การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR Scorecard)

ความหมายของ HR Scorecard
เครื่องมือสำหรับใช้ประเมินผลสำเร็จด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กรเพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำ
และเพิม่ ขีดสมรรถนะกำลังคนขององค์กรให้มีควำมเข้มแข็งและสอดรับกับภำรกิจขององค์กร
HR Scorecard กับระบบรำชกำรพลเรือนไทย หมำยถึง กำรพัฒนำสมรรถนะกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

กรอบมาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
1. นโยบำย แผนงำน และมำตรกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล
2. กำรวำงแผนและบริหำรกำลังคน
3. กำรบริหำรกำลังคนกลุ่มทีม่ ีทักษะและสมรรถนะสูง
4. กำรสร้ำง พัฒนำ และสืบทอดตำแหน่ง
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. กิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลมีควำมถูกต้องและทันเวลำ
2. ระบบข้อมูลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
3. ควำมคุ้มค่ำของค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
4. เทคโนโลยีเพื่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. กำรรักษำไว้ซึ่งข้ำรำชกำรทีจำเป็นต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย พันธกิจ
2. ควำมพึงพอใจต่อนโยบำยมำตรกำรด้ำน HR
3. กำรเรียนรู้และพัฒนำ
4. ระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. กำรตัดสินใจบนหลักควำมสำมำรถ หลักคุณธรรมหลักนิติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน
2. ควำมโปร่งใสของกระบวนกำร และพร้อมรับกำรตรวจสอบ
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
1. ควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน และระบบงำน
2. สวัสดิกำรและสิ่งอำนวยควำมสะดวก
3. ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผูป้ ฏิบัติงำนทุกระดับ
1

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ปัจจัยที่ 1
การตีความ

ปัจจัยที่ 2
การตีความ

ปัจจัยที่ 3
การตีความ

ปัจจัยที่ 4
การตีความ

มีนโยบำย แผนงำน และมำตรกำรด้ำน HR ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนรำชกำร
และจังหวัดบรรลุพันธกิจ เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ส่วนรำชกำรต้องทำงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในระบบแผนงำนโดยมีแผน
กลยุทธ์ด้ำนบุคคลเป็นกรอบแนวทำงดำเนินกำรตำม HR Scorecard โดยมี
1) กำรวำงแผน
2) กำรปฏิบัติกำรตำมแผน
3) กำรติดตำมประเมินผล
มีกำรวำงแผนและบริหำรกำลังคนทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพที่เหมำะสมสอดคล้อง
กับกำรบรรลุภำรกิจและควำมจำเป็นทั้งในปัจจุบันและในอนำคต
กำรวำงแผนกำลังคน (Workforce planning)
1) กำรวิเครำะห์อปุ สงค์กำลังคน (Demand analysis) หรือแผนอัตรำกำลังในอนำคต
2) กำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของอุปทำนกำลังคน (Manpower Supply) หรือกำรตรวจสอบ
ทบทวน และวิเครำะห์สภำพกำลังคนทีม่ ีอยู่ในปัจจุบัน
3) กำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของอุปสงค์กำลังคน และอุปทำนกำลังคน
4) กำรกำหนดกลยุทธ์และวำงแผนกำรบริหำรกำลังคนตำมภำวกำรณ์ต่ำงๆ
มีนโยบำย แผนงำน โครงกำร และมำตรกำรด้ำน HR เพื่อดึงดูด ให้ได้มำพัฒนำ และ
รักษำไว้ซึ่งกลุ่มผู้ที่มที ักษะหรือสมรรถนะสูง (Talent Management)
1) กำรจัดทำเส้นทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career path)
2) กำรวำงแผนพัฒนำทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของข้ำรำชกำรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง
(Career Development Planning)
- แผนสำหรับข้ำรำชกำรทั่วไปที่อยู่องค์กำรมำแล้วช่วงหนึ่งและมีผลสัมฤทธิ์
สูงควรธำรงรักษำไว้เป็นกำลังสำคัญต่อไป
- แผนเฉพำะกรณีตำมครำมจำเป็นขององค์กำร เช่น Hipps คลืน่ ลูกใหม่ เป็นต้น
3) กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำลังคนทีม่ ีศักยภำพสูงอื่นๆ
มีแผนกำรสร้ำงและแผนกำรพัฒนำผูบ้ ริหำรทุกระดับ รวมทัง้ มีแผนสร้ำงควำมต่อเนื่อง
ในกำรบริหำรรำชกำร
1) กำรวำงแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในตำแหน่งหลัก (Key Position)
ตำมที่ส่วนรำชกำรกำหนด
2) กำรพัฒนำผูบ้ ริหำรทุกระดับ
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มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปัจจัยที่ 5
การตีความ

