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คานา
กองกลางได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 10 ปี พ.ศ. 2560 – 2570
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจหลักของกองกลาง นาไปสู่การ
บริหารตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากร
เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มาเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ อันได้แก่ การขยายตัว การลดขนาดขององค์กร การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ที่อาจจะทาให้เกิดผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม ความก้าวหน้าทางวิชาการ คุณ ภาพของบุคลากรที่มีอยู่ใน
องค์กร การเกษียณอายุ การเลื่อนตาแหน่ง การโยกย้าย อัตราการเข้าออกของบุคลากร การขยายตัว และ
ถดถอยทางเศรษฐกิจ ทั้งหมดนี้ทาให้หน่วยงานจาเป็นต้องเพิ่มการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองกลาง โดย
การพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ พร้อมกับเสริมสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการตอบสนองตาม
เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
1. พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
2. พัฒนาระบบการประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
4. ระบบสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ ในการปฏิบัติงาน และความผูกพันองค์กร
โดยกองกลางได้น าแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาบุคลากรของมหาวิทยาลั ย ไปสู่ แผนการปฏิบัติ
ในระดับหน่วยงาน และระดับ บุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ
และเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

กองกลาง สานักงานอธิการบดี
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1. ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติความเป็นมา
กองกลาง เป็นหน่วยงานที่เริ่มมีพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภภูมิ
เมื่อปี พ.ศ. 2548 เป็นส่วนราชการในสานักงานอธิการบดี ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการ
สนับสนุนงานด้านบริหารและงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งให้ ว่าที่ร้อยตรีวิญญู มั่นธรรม ปฏิบัติห น้าที่ผู้ อานวยการกองกลาง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล าคม 2548 เป็น ต้นมา และได้มีคาสั่งแต่งตั้งให้ ว่าที่ร้อยตรีวิญญู มั่นธรรม ดารงตาแหน่ง
ผู้ อ านวยการกองกลาง ตั้ ง แต่ วั น ที่ 30 กรกฎาคม 2553 ต่ อ มาในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556 ต าแหน่ ง
ผู้ อ านวยการกองกลาง ได้ ว่ า งลง เนื่ อ งจาก ผู้ อ านวยการกองกลาง เกษี ย ณอายุ ร าชการ มหาวิ ท ยาลั ย
จึงแต่งตั้งให้ ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555
ต่อมามหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในกองกลางใหม่อีกครั้ง เพื่อการ
บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานในการอานวยความ
สะดวกให้กับหน่วยงานภายใน เป็น 7 งาน ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานประชาสัมพันธ์
3. งานศิลปวัฒนธรรม
4. งานหารายได้และบริหารทรัพย์สิน
5. งานออกแบบและก่อสร้าง
6. งานอาคารสถานที่
7. งานบริการ
- ภารกิจ
- ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา
ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม เลิศล้าบริการ
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาระบบงานด้านเอกสารและการให้บริการด้านต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ
กองกลางเป็นศูนย์กลางการบริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย การบริหารงานด้านเอกสาร
การจัดประชุม การจัดงานพิธีการ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ การอานวยการสะดวกแก่ผู้บริหาร การจัดหารายได้
และบริหารทรัพย์สิน การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อ มูลข่าวสาร การออกแบบ
และก่อสร้าง การดูแลบารุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานที่ การบริการยานพาหนะ การรักษาความปลอดภัย
ภูมิทัศน์ อนุรักษ์พลังงานและการติดต่อประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
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- ค่านิยม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย
“แหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคโนโลยี”
จากจุดเริ่มต้นของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ใน พ.ศ. 2518 ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต
จนสร้างความเชื่อถือต่อเนื่องมาเป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ใน พ.ศ. 2531 และในปี พ.ศ. 2548
ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามประกาศในกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ซึ่งได้รวมกลุ่ม วิทยาเขตในกลุ่มภาคกลาง 3 จังหวัด 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา
หันตรา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาวาสุกรี วิทยาเขตนนทบุรี และวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีฐานะเป็น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยให้เป็น
สถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้ การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทาการสอน ทาการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แ ก่ สั ง คม ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยให้ ผู้ ส าเร็ จ
อาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก
มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะที่ได้มาตรฐาน และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน
โดยเฉพาะการมุ่งพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ ในด้าน Soft Skills เพื่อเป็นการเสริมสร้างจุดแข็งให้แก่
บัณฑิต ให้เป็นนักปฏิบัติที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เพียงพอที่จะทางานได้ทันทีเมื่อสาเร็จการศึกษา
- ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกองกลาง
1. พัฒนาระบบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
- วัตถุประสงค์ของกองกลาง
1. เพื่อการดาเนินการบริหารงานด้านเอกสารของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อทาหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร
3. เพื่อทาหน้าที่ในการจัดประชุม จัดงานพิธีการ/จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อดาเนินการในกาจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สินจองมหาวิทยาลัย
5. เพื่อทาการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. เพื่อทาการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน
7. เพื่อการออกแบบและก่อสร้าง
8. เพื่อให้บริการดูแล บารุงรักษา และซ่อมแซมอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย
9. เพื่อให้บริการด้านยานพาหนะ และด้านการักษาความปลอดภัย
10. เพื่อควบคุมดูแลการอนุรักษ์พลังงาน
11. เพื่อการจัดตกแต่งภูมิทัศน์
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- โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

