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แผนการดาเนินการ

ผลผลิตรายปีงบประมาณ

การพัฒนาองค์กร (Organization Development) ให้สามารถรองรับนโยบายและภารกิจของสถาบัน การปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้โครงสร้างองค์กรมีประสิทธิภาพ การดาเนินงานมี
ได้
ความต่อเนื่อง เกิดความเชื่อมโยงในการทางานกันอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสถาบัน

รายงานผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2/2562
อยู่ระหว่างดาเนินการ
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วัตถุประสงค์
เพื่อให้แน่ใจว่าการดาเนินงานของแต่ละฝ่ายสามารถสนับสนุนการดาเนินงานของสถาบันให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ได้กาหนดไว้
พัฒนาระบบงาน HR Operations ให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน
- Web page “ร่วมงานกับเรา” ทางหน้า Website ของ TIJ- ระบบ Scan นิ้วมือลงเวลา
เข้ า – ออกงาน และระบบการลา ที่ ม าพร้ อ มกั บ Application ใช้ ง านทางหน้ า จอ
วัตถุประสงค์
โทรศัพท์
เพื่ อ ให้ ก ารดาเนิน งานด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลมี ม าตรฐาน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สะดวก รวดเร็ว
ประหยัดเวลา และสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 เรื่องการขับเคลื่อนการทางานด้วยเทคโนโลยี

อยู่ระหว่างดาเนินการ
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พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ (Training & Development)

อยู่ระหว่างดาเนินการ

๔

- กรอบแผนการฝึกอบรมของบุคลากรทั้งแบบ in-house และ external training
- บุคลากรได้รับการฝึกอบรมตามแผนการดาเนินการ และมีการประเมินและติดตามผล
การปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างการลงทุนด้านการพัฒนาบุ คลากรให้มีความคุ้มค่า และมีแนวทาง กระบวนการ และ
เป้าหมายที่ชัดเจนในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร และความสาเร็จขององค์กร
- เพื่อจัดวางเส้นทางการฝึกอบรมให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งมีคุณค่ามากที่สุดในการขับเคลื่อนให้องค์กรมี
ความก้าวหน้าและประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ และการหาผู้สืบทอดตาแหน่ง (Talent Management &
- แผนการสรรหาและพัฒนา Talent & Successor
Succession Planning)
- ได้บุคลากรที่เป็น Talent และ Successor ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
Competency และแผนกลยุทธ์ขององค์กร
วัตถุประสงค์
- เพื่อ แสวงหาและรัก ษา Talent และ Successor รวมถึ งผลัก ดันส่งเสริมให้ โ อกาสบุ คลากรเหล่านี้ได้
สร้างสรรค์ผลงาน
- ลดการสูญเสียบุคลากรที่มีศักยภาพ โดยวงแนวทางการดูแลรักษาคนเก่ง (Talent) และผู้สืบทอดตาแหน่ง
(Successor) ให้อยู่กับองค์กรได้นาน
- บริห ารจั ดการ Talent และ Successor เพื่อ ป้ อ งกันองค์ก รสะดุด ลดความเสี่ยงและสามารถดาเนิน
ภารกิจไปได้อย่างราบรื่น
- คัดเลือก พัฒนา Talent และ Successor เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้องค์กรอย่างยั่งยื่น

อยู่ระหว่างดาเนินการ
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แผนการดาเนินการ

ผลผลิตรายปีงบประมาณ

รายงานผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2/2562

การจัดทาขีดสมรรถนะ และแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Technical Competency Model
Development & Career Planning)

- กลุ่มงาน (Job Family) ของสถาบัน
อยู่ระหว่างดาเนินการ
- Competency ที่สาคัญของแต่ละตาแหน่งงาน
- คาจากัดความ และรายละเอียดทักษะที่พึงประสงค์ในการทางานของแต่ละกลุ่มงาน
(Technical Competency Dictionary)
วัตถุประสงค์
- แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Planning)
- เพื่อนาระบบ Competency ที่ได้พัฒนาไปเชื่อมโยงกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ
- แนวทางและขั้ น ตอนในการพั ฒ นาขี ด สมรรถนะในการท างาน และการบริ ห าร
เช่น การจัดทา Training Roadmap
ความก้าวหน้าในสายอาชีพสาหรับตาแหน่งงานและบุคลากรระดับต่างๆ
- เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีระบบ มาตรฐาน สอดคล้อง และสนับสนุนต่อการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร, การจัดทา Career Path, การประเมินผลการปฏิบัติงาน
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร มีความถูกต้อง ทันสมัย และการจัดทาฐานข้อมูลของ - กฎ ระเบียบ ข้อบังคับมีความถูกต้อง ทันสมัย
- ดาเนินการปรับปรุงข้อบังคับ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
- มีฐานข้อมูลของกฎ ระเบียบ ข้องบังคับ และสามารถนามาใช้งานได้ทันความต้องการ
และระเบียบที่เกีย่ วข้องแล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ จานวน 4 ฉบับ และ
วัตถุประสงค์
อยู่ระหว่างดาเนินการในส่วน
เพื่อให้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง และสอดคล้องกับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ
การพัฒนาสวัสดิการของบุคลการให้มีความสอดคล้องกับยุคสมัย
- จัดให้มี Tele – Psychiatry ให้กับเจ้าหน้าที่สถาบัน ระบบคุยกับหมอผ่าน
ดาเนินการแล้วเสร็จ
Application "Chiiwii"
วัตถุประสงค์
- จัดกิจกรรม TIJ's Wellness Week
เพื่อให้บุคลากรได้สามารถดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- จัดกิจกรรม Workplace Wellness Workshop ใน Theme "EAT-SLEEP-FIT-AIR"
การเสริมสร้างค่านิยมร่วมขององค์กร (value Engagement)

- สถาบันฯ มีค่านิยมร่วมเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ และปลูกฝัง
พฤติกรรมตามที่สถาบันคาดหวังไว้
วัตถุประสงค์
- สถาบันฯ สามารถระบุพฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่สะท้อนค่านิยมร่วมได้
- เพื่อสร้างค่านิยมร่วมขององค์กร
- แนวทางในการเสริมสร้างค่านิยมองค์กรเพื่อเป็นแนวทางให้ค่านิยมคงอยู่ต่อไป
- เพื่อให้บุคลากรทราบถึงค่านิยมขององค์กร ที่จะยึดถือไว้เป็นเป้าหมายร่วมกัน รวมถึงการมีพฤติกรรมที่สะท้อน - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมและเข้าใจถึงความสาคัญของค่านิยมร่วม
ถึงค่านิยมร่วมอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งไปสู่ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
ขององค์กร
สถาบันฯ ได้
- บุคลากรทราบถึงค่านิยมร่วมขององค์กรและสามารถจดจาค่านิยมร่วมขององค์กรได้
- บุคลากรทราบถึงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่สะท้อนค่านิยมร่วมได้
กรอบแผนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในระยะ 3 ปี สอดคล้องกับตัวชี้วัดย่อยด้านโครงสร้างตามแผนการ ยุทธศาสตร์งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี
พัฒนาองค์กรและบุ คลากรแบบก้าวกระโดด ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ตามตัวชี้วัดการประเมินผล
องค์การมหาชน

- อยู่ระหว่างดาเนินการ

ดาเนินการในไตรมาส 3

วัตถุประสงค์
เพื่อให้งานบริหารทรัพยากรบุคคลมีทิศทางที่ชัดเจน และตรงตามเป้าประสงค์ของตัวชี้วัดการประเมินผล
องค์การมหาชน ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
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