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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป 2563
แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
1. ดานการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามที่องคกรตองการ
1.1 บุคลากรมีความรู
- รอยละของบุคลากรที่ผาน
ความสามารถและสมรรถนะ
การทดสอบสมรรถนะหลักทุก
ตามที่องคกรกำหนด
หัวขอในแตละระดับความ
เชี่ยวชาญไมนอยกวารอยละ
60 ในป 2563
1.2 บุคลากรมีความเปนมือ
- รอยละของบุคลากรที่
อาชีพในการปฏิบัติงาน
เขารับการฝกอบรมตาม
แผนการฝกอบรมประจำป
2563 ไมนอยกวารอยละ 80
2. ดานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.1 มีการวางแผนอัตรา
- ดำเนินการสรรหาบุคากรทั้ง
กำลังคนและการบริหารอัตรา ภายในและภายนอกตามแผน
กำลังคนที่มีศักยภาพสูงและ
อัตรากำลังคนในป 2563
การขึ้นสูตำแหนงทางการ
ไดไมนอยกวารอยละ 80
บริหาร
ของอัตราและตำแหนงที่วางลง

2.2 การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (PMS)

1

- ดำเนินการจัดทำแผนการ
พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ
สูง และการขึ้นสูตำแหนง
บริหารไดภายในเดือน
กันยายน 2563
- ดำเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไดตามระยะเวลา
และขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่กำหนดไดรอยละ 100

ผลการดำเนินงาน ป 2563

การพัฒนา/ปรับปรุงป 2564

- บุคลากรขององคกรสุราฯ
ผานการทดสอบสมรรถนะ
หลักทุกหัวขอในแตละระดับ
รอยละ 70 ของบุคลากรที่เขา
รับการทดสอบทั้งหมด
- บุคลากรขององคการสุราฯ
เขารับการฝกอบรมตาม
แผนการฝกอบรมประจำป
รอยละ 30 1

- บุคลากรผานการทดสอบ
สมรรถนะหลักรอยละ 80
ของผูเขารับการทดสอบทั้งหมด
ในป 2564

- สามารรถดำเนินการสรรหา
บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกไดตามแผนอัตรา
กำลังคนในป 2563 ไดรอยละ
20 ของอัตราและตำแหนง
ที่วางลง
- มีการจัดทำคูมือและแผน
อัตรากำลังคนที่มศี ักยภาพสูง
และการขึ้นสูตำแหนงบริหา
แลวเสร็จวันที่ 28 กันยายน
2563
- สามารถดำเนินการ
ประเมินผลกรปฏิบัติงานของ
พนักงานไดตามระยะเวลาและ
ขั้นตอนการดำเนินตามที่
กำหนดไดรอยละ 100

- ดำเนินการสรรหาบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกตามแผน
อัตรากำลังคนในป 2564
ไดไมนอยกวารอยละ 90

การฝกอบรมพนักงานไมสามารถดำเนินการตามแผนการฝกอบรมที่กำหนด เนื่องจากสถาการณการระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19

- บุคลากรเขารับการฝกอบรม
ตามแผนการฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 90 ในป 2564

- มีการดำเนินการพัฒนาการ
บุคลากรที่มศี ักยภาพสูง และการ
ขึ้นสูตำแหนงบริหารตามแผนการ
ดำเนินงานที่กำหนดไดรอยละ
100
- มีแผนการปรับปรุงวิธีการ
บริหารผลการปฏิบตั ิงาน (PMS)
ใหมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยง
กับตัวชี้วัดขององคกรไดอยางเปน
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบริหาร
ภายในเดือนมีนาคม 2564

แผนงาน/โครงการ
2.3 การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด
- รอยละของผลสัมฤทธิ์ในการ
ใชระบบ ERP ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไดไมนอยกวา
รอยละ 80 ในป 2563

ผลการดำเนินงาน ป 2563
- สามารถใชงานระบบ ERP
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ไดรอยละ 80 ของระบบยอย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั้งหมด