โครงสร้างการแบ่งงานภายใน
กองกลาง

งานบริหารทั่วไป
• งานสารบรรณ
มหาวิทยาลัย
• งานสารบรรณกอง
• งานธุรการ
• งานบุคลากร
• งานเลขานุการผู้บริหาร
• งานสภามหาวิทยาลัย
• งานพัสดุ ครุภัณฑ์
• งานงบประมาณ
• งานการประชุม
• งานกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ
• งานข้อมูลระบบ
สารสนเทศ

งานประชาสัมพันธ์
•
•
•
•

ข่าว
ผลิตสื่อ
สื่อมวลชนสัมพันธ์
วิทยุกระจายเสียง

งานออกแบบและ
ก่อสร้าง

งานศิลปวัฒนธรรม
• ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
• เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
• ศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น
• วิจัยและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

•
•
•
•
•

วิศวกรรม
สถาปัตยกรรม
ประมาณราคา
เขียนแบบ
ควบคุมงานก่อสร้าง

งานบริการ
•
•
•
•

ยานพาหนะ
การจัดจราจร
รักษาความปลอดภัย
โครงการพิเศษ

งานอาคารสถานที่
งานหารายได้และ
บริหารทรัพย์สิน
• วางแผนและพัฒนาธุรกิจ
• บริหารรายได้และ
ทรัพย์สิน
• นิติกรรมสัญญา
• ส่งเสริมการตลาด
• การเงินบัญชี

• อาคารสถานที่
• สาธารณูปโภคและซ่อม
บารุง
• ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
• ภูมิทัศน์และเรือนเพาะชา
รักษาความสะอาด
• อนุรักษ์พลังงาน

7

- โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานกองกลาง

ผู้อานวยการกองกลาง
ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางอุบล บริบูรณ์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
สิบเอกธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ

หัวหน้างานศิลปวัตนธรรม
ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง

หัวหน้างานหารายได้และบริหารทรัพย์สิน
นางนิติมา สุวรรณโกมล

หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง
นายภิญโญ พัฒนวสันต์พร

หัวหน้างานอาคารสถานที่
ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง

หัวหน้างานบริการ
ดร.นิรันดร์ วัชโรดม
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- รายชื่อผู้บริหาร
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง
นางอุบล บริบูรณ์
สิบเอกธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ
ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง
นางนิติมา สุวรรณโกมล
นายภิญโญ พัฒนวสันต์พร
ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง
ดร.นิรันดร์ วัชโรดม

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองกลาง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานศิลปวัตนธรรม
หัวหน้างานหารายได้และบริหารทรัพย์สิน
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง
หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานบริการ

2. สถานภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ข้อมูลบุคลากร ปี 2559 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559)
ตารางที่ 1 จานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ประเภทบุคลากร
1. ข้าราชการ
2. พนักงานมหาวิทยาลัย
3. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
4. พนักงานราชการ
5. ลูกจ้างประจา
6. ลูกจ้างประจาเงินรายได้
รวม

จานวน
2
31
1
10
20
64

ตารางที่ 2 ประเภทบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2560 - 2570
ประเภทบุคลากร

ปี พ.ศ. ที่เกษียณอายุราชการ
2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

รวม

1. ข้าราชการ
2. พนักงานมหาวิทยาลัย
3. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
4. พนักงานราชการ
5. ลูกจ้างประจา
6. ลูกจ้างประจาเงินรายได้

