
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

รายงานการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป 2563 

Human Resource Management and Development 
Annual Report 2020 



 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป 2563 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ป 2563 การพัฒนา/ปรับปรุงป 2564 
1. ดานการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามท่ีองคกรตองการ 
1.1 บุคลากรมีความรู
ความสามารถและสมรรถนะ
ตามท่ีองคกรกำหนด 

- รอยละของบุคลากรท่ีผาน
การทดสอบสมรรถนะหลักทุก
หัวขอในแตละระดับความ
เช่ียวชาญไมนอยกวารอยละ 
60 ในป 2563 

- บุคลากรขององคกรสุราฯ 
ผานการทดสอบสมรรถนะ
หลักทุกหัวขอในแตละระดับ
รอยละ 70 ของบุคลากรท่ีเขา
รับการทดสอบท้ังหมด 

- บุคลากรผานการทดสอบ
สมรรถนะหลักรอยละ 80  
ของผูเขารับการทดสอบท้ังหมด  
ในป 2564 

1.2 บุคลากรมีความเปนมือ
อาชีพในการปฏิบัติงาน 

- รอยละของบุคลากรท่ี 
เขารับการฝกอบรมตาม
แผนการฝกอบรมประจำป 
2563 ไมนอยกวารอยละ 80 

- บุคลากรขององคการสรุาฯ 
เขารับการฝกอบรมตาม
แผนการฝกอบรมประจำป
รอยละ 301 

- บุคลากรเขารับการฝกอบรม
ตามแผนการฝกอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 90 ในป 2564 

2. ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2.1 มีการวางแผนอัตรา
กำลังคนและการบรหิารอัตรา
กำลังคนท่ีมีศักยภาพสูงและ
การข้ึนสูตำแหนงทางการ
บริหาร 

- ดำเนินการสรรหาบุคากรท้ัง
ภายในและภายนอกตามแผน
อัตรากำลังคนในป 2563  
ไดไมนอยกวารอยละ 80  
ของอัตราและตำแหนงท่ีวางลง 
 
- ดำเนินการจดัทำแผนการ
พัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพ
สูง และการข้ึนสูตำแหนง
บริหารไดภายในเดอืน 
กันยายน 2563 

- สามารรถดำเนินการสรรหา
บุคลากรท้ังภายในและ
ภายนอกไดตามแผนอัตรา
กำลังคนในป 2563 ไดรอยละ 
20 ของอัตราและตำแหนง
ท่ีวางลง 
- มีการจัดทำคูมือและแผน
อัตรากำลังคนท่ีมศีักยภาพสูง 
และการข้ึนสูตำแหนงบริหา
แลวเสร็จวันท่ี 28 กันยายน 
2563 

- ดำเนินการสรรหาบุคลากรท้ัง
ภายในและภายนอกตามแผน
อัตรากำลังคนในป 2564  
ไดไมนอยกวารอยละ 90 
 
 
- มีการดำเนินการพัฒนาการ
บุคลากรท่ีมศีักยภาพสูง และการ
ข้ึนสูตำแหนงบรหิารตามแผนการ
ดำเนินงานท่ีกำหนดไดรอยละ 
100  

2.2 การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (PMS) 

- ดำเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไดตามระยะเวลา
และข้ันตอนการดำเนินงาน 
ท่ีกำหนดไดรอยละ 100 

- สามารถดำเนินการ
ประเมินผลกรปฏบัิติงานของ
พนักงานไดตามระยะเวลาและ
ข้ันตอนการดำเนินตามท่ี
กำหนดไดรอยละ 100  

- มีแผนการปรับปรุงวิธีการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) 
ใหมีประสิทธิภาพ และเช่ือมโยง
กับตัวช้ีวัดขององคกรไดอยางเปน
รูปธรรมมากยิ่งข้ึน โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบริหาร
ภายในเดือนมีนาคม 2564 

 
1 การฝกอบรมพนักงานไมสามารถดำเนินการตามแผนการฝกอบรมที่กำหนด เนื่องจากสถาการณการระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 



 

 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ป 2563 การพัฒนา/ปรับปรุงป 2564 
2.3 การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล 

- รอยละของผลสัมฤทธ์ิในการ
ใชระบบ ERP ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไดไมนอยกวา
รอยละ 80 ในป 2563  

- สามารถใชงานระบบ ERP 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ไดรอยละ 80 ของระบบยอย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ท้ังหมด 

- ระบบ ERP สำหรับการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลสามารถ
ใชงานไดทุกระบบยอยรอยละ 
100 ในป 2564 
 
 
 

3. ดานการพัฒนาระบบการจดัการองคความรูสูการมีวัฒนธรรม 
3.1 การดำเนินการดานการ
จัดการความรูท่ีเปนระบบและ
สนับสนุนบรรยายกาศการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู (KM) และ
การสงเสริมความคิดสรางสรรค 
(IM) 

