิบาลข้อมูลเพ่ือพัฒนา
ประเทศ 

• ผลักดันและกำหนดกลไกหรือมาตรการสนับสนุนให้เกิดการจัดทำธรร
มาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพ่ือ ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสู่
การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
• จัดให้มีนโยบาย มาตรฐานด้านข้อมูล และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน
รัฐเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์  
• วิเคราะห์ กำหนดชุดข้อมูลที่มีความสำคัญและผลกระทบสูงเพ่ือให้
เกิดการเปิดเผยและใช้ประโยชน์ โดยกำหนดเป้าหมายกลุ่มข้อมูลใน 
Agenda Base ที่สำคัญ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ได้แก่ ด้าน
สวัสดิการ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเกษตร 
ด้าน SME งบประมาณภาครัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
• ให้การช่วยเหลือให้คำปรึกษาหน่วยงาน ( Data Management 
Team) ในการจัดทำ ธรรมาภิบาลข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์  
• ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและแนวทางการดำเนินงาน ที่สามารถ
ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐต่อยอด และใช้เป็นแนวทางในดำเนินการ
เองได้อย่างยั่งยืน  

3 ปรับเปลี่ยนการบริหารงาน
ภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 

• ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐ ปรบัเปลี่ยนกระบวนการทำงาน 
(Transformation) ลดขั้นตอน เลือกใช้ เครื่องมือทางดิจิทัล เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานและการทำงาน (Digitalization)  
• ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐนำเครื่องมือกลางมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงานภาครัฐ  
• จัดให้มีมาตรการหรือระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าสู่
บริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้มีความพร้อมใช้ น่าเชื่อถือ 
และสามารถตรวจสอบได้  
• สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องเพ่ือผลักดันให้
หน่วยงานที่มีบริการสาธารณะสำคัญนำ แพลตฟอร์มกลางไปใช้ในการ
บริหารงานและการทำงาน  

4 ยกระดับกำลังคนดิจิทัลและ
พัฒนามาตรฐาน 

• ยกระดับทักษะด้านดิจิทัล ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในทุกภาคส่วน ตาม
ระดับความจำเป็นและความสำคัญ ในการประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร  
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ยุทธศาสตร์ที่ เรื่อง กลไกการดำเนินงาน 
• จัดให้มีนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติด้านดิจิทัลพร้อมผลักดัน
และให้คำปรึกษา เพ่ือให้หน่วยงาน รัฐดำเนินงานที่สอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
• พัฒนากรอบความคิดด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ (Growth 
Mindset) ให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความ เข้าใจ จนสามารถนำไปพัฒนา
และต่อยอดได้  
• สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ
ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 
• สร้างกลไกการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

5 นำ สพร. สู่องค์กรดิจิทัล • ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนงาน ลดขั้นตอน
เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่น คล่องตัว บริหารทรัพยากรให้คุ้มค่า ทันต่อ
เหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  
• เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานรวมถึงสร้าง นวัตกรรมการทำงานให้เกิดข้ึนภายใน
องค์กร เพื่อรองรับการทำงานในวิถีชีวิตแบบใหม่ และยกระดับ การ
ให้บริการภายใน (Internal Management) ในลักษณะของ End-to-
End Process 
• สร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความถูกต้อง ความมั่นคง
ปลอดภัย ความเชื่อถือได้ มุ่งเน้นประโยชน์ของชาติเป็นหลัก 
 • มีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ และกรอบ
ความคิดท่ีพัฒนาได้ (Growth Mindset) ที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่
การเป็นองค์กรดิจิทัล 

 
 
 
อนึ่ง การที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จะสามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ได้นั้น“บุคลากร” ที่มีคุณภาพ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อน สพร. จึงก ำหนดกลยุทธ์ในการ

บริหารจัดการบุคลากร เป็นกลยุทธ์หลักตามยุทธศาสตร์ที่ 5 “นำ สพร. สู่องค์กรดิจิทัล”  ภารกิจที่มุ่งเน้นการเพ่ิมขีด
ความสามารถการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาบุคลากร และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ให้สพร. ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
และการให้บริการประชาชน ผ่านค่านิยมหลักขององค์กร CHANGE ซึ่งเป็นทิศทางการดำเนินงาน โดยบุคลากรภายใน 
สพร. ต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ประกอบด้วย  
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ค่านิยมองค์กร   
 
 
Co-Creation  ร่วมมือกับเครือข่าย สร้างสรรค์สิ่งใหม่สู่รัฐบาลดิจิทัล  

สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลด้วยการทำงานแบบบูรณาการ
ร่วมกัน กับเครือข่ายโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด 

