
 
 

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

 
 

หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนดให้มีกำรประเมินผลองค์กำรมหำชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นไป
ตำมค ำรับรองปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยมีตัวชี้วัดเรื่องกำรจัดท ำแผนและรำยงำนผลกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 รำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 1 ครั้ง 
๒  รำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 2 ครั้ง 
๓  รำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 3 ครั้ง 
๔  รำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่อคณะกรรมกำร จ ำนวน 4 ครั้ง 
๕  รำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่อคณะกรรมกำรทุกไตรมำส 

 มีกำรประเมินผลงำนผู้บริหำรระดับสูง (รองจำกผู้อำนวยกำร 2 ระดับ) โดยมีตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก และเป้ำหมำยที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีกำรนำผลกำรประเมินไปเชื่อมโยงกับ
ระบบค่ำตอบแทนและแรงจูงใจ 

 
 ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) จึงได้จัดท ำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) โดยในกำรจัดท ำแผนได้พิจำรณำถึงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนฯ ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล และกำรพัฒนำศักยภำพและเสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกร  
ทั้งนี้ เป้ำหมำยในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพ่ือส่งเสริมให้เป็นองค์กรที่มีกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ ควบคู่ไปกับกำรมี
คุณธรรมและจริยธรรม 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) 
 2. เพื่อให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) เป็นไปอย่ำงมีระบบ 
 3. เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดในกำรประเมินผลองค์กำรมหำชน ตำมท่ีส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด 



กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 1. กำรจัดท ำหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้ครบถ้วน 
 2. กำรจัดฝึกอบรมบุคลำกร และกำรจัดส่งบุคลำกรของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตร
ต่ำงๆ 
 3. กำรจัดท ำตัวชี้วัดและกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดระดับบุคคล (KPI) 
 4. กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ และเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรด ำเนินงำน 
 5. กำรจัดกิจกรรมเก่ียวกับกำรปลูกจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม ธรรมำภิบำลและควำมโปร่งใส 
 6. กำรจัดท ำและจัดเก็บข้อมูลด้ำนบุคลำกรให้เป็นระบบ 
 7. กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและประชำสัมพันธ์ทำงภำยในส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
ด้ำนบุคลำกร 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 แผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลำคม 
2561 ถึงเดือนกันยำยน 2562 
 



แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. กำรจัดท ำหลักเกณฑ์และระเบยีบ
ที่เกี่ยวขอ้งกับกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลให้ครบถ้วน 
 

จัดท ำประกำศ หลักเกณฑ ์และระเบียบตำมข้อบังคับ 
ว่ำด้วยกำรพัฒนำและบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2556  
ให้ครบถ้วน 

      
 

2. กำรจัดฝึกอบรมบุคลำกรและ 
กำรจัดส่งบุคลำกร ส ำนกังำนพัฒนำ
พิงคนคร เข้ำรับกำรอบรมใน
หลักสูตรต่ำงๆ 

       
 

 1.หลักสูตรอบรมส าหรับผู้บริหาร       
 1.1.นักบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐระดับสูง       

 1.2.กำรก ำกับดูแลกจิกำรส ำหรับกรรมกำรและผู้บริหำร
ระดับสูงของรัฐวิสำหกิจและองค์กำรมหำชน 

      

 2.หลักสูตรอบรมส าหรับผู้บริหาร/หัวหน้างาน/ระดับ
ปฏิบัติการ 

      

 2.1.ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน       
 2.2.กำรปลูกจิตส ำนกึในกำรต่อตำ้นทุจริต กำรป้องกัน

ประโยชน์ทับซ้อน คุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใส 
    

 
 

 3.อบรมด้านความปลอดภัยในการท างาน 
-กำรซ้อมแผนอัคคีภยัและแผ่นดินไหว 
-เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน และ
คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
-ทบทวนปฐมพยำบำล และช่วยปฏิบัตกิำรแพทยฉ์ุกเฉิน 

    

 

 

