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แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องคก์ารมหาชน) 
 

 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 ของส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ได้จัดท ำขึ้นโดยพิจำรณำจำกแนวทำงของแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคลใน
ระยะยำว (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2566) ร่วมกับแผนปฏิบัติกำรของปี พ.ศ.2565 ที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว
บำงส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยจะน ำมำก ำหนดเป็นแผนปฏิบัติกำรต่อเนื่องส ำหรับปี พ.ศ.2566  
ไว้ด้วยเพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จภำยในปีนี้ ซึ่งประกอบด้วย 7 แผนหลัก ได้แก่ 

๑. ปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล ของ 
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 

๒. ทบทวนโครงสร้ำงและกรอบอัตรำ รวมทั้ง ใบก ำหนดลักษณะงำน (Job Description) 
๓. ทบทวนหลักเกณฑ์เรื่องกำรสรรหำและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงำน 
๔. จัดท ำหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๕. ทบทวนหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี (ระดับผู้บริหำรและปฏิบัติกำร) 
๖. ปรับปรุงระบบกำรบันทึกเวลำเข้ำออก ประมวลผลเวลำท ำงำน และ จัดท ำระบบบัญชีเงินเดือน 

(Payroll) ผ่ำนระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 
๗. กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และผูกพันภำยในองค์กร 

 
 โดยสรุปแล้ว แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566  

ประกอบด้วย 7 แผนหลัก ซึ่งจะครอบคลุมภำรกิจและจะช่วยเสริมระบบและแนวทำงปฏิบัติงำนของฝ่ำย
บริหำรทรัพยำกรบุคคล ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ให้มีควำมสมบูรณ์มำกขึ้นและจะช่วย
ลดปัญหำซึ่งเดิมเคยมีในทำงปฏิบัติให้น้อยลง อีกทั้ง ในส่วนของกำรปรับโครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง ได้จัดท ำ
โดยพิจำรณำไปถึงแนวทำงปฏิบัติ ในอนำคตหลังกำรยุบเลิกองค์กรของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร  
(องค์กำรมหำชน) และหำกได้รับอนุมัติให้จัดตั้งองค์กรมหำชนขึ้นใหม่ ก็สำมำรถใช้แผนงำนดังกล่ำว  
 เพ่ือน ำไปใช้กับองค์กรที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ดังกล่ำวได้โดยที่จะสำมำรถปรับลดขนำดด้ำนอัตรำก ำลังเพ่ือให้
เหมำะสมกับสถำนะด้ำนรำยได้ขององค์กร และมีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่เกินร้อยละ 30  
ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีได้อีกด้วย 

 
 



๒ 

 

1. ปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล ของ ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

 
วัตถุประสงค์  

1 เพ่ือทบทวนข้อบังคับส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ว่ำด้วย กำรพัฒนำและ
บริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยปรับปรุงรูปแบบให้สอดคล้องกับแนวทำงท่ี กพร. ก ำหนด 

๒ เพ่ือจัดท ำหลักเกณฑ์ต่ำงๆที่ปัจจุบันยังขำดหรือยังไม่ครบถ้วน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
3 เพ่ือปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมรำยละเอียดของหลักเกณฑ์เดิมที่อำจมีปัญหำ หรือ ไม่ชัดเจน ในทำง

ปฏิบัติ เพื่อให้มีควำมชัดเจนในทำงปฏิบัติมำกขึ้น 
 

เหตุผลและความจ าเป็น 
เนื่องจำกข้อบังคับดังกล่ำวข้ำงต้นบำงส่วน ยังขำดควำมชัดเจนในรำยละเอียดบำงประกำร ท ำให้เกิด

ปัญหำด้ำนแนวทำงปฏิบัติ โดยปัญหำส่วนหนึ่งเกิดจำกบำงหัวข้อที่ มีข้อก ำหนดเพ่ิมเติมไว้ด้วยว่ำ " ทั้งนี้ตำม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด" แต่ในทำงปฏิบัติมีบำงหัวข้อที่ยังไม่มีกำรประกำศหลักเกณฑ์
ดังกล่ำวไว้ด้วย จึงจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรจัดท ำหลักเกณฑ์ในส่วนที่ยังขำดอยู่ เ พ่ือเสนอขออนุมัติต่อ
คณะกรรมกำร เพ่ือควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำนต่อไป 