High Performance  สร้างผลงานคุณภาพ มุ่งสร้างผลงานคุณภาพ และผลลัพธ์เชิง 
ประจักษ์ คิด และพัฒนาต่อยอดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยแรงกายแรงใจอย่างเต็มกำลัง 
ความสามารถ 

Agility   ปรับตัวให้เร็ว คล่องตัวสูง ว่องไวต่อการเปลี่ยนแปลง เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
แสวงหาวิธีการ กล้าลองทำสิ่งใหม่ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

Nation First   ประโยชน์ของประเทศสำคัญที่สุด เห็นแก่ส่วนรวม ยึดประโยชน์เป็นสำคัญ 
Good Governance  โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจิตสำนึกปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต  
Entrepreneurship   มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นกล้าคิด กล้าตัดสินใจ พัฒนา 

ต่อยอดสิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 
เป้าหมาย สพร.เป็นองค์กรดิจิทัลที่มีสมรรถนะสูง (Digital Capability) 

แผนงานที่ 8      แผนงานการเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กรด้านดิจิทัล               
(DGA High Performance Organization) 

โครงการที่ 22   โครงการการเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กรด้านดิจิทัล 
(High Performance Organization) 
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แผนฉบับนี้ ประกอบไปด้วย 6 กลยุทธ์หลัก  ดังนี้  
 

 
หมายเหตุ  แผนนี้ผ่านความเห็นชอบมาแลว้ในที่ประชุมคณะกรรมการ สพร. ครั้งที่  8/2565 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 

 . ปรับ าพลัก ณ์องค์กรเพื่อดึงดูด
บุคลากรรุ่นใหม่                  

 .สร้างพ ติกรรมร่วม ตาม
 ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร 

เพื่อใช้ขับเคล่ือนให้ สพร.
 เป็นองค์กรดิจิทัลอย่างต่อเน่ือง

 .เพ่ิมศักย าพการบริหารจัดการของ 
ผู้น าด้านดิจิทัล (                   ) 

 . เพ่ิมทัก ะบุคลากร ใน  ายงานหลัก
 เร่ืองเทคโนโลยีส าหรับอนาคต 
(                            
     .                   ) 
 . เพ่ิมวิธีการจ้างงานรูปแบบใหม่ 

ส าหรับตลาดแรงงานในอนาคต
(                       )

                    

สพร.เป็นองค์กรดิจิทัลที่มีสมรรถนะสูง(                                 )

 การบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ (          
                      )

 ความสามารถด้านผู้น าดิจิทัล (                  )
 ความสามารถด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้าน

ดิจิทัล (                      )

                  
     

             

            
                 

 . สร้างระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
 เพื่อรวบรวมความรู้ และความ

 เช่ียวชาญของสพร. อย่างเป็นระบบ
 รองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต
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หมายเหตุ  แผนนี้ ผ่านความเห็นชอบมาแลว้ในที่ประชุมคณะกรรมการ สพร. ครั้งที่  9/2565 วันที่ 21 กันยายน 2565 

                                                                

 .ปรับ าพลัก ณ์
องค์กร

 อัตราการ
ทดแทนต าแหน่ง
ว่าง
(          )

ไม่น ้อยกว่า

   
 .จัด        ก าหนดพฤติกรรมและระดับพฤติกรรมตามค่านิยม
องค์กร ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะตามแบรนด์ใหม่ของสพร. 

ส่วนการตลาด เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมอย่าง
น้อย    (   คน)

 .ท าคอนเทนต์ท่ีตอบโจทย์สิ่งท่ีผู้สมัครอยากรู้ ทางช่องทางโซเซียลมีเดีย ส่วนการตลาด  ครั้ง ไตรมาส

 .พั นา                               คณะผู้บริหาร อย่างน้อย  คน

 .กิจกรรม ายใน ส่งเสริมความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของ สพร. คณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าท่ี

 ครั้ง ปี

 .สร้างพ ติกรรม
ร่วมตามค่านิยม 
และวั นธรรม

องค์กร

 คะแนนความ
ผูกพันองค์กร
(          )
(      ส ารวจ
กลางเดือน ก.ย.)

   

 .กิจกรรมสื่อสารค่านิยมองค์กร เน้นสร้างการมีส่วนร่วม  
 . การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ โดยคณะผู้บริหาร                    

คณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าท่ี

อย่างน้อย

 ครั้ง ไตรมาส

 . โครงการ                               ประชุมทุกไตรมาส

 . ค าถามประจ าเดือน               ครั้ง เดือน

 . โหวตมอบรางวัลพฤติกรรมตามค่านิยม           ครัง้ ปี

 . ติดตามผล โดยวัดระดับการรับรู้ของเจ้าหน้าท่ีสพร. รายไตรมาส  ครั้ง ไตรมาส

 .สร้างระบบการ
บริหารจัดการองค์

ความรู้

จ านวนโครงการ
เข้าระบบ    
  
(       ่ือ
โครงการ   )

ไม่น ้อยกว่า

 
โครงการ

 .ก าหนดขอบเขตขององค์ความรู้ (             )   ายกลยุทธ์   

 .จัด         กับ  ายต่าง  ในโครงการ รวบรวมองค์ความรู้   ายกลยุทธ์   

 .กจิกรรม             สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์
ความรู้  ายใน สพร.                                  

คณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าท่ี

 ครัง้ ปี
ภายใน
     .กิจกรรม    ไปถ่ายทอดองค์ความรู้กับหน่วยงาน ายนอก

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ.      (   )

                                                                

 .เพิ่มศักย าพการ
บริหารจัดการของ
ผู้น าด้านดิจิทัล

จ านวนผู้เข้าอบรม
ตามแผนการ
พั นาผู้น า 

ไม่น ้อยกว่า

   
(   คน)

 . ออกแบบ                      คณะผู้บริหาร     

 . ประเมิน               ท า                            คณะผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าท่ี

  

 . จัดอบรม และติดตามผล ตาม                   

 . สื่อสาร ายในองค์กร                                 ครั้ง ไตรมาส
เริ่ม   

 .เพ ิ่มทัก ะ
บุคลากรด้าน

เทคโนโลยีอนาคต

จ านวนผู้เข้าอบรม
ตามแผนพั นา

ทัก ะ

ไม่น ้อยกว่า

   
(  คน)

 .ออกแบบ ุดสมรรถนะหลักของ สพร. เทคโนโลยีส าหรับอนาคต   ายวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

    

 .จัดอบรม และติดตามผล ตาม                          

 .พั นาโปรแกรม เพื่อสร้างผู้ถ่ายทอด (                 ) คณะผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าท่ี

    

 . โครงการพั นากลุ่มผ ู้เ ่ียว าญพิเศ                        คณะผู้บริหาร 
และผู้เชี่ยวชาญ

    

 .เพิ่มวิธีการจ้าง
งานรูปแบบใหม่ 

จ านวนการจ้าง
งานรูปแบบใหม่ 

ไม่น ้อก ว่า

 วิธี
 .ศ ก ารูปแบบการท างานในอนาคต จาก าคเอก น องค์การมหา น คณะผู้บริหาร   

 .ออกแบบการจ้างงาน ตามลัก ณะงานในองค์กร   

 .ท าระเบียบการจ้างงานใหม่ เสนอคณะกรรมการ สพร. อนุมัติ     

 .ติดตามผล การจ้างงานวิธีใหม่   

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ.      (   )
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ถอดคุณลัก ณะของแบรนด์
ออกมาเป็นพฤติกรรมสะท้อน
ค่านิยมองค์กร

       

จัดอบรมและแผนกิจกรรม
ความรู้ ส่งเสริมพฤติกรรม
ตามค่านิยม ให้เจ้าหน้าท่ี 
ท้ังสพร. อย่างต่อเน่ือง

ท าคอนเทนตท่ี์ตอบโจทย์ส่ิงท่ี
ผู้สมัครอยากรู้ ทางช่องทาง
โซเซียลมีเดีย  จัด        
ไปส่ือสาร ตามสถาบันการศึกษา 

ท าโปรแกรม      
                  
       น าคนรุ่นใหม่เข้า
มาท างาน

 . ปรับ าพลัก ณ์องค์กร เพ่ือดึงดูดบุคลากรรุ่นใหม่
ตัวช้ีวัด  อัตราการทดแทน ต าแหน่งว่าง(ร้อยละ)

ที่มา
       ส านักงาน 
มีการปรับกลยุทธ์การ
ส่ือสารสร้างการรับรู้
ต่อแบรนด์ใหม่

                     

                             

 . สร้างพ ติกรรมร่วมตามค่านิยม และวั นธรรมองค์กร  ระดับคะแนนความผูกพันและความพ งพอใจ ต่อองค์กร (ร้อยละ)

       

                            

ท าความเข้าใจความท้าทาย
ท่ีเผชิญ การคัดเลือกคนที่ใ ่
ให้กับองค์กร การปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมองค์กร 

ด าเนินกิจกรรมสื่อสาร
ค่านิยมองค์กร เน้นสร้างการ
มีส่วนร่วมและการส่ือสาร
โดยตรงจากคณะผู้บริหาร
ระดับสูงอย่างต่อเน่ือง

ทบทวนโครงสร้างองค์กร 
ระบบการประเมินผลงาน 
ระบบการสร้างแรงจูงใจ 
เช่น การให้คุณค่า ให้
รางวัล ให้ค าชม

