
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 
 

มิติท่ี 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Aligment) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 
 

 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน หมายเหต ุ

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 
นโยบาย แผนงาน และ
มาตรฐานด้าน HR 
สอดคล้องกับเป้าหมาย  
พันธกิจขององค์กร 

กา ร จั ด ท ำแ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ก า รบ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล
ประจำปี 

 
ระดับ 5 

 

  

 
 
การวางแผนและบริหาร
อัตรากำลังให้สอดคล้อง
กับบทบาทภารกิจของ
องค์กร 

การสรรหา/คัดเลือก  
 

ระดับความสำเร็จของการสรรหา/
คัดเลือก 

ระดับ 5    

การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับ
ที่สูงขึ้น 

ระดับความสำเร็จการปรับปรุง
กำหนดระดับตำแหน่งเป็นระดับที่
สูงขึ้น 

 
ระดับ 5 

  อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อบังคับ 

 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผน
วิเคราะห์อัตรากำลัง 

จัดทำแผน    

 ทบทวนและปรับปรุงคำบรรยายลักษณะ
งาน (Job DFescription : JD)        
ให้สอดคล้องกับภารกิจองค์กร 

ร้อยละของตำแหน่งที่ได้รับการ
ปรับปรุงคำบรรยายลักษณะงาน 

ร้อยละ 
100 

  อยู่ระหว่างการดำเนินการ 

 ทบทวนและพัฒนาระบบผลการปฏิบัติงาน
ให้ รองรั บการถ่ ายท อดตั ว ชี้ วั ด แล ะ
เป้าหมายจากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 

ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงเกณฑ/์
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มีการ
ปรับปรุง

หลักเกณฑ์
และ

ประกาศ 

   

การบริหารอัตรากำลังที่มี
ทักษะและสมรรถนะสูง
ในองค์กร  

โครงการบริหารจัดการคนเก่งในองค์กร 
(Talent Management) 

ระดับความสำเร็จในการสรรหาและ
คัดเลือกพนักงานเขา้สู่โครงการบริหาร
จัดการคนเก่งในองค์กร 

 
ระดับ 5 

  อยู่ระหว่างการดำเนินการ 

 โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำสำหรับผู้สืบ
ทอดตำแหน่ง (Succession Plan) 

ระดับความสำเร็จในการคัดเลือก
พนักงานเขา้สู่โครงการ เพ่ือพัฒนาผู้สืบ
ทอดตำแหน่ง 

 
ระดับ 5 

   



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 

 
 
มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Program Efficiency) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน หมายเหต ุ

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน  
กระบวนการบริหารงาน
บุคคลมีความถูกต้องและ
ทันเวลา 

การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ทันต่อตาม
ความต้องการขององค์กร 

ร้อยละของการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งบุคลากรมาดำรงตำแหน่ง
ว่างครบถ้วน 

ร้อยละ  90    

 การเลื่อนระดับตำแหน่งท่ีสูงข้ึน ร้อยละของพนักงานท่ี
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัตงิาน พิจารณาให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน 

ร้อยละ 90   อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อบังคับ 

 การปรับข้ึนเงินเดือนให้แก่บุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในองค์กร 

ระดับความสำเร็จในการปรับข้ึน
เงินเดือน 

ระดับ 5    

การพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบสสารสนเทศ เพื่อนำ
ข้อมูลมาใช้ในการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ร้อยละของข้อมูลบุคลากรเป็น
ปัจจุบัน 

ร้อยละ 
100 

 
 

   

 พัฒนาการรู้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) ให้พนักงานมีทักษะ
พื้นฐานในการนำอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ปัจจุบันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

ร้อยละของพนักงานท่ีได้รับ 
การพัฒนา 

ร้อยละ 
100 

  การบริหารจัดการองค์ความรู้ และการอบรมออนไลน์ในหลักสูตร
ต่างๆ 

การฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร 

การพัฒนาและจัดทำหลักเกณฑ์ใน
การฝึ ก อ บ รม แล ะก ารป ระ เมิ น
ประสิทธิผล 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม 
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน 
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 
100 

   

 
 
 



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 

มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Efficiency) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน หมายเหต ุ

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน  
เสริมสร้างขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Carreer Path) 

ระดับความสำเร็จของการจัดทำ
และเส้นทางและความก้าวหน้าใน
สายอาชีพและนำไปปฏิบัติ 

ระดับ 5   อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 

สนับสนุนการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management : KM) ขององค์กร 

ระดับความสำเร็จของการจัดการ
ความรู้ (Knowledge 
Management : KM) สู่การปฏิบัต ิ

ระดับ5    

บุคลากรมีความพึงพอใจ
ต่องานด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ระบบ HR Audit สำรวจ/ตรวจสอบ
ระบบพ้ืนฐานท่ีสำคัญด้านทรัพยากร
บุคคลท่ีมีอยู่ครบถ้วน เหมาะสมกับ
ภารกิจองค์กร 

ระดับความสำเร็จในการสำรวจ/
ปรับปรุงระบบงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลครบถ้วนสมบูรณ์ 

ระดับ 5    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 

 
มิติท่ี 4 ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพพยากรบุคคล (HR Accountability) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน หมายเหต ุ

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน  
ความโปร่งใสเป็นธรรมใน
การดำเนินการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ระดับความสำเร็จของข้อรัองเรียน
การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีได้รับ
การพิจารณา และแจ้งผลใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

ระดับ 5    

 จัดทำแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในองค์กร 

ระดับความสำเร็จของการจัดทำ
แผน 

ร้อยละ 
100 

   

 จัดอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดีให้กับผู้บริหารและ
พนักงาน 

จำนวนคร้ังการจัดอบรม 1 คร้ัง    

 ดำเนินการป้องกันการปราบปราม
การทุจริต 

ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินการปราบปรามการทุจริต 

ระดับ 5    

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 

มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน (Quality of Work Life) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร 

 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน หมายเหต ุ

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 
จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทำงาน 

โครงการพัฒนาคุณภาพและความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน 

ร้อยละของบุคลากรในองค์กรท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 
100 

   

 พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานชของ
บุคลากร (Work Life Balance) 

จัดอบรม/ศึกษาดูงานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 คร้ัง    

 


