รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

**********************************************************************
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

กิจกรรม
1. การปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรา
ของสานักงานฯ

แผนการดาเนินงาน
• องค์กรสามารถกาหนดโครงสร้างใหม่
และปรับเปลีย่ น วิธีการทางานอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับองค์กร
• องค์กรสามารถจัดทาคาอธิบายลักษณะ
งาน (Job description) ตรงตาแหน่ง
งานแต่ละงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
(ไตรมาส)
1
2
3
4

งบประมาณที่ใช้
(บาท)
-

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการแต่งตั้งและจัดประชุม ดังนี้
1. คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาและบริ ห ารงาน
บุ ค คล ตามค าสั่ ง คณะกรรมการบริ ห ารการ
พัฒนาพิงคนคร ที่ 2/2564 ลงวันที่ 1 มีนาคม
พ.ศ.2564
2. คณะทางานพิจารณาความเหมาะสมของ
โครงสร้างและกรอบอัตรากาลัง ของสานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ตามคาสั่ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล
ที่ 3/2564 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564
3. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทดลองงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มนักบริหาร ตาม
คาสั่งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ที่8/2564 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2564

กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
(ไตรมาส)
1
2
3
4

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ผลการดาเนินงาน
4. คณะทางานทบทวนและปรับปรุง ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
ลงโทษทางวินัยของสานัก งานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) ตามคาสั่ง คณะอนุกรรมการ
พัฒ นาและบริ หารงานบุ ค คล ที่ 5/2564ลง
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2564
๕. คณะทางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานจ้าง
ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ส านั ก งานพั ฒ นาพิ ง คนคร
จานวน 30 ราย ตามคาสั่ง คณะอนุกรรมการ
พัฒนาและบริหารงานบุคคล ที่ 2/2564 ลง
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564

2.การปรั บ ปรุ ง ประกาศและการก าหนด
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน)

•การบริหารงานทรัพยากรบุคคลเป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามข้อกฎหมาย
•มี แ นวทางการปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนท าให้ เ กิ ด
ความรวดเร็วในการบริหารงาน

3.การจั ด ฝึ ก อบรมบุ ค ลากร และการจั ด ส่ ง •บุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ค วามรู้
บุคลากรของสานักงานพัฒนาพิงคนครฯ เข้ารับ ความสามารถที่ จ ะสามารถปฏิ บั ติ ง านได้
การอบรมในหลักสูตรต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

-

ด าเนิ น การทบทวนประกาศหลั ก เกณฑ์ ก าร
ก าหนดระดั บ และโครงสร้ า งเงิ น เดื อ นและ
ค่ า ต อบ แ ทนพิ เ ศษของผู้ ป ฏิ บั ติ งานของ
สานักงานประกาศเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
ดาเนินการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการเลื่ อนตาแหน่ งเจ้า หน้า ที่ข องส านั กงาน
ประกาศเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
อยู่ระหว่างดาเนินการร่าง เสนอ
คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล
อยู่ร ะหว่ างการชะลอการเข้าอบรม เนื่องจาก
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด
2019

กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน
•บุ ค ลากรมี ส มรรถนะในการปฏิ บั ติ ง าน
เพิ่มขึ้น
•สนั บ สนุ น ให้ สพค. เป็ น องค์ ก รที่ มี ขี ด
สมรรถนะสูง