3. ดานการพัฒนาระบบการจัดการองคความรูส ูการมีวัฒนธรรม
3.1 การดำเนินการดานการ
- องคการสุราฯ มีการบริหาร - สามารถดำเนินการตาม
จัดการความรูที่เปนระบบและ จัดการและจัดเก็บจำนวน
แผนการจัดการองคความรู
สนับสนุนบรรยายกาศการ
องคความรูตามแผนการ
ไดรอยละ 70
แลกเปลีย่ นเรียนรู (KM) และ จัดการองคความรูไดไม
การสงเสริมความคิดสรางสรรค นอยกวารอยละ 70
(IM)
3.2 บรรยายกาศการสราง
- การจัดกิจกรรม นิทรรศการ - มีการจัดนิทรรศการฯ
วัฒนธรรมองคกรแหงการ
หรือศึกษาดูงานเพื่อ
ในเดือน มกราคม 2563
เรียนรูและความคิดสรางสรรค แลกเปลีย่ นเรียนรู
และถายทอดองคความรู
อยางนอย 1 ครั้งในป 2563
4. ดานการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่ดี
4.1 การสงเสริมคุณธรรม
- องคการสุราฯ ไดรบั คะแนน - องคการสุราฯ ไดรบั คะแนน
จริยธรรมขอบบุคลากร
การประเมินคุณธรรมและ
การประเมิน ITA จาก
ความโปรงใส (ITA)
สำนักงาน ป.ป.ช.
ไมนอยกวา 90 คะแนน
64.54 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
4.2 การสรางวัฒนธรรมองคกร - มีการจัดกิจกรรมการ
- มีการนำเสนอวีดีโอที่
พรอมรับการเปลีย่ นแปลง
สงเสริมการสรางวัฒนธรรม เกี่ยวของกับการเปลีย่ นแปลง
องคกรที่พรอมรับการ
องคกรภายใตการมีธรรมาภิบาล
เปลี่ยนแปลงผานการสื่อสาร การบริหารที่ดี ทุกเดือน และ
ภายในองคกรในรูปแบบสื่อ
การประชาสัมพันธผาน
ประชาสัมพันธอยางนอย
หัวหนาหนวยงาน และการ
เดือนละ 1 ครั้ง
ประชุม ทุกวันแรกของการ
โดยการสื่อสารผานวีดีโอ
ประชุมหัวหนาหนวยงาน

การพัฒนา/ปรับปรุงป 2564
- ระบบ ERP สำหรับการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลสามารถ
ใชงานไดทุกระบบยอยรอยละ
100 ในป 2564

- กำหนดใหทุกหนวยงานมีการ
จัดทำองคความรูภ ายใน
หนวยงานอยางนอยหนวยงานละ
1 เรื่องในป 2564
- มีการจัดกิจกรรม นิทรรษการ
หรือการศึกษาดูงานเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรูและถายทอด
องคความรูอยางนอย 1 ครั้งในป
2564
- องคการสุราฯ ไดรบั คะแนน
การประเมิน ITA จากสำนักงาน
ป.ป.ช. ไมนอยกวา 95 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ในป 2564
- มีการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ
และรูปแบบการสื่อสารที่สัมฤทธิ์
ผลมากยิ่งขึ้น
- มีจำนวนบุคลากรทีม่ ีความรู
ความเขาใจไมนอยกวารอยละ 80
ของจำนวนผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
การประชาสัมพันธผาน
หัวหนาหนวยงาน
การประชุม เปนตน
โดยบุคลากรมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับความพรอมใน
การเปลีย่ นแปลงไมนอยกวา
รอยละ 60 ของจำนวนผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด

5. ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต และความผูกพัน
5.1 ความผูกพันของบุคลากร - ระดับความผูกพันของ
ที่มีตอองคกร
บุคลากรที่มตี อองคกรเปนไป
ตามเปาหมาย (ไมนอยกวา 4
คะแนน จากคะแนนเต็ม
5 คะแนน)
5.2 มีการกำหนดแผน
- รอยละของความสำเร็จของ
ความกาวหนาในอาชีพตำแหนง แผนความกาวหนาในอาชีพ
(Career path)
ตำแหนง (Career path)
ไมนอยกวารอยละ 80
ในป 2563

ผลการดำเนินงาน ป 2563
- มีจำนวนบุคลากรทีม่ ีความรู
ความเขาใจรอยละ 68 ของ
จำนวนผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด

การพัฒนา/ปรับปรุงป 2564

- คะแนนความผูกพันที่
บุคลากรมีตอองคกรเฉลี่ย
โดยรวมในป 2563
เทากับ 3.58

- คะแนนความผูกพันที่บุคลากรมี
ตอองคกรเฉลี่ยโดยรวมในป
2564 ไมนอยกวา 4.5 คะแนน

- จัดทำแผนความกาวหนาใน
อาชีพตำแหนงไดรอยละ 80
ในเดือนกันยายน 2563 และ
รายงานผลการดำเนินงานให
ผูบังคับบัญชาทราบวันที่ 1
กันยายน 2563

- ดำเนินจัดทำแผนความกาวหนา
ในอาชีพตำแหนงไดรอยละ 100
ภายในไตรมาสที่ 2/2564