ปัจจัยที่ 6
การตีความ

ปัจจัยที่ 7
การตีความ

ปัจจัยที่ 8
การตีความ

กิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลมีควำมถูกต้องและทันเวลำ
(Accuracy and Timeliness)
กำรปรับปรุงระบบและขั้นตอนกำรทำงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรตำมที่กำหนด เช่น กำรปรับปรุงในเรื่อง
- กำรสรรหำ
- กำรพัฒนำบุคคล
- กำรเลื่อนตำแหน่ง
- กำรโยกย้ำย
- กำรเบิกจ่ำยสวัสดิกำร ฯลฯ
มีระบบฐำนข้อมูลด้ำน HR ที่มีควำมถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และนำมำใช้
ประกอบกำรตัดสินใจและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลได้จริง
1) กำรพัฒนำระบบข้อมูลกำลังคน
- กำรพัฒนำระบบและดำเนินกำรตำมระบบ
- กำรปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
2) กำรนำสำรสนเทศไปใช้ประโยชน์ในกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เช่น กำร
เลื่อนตำแหน่ง กำรโยกย้ำย กำรเกลี่ยกำลังคน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำร
ฝึกอบรมทะเบียนประวัติ กำรให้สวัสดิกำร เป็นต้น
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยสำหรับกิจกรรมและกระบวนกำร HR ต่องบประมำณรำยจ่ำยของ
ส่วนรำชกำรและจังหวัด มีควำมเหมำะสม และสะท้อน ผลิตภำพของบุคลำกร
(HR Productivity) ตลอดจนควำมคุ้มค่ำ (Value for Money)
1) กำรวิเครำะห์ต้นทุน ผลผลิต ผลลัพธ์ และควำมคุ้มค่ำของค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลประจำปี
2) กำรกำหนดแผนงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลซึ่งได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
ในสัดส่วนที่เหมำะสม
3) กำรวัดควำมคุ้มค่ำในเรื่องกำรฝึกอบรมข้ำรำชกำร
มีกำรนำเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกิจกรรมและกระบวนกำร HR
เพื่อปรับปรุงกำรบริหำรและกำรบริกำร (HR Automation)
กำรพัฒนำกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในเรื่องที่กำหนด เช่น
- กำรสื่อสำรภำยใน
- กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
- กำรควบคุมเวลำมำทำงำน-เลิกงำน
- กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
- ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร ฯลฯ
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มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปัจจัยที่ 9
การตีความ

กำรรักษำไว้ซึ่งผูซ้ ึ่งจำเป็นต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย พันธกิจ (Retention)
1) กำรปรับปรุงแก้ไขในเรื่องกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่ำงๆ ที่ยังเป็นประเด็นปัญหำ
ของส่วนรำชกำร ซึ่งมีผลต่อแรงจูงใจและขวัญกำลังใจของข้ำรำชกำร เช่น กำรให้
ค่ำตอบแทน ระบบกำรเลื่อนตำแหน่งกำรพัฒนำทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
มำตรกำรในกำรยกย่อง ชมเชยข้ำรำชกำรที่ดี ฯลฯ

ปัจจัยที่ 10
การตีความ

ควำมพึงพอใจของผูป้ ฏิบัติงำนต่อนโยบำย แผนงำน โครงกำร และมำตรกำรด้ำน HR
1) กำรสำรวจควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน
2) กำรวำงแผน ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำเรื่องหรือประเด็นกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลตำมผลกำรสำรวจที่วิเครำะห์แล้วเห็นควรปรับปรุงแก้ไข

ปัจจัยที่ 11

กำรสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรูแ้ ละพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มกี ำรแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ (Development and Knowledge Management)
1) กำรบริหำรจัดกำรควำมรูส้ ่วนรำชกำร
2) กำรพัฒนำข้ำรำชกำรโดยผู้บงั คับบัญชำโดยกำรวำงแผนพัฒนำบุคคล (IDP) กำร
พัฒนำบุคคลในงำน (OJT) และอื่นๆ อย่ำงเป็นระบบและทั่วถึง

