แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงำน ก.พ.ร. กำหนดให้มีกำรประเมินผลองค์กำรมหำชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นไป
ตำมคำรับรองปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยมีตัวชี้วัดเรื่องกำรจัดทำแผนและรำยงำนผลกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
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เกณฑ์การให้คะแนน
คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
รำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่อคณะกรรมกำร จำนวน 1 ครั้ง
รำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่อคณะกรรมกำร จำนวน 2 ครั้ง
รำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่อคณะกรรมกำร จำนวน 3 ครั้ง
รำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่อคณะกรรมกำร จำนวน 4 ครั้ง
รำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่อคณะกรรมกำรทุกไตรมำส
มีกำรประเมินผลงำนผู้ บริหำรระดับสูง (รองจำกผู้อำนวยกำร 2 ระดับ) โดยมีตัวชี้วัด
น้ำหนัก และเป้ำหมำยที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีกำรนำผลกำรประเมินไปเชื่อมโยงกับ
ระบบค่ำตอบแทนและแรงจูงใจ

สำนักงำนพัฒ นำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) จึงได้จัดทำแผนบริห ำรทรัพยำกรบุคคล ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) โดยในกำรจัดทำแผนได้พิจำรณำถึงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของสำนักงำนฯ ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรบริห ำรจัดกำรภำยใต้หลั กธรรมำภิบำล และกำรพัฒนำศักยภำพและเสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกร
ทั้งนี้ เป้ำหมำยในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพื่อส่งเสริมให้เป็นองค์กรที่มีกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ ควบคู่ไปกับกำรมี
คุณธรรมและจริยธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสำนั กงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน)
2. เพื่อให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) เป็นไปอย่ำงมีระบบ
3. เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดในกำรประเมินผลองค์กำรมหำชน ตำมที่สำนักงำน ก.พ.ร. กำหนด

กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. กำรจัดทำหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้ครบถ้วน
2. กำรจัดฝึกอบรมบุคลำกร และกำรจัดส่งบุคลำกรของสำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตร
ต่ำงๆ
3. กำรจัดทำตัวชี้วัดและกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดระดับบุคคล (KPI)
4. กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ และเสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจในกำรดำเนินงำน
5. กำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำรปลูกจิตสำนึกด้ำนคุณธรรม ธรรมำภิบำลและควำมโปร่งใส
6. กำรจัดทำและจัดเก็บข้อมูลด้ำนบุคลำกรให้เป็นระบบ
7. กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและประชำสัมพันธ์ทำงภำยในสำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ เกี่ยวกับกำรดำเนินงำน
ด้ำนบุคลำกร
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลำคม
2561 ถึงเดือนกันยำยน 2562

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรม
1. กำรจัดทำหลักเกณฑ์และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลให้ครบถ้วน

เป้าหมาย
จัดทำประกำศ หลักเกณฑ์ และระเบียบตำมข้อบังคับ
ว่ำด้วยกำรพัฒนำและบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2556
ให้ครบถ้วน