2
2

1
1

1
-

1
1

1

1
1

1
3

1
1
-

-

2
1
1

1
-

1
2
10
10

รวม

4

2

1

2

1

2

4

2

0

4

1

23
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ตารางที่ 3 จานวนบุคลากรสายสนับสนุน จาแนกตามประเภทและระดับตาแหน่ง
ประเภททั่วไป
ชานาญงาน

ปฏิบัติ
ประเภทบุคลากร

1. ข้าราชการ
2. พนักงานมหาวิทยาลัย
3. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
4. พนักงานราชการ
5. ลูกจ้างประจา
6. ลูกจ้างประจาเงินรายได้
รวม

ต่า
ตรี
1
1
10
20
32

ตรี

โท

0

0

ต่า
ตรี
0

ตรี

โท

0

0

ชานาญงาน
พิเศษ
ต่า ตรี โท
ตรี
0 0 0

วิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ
ปฏิบัติการ ชานาญการ ชานาญการ
พิเศษ
ตรี โท
ตรี โท ตรี โท
30
30

1

1
1

1
1

0

0

รวม

2
31
1
0
10
20
64

ตารางที่ 4 จานวนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์
ที่จะขอตาแหน่งที่สูงขึ้น
การขอตาแหน่งที่
ปี พ.ศ. ที่จะขอตาแหน่งที่สูงขึ้น
รวม
สูงขึ้น
2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
เชี่ยวชาญพิเศษ
0
เชี่ยวชาญ
0
ชานาญการพิเศษ
2
2
ชานาญการ
8
5
3
14
30
ชานาญงาน
1
1
รวม
11
5
3
14
0
0
0
0
0
0
0
33

ตารางที่ 5 ข้อมูลบุคลากรจาแนกตามประเภท และอายุงาน
ประเภทบุคลากร
1. ข้าราชการ
2. พนักงานมหาวิทยาลัย
3. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
4. พนักงานราชการ
5. ลูกจ้างประจา
6. ลูกจ้างประจาเงินรายได้

รวม

น้อยกว่า
มากกว่า
1-5 ปี
1 ปี
5-10 ปี
14
10
7
1
20
-

35

10

7

มากกว่า
10-15 ปี
-

มากกว่า
15-20 ปี
3
-

มากกว่า
20-25 ปี
1
4
-

มากกว่า
25 ปี
1
3
-

0

3

4

4

ตารางที่ 6 ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ตามโครงสร้างที่ไม่มีวาระการดารงตาแหน่ง
ที่จะเกษียณอายุราชการ ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2570
ตาแหน่ง
ชื่อนามสกุล
ปีที่เกษียณอายุราชการ
ผู้อานวยการกองกลาง
ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง
2566

รวม
2
31
1
0
10
20

64
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3. การทบทวนภารกิจและอัตรากาลังในอนาคต
กรณีขอเพิ่มอัตรากาลังให้ระบุข้อมูลการวิเคราะห์อัตรากาลังประกอบการพิจารณา
ภาระงานสายสนับสนุน ได้แก่ การเพิ่ม - ลด ภาระงาน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงาน
ตามกรอบอัตรากาลังของกองกลางจะมีบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 68 คน แต่ในปัจจุบันมีบุคลากรทั้งสิ้น
จานวน 64 คน ยังขาดบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ 4 อัตรา ซึ่งเป็นอัตราของงานออกแบบและก่อสร้าง
ตารางจานวนบุคลากรกองกลาง
ลาดับ
งานภายในกองกลาง
จานวน
1 งานบริหารทั่วไป
14 คน
2 งานประชาสัมพันธ์
5 คน
3 งานศิลปวัฒนธรรม
5 คน
4 งานหารายได้และบริหารทรัพย์สิน
3 คน
5 งานออกแบบและก่อสร้าง
4 คน
6 งานอาคารสถานที่
25 คน
7 งานบริการ
8 คน
รวม
64 คน
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
วิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ กรอบอัตรากาลังโดยดูจากโครงสร้างการบริหารงานต่อภาระงานที่ต้องปฏิบัติ
และจากจานวนบุคลากรที่มีอยู่ ในปัจจุบัน ทาการวิเคราะห์จากปริมาณงาน (Work Load Analysis) กับการ
วิเคราะห์กาลังคน (Work Force Analysis) โดยอาศัยข้อมูลการบริหารงานบุคคลเข้ามาช่วย อันได้แก่ ปริมาณ
บุคลากรที่มี การขาดงาน (ลาป่วน ลากิจ ลาพักผ่อน) การหมุนเวียนของพนักงาน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ
ภาระงานที่ต้องปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีปริมาณที่มาก ไม่ว่าจะเป็นภาระงานเกี่ยวกับการดูแลสถานที่ทั่วทั้ ง
มหาวิทยาลัย การซ่อมแซมอาคาร การปรับปรุงงานชารุดบกพร่อง และการออกแบบก่อสร้าง เป็นต้น
กองกลางมีความจาเป็นต้องปรับอัตรากาลังเพื่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพโดยการหมุนเวียน
บุคลากรภายในหน่วยงานที่มีลักษณะการปฏฺบัติงานเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อให้บุคลากรสามารถทางาน
ได้หลากหลายหน้าที่ (Multi Skill) เพื่อทางานทดแทนกันได้ยามมีภาระงานใดงานหนึ่งมากขึ้น อีกทั้งจะมีการ
ทบทวนภาระงานให้ตรงตามสายงานตามพันธกิจของกองกลาง

