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 กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. การจัดท าหลักเกณฑ์และระเบยีบ
ที่เกี่ยวขอ้งกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้ครบถ้วน 
 

จัดท าประกาศ หลักเกณฑ ์และระเบียบ
ตามข้อบังคับว่าดว้ยการพัฒนาและ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556  
ให้ครบถ้วน 

    ร่าง ระเบียบ/หลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2556 ที่เสนอผ่านคณะอนุกรรมการกฎหมาย  
ซ่ึงไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกฎหมาย  
เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบเลิกส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
15 เม.ย. 62  

- การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
เป็นไปด้วยความถกูต้องตามข้อ
กฎหมาย 
- มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน 
ท าให้เกิดความรวดเร็วในการ
บริหารงาน 

2. การจัดฝึกอบรมบุคลากรและ 
การจัดส่งบุคลากร ส านกังานพัฒนา
พิงคนคร เข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ  

     1. รายการที่ได้ด าเนินการเข้าร่วมแล้ว ดังนี้ 
1.1 อบรม การบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที ่3 ประจ าปี 
2562 หลักสูตรยอ่ยที ่2 “การบริหารยุทธศาสตร์ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์” 
1.2 อบรม ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่การท า
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การยื่นบัญชแีละกระบวนการ 
1.3 อบรม บังคับทางกฎหมายพร้อมทั้งการป้องกันการ
ทุจริตในเรื่องประโยชน์ทับซ้อนและความรู้ในเร่ือง
กฎหมายที่เกีย่วกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
1.4 อบรม หลกัเกณฑ์ราคากลางงานกอ่สร้างทางราชการ
และการใช้ค่า K 
1.5 อบรม Dashboard Power BI Desktop 
1.6 อบรม เทคนิคการออกและใช้ใบก ากับภาษีอยา่งมือ
อาชีพเพื่อขจัดข้อโตแ้ย้งทางภาษีฯ 
1.7 อบรม ปัญหาและความทา้ทายในการจัดการงบ
การเงินเพื่อให้ทราบถึงรายการที่ผิดปกติ 
1.8 อบรม แนวทางการปฏิบัติงานดา้นการเงินการคลัง
และความผิดทางละเมิดของเจ้าหนา้ที่ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
1.9 อบรม การพัฒนางานสารบรรณใหม้ีประสิทธิภาพ
และทันสมัย 
1.10 ฝึกงานเจ้าหนา้ที่ด้านสวนสัตว์ส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี ณ ประเทศสิงคโปร์ 

1. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรมีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
3. สนับสนุนให้ สพค. เป็นองค์กร
ที่มีขีดสมรรถนะสูง 
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2. รายการที่ขออนุมัติเงินกันเหลื่อม เพือ่ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 2563 ดังนี ้
2.1 อบรม การซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหว 
2.2 อบรม ทบทวนการปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการ 
แพทย์ฉกุเฉิน (EMS) 
2.3 อบรม แนวทางและวิธปีฏิบัติเกีย่วกับการเบิกจ่าย
และข้อปฏิบัติที่พึงระวัง 
2.4 อบรม เทคนิคการบริการด้วยใจและสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กร 
2.5 อบรม Top Service Mind  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

3. การจัดท าตวัชี้วัดและการ
ถ่ายทอดตวัชี้วัดระดับบุคคล (KPI) 

1. ก าหนดตวัชี้วัดของผู้ปฏิบัติงาน
สอดคล้องตาม 
2. มีการก าหนดตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย 
น้ าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน ในแต่
ละต าแหน่ง  

    1. มีตัวชี้วัดขององค์กรแล้ว 
2. เตรียมถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดบัผู้อ านวยการสู่ระดับ
ผู้อ านวยการฝ่าย ระดับหัวหน้างานและระดับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ 

1. มีเป้าหมายและผลลัพธ ์
ที่ชัดเจนในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากร 
2. กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากร
เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 
3. ส่งผลให้เกิดผลงานของ สพค. 
บรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

4. การจัดกจิกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ ์และเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจในการด าเนินงาน 

1. จัดกิจกรรมท าบุญของส านกังาน 
2. จัดท าเกณฑ์การประเมินผู้ปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาระบบการเบิกจา่ยสวัสดิการ
ให้รวดเร็ว ครอบคลุม 

    1. จัดกิจกรรมท าบุญของส านกังานเรียบร้อยแล้ว 
2. จัดท าเกณฑ์การประเมินผู้ปฏิบัติงาน เรียบร้อยแลว้ 
3. การเบิกจา่ยสวัสดิการต่างๆ มีความรวดเร็วขึ้น 

1. บุคลากรในองค์กรมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
2. บุคลากรในองค์กรมขีวัญ 
และก าลังใจในการด าเนินงาน 

5. การจัดกจิกรรมเกี่ยวกับการปลกู
จิตส านึกด้านคุณธรรม ธรรมาภิบาล
และความโปร่งใส 

จัดอบรมบุคลากร จ านวน 2 หลักสูตร 
ดังนี้ 
1. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 
2. การปลูกจิตส านึกในการต่อต้าน
ทุจริต การป้องกันประโยชน์ทับซ้อน 
คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส 
 

    ด าเนินการจัดอบรมบุคลากร หลักสูตรระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน เรียบร้อยแล้ว 

1. สพค. เป็นองค์กรที่มี 
ธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใส 
2. บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึก
ด้านคุณธรรม 
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6. การจัดท าและจัดเก็บข้อมูลด้าน
บุคลากรให้เป็นระบบ 

1. ข้อมูลประวัตบิุคลากร 
2. สัญญาจ้างและค าสั่งจ้างผู้ปฏิบัติงาน 
3. ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 
4. ข้อมูลการลาของผู้ปฏิบัติงาน 
5. ข้อมูลจ้างเหมาชว่ยปฏิบัติงาน 
 

    1. เตรียมการเพื่อปรับปรุงข้อมูลประวัตบิุคลากร 
2. ด าเนินการเพื่อออกบัตรประจ าตัวเจา้หน้าที่ของรัฐแบบ
ใหม่แทนบัตรแบบเดิม และก าหนดวันหมดอายุบัตรตาม
ระยะเวลาสัญญาจา้ง เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ทั้งนี้  
มีวัสดุเดิมอยู่แล้วไม่มีค่าใช้จา่ยเพิ่ม 
3. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายตามประเภทและ
หน่วยงานเป็นรายเดือน 
4. ด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานเป็น
รายเดือน 

สพค. มีข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ครบถ้วน ถูกตอ้ง ตรวจสอบได้ 

7. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์ทางภายในส านักงาน
พัฒนาพิงคนครฯ เกี่ยวกบัการ
ด าเนินงานด้านบุคลากร 

1. ข้อมูลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ต่างๆ 
2. ข้อมูลการฝึกอบรมในองค์กร 
3. ข้อมูลขั้นตอนในการปฏิบัติงานดา้น
บุคลากร  

    1. ท าการประชาสัมพันธ์ผ่าน center data ดังนี้ 
2. ท าการประชาสัมพันธ์ผ่าน application  
กลุ่มประสานงานบุคคล 

1. บุคลากรในองค์กรได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน ์
ต่อตนเอง และทันต่อเหตุการณ์ 
2. เกิดความเข้าใจที่ดีในองค์กร 
3. เกิดความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 

 