 4.หลักสูตรอบรมส าหรับหัวหน้างาน/ระดับปฏิบัติงาน       
 4.1. นักบริหำรกำรงบประมำณระดับกลำง (นงก.)       
 4.2.กำรวำงแผนกลยุทธอ์งค์กำรสู่ระดับควำมส ำเร็จ       
 4.3.กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียว       
 5.อบรมด้านการตรวจสอบภายใน       
 5.1 แนวทำงกำรปฏบิัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังและ

ควำมผิดละเมิดของเจ้ำหน้ำทีห่น่วยงำนภำครัฐ 
      



 กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 5.2 เทคนิคกำรจัดท ำรำยงำนกำรจัดวำงระบบกำรควบคุม
ภำยใน กำรประเมินกำรควบคุมภำยในและแนวทำง
ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยใน ภำยใต้หลกัเกณฑ์
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ  
พ.ศ. 2561 

      

 5.3 กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในภำครัฐ       
 5.4 Financial Statements Review for Internal 

Auditors 
      

 5.5เทคนิคกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในและควบคุม
ภำยในภำครัฐอย่ำงมีอำชีพ 

      

 6. อบรมด้านกฎหมาย       
 -  ควำมผิดทำงละเมิดของเจ้ำหนำ้ที่ กำรท ำบัญชีทรัพย์สิน

และหนี้สิน กำรยื่นบัญชแีละกระบวนกำรบังคับทำง
กฎหมำย พร้อมทั้งกำรปอ้งกันกำรทุจรติในเร่ืองประโยชน์
ทับซ้อนและควำมรู้ในเร่ืองกฎหมำยที่เกีย่วข้องกบักำร
ป้องกันและปรำมปรำมกำรทุจริต 

      

 7.อบรมด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ       
 8.การพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์       
 9.อบรมด้านงานพัสดุ       
 9.1 กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในกำรท ำสัญญำและกำรตรวจรับ

พัสดุในงำนซ้ือ งำนจ้ำงท ำของ งำนจ้ำงก่อสร้ำง งำนจ้ำงที่
ปรึกษำ งำนจ้ำงออกแบบและควบคุมงำนก่อสร้ำงอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 

      

 9.2 กำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงภำครัฐ       
 9.3 กำรอบรมกำรปฏิบัติงำนในระบบจดัซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนกิส์ (e-GP) 
      

 9.4 กรณีศึกษำเกีย่วกบักำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรพัสดุ
และแนวทำงกำรแก้ปัญหำ กำรปฏิบัติงำนในระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP) ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 2560” 

      

 9.5 หลักเกณฑ์รำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของรำชกำรและ       



 กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 กำรใช้ค่ำ K        
 10.อบรมด้านบัญชีและการเงิน       
 10.1 แนวทำงและวธิีปฏบิัติเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยและข้อ

ปฏิบัติที่พึงระวัง 
      

 10.2 กำรน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน และ TFRS ที่
เกี่ยวขอ้ง มีผลบังคับใช้ 1 มกรำคม 2561 (หลักสูตรใหม่ 
2561) เปลี่ยนแปลงหลักสูตร เป็น “บริหำรบัญชีลูกหนี ้
หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ มแีนวปฏิบตัิที่ถูกต้อง
อย่ำงไร” 

      

 10.2 เทคนิคและข้อควรระวังเกี่ยวกับกำรจัดระบบและ
กำรปรับปรุงเอกสำรรับ-จ่ำยเงิน ส ำหรบัฝ่ำยบัญชแีละฝ่ำย
กำรเงิน (ขอเปลี่ยนแปลง เป็น เจำะประเด็นเอกสำรรับ-
จ่ำย Update กฎหมำยใหม่ล่ำสุด 

      

 10.3 กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินรวมภำครัฐ ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์

    
 

 

 10.4 วินัยทำงกำรเงิน กำรคลัง กับกำรบริหำรงำน
กำรเงินในส่วนรำชกำร 

    
 

 

 10.5 งบกำรเงินและกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน       
 10.6 e-Payment System กระบวนกำรรับ-จ่ำยเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับผู้ประกอบกำรและผู้ปฏิบัติงำนบัญชี
กำรเงิน 

      

 10.7 ทักษะกำรน ำเสนองำนดำ้นกำรเงิน       
 11.อบรมด้านระบบงานธุรการและสารบรรณ       
 11.1 กำรพัฒนำงำนสำรบรรณให้มีประสิทธิภำพและ