11

4. ทิศทางการพัฒนาบุคลากร
- หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบุคลากรเป็นการพัฒนาหลังจากที่บุคลากรได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ หลังจากผ่านการทดลอง
งานการปฏิบั ติงานแล้ ว และได้รั บ การบรรจุ ในตาแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลั ย
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างประจาเงินรายได้ จึงจาเป็นต้องมีการ
พัฒ นาความสามารถในการปฏิบั ติห น้ าที่ให้ เกิดประสิทธิภ าพ และเกิดประสิ ทธิผ ลมากขึ้น เกิดการสมดุล
ระหว่างจานวนบุคลากรกับงานทีป่ ฏิบัติ และการติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ บุ คลากรจึงควรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่ม
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และสะสมความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการทางานจนเกิด
เป็นความเชี่ยวชาญ ชานาญให้ตาแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ การประชุม และสัมมนา
เป็นต้น การส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้กับบุคลากร เช่น การเรียนรู้ ผ่านทาง Internet / Intranet
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ระหว่างหน่วยงาน มีการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อรับทราบข้อบกพร่องและนามาปรับปรุง
ในการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
- วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
ตารางการวิเคราะห์ จุดแข็ง - จุดอ่อน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. มีบุคลากรพร้อมให้บริการในหลายด้าน
1. มีหลายงาน หลายผู้บังคับบัญชา บริหารงานยาก
ทาให้การสั่งงานมีความติดขัด ไม่ไหลลื่น
2. บุคลากรมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานให้เกิดผล 2. แก้ไขความชารุดของสภาพอาคาร
สาเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
เครื่องปรับอากาศไม่รวดเร็ว
3. มีรถยนต์และพนักงานขับรถยนต์ พร้อมให้บริการ 3. มีภาระในการซ่อมบารุงอาคารที่ให้กับทุก
หน่วยงาน ซึ่งมีจานวนมากทาให้ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้รวดเร็ว ทันเวลา
4. มีจิตใจบริการในทุก ๆ ด้าน
4. บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานยังขาดความรู้
และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
5. มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมให้บริการซ่อม เช่น ซ่อม
5. อุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบเทคโนโลยี
ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ในเบื้องต้น
สารสนเทศไม่เพียงพอ
6. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในงานที่ 6. นโยบายของผูบริหารมีความยืดหยุนสูง ทาใหการ
ปฏิบัติ
ดาเนินงานไมเปนไปตามระบบ
7. บุคลากรมีความรับผิดชอบตอภาระหนาที่
8.บุคลากรมีความสามารถใชเทคโนโลยีชวย
สนับสนุนการทางาน
9. มีอาคาร สถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกจานวน
มากพอให้บริการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
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ตารางการวิเคราะห์ โอกาส – อุปสรรค ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1. มีการบริหารงานที่ไหลลื่น หากมีการประสานงาน 1. บุคลากรบางรายยังขาดความรับผิดชอบต่องานที่
ที่ดี
มอบหมายทาให้งานล่าช้า ส่งผลต่อภาพรวมของ
หน่วยงาน
2. มีการพัฒนาให้บริการที่รวดเร็วขึ้น
2. การขอใช้บริการกระชั้นชิดทาให้ไม่สามารถ
ให้บริการได้ทันตามความต้องการ
3. การอบรมพัฒนาทาให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ 3. ไม่สามารถไปด้วยกันในเส้นทางเดียวกันทาให้ขาด
ในงานมากยิ่งขึ้น
แคลนทรัพยการในการให้บริการ
4. การสร้างขวัญและกาลังใจทาให้บุคลากรเกิดการ 4. การขอใช้รถราชการของผู้ขอใช้บริการมีความ
ปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น
หลากหลายในเงื่อนไขการไปราชการทาให้การจัดรถ
เพื่อใช้ร่วมกันทาได้ยาก ทาให้สิ้นเปลืองมากขึ้น
5. การให้บริการด้านสาธารณูปโภค เช่น ซ่อมและ
ล้างเครื่องปรับอากาศ ซ่อมไฟฟ้า ซ่อมแซมอาคาร
ไม่สามารถดาเนินการได้ทันทีต้องรอจ้างจาก
หน่วยงานภายนอกเนื่องจากบุคลากรมีไม่เพียงพอ
ไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และต้องขอนุมัติ
งบประมาณในการซ่อมแซม
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- การพัฒนาบุคลากรให้มีตาแหน่ง / คุณวุฒิที่สูงขึ้น ตามเป้าหมายที่กาหนด ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2570
ข้อมูลรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น (เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชานาญการพิเศษ / ชานาญการ / ชานาญงาน)
ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