2. กำรจัดฝึกอบรมบุคลำกรและ
กำรจัดส่งบุคลำกร สำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร เข้ำรับกำรอบรมใน
หลักสูตรต่ำงๆ
1.หลักสูตรอบรมสาหรับผู้บริหาร
1.1.นักบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐระดับสูง
1.2.กำรกำกับดูแลกิจกำรสำหรับกรรมกำรและผู้บริหำร
ระดับสูงของรัฐวิสำหกิจและองค์กำรมหำชน
2.หลักสูตรอบรมสาหรับผู้บริหาร/หัวหน้างาน/ระดับ
ปฏิบัติการ
2.1.ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
2.2.กำรปลูกจิตสำนึกในกำรต่อต้ำนทุจริต กำรป้องกัน
ประโยชน์ทับซ้อน คุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใส
3.อบรมด้านความปลอดภัยในการทางาน
-กำรซ้อมแผนอัคคีภยั และแผ่นดินไหว
-เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน และ
คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
-ทบทวนปฐมพยำบำล และช่วยปฏิบัตกิ ำรแพทย์ฉุกเฉิน
4.หลักสูตรอบรมสาหรับหัวหน้างาน/ระดับปฏิบัติงาน
4.1. นักบริหำรกำรงบประมำณระดับกลำง (นงก.)
4.2.กำรวำงแผนกลยุทธ์องค์กำรสู่ระดับควำมสำเร็จ
4.3.กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว
5.อบรมด้านการตรวจสอบภายใน
5.1 แนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังและ
ควำมผิดละเมิดของเจ้ำหน้ำทีห่ น่วยงำนภำครัฐ
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เป้าหมาย
5.2 เทคนิคกำรจัดทำรำยงำนกำรจัดวำงระบบกำรควบคุม
ภำยใน กำรประเมินกำรควบคุมภำยในและแนวทำง
ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยใน ภำยใต้หลักเกณฑ์
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในสำหรับหน่วยงำนภำครัฐ
พ.ศ. 2561
5.3 กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในภำครัฐ
5.4 Financial Statements Review for Internal
Auditors
5.5เทคนิคกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในและควบคุม
ภำยในภำครัฐอย่ำงมีอำชีพ
6. อบรมด้านกฎหมาย
- ควำมผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ กำรทำบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน กำรยื่นบัญชีและกระบวนกำรบังคับทำง
กฎหมำย พร้อมทั้งกำรป้องกันกำรทุจริตในเรื่องประโยชน์
ทับซ้อนและควำมรู้ในเรื่องกฎหมำยที่เกีย่ วข้องกับกำร
ป้องกันและปรำมปรำมกำรทุจริต
7.อบรมด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.การพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์
9.อบรมด้านงานพัสดุ
9.1 กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในกำรทำสัญญำและกำรตรวจรับ
พัสดุในงำนซื้อ งำนจ้ำงทำของ งำนจ้ำงก่อสร้ำง งำนจ้ำงที่
ปรึกษำ งำนจ้ำงออกแบบและควบคุมงำนก่อสร้ำงอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
9.2 กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงภำครัฐ
9.3 กำรอบรมกำรปฏิบัติงำนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
9.4 กรณีศึกษำเกีย่ วกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรพัสดุ
และแนวทำงกำรแก้ปัญหำ กำรปฏิบัติงำนในระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP) ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 2560”
9.5 หลักเกณฑ์รำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของรำชกำรและ
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กำรใช้ค่ำ K
10.อบรมด้านบัญชีและการเงิน
10.1 แนวทำงและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยและข้อ
ปฏิบัติที่พึงระวัง
10.2 กำรนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน และ TFRS ที่
เกี่ยวข้อง มีผลบังคับใช้ 1 มกรำคม 2561 (หลักสูตรใหม่
2561) เปลี่ยนแปลงหลักสูตร เป็น “บริหำรบัญชีลูกหนี้
หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ มีแนวปฏิบตั ิที่ถูกต้อง
อย่ำงไร”
10.2 เทคนิคและข้อควรระวังเกี่ยวกับกำรจัดระบบและ
กำรปรับปรุงเอกสำรรับ-จ่ำยเงิน สำหรับฝ่ำยบัญชีและฝ่ำย
กำรเงิน (ขอเปลี่ยนแปลง เป็น เจำะประเด็นเอกสำรรับจ่ำย Update กฎหมำยใหม่ล่ำสุด
10.3 กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินรวมภำครัฐ ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
10.4 วินัยทำงกำรเงิน กำรคลัง กับกำรบริหำรงำน
กำรเงินในส่วนรำชกำร
10.5 งบกำรเงินและกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน
10.6 e-Payment System กระบวนกำรรับ-จ่ำยเงิน
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกำรและผู้ปฏิบัติงำนบัญชี
กำรเงิน
10.7 ทักษะกำรนำเสนองำนด้ำนกำรเงิน
11.อบรมด้านระบบงานธุรการและสารบรรณ
11.1 กำรพัฒนำงำนสำรบรรณให้มีประสิทธิภำพและ
ทันสมัย
11.2 กำรเขียนหนังสือรำชกำรและโต้ตอบเอกสำร
11.3 เทคนิคกำรเขียนรำยงำนกำรประชุมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
12. อบรมด้านการจัดฝึกอบรม วัดผล และประเมินผล
โครงการ
12.1 กำรบริหำรงำนฝึกอบรมแบบครบวงจร
12.2 กำรประเมินผลและติดตำมผลกำรอบรมครบวงจร
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จนถึงกำรวัดผลตอบแทนจำกำรลงทุนฝึกอบรม (ROI)
12.3 กำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรเป็นรำยบุคคล
(Individual Development Plan:IDP)
12.4 กำรวำงแผนและบริหำรโครงกำรอย่ำงมืออำชีพ
12.5 Embedding & Communication
12.6 Practitioner Workshop
13. อบรมด้านทักษะการให้บริการ
13.1 เทคนิคกำรบริหำรด้วยใจเพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กร
13.2 Top Service Mind
14. ฝึกงานเจ้าหน้าที่ด้านสวนสัตว์ สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี ที่ประเทศสิงคโปร์
15.หลักสูตรอบรมสาหรับระดับปฏิบัติการ
15.1 กำรจัดกำรดูแลสุขภำพสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ำย
บริหำรจัดกำรสัตว์
15.2 ระบบรำชกำรไทยบริบทไทยแลนด์ 4.0
15.3 กำรประเมินสถำนะของหน่วยงำนในภำครัฐในกำร
เป็นระบบรำชกำร 4.0(PMQA 4.0)

