
รายงานผลการด าเนินงาน
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ประจ าปี 2565 ไตรมาสที่ 2



กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ผลการด าเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 1
การบริหารจัดการ
อัตราก าลังรองรับ
โครงสร้างองค์กร

1.1 โครงการบริหารจัดการ
โครงสร้างแบบ MATRIX

ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยสรุปผลการส ารวจฯ พบว่า 
ส่วนแรกเห็นว่าโครงสร้างองค์กรใหม่มีความเหมาะสมแลว้ (48.7%) ส่วนที่สองยังคงสับสนในโครงสร้างองคก์รใหม่อยู่ 
(32.1%) และส่วนสุดท้ายเห็นว่าการก าหนดโครงสร้างองค์กรยังไม่เหมาะสมอยู ่(19.2%) 

1.2 โครงการพัฒนาแผนบริหาร
จัดการสมรรถนะของอาสาสมัคร

ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการสมรรถนะของอาสาสมัคร ประจ าปีงบประมาณ 2565 ดังน้ี
- อบรมพื้นฐาน จ านวน 2 ครั้ง                       - อบรมเฉพาะทาง จ านวน 9 ครั้ง
- อบรมพัฒนาสมรรถนะ จ านวน 1 ครั้ง            - อบรม Up-skill and Re-skill จ านวน 15 ครั้ง
- จัดส่งอาสาสมัครเข้ารับการอบรม เรื่อง การบริการด้วยใจ (service Mind) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565

จ านวน 30 คน

กลยุทธ์ที่ 2
การพัฒนาศักยภาพ
ในการแข่งขันตาม
ภารกิจที่มุ่งเน้นสู่
ความส าเร็จ

2.1 โครงการพัฒนาแผนบริหาร
จัดการสมรรถนะและศักยภาพของ
บุคลากรทุกระดับ ทุกส่วนงาน

ได้ด าเนินการปรับปรุงคู่มือพจนานุกรมสมรรถนะของต าแหน่งงาน (Competency Dictionary) ด าเนินการ
ปรับปรุง ทบทวนสมรรถนะ ดังนี้

- Core Competency และ Managerial Competency ด าเนินการจัดท าเสร็จสิ้น
- Functional Competency อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับศูนย์/ส านักที่เกี่ยวข้อง
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กลยุทธ์ที่ 3
การพัฒนาและ
ออกแบบระบบ
บริหารจัดการทุน
มนุษย์ให้มี
ประสิทธิภาพ

3.1 โครงการแผนการสืบทอด
ต าแหน่ง (Succession Plan)

- ได้ด าเนินการตามแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและ
คัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่ง จ านวน 2 คณะ โดยมีการประชุม จ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งเป้าหมาย จ านวน 5 ต าแหน่ง และอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคลของสบืทอดต าแหน่งต่อไป

3.2 โครงการพัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
(Individual Evaluation)

ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ดังน้ี
- ได้ด าเนินการจัดท าร่างตัวช้ีวัดรายบุคคลด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน
- ได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าตัวช้ีวัดรายบุคคล

3.3 โครงการพัฒนาพจนานุกรม
สมรรถนะตามการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กร

ได้ด าเนินการปรับปรุงคู่มือพจนานุกรมสมรรถนะของต าแหน่งงาน (Competency Dictionary) ด าเนินการ
ปรับปรุง ทบทวนสมรรถนะ ดังน้ี

- Core Competency และ Managerial Competency ด าเนินการจัดท าเสร็จสิ้น
- Functional Competency อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับศูนย์/ส านักที่เกี่ยวข้อง
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กลยุทธ์ที่ 4
การสร้างสุข สมดุล 
และคุณภาพชีวิตใน
การท างาน

4.1 โครงการพัฒนาให้ อพวช. เป็น
องค์กรแห่งความสุข

ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างความสุขของบุคลากรในองค์กร และกิจกรรมส่งเสริมให้ อพวช. เป็นที่ท างานน่าอยู่ 
รวมจ านวน 10 กิจกรรม ดังน้ี

1. กิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และ 11 มกราคม 2565
2. อบรมและให้ความรู้บุคลากร อพ. เกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 

2564
3. กิจกรรมท าบุญตักบาตร เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 และ 15 กุมภาพันธ์ 2565
4. กิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565
5. กิจกรรมออกก าลังกาย (แอโรบคิแดน์์) วันพุธและพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์
6. กิจกรรมเชิดชูพนักงาน/ลูกจ้างดีเด่น เมื่อวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๕
7. กิจกรรมการขายขยะรีไ์เคิล (Recycle Day) เดือนละ 1 ครั้ง
8. กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564
9. กิจกรรมการฉีดวัค์ีน Covid-19 ให้แก่ พนักงานและลูกจ้าง นักเรียน และประชาชน วันที่ 17 มกราคม 

2565 , 15 มีนาคม 2565 , 21 มีนาคม 2565 , 31 มีนาคม 2565 , 10 พฤษภาคม 2565 , 16 พฤษภาคม 2565
และ 26 พฤษภาคม 2565

10 กิจกรรม SHA+ ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
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กลยุทธ์ที่ 4
การสร้างสุข สมดุล 
และคุณภาพชีวิตใน
การท างาน

4.2 โครงการวิเคราะห์และประเมิน
ระดับความสุของค์กร

ได้ด าเนินการร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ส ารวจคุณภาพชีวิต ความสุข และ
ความผูกพันในองค์กร เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสรุปผลการวิเคราะห์ความสุขภาพรวม 63.2 คะแนน อยู่ใน
ระดับ “มีความสุข”

กลยุทธ์ที่ 6
ส่งเสริมระบบการ
จัดการองค์ความรู้
และสนับสนุน
กระบวนการคิดเชิง
นวัตกรรม

6.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในส านัก/ศูนย์ จ านวนทั้งสิ้น 25 กิจกรรม โดยแบ่งเป็น ด้าน
วิชาการ จ านวน 8 กิจกรรม และด้านการบริหารจัดการ จ านวน 16 กิจกรรม
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กลยุทธ์ที่ 7
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการงานด้าน
ทุนมนุษย์แบบ
เบ็ดเสร็จ

7.1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 
(ERP phase 2)

ได้ด าเนินการว่าจ้างให้ผู้พัฒนาระบบด าเนินการพัฒนา จ านวน 5 ระบบ ดังน้ี
1. ระบบประวัติพนักงานและลูกจ้าง
2. ระบบเงินเดือน
3. ระบบการลางาน
4. ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. ระบบรายงาน

โดยอยู่ระหว่างเปิดระบบทดสอบการใช้งานจริง จ านวน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบประวัติพนักงานและลูกจ้าง และ
ระบบการลางาน ์ึ่งจะด าเนินการรวบรวมข้อมูลการใช้งานและข้อบกพร่องจากการใช้งาน เพื่อประสานงานกับ
ผู้พัฒนาระบบให้แก้ไขต่อไป
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