1. นางอุบล บริบูรณ์
2. นางกันยารัตน์ กัลยานันฑปรีชา
3. นางดารารัตน์ ปะวารี
4. น.ส.เชาวนี แย้มผิว
5. นางนิศานาถ ศรีสังวร
6. นางยุพา บุญหล่อ
7. น.ส.พรพรรณ ม่วงงาม
8. น.ส.นิติมา ใจพราหมณ์
9. นายพงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์
10. น.ส.ธินินทร ชานาญกุล
11. น.ส.สุปรียา คงแสงชู
12. น.ส.ธนัชพร ปานเนาว์
13. นางศิวพร แสงทอง
14. นายสุบิน เอกจิตต์
15. น.ส.ธัญญารัตน์ พงษ์จินดา
16. นางกัลปอรธ์ สิทธาภา
17. นายพิษณุ ลือสถาน
18. น.ส.อารีย์ บุษบา
19. นายอนันทรัตน์ อยู่สบาย
20. นายพีรวิชญ์ พิกุล
21. นางอรอุมา อารีชม
22. น.ส.อนุสรา รุ่งกลาง
23. นางปัญชลิกา ภู่มณี
24. นางเอื้อมเดือน สมร

ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญงาน
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ

2560
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2561

การเข้าสูต่ าแหน่งที่สูงขึ้น ...................................... (ปี พ.ศ.)
2562
2563 2564 2565
2566
2567
2568

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2569

2570

รวม
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

25. น.ส.บรวรรณ เสตางกูล
26. น.ส.เจนจิรา ศักดิส์ องเมือง
27. นายหัตถ์เทพ มัตติตานนท์
28. น.ส.ณัฏฐา สุขเกษม
29. นางรุ้งนภา อู่ทรัพย์
30. นายโฆษิต มีคณ
ุ กิจ
31. น.ส.พรทิพย์ ขันธิโชต
32. น.ส.ฤทัย เที่ยงแก้ว
33. น.ส.อุบลรัตน์ ผลสุทธิ์
รวม

2560

2561

ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
11

5

การเข้าสูต่ าแหน่งที่สูงขึ้น ...................................... (ปี พ.ศ.)
2562
2563 2564 2565
2566
2567
2568
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
14

2569

2570

รวม
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33

ข้อมูลรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนที่พัฒนาด้านการเพิ่มคุณวุฒิ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2570 โดยคานึงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน
หลักสูตร/สาขาวิชาเดิม

การพัฒนาคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น
หลักสูตร/สาขาวิชา
ปี พ.ศ.