 
แนวทางการด าเนินการ 

 ตรวจสอบข้อบังคับที่ยังไม่ได้จัดท ำหรือจัดท ำแล้วแต่ยังขำดรำยละเอียด ของหลักเกณฑ์ในทำงปฏิบัติ
และอำจก่อให้เกิดควำมสับสนในทำงปฏิบัติ 

  รวบรวมปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติที่ผ่ำนมำ 

 ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนมำกข้ึน 

 น ำเสนอผู้บริหำรและคณะอนุกรรมกำรพัฒนำและบริหำรบุคคล เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและให้
ข้อเสนอแนะ 

 น ำเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรด้ำนบริหำรเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ  
เพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และอนุมัติให้ถือปฏิบัติต่อไป 

 มีกำรจัดอบรมผู้ปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจใน ระเบียบ และประกำศต่ำงๆ 
 

เป้าหมาย 

 สำมำรถด ำเนินกำร ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไข ระเบียบ และ ประกำศต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อบังคับ สพค.ว่ำด้วยกำรพัฒนำและบริหำรงำนบุคคล พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีระดับควำมส ำเร็จโดย
ภำพรวม ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ ๘o 

 สำมำรถน ำข้อบังคับท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่ำว เพ่ือน ำไปใช้กับองค์กำรมหำชนที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ได้ 



๓ 

 

 
ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 

 มีกำรออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ และ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล 
สพค.ที่ปรับปรุงให้เหมำะสมและสอดคล้องกับปัจจุบัน 

 มีกำรจัดอบรมเพ่ือให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่ำว ให้แก่พนักงำนครบถ้วน
ทุกระดับ 

 ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 

แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) 
 

 
ล ำดับ กำรด ำเนินกำร 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 
ปี65 Q1/66 Q2/66 Q3/66 Q4/66 

1 
ตรวจสอบข้อบังคับที่ยังขำด
รำยละเอียดของหลักเกณฑ์
ในทำงปฏิบัติ 

                 

2 
รวบรวมปัญหำที่เกิดขึ้นจำก
กำรปฏิบัติที่ผ่ำนมำ 

                 

 

3 
ก ำหนดแนวทำงปฏิบั ติ ที่
ชัดเจนมำกข้ึน 

                 

4 

น ำ เ ส น อ ผู้ บ ริ ห ำ ร แ ล ะ
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำและ
บริหำรบุคคล เพ่ือพิจำรณำ
ให้ คว ำม เห็ นชอบ และให้
ข้อเสนอแนะ 

                 

5 
น ำเสนอต่อคณะอนุกรรมกำร
ด้ำนบริหำรเพ่ือพิจำรณำให้
ค ว ำ ม เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ ใ ห้
ข้อเสนอแนะ 

                 

6 จัดอบรมพนักงำนทุกระดับ
เพ่ือให้รับทรำบ                  

7 น ำ ไปประกำศ ใช้ และถื อ
ปฏิบัติ                  

 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

2. ทบทวนโครงสร้างและกรอบอัตรา รวมทั้ง ใบก าหนดลักษณะงาน (Job Description) 
 

วัตถุประสงค์  

 เพ่ือทบทวนและศึกษำหำแนวทำงในกำรก ำหนดโครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลังด้ำนบุคลำกรให้สอดคล้องกับ
ปริมำณงำนและควำมจ ำเป็นของแต่ละหน่วยงำน และเหมำะสมกับงบประมำณด้ำนบุคลำกรประจ ำปีของ
องค์กร โดย วิเครำะห์จำกข้อมูลในใบก ำหนดลักษณะงำน (Job Description)  และ ขั้นตอนในกำรท ำงำน 
(Work Flow) ของงำนในแต่ละหน่วยงำน 

 

เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจำกปัจจุบัน ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) มีสัดส่วนของ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร .สูงเกินกว่ำร้อยละ 30 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร ซึ่งมีควำมเห็นจำก
ส ำนักงำน กพร, ให้เร่งแก้ไขปัญหำดังกล่ำว  ประกอบกับ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรยุบส ำนักงำน สพค. เพ่ือ
พิจำรณำทำงเลือกที่อำจจะได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติให้จัดตั้งองค์กำรมหำชนขึ้นใหม่เพ่ือท ำกำรบริหำรจัดกำร 
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี แทนกำรโอนกิจกำรไปสังกัดองค์กำรสวนสัตว์  โดยส ำนักงำน สพค.จะต้องจัดท ำแผนกำร
จัดตั้งองค์กำรมหำชนใหม่ ที่จะต้องแสดงถึงควำมพร้อมที่จะสำมำรถบริหำรจัดกำรเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี โดย
สำมำรถลดภำระด้ำนกำรพ่ึงพำงบประมำณสนับสนุนจำกภำครัฐ รวมทั้งมีแผนกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรและ
อัตรำก ำลังด้ำนบุคลำกร เพ่ือให้มีปริมำณที่เหมำะสมและมีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรในแต่ละปี ไม่สูงเกิน
กว่ำร้อยละ 30 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี กำรจัดท ำแผนงำนในครั้งนี้จึงเป็นกำรเตรียมพร้อมเพ่ือ
รองรับขั้นตอนดังกล่ำวในอนำคต 

แนวทางการด าเนินงาน 
- ทบทวนใบก ำหนดลักษณะงำน (Job Description) ของหน่วยงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้ครบถ้วนและเป็น

ปัจจุบัน 
- ก ำหนดให้แต่ละหน่วยงำน จัดท ำรำยละเอียดของขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Work Flow) โดยให้

ครอบคลุมงำนทั้งหมดท่ีปัจจุบันปฏิบัติหน้ำที่โดย เจ้ำหน้ำที่  ลูกจ้ำง  และ งำนจ้ำงเหมำ 
- น ำข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้น มำวิเครำะห์หำจ ำนวนอัตรำก ำลังที่เหมำะสมกับปริมำณงำนของแต่ละ

หน่วยงำน โดยอำจว่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรวิเครำะห์อัตรำก ำลังจำกภำยนอกมำช่วยให้ควำมเห็น 
- น ำผลกำรวิเครำะห์มำพิจำรณำปรับโครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง เพื่อให้เหมำะสมกับองค์กรที่จะจัดตั้งขึ้น

ใหม่ในอนำคต 
- พิจำรณำก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงที่เหมำะสมกับแต่ละต ำแหน่งของโครงสร้ำงและอัตรำก ำลังขององค์กร

ใหม่ดังกล่ำว เพ่ือน ำไปวิเครำะห์และก ำหนดงบประมำณด้ำนบุคลำกรที่เหมำะสมต่อไป 
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เป้าหมาย 
- สำมำรถด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เพ่ือที่จะสำมำรถบังคับใช้ได้ตั้งแต่

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป หรือ เมื่อได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติให้จัดตั้งองค์กำรมหำชนขึ้น
ใหม่ 

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
- มีกำรจัดท ำ ใบก ำหนดลักษณะงำน (Job Description) และ รำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน 

 (Work Flow) ครบ ถ้วนทุกหน่วยงำน ภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2566 
- มีผลกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงองค์กรและอัตรำก ำลังที่เหมำะสม รวมทั้ง มีกำรก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงใหม่ 

ที่สอดคล้อง กับอัตรำก ำลังดังกล่ำว และ มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร ไม่เกินกว่ำร้อยละ 30 ของ
งบประมำณรำยจ่ำยของ   ปีงบ ประมำณ พ.ศ.2566 ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2566 

- สำมำรถน ำเสนอโครงสร้ำงองค์กรและอัตรำก ำลังที่ปรับปรุงใหม่ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับผลกำร
วิเครำะห์ดังกล่ำว ต่อคณะกรรมกำรบริหำร เพ่ือด ำเนินกำรพิจำรณำ ภำยในไตรมำสที่ 4 ของ
ปีงบประมำณ พ.ศ.2566 เพ่ือที่จะสำมำรถบังคับใช้ได้ภำยในต้นปีงบประมำณ พ.ศ.2567 หรือ เมื่อ
ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งองค์กำรมหำชนใหม่ 
 

แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) 

ที ่ กำรด ำเนินกำร  Q1/66 Q2/66 Q3/66 Q4/66 

1 ทบทวนใบก ำหนดลักษณะงำน (Job Description) ของหน่วยงำน           
 

  
 