ทันสมัย 
     

 
 

 11.2 กำรเขียนหนังสือรำชกำรและโต้ตอบเอกสำร       
 11.3 เทคนิคกำรเขียนรำยงำนกำรประชุมอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
      

 12. อบรมด้านการจัดฝึกอบรม วัดผล และประเมินผล
โครงการ 

      

 12.1 กำรบริหำรงำนฝึกอบรมแบบครบวงจร       
 12.2 กำรประเมินผลและติดตำมผลกำรอบรมครบวงจร       



 กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 จนถึงกำรวัดผลตอบแทนจำกำรลงทุนฝึกอบรม (ROI)       
 12.3 กำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรเปน็รำยบุคคล 

(Individual Development Plan:IDP) 
      

 12.4 กำรวำงแผนและบรหิำรโครงกำรอย่ำงมืออำชีพ       
 12.5 Embedding & Communication       
 12.6 Practitioner Workshop       
 13. อบรมด้านทักษะการให้บริการ       
 13.1 เทคนิคกำรบริหำรด้วยใจเพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี

ขององค์กร 
      

 13.2 Top Service Mind       
 14. ฝึกงานเจ้าหน้าที่ด้านสวนสัตว์ ส านักงานเชียงใหม่

ไนท์ซาฟารี ที่ประเทศสิงคโปร์ 
      

 15.หลักสูตรอบรมส าหรับระดับปฏิบัติการ       
 15.1 กำรจัดกำรดูแลสุขภำพสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ำย

บริหำรจัดกำรสัตว ์
      

 15.2 ระบบรำชกำรไทยบริบทไทยแลนด์ 4.0       
 15.3 กำรประเมินสถำนะของหนว่ยงำนในภำครัฐในกำร

เป็นระบบรำชกำร 4.0(PMQA 4.0) 
      

3. กำรจัดท ำตวัชี้วัดและกำร
ถ่ำยทอดตวัชี้วัดระดับบุคคล (KPI) 

1. ก ำหนดตวัชี้วัดของผู้ปฏิบัติงำนสอดคล้องตำม 
2. มีกำรก ำหนดตัวชีว้ัด ค่ำเป้ำหมำย น้ ำหนัก และเกณฑ์
กำรให้คะแนน ในแต่ละต ำแหน่ง  

     
 

 

4. กำรจัดกจิกรรมเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ ์และเสริมสร้ำงขวัญ
และก ำลังใจในกำรด ำเนินงำน 

1. จัดกิจกรรมท ำบุญของส ำนกังำน 
2. จัดท ำเกณฑ์กำรประเมินผู้ปฏิบัติงำน 
3. พัฒนำระบบกำรเบิกจำ่ยสวัสดิกำรให้รวดเร็ว 
ครอบคลุม 

      
 

5. กำรจัดกจิกรรมเกี่ยวกับกำรปลกู
จิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม ธรรมำภิบำล
และควำมโปร่งใส 

จัดอบรมบุคลำกร จ ำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
1. ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
2. กำรปลูกจิตส ำนึกในกำรต่อต้ำนทุจรติ กำรป้องกัน
ประโยชน์ทับซ้อน คุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใส 

      

6. กำรจัดท ำและจัดเก็บข้อมูลด้ำน
บุคลำกรให้เป็นระบบ 

1. ข้อมูลประวัตบิุคลำกร 
2. สัญญำจ้ำงและค ำสั่งจ้ำงผู้ปฏิบัติงำน 

     
 

 



 กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

3. ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร 
4. ข้อมูลกำรลำของผู้ปฏิบัติงำน 
5. ข้อมูลจ้ำงเหมำชว่ยปฏิบัติงำน 
 

7. กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและ
ประชำสัมพันธ์ทำงภำยในส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนครฯ เกี่ยวกบักำร
ด ำเนินงำนด้ำนบุคลำกร 

1. ข้อมูลสิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรต่ำงๆ 
2. ข้อมูลกำรฝึกอบรมในองค์กร 
3. ข้อมูลขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนดำ้นบุคลำกร  

      

 

 