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

สังกัดงาน/ฝ่าย

1. นางสาวสุปรียา คงแสงชู

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

กองกลาง
งานบริหารงานทั่วไป

บธ.บ.สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการการตลาด

เริ่มศึกษา
ปี 2558

2. นางสาวเชาวนี แย้มผิว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กองกลาง
งานบริหารงานทั่วไป

บธ.บ.สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการ

เริ่มศึกษา
ปี 2559

3. นายสุบิน เอกจิตต์

นักประชาสัมพันธ์

กองกลาง
งานประชาสัมพันธ์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา

เริ่มศึกษา
ปี 2560

เหตุผลการพัฒนาด้านเพิ่มคุณวุฒิ
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
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สมรรถนะที่ต้องการพัฒนาสาหรับบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2570 จาแนกตามช่วงอายุการทางาน ดังนี้
- ช่วงอายุการทางานตั้งแต่ 1 ปี - 5 ปี
ลาดับความสาคัญของหัวข้อ / ประเด็นสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
ตาแหน่งงาน
ลาดับแรก / เรื่อง
ลาดับที่ 2 / เรื่อง
ลาดับที่ 3 / เรื่อง
ผู้บริหาร
ผู้บริหารเบื้องต้นสู่การมองอนาคตการบริหาร การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การเป็นผู้นายุคใหม่ใส่ใจองค์กร
สายสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การบริการที่ดี
การอยู่ในโลกอนาคตอย่างมีความสุข
- ช่วงอายุการทางานตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป - 10 ปี
ตาแหน่งงาน
ผู้บริหาร
สายสนับสนุน

ลาดับความสาคัญของหัวข้อ / ประเด็นสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
ลาดับแรก / เรื่อง
ลาดับที่ 2 / เรื่อง
ลาดับที่ 3 / เรื่อง
เทคนิคการจูงใจบุคลากรสู่การปฏิบัติงานที่มี เทคนิคการสร้างขวัญและกาลังใจบุคลากร
การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงาน
ประสิทธิภาพ
การพัฒนาบุคลากรไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
หลักการปรับปรุงงานด้วยเทคนิคต่าง ๆ ให้เกิด การวิเคราะห์งานสู่การทางานได้ตามเป้าหมาย
ประสิทธิภาพสูงสุด

- ช่วงอายุการทางานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป – 15 ปี
ตาแหน่งงาน
ผู้บริหาร
สายสนับสนุน

ลาดับความสาคัญของหัวข้อ / ประเด็นสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
ลาดับแรก / เรื่อง
ลาดับที่ 2 / เรื่อง
ลาดับที่ 3 / เรื่อง
การพัฒนาบุคลากรไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
เทคนิคการวางตาแหน่งของบุคลากรให้เหมาะ การจัดแผนกงานในหน่วยงาน
กับงาน
การพัฒนาบุคลากรไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
การเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน การปรับตัวให้สามารถอยู่ในโลกปัจจุบันได้อย่างมี
สู่การเขียนผลงานอย่างลูกต้อง
ความสุข
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- ช่วงอายุการทางานตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป – 20 ปี
ตาแหน่งงาน
ผู้บริหาร
สายสนับสนุน

ลาดับความสาคัญของหัวข้อ / ประเด็นสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
ลาดับแรก / เรื่อง
ลาดับที่ 2 / เรื่อง
ลาดับที่ 3 / เรื่อง
การเตรียมตัวเกษียณอย่างมีความสุข
ปัจจัยในการเสริมสร้างกาลังใจ
เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
การพัฒนาบุคลากรไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
รู้ทันสัญญาณเตือนของสุขภาพ
กระบวนการจัดการเอกสารที่ถูกต้อง

- ช่วงอายุการทางานตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป – 25 ปี
ตาแหน่งงาน
ผู้บริหาร
สายสนับสนุน

ลาดับความสาคัญของหัวข้อ / ประเด็นสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
ลาดับแรก / เรื่อง
ลาดับที่ 2 / เรื่อง
ลาดับที่ 3 / เรื่อง
การเตรียมตัวเกษียณอย่างมีความสุข
การออกแบบงานเพื่อการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา การกระจายอานาจสู่การบริหารที่ทันท่วงที
และการสั่งงานอย่างมีระบบ
การพัฒนาบุคลากรไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
การวิเคราะห์งานสู่การปรับปรุงงานอย่างมี
การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การบริการที่ดี
ประสิทธิภาพ

- ช่วงอายุการทางานตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
ตาแหน่งงาน
ผู้บริหาร
สายสนับสนุน

ลาดับแรก / เรื่อง
การเตรียมตัวเกษียณอย่างมีความสุข
การเตรียมตัวเกษียณอย่างมีความสุข