  
 

    

  ต่ำง ๆ เพื่อให้ครบถ้วนและเป็นปจัจุบัน           
 

  
 

  
 

    

2 
จัดท ำรำยละเอียดของขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Work Flow) ของทุก                         

หน่วยงำนให้ครบถ้วน โดยครอบคลุมเจำ้หน้ำท่ี ลูกจ้ำง และจ้ำงเหมำ                         

3 
น ำข้อมลูดงักลำ่วข้ำงต้นมำวิเครำะห์หำจ ำนวนอตัรำก ำลงัที่
เหมำะสม                         

4 น ำผลกำรวิเครำะหม์ำพิจำรณำปรบัโครงสร้ำงองค์กรและอตัรำก ำลัง                         

5 พิจำรณำก ำหนดอตัรำคำ่จ้ำงที่เหมำะสม                         

6 น ำเสนอคณะอนุกรรมกำรด้ำนบรหิำรทรัพยำกรบุคคล/อนุกรรมกำร                         

  ด้ำนบริหำร และคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ       
 

  
 

  
 

  
 

    

7 ประกำศบังคับใช้                         
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๓. ทบทวนหลกัเกณฑ์เร่ืองการสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์  

1 เพ่ือทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงำนให้มีควำมชัดเจนและสอดคล้อง
กับแนวทำงปฏิบัติมำกข้ึน 

2 เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรสรรหำและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป็นไปอย่ำง
มีระบบและมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจำกเดิมแม้ว่ำส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) จะมีกำรสรรหำ
บุคลำกรมำแล้วหลำยครั้งต่อเนื่องตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ  แต่จำกกำรที่ยังขำดแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนใน
รำยละเอียดบำงประกำร จึงท ำให้เกิดปัญหำด้ำนกำรปฏิบัติที่บำงครั้งไม่ได้เป็นไปตำมมำตรฐำนเดียวกัน  เช่น 
กรณีศึกษำจำกกำรประกำศสรรหำผู้ปฏิบัติงำนบำงต ำแหน่งโดยไม่ได้ระบุไว้ให้ชัดเจนในกำรประกำศดังกล่ำว
ว่ำ ให้สิทธิพนักงำนปัจจุบันที่จะสมัครเข้ำร่วมกำรสรรหำดังกล่ำวด้วยหรือไม่ และต้องปฏิบัติอย่ำงไร  จึงท ำให้
เกิดปัญหำในทำงปฏิบัติเมื่อพนักงำนปัจจุบันได้รับกำรพิจำณำคัดเลือก ในประเด็นที่ว่ำ จ ำเป็นจะต้องลำออก
จำกสภำพกำรเป็นพนักงำนเดิมก่อนหรือไม่/อย่ำงไร เป็นต้น  ดังนั้น เพ่ือป้องกันกำรเกิดปัญหำดังกล่ำวซ้ ำซ้อน
ขึ้นอีก ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลจึงน ำประเด็นในเรื่องนี้มำเพ่ือเป็นกรณีศึกษำและน ำมำปรับปรุงระบบกำร
สรรหำและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนมำกขึ้น 

เป้าหมาย 
- เพ่ิมควำมชัดเจนในหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่ำง ๆ ของกำรสรรหำและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงำน 

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
 -  สำมำรถด ำเนินกำร สรรหำ และ คัดเลือก ผู้ปฏิบัติงำนได้ครบถ้วนตำมอัตรำกำรสรรหำที่ได้รับอนุมัติ และ
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) 

ที ่ การด าเนินการ Q1/66 Q2/66 Q3/66 Q4/66 

1 รวบรวมปญัหำที่เกี่ยวข้องจำกกำรปฏิบ้ติที่ผ่ำนมำ                         

2 ก ำหนดแนวทำงแก้ไข และรำยละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเพ่ิมควำมชัดเจนในทำงปฏิบัติ     
 

    
 

  
 

        

3 น ำชุดร่ำงของประกำศ/ค ำสั่งที่แกไ้ขดังกล่ำว เพื่อให้ฝ่ำยกฎหมำยใหค้วำมเห็น                         

4 
น ำเสนอผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ และเสนอคณะกรรมกำรท่ีเก่ียวข้องตำม
ขัน้ตอน 

                        