ระยะเวลาดาเนินงาน
(ไตรมาส)
1
2
3
4

งบประมาณที่ใช้
(บาท)
21,060

64,389

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัย
ผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 100 คน
ผู้ปฏิบัติงาน สบง จานวน 24 ราย
ผู้ปฏิบัติงาน สชน. จานวน 76 ราย
(เนื่องจากคาสั่งจังหวัด ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม
เกิน ๕๐ คน)
รายการทีไ่ ด้ดาเนินการเข้าร่วมแล้ว ดังนี้
(1) อบรม หลักสูตร “เทคนิคในการปฏิบัตดิ ้าน
ควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสีย่ ง
แผนตรวจสอบภายในฯ" ระหว่างวันที่ 5-9 พ.ย.
2563 วงเงิน 16,126 บาท
(2) อบรม "การจัดทาเอกสารทางบัญชีและ
ภาษีเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าทีส่ รรพากร" วันที่ 22
ธ.ค.63 จานวน 1 วัน ณ โรงแรมอินเตอร์คอน
ติเนนตัล กทม. วงเงิน 11,466 บาท
(3) อบรม "การปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน
การเงินที่มีประสิทธิภาพ" วันที่ 21 -22 ธ.ค.
63 ณ โรงแรมจัสมิน กทม. วงเงิน 8,900 บาท
(๔) อบรมด้านบัญชีหลักสูตรข้อควรระวังในการ
ปิดบัญชีเพื่อจัดทางบการเงินให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานการบัญชีและการนาส่งงบการเงิน
วันที่ 23-25 ก.พ. 64 วงเงิน 8,379 บาท

กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน

4. การสรรหาบุคลากรในกรอบโครงสร้างตาม หน่ว ยงานในสังกัด สพค. มีบุ คลากรเพีย ง
ต าแหน่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ พอที่ จ ะ ด าเ นิ น งา นให้ เป็ นไป อย่ า งมี
กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ประสิทธิภาพมากขึ้น

5. การจัดทาตัวชี้วัดและการถ่ายทอดตัวชี้วัด •มี เ ป้ า หมายและผลลั พ ธ์ ที่ ชั ด เจนในการ
ระดับบุคคล (KPI)
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ข อง
บุคลากร
•กระบวนการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ประจ าปี ข องบุ ค ลากรเป็ น ไปอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
•ส่งผลให้เกิดผลงานของ สพค. ที่บรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนด

ระยะเวลาดาเนินงาน
(ไตรมาส)
1
2
3
4

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ผลการดาเนินงาน
(๕)อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินสาหรับบุคลากร
ภาครัฐ รุ่นที่ 2 วันที่ 20-21 มี.ค. 64วงเงิน
19,500 บาท
๑.แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน ตามคาสั่งคณะกรรมการบริ หาร
การพัฒ นาพิ งคนคร ที่ 7/2564 ลงวัน ที่ 23
กรกฎาคม พ.ศ. 2564
๒ . ด า เ นิ น ก า ร บ ร ร จุ แ ต่ ง ตั้ ง แ ล้ ว เ ส ร็ จ
จานวน ๑๑ ราย
๓.ด าเนิ น การเลื่ อ นต าแหน่ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
แล้วเสร็จ จานวน ๑๕ ราย
๔.ดาเนิ นการปรับย้ายผู้ปฏิบัติ งาน จ านวน ๑
ราย
๕.อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การสรรหาและคั ด เลื อ ก
จานวน ๑๒ ราย
๑.มีตัวชี้วัดขององค์กรแล้ว
๒.เตรียมถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับผู้อานวยการ
สู่ระดับผู้อานวยการฝ่าย ระดับหัวหน้างานและ
ระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน

6. การจัดทาและจัดเก็บข้อมูลด้านบุคลากรให้ สพค. มีข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่ครบถ้ว น
เป็นระบบ
ถูกต้อง ตรวจสอบได้

7 . ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร แ ล ะ
ประชาสั ม พั น ธ์ ท างภายในส านั ก งานพั ฒ นา
พิ ง คนครฯ เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานด้ า น
บุคลากร

•บุ ค ลากรในองค์ ก รได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และทัน
ต่อเหตุการณ์
•เกิดความเข้าใจที่ดีในองค์กร
•เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
(ไตรมาส)
1
2
3
4

