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แผนปฏิบัติการทนุมนุษย ประจำป 2563 

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตวัชีว้ดั เปาหมาย 
แผนการดำเนนิงาน ปงบประมาณ 2563 งบประมาณ หนวยงาน 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (บาท) รบัผดิชอบ 

1. การพัฒนาสมรรถนะและการเพิม่

ประสทิธิภาพการบรหิารมาตรฐานงาน

ดานบุคลากร 

1.1 โครงการทบทวนคำบรรยายลักษณะ

งาน (Job Description) 

- แตงตั้งคณะทำงาน และใหความรูกับผูท่ี

เกี่ยวของ 

- ประชุมเชิงปฏิบตัิการใหผูท่ีเกี่ยวของ 

เพื่อวิเคราะหบทบาทหนาท่ี 

- เสนอพิพธิภัณฑ/สำนัก พจิารณาให

ความเห็นชอบ 

- เสนอผูบรหิารลงนามประกาศใช 

 1.2 โครงการระบบพี่เลี้ยงนำรอง 

 (Coaching & Men) 

กำหนดขอบเขตหนาท่ี 

ความรบัผิดชอบใน

ตำแหนงน้ันๆ ลดการ

ทำงานท่ีซ้ำซอน และ

เกดิความชัดเจนใน

สายการบังคับบัญชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ

ความสำเรจ็ของ

การปรับปรงุคำ

บรรยายลกัษณะ

งานครบทุก

ตำแหนง 

 

 

 

 

 

การคงอยูของ

พนักงานใหม 

 

 

ทุก 

พิพิธภัณฑ/

สำนัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวน

พนักงานใหม

ท่ีอยูครบหลัง

การสรรหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

500,000 

- 

สบร. 

ทุกสำนัก/

พิพิธภัณฑ 
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2. โครงการพัฒนาระบบการบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน (Performance Management) 

2.1 ทบทวนระบบการประเมินผล      

การปฏิบัติงาน 

2.2 สรางความรูความเขาใจในการ

ประเมินผล การทำตวัช้ีวดัผลงานหลัก 

(Key performance Indicators-KPIS) 

มาเปนเครื่องมือกำหนดเปาหมายในการ

ทำงานของบุคคล 

 

 

เพื่อใหมีระบบ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน บรรลุ

เปาหมายดวยการ

เช่ือมโยงเปาหมายผล

การปฏิบัติงานใน

ระดับองคกร 

หนวยงาน จนถึง

ระดับบุคคลเขา

ดวยกัน 

จำนวนผูท่ีผาน

การคัดเลือก 

ทุก 

พิพิธภัณฑ/

สำนัก 

1 ฉบบั 

             สบร. 

ทุกสำนัก/

พิพิธภัณฑ 

2.3 ศึกษาวิเคราะหแนวทางการจัดทำ

แผนบุคลากร 

- โครงการจัดทำเสนทางความกาวหนา 

ในการพัฒนาบุคลากร (Trianing 

Roadmap) 

- การจัดทำแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล

(Individual Development) 

 

 

 

 

    

 

 

   

         

 

  

 

 

 

 

 

  

   

- 

 

สบร. 

กบ.สบร./     

ทุกสำนัก/

พิพิธภัณฑ 
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3.  การเรียนรูจากการบริหารโดยกิจกรรมท่ี

เปนการใหบริการแกสังคม 

   - การใชทรัพยากรและการดำเนินกิจการ

รวมกันภายใตกิจกรรมการพัฒนาตนเอง

โดยการประเมินและพัฒนาตนเองใน

รูปแบบตางๆ 

    

   - การสราง รวบรวม และกระจายองค

ความรูขององคกร สรางวัฒนธรรมแหง

การเรียนรูภายในองคกร 

   - การถายโอนความรูจากบุคลากรท่ีใกล

เกษียณอายุ 

 

มุงเนนผลงาน

(Result) ตาม

ยุทธศาสตรเปนหลัก

โดยอาสาความ

เช่ียวชาญเฉพาะดาน 

ภายใตเปาหมายและ

ยุทธศาสตรเดียวกนั 

เพื่อจัดเก็บรวบรวม

ความรูในองคกรให

เปนรูปธรรม 

ระบบสารสนเทศ

ในการจดัการ

ความรู 

 

 

 

 

KM ขององคกร 

1 ฉบบั 

 

 

 

 

 

 

