
๑ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจำปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ มิถุนายน –  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผูรับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด ดำเนินการแลว 
ระหวาง

ดำเนินการ 
ยังไม

ดำเนินการ 
หมายเหตุ 

ตอเน่ือง ใหม มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
คา

เปาหมาย 
ผล บรรล ุ ไมบรรลุ 

ยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยทักษิณ         

ความทาทายเชิงกลยุทธที่ ๑ : ความเปนเลิศดานการผลติบัณฑิตที่ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู        

กลยุทธที่ ๑.๔  พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู 

                  และสมรรถนะสากลของอาจารย 

                       

๑.๔.๓ โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล               ปุณชรัสมิ์  ดำเนินการ

ตามแผน 

รอยละ 

๑๐๐ 

    
(รอยละ ๑๐) 

 จัดทำแนวปฏิบัติ 

ความทาทายเชิงกลยุทธที่ ๔ : การบริหารจัดการเพ่ือการดำเนินงานทีเ่ปนเลิศ        

กลยุทธ ๔.๑  พัฒนาการบริหารจัดการและระบบ

คุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและระดับสวนงานตาม

เกณฑคุณภาพสากล 

                       

๔.๑.๑ โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคกรตาม

แนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินงาน 

ที่เปนเลิศ (EdPEx) 

                       

๑) การนำระบบ EdPEx มาใชในการบริหาร
จัดการตามพันธกิจของฝาย   
- กระบวนการเสริมสรางบรรยากาศ 

การทำงาน 
- กระบวนการพิจารณาขอกำหนด

ตำแหนงทางวิชาการ 

                       
 
 
 
 

 

๑.๑  กระบวนการเสริมสรางบรรยากาศการทำงาน               ปุณญาดา - ความพึง
พอใจ

บรรยากา
ศการ
ทำงาน 
3.30 

    
(รอยละ ๘๑.๒๕) 

  

- กำหนดผูรับผิดชอบ                        

- วิเคราะหและทบทวนกระบวนการเสริมสราง
บรรยากาศการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ทักษณิที่เปนระบบ 

                       

- ดำเนินการสรางบรรยากาศการทำงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

                       



๒ 

 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผูรับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด ดำเนินการแลว 
ระหวาง

ดำเนินการ 
ยังไม

ดำเนินการ 
หมายเหตุ 

ตอเน่ือง ใหม มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
คา

เปาหมาย 
ผล บรรล ุ ไมบรรลุ 

- การประเมินผลกระบวนการเสริมสรางบรรยากาศ
การทำงานของบุคลากร 
 

                       

- ทบทวนกระบวนการเสริมสรางบรรยากาศการ
ทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ 

                       

๑.๒  กระบวนการพิจารณาขอกำหนดตำแหนงทาง
วิชาการ 

              เพ็ญฉาย  มีระบบ
ตรวจสอบ
การขอ
กำหนด
ตำแหนง

ทาง
วิชาการ 

      

- กำหนดผูรับผิดชอบ                        

- วิเคราะหและทบทวนวิธีการขอกำหนดตำแหนง

ทางวิชาการ 

                       

- จัดทำแผนการพัฒนากระบวนการพิจารณา

ตำแหนงทางวิชาการ 

                       

- ดำเนินการตามแผนการพัฒนากระบวนการ

พิจารณาตำแหนงทางวิชาการ 

                       

- การประเมินผล/ประสิทธิผลการพัฒนา

กระบวนการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ 

                       

- ทบทวนกระบวนการพัฒนากระบวนการพิจารณา

ตำแหนงทางวิชาการ 

                       

กลยุทธ ๔.๒  พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากรมนุษย 
ที่มีประสิทธิภาพ สูมหาวิทยาลัยแหงความสุข  
และมีวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง 

                       

ตัวชี้วัด 
ความพึงพอใจตอการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร  
(คาเปาหมาย รอยละ ๘๐) 