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ผลการดาเนินงาน
๑.ด าเนิ น การจั ด ท าสั ญ ญาจ้ า งเจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
ลูกจ้าง จานวน 162 ราย
๒.เตรียมการปรับปรุงข้อมูลประวัติบุคคลากร
และแฟ้มประวัติ
๓.ด าเนิ น การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ค่ า ใช้ จ่ า ยตาม
ประเภทและหน่วยงานเป็นรายเดือน
๔.ดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ และจัดทา
รายงานการสแกนนิ้วเพื่อตรวจสอบการลงเวลา
ปฏิบัติงาน
๑.ทาการประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือเวียน
๒.ทาการประชาสัมพันธ์ผ่าน application

ภาคผนวก
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

**********************************************************************
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แผนบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)
และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
1.หลักการและเหตุผล
ด้ว ยส านั ก งานพัฒ นาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้ มีการประเมิน ผลองค์ก ารมหาชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยในองค์ประกอบที่ 4 : การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
มีตัวชี้วัดเรื่อง “การบริหารทรัพยากรบุคคล” ซึ่งมีประเด็นการประเมิน คือ คณะกรรมการกากับให้องค์การ
มหาชนจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาวและจัดทาแผนปฎิบัติการด้านการบริหารทรัพยากร
บุ คคลประจ าปี พร้ อ มรายงานผลการดาเนิ นงานด้านบริ ห ารงานบุค คลให้ คณะกรรมการพิจ ารณาและให้
ข้อเสนอแนะ
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาวและ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สานักงานพัฒนาพิงคนครฯ โดยในการจัดทาแผนได้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสานักงานฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ เป้าหมายในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมให้เป็น
องค์กรทีม่ ีการทางานอย่างเป็นระบบ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
2. เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานพัฒนาพิงคนครฯ เป็นไปอย่างมีระบบ
3. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดในการประเมินผลองค์การมหาชน
3. ระยะเวลาดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว กาหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
แผนการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

4. แผนบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)
ลาดับ

กิจกรรม/เป้าหมาย

1.

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1 การปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตราของสานักงานฯ
1.2. การปรับปรุงประกาศและการกาหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
1.3. การสรรหาบุคลากรในกรอบโครงสร้างตามตาแหน่งที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
1.4. การจัดทาตัวชี้วัดและการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคล (KPI)
1.5. การจัดทาและจัดเก็บข้อมูลด้านบุคลากรให้เป็นระบบ
1.6 โครงสร้างการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน
1.7 การจ้างงานและบรรจุเจ้าหน้าที่
1.8 การบริหารผลการปฎิบัตงิ าน
1.9. การบริหารค่าตอบแทน
1.10.สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.1 การจัดฝึกอบรมบุคลากร และการจัดส่งบุคลากรของสานักงานพัฒนาพิงคนครฯ เข้า
รับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ
2.2 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะทักษะทางวิชาชีพและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path)
2.3 พัฒนาบุคลากรตามองค์ความรู้รายกลยุทธ์ โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการ
ปฎิบัติ

2.

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566

























































หมายเหตุ

ลาดับ

3.

กิจกรรม/เป้าหมาย
2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
2.5 การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
2.6 การปรับกระบวนการทางานของแต่ละส่วนงานเพื่อให้การทางานมีความคล่องตัวมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
2.7 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
3.1 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี เพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ
สามารถกระตุ้นให้บุคลากรทุ่มเทในการปฎิบัตงิ าน มีความรักและความผูกพันกับองค์กร
3.2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ทางภายในสานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
เกี่ยวกับการดาเนินงานด้านบุคลากร

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566



























หมายเหตุ

5. แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
• องค์กรสามารถกาหนดโครงสร้าง
ใหม่ และปรับเปลีย่ น วิธีการทางาน
อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
องค์กร
• องค์กรสามารถจัดทาคาอธิบาย
ลักษณะงาน (Job description)
ตรงตาแหน่งงานแต่ละงาน

1.การปรับปรุงโครงสร้างและ
กรอบอัตราของสานักงานฯ

ทบทวนโครงสร้างและภาระกิจ
ทบทวนหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามตาแหน่ง
(Job description)