องคความรู

ขององคกร 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

200,000 สบร./ทุก

สำนัก/

พิพิธภัณฑ 

คณะทำงานฯ 
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4. การพัฒนาระบบการวางแผนและบริหาร

อัตรากำลัง (Workforce Planning) 

 

   - การศึกษาวิเคราะหคางาน (Job Values)

และคาตอบแทน 

1) วางแผน ศึกษา ทบทวน และ

กำหนดแนวทางหลักเกณฑการ

วิเคราะหคางานและคาตอบแทน 

2) จัดอบรมใหความรู ความเขาใจกับ

ผูปฏิบัตงิาน 

3) สรุปการวิเคราะหเปรียบเทียบ

เงินเดือนคาตอบแทนท่ีสมควร 

นำเสนอผูบรหิาร 

4) ขยายผลการดำเนินการเนนสวน 

นำรอง 

 

 

ความสอดคลองเชิง

ยุทธศาสตรการ

บริหารงานขององคกร

กับกลยุทธดานทุน

มนุษยมคีวาม

เหมาะสมสอดคลอง

กับเงื่อนเวลา 

การวางแผนกำลังคน

เพื่อใหไดมาซ่ึง

นโยบายในการบรหิาร

ทุนมนุษย 

กรอบอัตรากำลัง

และแผนการ   

สรรหา 

 

 

 

 

 

รอยละ

ความสำเรจ็ในการ

ดำเนินงานตาม

แผนงาน 

             300,000 สบร. 

ทุกสำนัก/

พิพิธภัณฑ 

 

5.  การเสริมสรางวัฒนธรรมและธรรมมา 

    ภิบาลในองคกร 

1) จัดทำแผนการเสรมิสราง

วัฒนธรรม ธรรมมาภิบาลใน

องคกร 

2) จัดอบรมใหความรูในเรื่องการ

กำกบัดูแลกิจการท่ีดีใหกับ

ผูบริหารและพนักงานในองคกร 

สรางประสิทธิภาพ

ความโปรงใสและเปน

ธรรมในองคกร 

 1 แผน 

1ครั้ง 

            50,000 สบร./ศปท./

คณะทำงานฯ 
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6.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของ

บุคลากร (Work-life balance) 

1) สำรวจ/วิเคราะห ออกแบบ

แผนงาน/โครงการท่ีสนับสนุนให

เกดิความผกูพันในองคกร 

2) ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ

ท่ีสนับสนุนใหเกดิความผูกพัน

ความพงึพอใจ และความสุขของ

บุคลากร 

3) ติดตาม ประเมินผล และสรุปผล

การดำเนินการตามแผนงาน/

โครงการทำผลประเมินไปปรับปรุง

โครงการ/หนวยงานท่ีสนับสนุนให

เกดิความผกูพันความพงึพอใจ 

สรางความผกูพนัใน

องคกร Employee 

Engagement 

ผูเขารวมโครงการ

มีความพรอมใน

การปฏิบัติงาน    

มีความสุขตาม

แนวทางชีวิตท่ี

สมดลุ 

เปาหมายเชิง

ปริมาณ 

ผูบริหาร 

พนักงาน/

ลูกจาง  

รอยละ 70 

            

 
100,000 

 

สบร./

คณะอนุกรรม

การ 

สบร. 

7.  การพัฒนาระบบ HR Digital ในการเพิม่

ประสทิธิภาพการทำงานและการให

บริหารท่ีถูกตองรวดเร็ว 

 7.1 การสรางฐานขอมูลเบด็เสรจ็ดาน 

HR 

 

 

 7.2 การพัฒนารูปแบบดจิิตอล 

 

เพิ่มประสิทธิภาพการ

ทำงานและการทำงาน

ท่ีถูกตองรวดเรว็ 

มีฐานขอมลูเพื่อ

สนับสนุนการตัดสนิใจ

ดานการบรหิาร

งบประมาณ 

เกดินวัตกรรมการ

เรียนรูและการพฒันา

ศักยภาพ 

รอยละ

ความสำเรจ็ในการ

พัฒนาโปรแกรม 

 

 

 

 

จำนวนหลกัสตูร

ดาน IT ท่ี

ตอบสนอง 

ระบบ

ฐานขอมูล

เบ็ดเสรจ็ดาน 

HR 

 

 

 

รอยละผูเขา

เรียนรูและ

พัฒนา

จำนวน

 

    

           300,000 ทุกสำนัก/

พิพิธภัณฑ 
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หลักสูตร  

 