5 ประกำศบังคับใช้ค ำสั่ง/ข้อบังคับใหม่ดังกล่ำว                         
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๔. จัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในระยะยำว โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติที่
ชัดเจนมำกข้ึน  

เหตุผลและความจ าเป็น เนื่องจำกปัจจุบันแต่ละหน่วยงำนยังไม่มีกำรก ำหนดแผนงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
ในสังกัดไว้ล่วงหน้ำในลักษณะของแผนระยะยำว โดยในทำงปฏิบัติจะเป็นเพียงกำรพิจำรณำแต่ละครั้งเมื่อใกล้
สิ้นปีงบประมำณ เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมำณส ำหรับกำรฝึกอบรมบุคลำกรภำยใต้สังกัดกำรบังคับบัญชำใน
ปีงบประมำณถัดไป  จึงท ำให้ขำดประสิทธิ ภำพและประสิทธิผลเท่ำท่ีควร 

แนวทางการด าเนินงาน 
- ก ำหนดให้แต่ละหน่วยงำนต้องจัดท ำแผนกำรพัฒนำบุคลำกรภำยใต้สังกัด โดยมีระยะเวลำตั้งแต่ 3 ปี

ขึ้นไป และครอบคลุมไปถึงพนักงำนทุกระดับอย่ำงทั่วถึง 
- ให้แต่ละหน่วยงำน ไปศึกษำข้อมูลรำยละเอียดของหัวข้อ สถำนที่ งบประมำณ และช่วงเวลำที่

เหมำะสมในกำรจัดอบรมส ำหรับแต่ละหน่วยงำน น ำเสนอผ่ำนฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อ
รวบรวมและน ำเสนอผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำอนุมัติในหลักกำร 

- ก ำหนดให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล เป็นผู้รวบรวมแผนงำนกำรฝึกอบรมของหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในกำรเสนอขออนุมัติงบประมำณประจ ำปีต่อไป 

เป้าหมาย 

- สำมำรถควบคุมและติดตำมให้หน่วยงำนต่ำง ๆ น ำส่งแผนกำรพัฒนำบุคลำกรภำยใต้สังกัด โดยมี
ระยะเวลำล่วงหน้ำ 3 ปีขึ้นไป 

- สำมำรถรวบรวมและจัดท ำแผนกำรพัฒนำบุคลำกร ของ ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
3 ปีล่วงหน้ำ 

- สำมำรถประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ และคณะวิทยำกรจำกทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร เพื่อให้
มีกำรจัดอบรมได้ครบถ้วนตำมแผนงำนแต่ละปี 

 

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด  
- มีกำรจัดให้มีกำรฝึกอบรมได้ครบถ้วนตำมแผนกำรอบรมในแต่ละปีงบประมำณ โดยมีจ ำนวนผู้เข้ำรับ

กำรอบรมครบจ ำนวนตำมแผนงำน 
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แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) 

ที ่ กำรด ำเนินกำร Q1/66 Q2/66 Q3/66 Q4/66 

1 
ก ำหนดให้แตล่ะหน่วยงำนจดัท ำแผนกำรอบรมพนักงำนในสังกดั ส ำหรับ
ระยะเวลำอีก 3 ปีล่วงหน้ำ 

    
 

    
 

  
 

  
 

    

2 
รวบรวมแผนกำรฝึกอบรมของทุกแผนกเพื่อจัดท ำเป็นแผนกำรฝึกอบรม                         

ขององค์กร โดยมีระยะเวลำล่วงหน้ำ 3 ปี                         

3 ประสำนงำนกบัวิทยำกรหรือสถำบนักำรจดัอบรมเพื่อจดัให้มีกำร                         

  อบรมตำมหลักสูตรที่แต่ละหน่วยงำนต้องกำรภำยใต้ระยะเวลำที่ก ำหนด                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

๕.  ทบทวนหลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี (ระดับผู้บริหารและปฏิบัติการ) 

 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติในกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีที่ชัดเจนมำกขึ้น  

เหตุผลและความจ าเป็น เนื่องจำกปัจจุบันส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ยังไม่ได้น ำระบบ KPI 
(Key Performance Indicator) มำใช้ร่วมในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี โดยมีเพียงกำรใช้วิธีกำร
ประเมินผลตำมรูปแบบเดิม ซึ่งมีปัญหำในทำงปฏิบัติจำกแบบฟอร์มกำรประเมินที่อำจได้ผลกำรประเมินที่ยัง
ไม่ได้มำตรฐำนเพียงพอ เพรำะข้ึน อยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำโดยขำดตัวชี้วัด 