2.การปรับปรุงประกาศและการ
กาหนดหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน)

การจัดทาหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ • การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
บริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2556 ให้ครบถ้วน
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามข้อ
ทบทวนเรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดระดับและ
กฎหมาย
โครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของ
• มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนทาให้
ผู้ปฏิบัติงานของสานักงาน ตามข้อบังคับบริหาร
เกิดความรวดเร็วในการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2556 ข้อที่ 15
จัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนตาแหน่งของ
ผู้ปฏิบัติงานของสานักงาน
จัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นใบลา ตามข้อบังคับ
บริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2556 ข้อที่ 38
จัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สวัสดิการผูป้ ฏิบัติงานเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
อย่างถูกต้อง ตามข้อบังคับบริหารทรัพยากรบุคคล
พ.ศ. 2556 ข้อที่ 3๙

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณที่ใช้
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(บาท)

กิจกรรม

เป้าหมาย

3.การจัดฝึกอบรมบุคลากร และ 3.1 อบรมด้านความปลอดภัยในการทางาน
การจัดส่งบุคลากรของสานักงาน (1) หลักสูตรการอบรมความปลอดภัยในการทางาน
พัฒนาพิงคนครฯ เข้ารับการ
(1.1) การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
อบรมในหลักสูตรต่างๆ
ทางาน (ระดับบริหาร)
(1.2) การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทางาน (ระดับหัวหน้างาน)
(1.3) การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ระดับเทคนิคขั้นสูง
(1.4) การอบรมอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
(2) หลักสูตรการซ้อมแผนอัคคีภยั และแผ่นดินไหว
ประกอบด้วย
 การดับเพลิงเบื้องต้น
 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ CPR
 อบรมอพยพเคลื่อนย้ายสัตว์เนื่องจาก
อัคคีภัย ไฟป่า หรือแผ่นดินไหว
3.2 อบรมการปฎิบัติงานสาหรับผู้ปฎิบัติงาน ได้แก่
ด้านบัญชี การเงิน พัสดุ บริหารงานทั่วไป และการ
ตรวจสอบภายใน
4. การสรรหาบุคลากรในกรอบ 4.1 ดาเนินการสรรหาผู้ปฏิบตั ิงานกลุ่มนักบริหาร
จานวน 2 อัตรา ประกอบด้วย
โครงสร้างตามตาแหน่งที่ได้รับ
 รองผู้อานวยการสานักงานพัฒนา
ความเห็นชอบจากคณะ
พิงคนครและผู้อานวยการสานักเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
กรรมการบริหารการพัฒนา
(ระดับบริหาร) จานวน 1 อัตรา
พิงคนคร
 รองผู้อานวยการสานักงานพัฒนา
พิงคนครและผู้อานวยการสานักบริหารงานกลาง
(ระดับบริหาร) จานวน 1 อัตรา

ผลลัพธ์
• บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
• บุคลากรมีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
• สนับสนุนให้ สพค. เป็นองค์กรที่มี
ขีดสมรรถนะสูง

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณที่ใช้
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(บาท)
163,500

236,500
หน่วยงานในสังกัด สพค. มีบุคลากร
เพียงพอที่จะดาเนินงานให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กิจกรรม