- องคการสุราฯ มีการบรหิาร
จัดการและจดัเก็บจำนวน 
องคความรูตามแผนการ
จัดการองคความรูไดไม 
นอยกวารอยละ 70 

- สามารถดำเนินการตาม
แผนการจดัการองคความรู 
ไดรอยละ 70 

- กำหนดใหทุกหนวยงานมีการ
จัดทำองคความรูภายใน
หนวยงานอยางนอยหนวยงานละ 
1 เรื่องในป 2564 

3.2 บรรยายกาศการสราง
วัฒนธรรมองคกรแหงการ
เรียนรูและความคิดสรางสรรค 

- การจัดกิจกรรม นิทรรศการ 
หรือศึกษาดูงานเพ่ือ
แลกเปลีย่นเรยีนรู  
และถายทอดองคความรู 
อยางนอย 1 ครั้งในป 2563 

- มีการจัดนิทรรศการฯ  
ในเดือน มกราคม 2563 

- มีการจัดกิจกรรม นิทรรษการ 
หรือการศึกษาดูงานเพ่ือ
แลกเปลีย่นเรยีนรูและถายทอด
องคความรูอยางนอย 1 ครั้งในป 
2564 

4. ดานการสงเสรมิวัฒนธรรมองคกร คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลท่ีด ี
4.1 การสงเสรมิคณุธรรม 
จริยธรรมขอบบุคลากร 

- องคการสุราฯ ไดรบัคะแนน
การประเมินคณุธรรมและ
ความโปรงใส (ITA)  
ไมนอยกวา 90 คะแนน  
จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน 

- องคการสุราฯ ไดรบัคะแนน
การประเมิน ITA จาก
สำนักงาน ป.ป.ช.  
64.54 คะแนน  
จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน 

- องคการสุราฯ ไดรบัคะแนน 
การประเมิน ITA จากสำนักงาน 
ป.ป.ช. ไมนอยกวา 95 คะแนน 
จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน  
ในป 2564 

4.2 การสรางวัฒนธรรมองคกร
พรอมรับการเปลีย่นแปลง 

- มีการจัดกิจกรรมการ
สงเสริมการสรางวัฒนธรรม
องคกรท่ีพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงผานการสื่อสาร
ภายในองคกรในรูปแบบสื่อ
ประชาสมัพันธอยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง  
โดยการสื่อสารผานวีดีโอ  

- มีการนำเสนอวีดีโอท่ี
เก่ียวของกับการเปลีย่นแปลง
องคกรภายใตการมีธรรมาภิบาล
การบริหารท่ีดี ทุกเดือน และ
การประชาสัมพันธผาน
หัวหนาหนวยงาน และการ
ประชุม ทุกวันแรกของการ
ประชุมหัวหนาหนวยงาน 

- มีการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ
และรูปแบบการสื่อสารท่ีสัมฤทธ์ิ
ผลมากยิ่งข้ึน 
- มีจำนวนบุคลากรท่ีมีความรู
ความเขาใจไมนอยกวารอยละ 80 
ของจำนวนผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด 



 

 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ป 2563 การพัฒนา/ปรับปรุงป 2564 
การประชาสัมพันธผาน
หัวหนาหนวยงาน  
การประชุม เปนตน 
โดยบุคลากรมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับความพรอมใน
การเปลีย่นแปลงไมนอยกวา
รอยละ 60 ของจำนวนผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด 
 
 
 
 
 

- มีจำนวนบุคลากรท่ีมีความรู
ความเขาใจรอยละ 68 ของ
จำนวนผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด 

5. ดานการเสริมสรางคณุภาพชีวิต และความผูกพัน 
5.1 ความผูกพันของบุคลากร 
ท่ีมีตอองคกร 

- ระดับความผูกพันของ
บุคลากรท่ีมตีอองคกรเปนไป
ตามเปาหมาย (ไมนอยกวา 4 
คะแนน จากคะแนนเต็ม  
5 คะแนน) 

- คะแนนความผูกพันท่ี
บุคลากรมีตอองคกรเฉลี่ย
โดยรวมในป 2563  
เทากับ 3.58  

- คะแนนความผูกพันท่ีบุคลากรมี
ตอองคกรเฉลี่ยโดยรวมในป 
2564 ไมนอยกวา 4.5 คะแนน 

5.2 มีการกำหนดแผน
ความกาวหนาในอาชีพตำแหนง 
(Career path) 

- รอยละของความสำเรจ็ของ
แผนความกาวหนาในอาชีพ
ตำแหนง (Career path)  
ไมนอยกวารอยละ 80  
ในป 2563 

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

- ดำเนินจัดทำแผนความกาวหนา
ในอาชีพตำแหนงไดรอยละ 100 
ภายในไตรมาสท่ี 2/2564 

 
 
 
 
 
  