ติดตามผลการด าเนินการ 
จากการวัดระดับการรับรู้
ของเจ้าหน้าท่ีสพร.เป็น
ระยะๆ

ที่มา
          เร่ืองความ
พึงพอใจ และความ
ผูกพันของเจ้าหน้าท่ี
ต่อองค์กร ต่ ากว่า
เกณ ์

                            

                             

       

                            

 . สร้างระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ จ านวนองค์ความรู้ ที่เข้าระบบ  (โครงการ) 

ที่มา
          เร่ือง
เจ้าหน้าท่ีลาออก และ
องค์ความรู้ ติดตัวบุคคลไป

ก าหนดขอบเขตขององค์
ความรู้ (             )
พิจารณาจาก วิสัยทัศน์  
พันธกิจ   ประเด็นยุทธศาสตร์

การสร้างและแสวงหาความรู้
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
เป็นการวางโครงสร้างองค์
ความรู้ การเก็บความรู้ใน
อนาคต

การแบ่งป นแลกเปลี่ยน
ความรู้ท าให้การเรียนรู้เป็น
ส่วนหน ่งของงาน

ติดตามประเมินผล 
พั นาระบบการเรียนรู้ 
ให้เป็น          
            

จ านวนผู้เข้าอบรมตามแผนการ พั นาผู้น า สพร. (ร้อยละ)

ที่มา
          เร่ืองความ
พร้อมของ ผู้น า ยังไม่
เพียงพอกับความ
ต้องการ

พั นาโปรแกรมการบริหาร
จัดการของผู้น าด้านดิจิทัลของ 
สพร. ท่ีให้สอดคล้องกับหลักสูตร
กลางของ ก.พ.และหลักสูตรผู้น า
ยุคใหม่

ด าเนินการพั นา     
(                       
       )           และ     
     
                    
                    

ติดตามผลการพั นา
 ความพร้อมในการขึ้นต าแหน่ง

เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
บริหาร

 และความพร้อมในการบริหาร
โครงการ ในสายผู้เชี่ยวชาญ 

วางแผน และพั นา
โปรแกรม ส าหรับผู้มี
ศักย าพสูง       และ 
ผู้สืบทอดต าแหน่ง
         

 . เพ่ิมศักย าพการบริหารจัดการ
 ของผู้น าด้านดิจิทัล
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จ านวนผู้เข้าอบรมตามแผนพั นา (ร้อยละ)

                            

                             

       

                            

 . เพ่ิมทัก ะบุคลากรด้าน เทคโนโลยอนาคต

ที่มา
          
เร่ืองการเตรียมความ
พร้อมด้านศักยภาพของ
คนไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ

ออกแบบ ุดสมรรถนะหลัก
ของ สพร.              
          
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าท่ีสพร . 
ใน  ายงานหลัก (   คน) 

ด าเนินการพั นา และ
วัดผลอย่างต่อเน่ือง 

ติดตามผลการพั นา 
และเติมเต็มจ านวนเจ้าหน้าท่ี
ท่ีมีองค์ความรู้ให้อยู่ในสัดส่วน
   ของจ านวนเจ้าหน้าท่ี
ท้ังหมด 

พั นาโปรแกรม เพ่ือสร้าง
ผู้ถ่ายทอด (          
       ) ถ่ายทอดใน
องค์กร และนอกองค์กร

ที่มา
          
เร่ืองการแข่งขันดึงคนท่ีมี
ศักยภาพ         
      มาร่วมงานกับ
องค์กร

ตัว ้ีวัด  จ านวนการจ้างงานรูปแบบใหม่ (วิธี) . เพ่ิมวิธีการจ้างงานรูปแบบใหม่

ศ ก ารูปแบบการท างาน
ในอนาคต จาก
 าคเอก น องค์การ
มหา น ข้อดี และข้อเสีย

รวบรวมสาเหตุของ
ป ญหาในองค์กร เกี่ยวกับ
ปริมาณงาน ความ
รับผิดชอบการมอบหมาย
งาน การติดตามงาน

ออกแบบการประเมินลัก ณะ
งานในองค์กร ค่างาน ต าแหน่งงาน
ผลตอบแทน รวมไปถึงสวัสดิการ เพื่อ
วางโครงสร้างงานที่เหมาะสม 
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขไปตามการจ้างงาน
ของแต่ละต าแหน่ง

ตัวอย่างรูปแบบการจ้างงาน
 การจ้างงานแบบสัญญาจ้างระยะสั้น
 การจ้าง ท างานแบบโปรเจกต์
 การจ้าง ท างานแบบงานรายชิ้นหรือ

รายวันหรือรายครั้ง
 การท างานแบบสตาร์ทอัพและการ

ลงทุนในสตาร์ทอัพ
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