การตีความ

ปัจจัยที่ 12

การตีความ

กำรมีระบบบริหำรผลงำน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลและควำมคุ้มค่ำ มีระบบหรือวิธีกำร ประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำนทีส่ ำมำรถ
จำแนกควำมแตกต่ำงและจัดลำดับผลกำรปฏิบัตงิ ำนของผู้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิผล
แผนปฏิบัติกำรบริหำรผลงำน ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. กำหนด และพัฒนำ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของกรม
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มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปัจจัยที่ 13
การตีความ

ปัจจัยที่ 14
การตีความ

รับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและผลของกำรตัดสินใจด้ำน HR ตลอดจนกำรดำเนินกำร
ด้ำนวินัย โดยคำนึงถึงหลักควำมสำมำรถและผลงำน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน
1) กำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมระบบคุณธรรม (เช่น กำร
เลื่อนตำแหน่งกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรเลื่อนเงินเดือน ระบบอุปถัมภ์
ในกรณีต่ำงๆ) และกำรปฏิบัติกำรแก้ไขให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
2) กำรกำหนดระเบียบและมำตรกำรในกำรพิจำรณำและดำเนินกำรในประเด็นปัญหำ
ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่ข้ำรำชกำรร้องเรียน
มีควำมโปร่งใสในทุกกระบวนกำรของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
1) กำรปรับปรุง พัฒนำ หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้ำรำชกำรให้โปร่งใส เป็นธรรม และเปิดเผยให้ข้ำรำชกำรทรำบ
อย่ำงทั่วถึง
2) กำรสร้ำงช่องทำงให้ข้ำรำชกำรเข้ำถึง รับฟังและร้องทุกข์เกี่ยวกับกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำนได้

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการทางานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
ปัจจัยที่ 15
การตีความ