เป้าหมาย
4.2 การสรรหาผู้ปฏิบตั ิงานกลุ่มเจ้าหน้าที่ จานวน
26 อัตรา ประกอบด้วย
ประจาสานักบริหารงานกลาง
1) หัวหน้างานการเงิน (ระดับสูง)
จานวน 1 อัตรา
2) หัวหน้างานบัญชี (ระดับสูง)
จานวน 1 อัตรา
3) หัวหน้างานกฏหมาย (ระดับสูง)
จานวน 1 อัตรา
4) หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
(ระดับสูง) จานวน 1 อัตรา
5) หัวหน้างานพัสดุ (ระดับสูง)
จานวน 1 อัตรา
6) เจ้าหน้าที่พัสดุ (ระดับต้น) จานวน 2 อัตรา
7) ผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(ระดับอาวุโส) จานวน 1 อัตรา
8) เจ้าหน้าที่บัญชี (ระดับต้น) จานวน 1 อัตรา
9) ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและแผนงาน
(ระดับอาวุโส) จานวน 1 อัตรา
10) เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล
(ระดับต้น) จานวน 2 อัตรา
11) ผู้อานวยการฝ่ายกฎหมาย (ระดับอาวุโส)
จานวน 1 อัตรา
12) นักกฎหมาย (ระดับกลาง) จานวน 1 อัตรา
13) นักกฎหมาย (ระดับต้น) จานวน 1 อัตรา
14) เจ้าหน้าที่พัสดุ (ระดับต้น) จานวน 1 อัตรา

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณที่ใช้
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(บาท)

กิจกรรม

เป้าหมาย
15) เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
(ระดับต้น)จานวน 1 อัตรา
16) ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับอาวุโส)
จานวน 1 อัตรา
17) หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ (ระดับสูง)
จานวน 1 อัตรา
ประจาสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดังนี้
1) หัวหน้ากลุ่มงานภูมิทัศน์และจัดการ
สิ่งแวดล้อม (ระดับสูง) จานวน 1 อัตรา
2) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารรักษาความ
ปลอดภัย ความสะอาดและจราจร
(ระดับสูง) จานวน 1 อัตรา
3) หัวหน้างานอนุรักษ์และวิจยั (ระดับสูง)
จานวน 1 อัตรา
4) ผู้อานวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบารุง
(ระดับอาวุโส) จานวน 1 อัตรา
5) ผู้อานวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
(ระดับอาวุโส) จานวน 1 อัตรา
6) ผู้อานวยการฝ่ายการตลาด (ระดับอาวุโส)
จานวน 1 อัตรา
4.4 สานักตรวจสอบภายใน ดังนี้
1) ผู้อานวยการสานักตรวจสอบภายใน
(ระดับอาวุโส) จานวน 1 อัตรา
4.5 ปรับย้าย/เลื่อนตาแหน่งผูป้ ฎิบัติงานภายใน
หน่วยงาน

ผลลัพธ์

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณที่ใช้
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(บาท)

กิจกรรม

เป้าหมาย

5. การจัดทาตัวชี้วัดและการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคล
(KPI)

• กาหนดตัวชี้วัดของผู้ปฏิบตั ิงานครบถ้วนทุก
ตาแหน่ง
• มีการกาหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้าหนัก และ
เกณฑ์การให้คะแนน ในแต่ละตาแหน่ง

6. การจัดทาและจัดเก็บข้อมูล
ด้านบุคลากรให้เป็นระบบ

• ข้อมูลประวัติบุคลากร
• สัญญาจ้างและคาสั่งจ้างผู้ปฏิบัติงาน
• ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
• ข้อมูลการลาของผู้ปฏิบตั ิงาน
ข้อมูล กฎ ระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑ์
ข้อมูลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ
ข้อมูลการฝึกอบรมในองค์กร
ข้อมูลขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้านบุคลากร

7. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และประชาสัมพันธ์ทางภายใน
สานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
เกี่ยวกับการดาเนินงานด้าน
บุคลากร

ผลลัพธ์
• มีเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ชัดเจนใน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ประจาปีของบุคลากร
• กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจาปีของบุคลากร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ส่งผลให้เกิดผลงานของ สพค.
ที่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
สพค. มีข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่
ครบถ้วน ถูกต้อง ตรวจสอบได้

• บุคลากรในองค์กรได้รบั ทราบข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และทันต่อเหตุการณ์
• เกิดความเข้าใจที่ดีในองค์กร
• เกิดความรวดเร็วในการปฏิบตั ิงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณที่ใช้
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(บาท)