แนวทางการด าเนินงาน 
- ก ำหนดตัวชี้วัดในกำรปฏิบัติงำนของแต่ละหน่วยงำนในองค์กร เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรเริ่มต้น

ในกำรน ำระบบกำรประเมินผลแบบ KPI มำถือปฏิบัติในองค์กร 
- ว่ำจ้ำง ที่ปรึกษำ/ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนระบบ KPI เพ่ือให้ควำมเห็น และจัดท ำระบบกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำน 
- น ำเสนอผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติในหลักกำร 
- น ำเสนอคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล/คณะอนุกรรมกำรด้ำนบริหำร และ

คณะกรรมกำรบริหำร เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติตำมข้ันตอน 
- ประกำศใช้ระบบกำรประเมินผลแบบ KPI อย่ำงเป็นทำงกำร 

เป้าหมาย 
- สำมำรถพัฒนำและน ำระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแบบ KPI มำทดลองใช้ภำยในครึ่งหลังของ

ปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด  
- มีระบบกำรประเมินผลแบบ KPI ที่สำมำรถใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.256๗ 

แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) 

ที ่ การด าเนินการ Q1/66 Q2/66 Q3/66 Q4/66 

1 ก ำหนดให้แตล่ะหนวยงำนจดัท ำตวัช้ีวัดในกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำน                         

2 รวบรวมตัวช้ีวัดของทุกหน่วยงำน เพื่อสอบทำนและกลั่นกรอง     
 

        
 

        

3 ว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ/ผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนระบบ KPI เพือ่ให้ควำมเห็น/ข้อเสนอแนะ                         

4 จัดท ำคู่มือและหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยใช้ระบบ KPI                         

5 น ำเสนอผู้บริหำร/อนุกรรมกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล/อนุกรรมกำร                         

  ด้ำนบริหำร เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและอนมุตัิ                         

6 ประกำศใช้กำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำนผ่ำนระบบ KPI อย่ำงเป็นทำงกำร                         



๑๐ 

 

๖. ปรับปรุงระบบการบันทึกเวลาเข้าออก ประมวลผลเวลาท างาน และ จัดท าระบบบัญชี
เงินเดือน (Payroll) ผ่านระบบ   ERP (Enterprise Resource Planning) 

 
วัตถุประสงค์   

เพ่ือน ำระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) มำใช้ในกำรพัฒนำระบบกำรจัดท ำบัญชีเงินเดือน และ
กำรบันทึกเวลำกำรท ำงำน (Finger Scan) ของผู้ปฏิบัติงำนของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)  

เหตุผลและความจ าเป็น  

เนื่องจำกเดิมส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) เคยใช้โปรแกรม E-HR ในกำรประมวลผลกำรลง
เวลำปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำน แต่ปัจจุบันระบบไม่สำมำรถใช้งำนได้ จึงท ำให้ไม่สำมำรถตรวจสอบกำรลง
เวลำได้เป็นปัจจุบัน และในส่วนของกำรจัดท ำเงินเดือน ปัจจุบันใช้โปรแกรม  Excel ในกำรค ำนวณ  
จึงท ำให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรเบิกจ่ำยเงินเดือน 

แนวทางการด าเนินงาน 
- ประสำนงำนด้ำนข้อมูลของบุคคลกร รวมทั้งกฎ ระเบียบ แนวทำงปฏิบัติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้

ผู้พัฒนำระบบ  ERP สำมำรถน ำไปใช้ในกำรเขียนโปรแกรมส ำหรับกำรจัดท ำระบบบัญชีเงินเดือน 
(Payroll) และกำรบันทึกเวลำเข้ำออก & ประมวลผลเวลำท ำงำน (Time Attendance ) 

- ทดสอบระบบ (Test Run) เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้อง โดยใช้คู่ขนำนไปกับแนวทำงปฏิบัติเดิม ไม่
น้อยกว่ำ 3 เดือน 

- หำกระบบมีควำมถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จึงจะน ำมำใช้อย่ำงเป็นทำงกำรต่อไป 
- มีกำรตรวจสอบและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่องทุกเดือน อย่ำงน้อยอีก 1 ปี หลังกำรเริ่มใช้อย่ำงเป็น

ทำงกำร 

เป้าหมาย 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ ควำมถูกต้อง แม่นย ำ และรวดเร็ว ในกำรจ่ำยเงินเดือนให้แก่บุคลำกรของ
องค์กร 

- เพ่ือให้หัวหน้ำงำน สำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรลงเวลำท ำงำน และช่วยในกำรวำงแผนกำรท ำงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด  
- สำมำรถใช้ระบบบัญชีเงินเดือนใหม่ได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์โดยไม่มีข้อผิดพลำด ภำยในเดือน

กรกฎำคม 2566  
- สำมำรถใช้ระบบบันทึกเวลำเข้ำออก & ประมวลผลเวลำท ำงำน (Time Attendance ) ได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและสำมำรถน ำมำใช้ในกำรค ำนวณกำรจ่ำยเงินเดือนได้อย่ำงครบถ้วนและถูกต้องภำยใน
เดือนกรกฎำคม 2566  



๑๑ 

 

แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) 

ที ่ การด าเนินการ Q1/66 Q2/66 Q3/66 Q4/66 

1 ประสำนงำนด้ำนข้อมูล ข้ันตอน และแนวทำงปฏิบัตเิดิมใหผู้้พัฒนำโปรแกรม                         

2 ได้รับกำรส่งมอบโปรแกรมบญัชีเงินเดือนส ำหรับกำรทดสอบ (Test Run)     
 

        
 

        

3 ท ำกำรทดสอบโปรแกรมใหม่คู่ขนำนไปกับแนวทำงปฏิบัตเิดิม (Pararell Run)                         

4 ประเมินผลเพื่อเร่ิมน ำระบบใหมม่ำใช้อยำ่งเป็นทำงกำร                         

5 ติดตำมประเมินผลโปรแกรม โดยตรวจสอบควำมถูกต้องต่อไปอีก 1 ปี                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

๗. การสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเสริมสร้ำงควำมกิจกรรมต่ำง ๆ ในระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ.2566 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว 

เหตุผลและความจ าเป็น  

เนื่องจำกปัจจุบันส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ไม่มีกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์และผูกพัน
ภำยในองค์กร จึงท ำให้เกิดปัญหำควำมเข้ำใจผิดพลำดในกำรท ำงำน เนื่องจำกจำดกำรสื่อสำรภำยในองค์กร 
และแต่ละฝ่ำยไม่เข้ำใจในกระบวนกำรท ำงำนของฝ่ำนอื่นๆ 

แนวทางการด าเนินงาน 

    -  จัดให้มีกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ร่วมกันระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน เช่น กำรอบรมภำยในเรื่องกำรร่วมกันท ำงำน
เป็นทีม กำรร่วมกิจกรรมทำงสังคม ศำสนกิจ กำรตลำด กำรประชำสัมพันธ์ ฯลฯ 

 เป้าหมาย 

- เพ่ิมควำมสำมัคคีและควำมร่วมมือซึ่งกันและกันในกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ  ซึ่งจะส่งผล
ต่อเนื่องต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรโดยรวม 

ผลลัทธ์/ตัวช้ีวัด  

- ควำมรวดเร็วมำกขึ้นในกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ที่ต้องผ่ำนขั้นตอนของหลำยหน่วยงำน 
- สัดส่วนของพนักงำนที่เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ที่องค์กรจัดขึ้นในระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) 

ที ่ การด าเนินการ Q1/66 Q2/66 Q3/66 Q4/66 

1 ก ำหนดแผนงำนดำ้นกิจกรรมที่ต้องใช้พนักงำนเพื่อเข้ำร่วมในกำรด ำเนินงำน                         

2 สื่อสำรทำง Line กลุ่มพนักงำนเพื่อทรำบล่วงหน้ำ     
 

                  

3 เปิดรับข้อเสนอของพนักงำนในกำรจัดท ำกิจกรรมที่ช่วยเสรมิสร้ำงควำมสำมคัค ี                         

4 น ำเสนอผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ และจดังบประมำณรองรับ                         

 