ปัจจัยที่ 16
การตีความ
ปัจจัยที่ 17
การตีความ

ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ระบบงำน และบรรยำกำศ
ในกำรทำงำน
1) กำรพัฒนำปรับปรุงระบบงำนให้ง่ำย คล่องตัว
2) กำรพัฒนำและปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนตำมเหตุผลและควำมจำเป็น
ของส่วนรำชกำร
มีกำรจัดสวัสดิกำรและสิง่ อำนวยควำมสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิกำร ภำคบังคับตำม
กฎหมำย ซึ่งมีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับควำมต้องกำรและสภำพของหน่วยงำน
กำรปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรภำยในกรม
ส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงฝ่ำยบริหำรกับผู้ปฏิบัตงิ ำน และ ในระหว่ำงข้ำรำชกำร
และผูป้ ฏิบัติงำนด้วยกันเอง
1) กำรติดตำมประเมินผลและวิเครำะห์สภำพกำรณ์ด้ำนพนักงำนสัมพันธ์ของหน่วยงำน
2) กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพนักงำนสัมพันธ์ของหน่วยงำน
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ความเป็นมาของการทา HR Scorecard มาใช้ในกรมส่งเสริมสหกรณ์
จำกแนวคิดและกำรวำงกรอบมำตรฐำนควำมสำเร็จด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในรำชกำรพลเรือน
ดังกล่ำวข้ำงต้น ส่งผลให้ส่วนรำชกำรทุกส่วนต้องดำเนินกำรปรับปรุงระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลไปสู่
แนวทำงใหม่ซงึ่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบหมำยให้กองกำรเจ้ำหน้ำที่ เป็นผู้รบั ผิดชอบหลักเพื่อผลักดันเครือ่ งมือ
ในกำรบริหำรงำนบุคคลดังกล่ำวไปสูก่ ำรปฏิบัติจริงภำยในองค์กรตำมกระบวนกำรและแนวทำงทีส่ ำนักงำน ก.พ.
กำหนดไว้
การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1 (2552 - 2555)
1. กำรแต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อเป็นเจ้ำภำพรับผิดชอบกำรจัดทำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. กำรประชุมชี้แจงก่อนเริ่มกระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำสมรรถนะกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Scorecard) และขั้นตอนในกำรจัดทำแผน
กลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร และสัมมนำเพื่อระดมควำมคิดเห็น พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลประกอบกำร
จัดทำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยแบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้
3.1 วิเครำะห์และประเมินสถำนภำพปัจจุบันด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3.2 ประเมินสถำนภำพด้ำนบุคลำกรเพื่อกำหนดลักษณะของบุคลำกรที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องกำร
3.3 วิเครำะห์และประเมินสิ่งที่บุคลำกรในกรมส่งเสริมคำดหวังในระบบกำรบริหำรทรัพ ยำกรบุคคล
แต่ละมุมมอง
3.4 กำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์หลักของแผนกลยุทธ์ฯ
3.5 จัดทำแผนที่ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2552 – 2555
3.6 กำรกระจำยค่ำเป้ำหมำยกำหนดผูร้ ับผิดชอบ และจัดทำ HR Scorecard
3.7 กำรกำหนดแผนงำน/โครงกำรรองรับกลยุทธ์หลัก และจัดทำแผนปฏิบัติงำน
ผลสาเร็จของการดาเนินการในแต่ละปีของแผนกลยุทธ์ฯ ปี 2552-2555
ปี 2552
=
71.58%
ปี 2553
=
79.45%
ปี 2554
=
92.10%
ปี 2555
=
93.95%
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ปัญหาและอุปสรรคการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2552-2555
1. บุคลำกรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดทำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลทำให้แผน
กลยุทธ์ไม่มีประสิทธิภำพ
2. แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลบำงประเด็นยังไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของกรมฯ
3. ข้อมูลในกำรประเมินสถำนภำพด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลบำงประเด็นยังไม่ชัดเจน จึงต้อง
วิเครำะห์ข้อมูลสถำนภำพปัจจุบันด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ให้ตรงกับข้อมูลที่ได้รับมำกที่สุด
4. ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรมีจำกัด
5. กำรกำหนดขั้นตอนในกำรดำเนินงำนไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
6. กำรกำหนดตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงกำร
ขั้นตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2556 -2559
แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ตำมแนวทำง HR Scorecard
2. ดำเนินกำรประเมินสถำนภำพด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
- กำรประเมินโดยใช้แบบประเมิน
- กำรวิเครำะห์จุดแข็งจุดอ่อนของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
- กำรวิเครำะห์ควำมคำดหวังของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
3. กำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
- วิเครำะห์ทิศทำง นโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำรของส่วนรำชกำร
- กำหนดประเด็น ศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
4. กำหนดเป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัตงิ ำนของแต่
ละเป้ำประสงค์
- กำหนดเป้ำประสงค์
- กำหนดตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำน (KPIs) ค่ำพื้นฐำน (Baseline) และค่ำเป้ำหำยของตัวชี้วัด
5. จัดทำรำยละเอียดแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เสนอแผนกลยุทธ์ฯ ต่อฝ่ำยบริหำรและ
จัดทำแผนงำน/โครงกำรรองรับ
ปัญหาและอุปสรรคการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2556
1. โครงกำรที่ต้องดำเนินกำรในแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
2. ผลกระทบจำกปัจจัยภำยนอก เช่น อกพ.กระทรวง สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำคณะรัฐมนตรี
3. แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นกำรกำหนดไว้ล่วงหน้ำ 4 ปี ซึ่งบำงโครงกำรไม่สอดคล้อง
กับสถำนกำรในปัจจุบัน ทำให้ตอ้ งมีกำรปรับเปลี่ยนโครงกำรใหม่
4. กฎหมำย ระเบียบ ทีเ่ กี่ยวข้องมีกำรเปลี่ยนแปลง
5. ขำดกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรที่ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
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องค์ประกอบของ HR Scorecard แบ่งเป็น 4 ส่วน
1. มำตรฐำนควำมสำเร็จของระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล (Standard for Success)
2. ปัจจัยควำมสำเร็จ (Critical Succeed Factor)
3. มำตรวัดหรือตัวชี้วัดควำมสำเร็จ (Measures and Indicators)
4. ผลกำรดำเนินงำน (Resells)
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ประเมินผลภำพรวมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
2. วำงแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
3. นำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ไปปฏิบัติ
4. กำรติดตำมและรำยงำน
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