ลาดับความสาคัญของหัวข้อ / ประเด็นสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
ลาดับที่ 2 / เรื่อง
ลาดับที่ 3 / เรื่อง
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริหาร
การรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ
การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การบริการที่ดี
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5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
5.1 พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
5.2 พัฒนาระบบการประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
5.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
5.4 ระบบสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ ในการปฏิบัติงาน และความผูกพันองค์กร
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ตาราง เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2. พัฒนาระบบการประเมินผล เพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์
เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถ และทักษะใน
การปฏิบัติงาน รวมถึงความซื่อสัตว์ ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
การพัฒนาระบบการประเมินผลให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และสมรรถนะให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มี
ความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
จานวนบุคลากรที่ตรงต่อความต้องการ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ค่าเป้าหมาย
เพื่อได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความ เพื่อนาระบบปสู่การประเมินผล
คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี
และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้อง
ร้อยละจานวนบุคลากรที่ได้เข้ารับการ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ารับการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรตรงต่องานที่ทา พัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่ รองรับการ
เปลี่ยนแปลง

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของหน่วยงานในการมุ่งพัฒนาระบบงานด้านเอกสารและการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต เช่น การเข้าร่วมอบรมสัมมนา การเข้าร่วม
โครงการ การศึกษาต่อ การทาวิจยั และอื่น ๆ

4. ระบบสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติงาน และความผูกพันองค์กร

บุคลากรในหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการ และต่อการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจกับ
สร้างขวัญและกาลังใจของหน่วยงาน เพื่อสร้างความผูกพัน
สวัสดิการ และขวัญกาลังใจในการ
องค์กร ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของ ทางาน
องค์กร เกิดความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อหมูค่ ณะและองค์การ

เพื่อให้บุคลากรมีความผูกพัน
จงรักภักดีต่อองค์การมีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับหน่วยงาน
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ตาราง รายละเอียดแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2570
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร

2. พัฒนาระบบการประเมินผล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์
เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงความซื่อสัตว์
ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
การพัฒนาระบบการประเมินผลให้ชว่ ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสมรรถนะให้กับ
บุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่ รองรับ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่ ตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลง
วิสัยทัศน์ ในการมุ่งพัฒนาระบบงานด้านเอกสาร
และการให้บริการด้านต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต เช่น การเข้าร่วมอบรมสัมมนา
การเข้าร่วมโครงการ การศึกษาต่อ การทาวิจยั
และอื่น ๆ
4. ระบบสวัสดิการเพือ่ เสริมสร้างขวัญและ บุคลากรในหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อ
กาลังใจ ในการปฏิบัติงาน และความ
สวัสดิการ และต่อการสร้างขวัญและกาลังใจของ
ผูกพันองค์กร
หน่วยงาน เพื่อสร้างความผูกพันองค์กร ทาให้
เกิดความร่วมมือร่วมใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร เกิดความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อหมู่
คณะและองค์การ

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์
จานวนบุคลากรที่ตรงต่อความ
ต้องการในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

ค่าเป้าหมาย
เพื่อได้มาซึ่งบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน

ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงานมี
เพื่อนาระบบไปสู่การ
ความคล่องตัว รวดเร็ว และมี
ประเมินผล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพประสิทธิผล
และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
ร้อยละจานวนบุคลากรที่ได้เข้ารับการ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ารับ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรตรงต่องานที่ การพัฒนาศักยภาพเพื่อ
ทา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
รองรับการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรม/โครงการ
ดาเนินกิจกรรมตามการสรรหาของ
มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาดาเนินงาน
-

1. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6
เดือน
2. มีการประเมินผลเพื่อเลื่อนขั้น
เงินเดือนทุกปี
3. มีการรายงานผลการขาดลา มาสาย
ทุกเดือน
หน่วยงานส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพโดยการ
1. บุคลากรที่ได้เพิ่มพูนความรู้จาการ
อบรม สัมมนา
2. บุคลากรที่ได้เข้าศึกษาต่อ

ทุกปีงบประมาณ

1. ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และมอบประกาศนียบัตรต่อผู้ที่มี
ผลงานดีเด่น
2. ดาเนินการสอบถามความพึงพอใจ
ของบุคลากรในการเสริมสร้างขวัญ
และกาลังใจ ในการปฏิบัติงาน และ
ความผูกพันองค์กร

ทุกปีงบประมาณ

ทุกปีงบประมาณ

3.

ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจ
กับสวัสดิการ และขวัญกาลังใจในการ
ทางาน

บุคลากรมีความผูกพัน
จงรักภักดีต่อองค์การมี
ความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับหน่วยงาน