3. กำรจัดทำตัวชี้วัดและกำร
ถ่ำยทอดตัวชี้วัดระดับบุคคล (KPI)
4. กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ และเสริมสร้ำงขวัญ
และกำลังใจในกำรดำเนินงำน
5. กำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำรปลูก
จิตสำนึกด้ำนคุณธรรม ธรรมำภิบำล
และควำมโปร่งใส
6. กำรจัดทำและจัดเก็บข้อมูลด้ำน
บุคลำกรให้เป็นระบบ

1. กำหนดตัวชี้วัดของผู้ปฏิบัติงำนสอดคล้องตำม
2. มีกำรกำหนดตัวชีว้ ัด ค่ำเป้ำหมำย น้ำหนัก และเกณฑ์
กำรให้คะแนน ในแต่ละตำแหน่ง
1. จัดกิจกรรมทำบุญของสำนักงำน
2. จัดทำเกณฑ์กำรประเมินผู้ปฏิบัติงำน
3. พัฒนำระบบกำรเบิกจ่ำยสวัสดิกำรให้รวดเร็ว
ครอบคลุม
จัดอบรมบุคลำกร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
2. กำรปลูกจิตสำนึกในกำรต่อต้ำนทุจริต กำรป้องกัน
ประโยชน์ทับซ้อน คุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใส
1. ข้อมูลประวัตบิ ุคลำกร
2. สัญญำจ้ำงและคำสั่งจ้ำงผู้ปฏิบัติงำน

ระยะเวลาดาเนินงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผลการดาเนินงาน

ผลลัพธ์

กิจกรรม

เป้าหมาย
3. ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร
4. ข้อมูลกำรลำของผู้ปฏิบัติงำน
5. ข้อมูลจ้ำงเหมำช่วยปฏิบัติงำน

7. กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและ
ประชำสัมพันธ์ทำงภำยในสำนักงำน
พัฒนำพิงคนครฯ เกี่ยวกับกำร
ดำเนินงำนด้ำนบุคลำกร

1. ข้อมูลสิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรต่ำงๆ
2. ข้อมูลกำรฝึกอบรมในองค์กร
3. ข้อมูลขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนด้ำนบุคลำกร

ระยะเวลาดาเนินงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผลการดาเนินงาน

ผลลัพธ์