                       

๔.๒.๑ โครงการพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนา 
        ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย 

                       

๑) การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ                        

-    โครงการกรรมการพิจารณาตำแหนงทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.) พบคณาจารย ฯ 

              เพ็ญฉาย ๑๐๐,๐๐๐        

-    การเตรียมความพรอมการเขาสูตำแหนง
ทางวิชาการ : สรางระบบพ่ีเล้ียงในการขอ
กำหนดตำแหนงทางวิชาการ” 

 

              เพ็ญฉาย - มีการสราง

ระบบพ่ี

เล้ียง 

     ปรับปรุงการพัฒนาการ

ปรึกษา 



๓ 

 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผูรับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด ดำเนินการแลว 
ระหวาง

ดำเนินการ 
ยังไม

ดำเนินการ 
หมายเหตุ 

ตอเน่ือง ใหม มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
คา

เปาหมาย 
ผล บรรล ุ ไมบรรลุ 

๒) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน                        

             -    โครงการฝกอบรม “การเขียนคูมือปฏิบัติงาน 
                     หลักเพ่ือเขาสูตำแหนงที่สูงขึ้นของบุคลากรสาย 
                       สนับสนุน 

 

              ธิดา ๒๐,๐๐๐ ความพึง

พอใจ 

รอยละ 

๘๐ 

  
 

    

๓) โครงการปรับปรุงมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของ
สายคณาจารย 

 

              ปุณญาดา - ประกาศ

มาตรฐาน

ภาระงาน

ชั้นต่ำ 

 

    
 

  

       ๔)  การปรับปรุงขอบังคบั ระเบียบ ประกาศ  
            ที่เก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
            ใหเอ้ือตอระบบการบริหารจัดการของ 
            มหาวิทยาลัยในกำกับ 
 
 

              หัวหนาฝาย - มีขอบังคับ

ระเบียบ 

ประกาศ 

ที่ปรับปรุง

และ

ประกาศ 

ใช 

 

      

๔.๒.๒ โครงการเตรียมหรือพัฒนาผูบริหาร                        

๑) โครงการเตรียมและพัฒนาผูบริหาร  
สายคณาจารยและสายสนบัสนุน 

              พยอม - กลุม 

เปาหมาย 

จำนวน 

๑๒๐ คน 

      

๔.๒.๓  โครงการเสริมสรางมหาวทิยาลัยแหงความสุข    
          (Happy University) : มหาวิทยาลัยสุขภาวะ  
          (Happy Workpalce) 

                       

๑) วิเคราะหขอมูลจากการสำรวจความสุขดวย
เคร่ืองมือ HAPPINOMITER ของปการศึกษา 

              ๒๕๖๑ 

              ปุณญาดา         

๒) โครงการกีฬาสามัคคี และสงทายปเกาตอนรับ
ปใหม 

              ฝายบริหาร

วิทยาเขต

สงขลา/

สโมสร 

๑๐๐,๐๐๐       Happy Relax 

๓) โครงการสงเสริมสุขภาพ (Health 
Promotion) กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ปองกันภาวะสมองเส่ือม 

              ฝายบริหาร

กลางฯ/

คณะ

พยาบาลฯ 

๑๐๐,๐๐๐       Happy Body 



๔ 

 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผูรับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด ดำเนินการแลว 
ระหวาง

ดำเนินการ 
ยังไม

ดำเนินการ 
หมายเหตุ 

ตอเน่ือง ใหม มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
คา

เปาหมาย 
ผล บรรล ุ ไมบรรลุ 

๔) โครงการสงเสริมสุขภาพ (Health 
Promotion) กิจกรรมโยคะเพ่ือสุขภาพ 

              ฝายบริหาร

กลางฯ/

คณะ

พยาบาลฯ 

๑๐๐,๐๐๐       Happy Body 

๕) โครงการเสริมสรางครอบครัวอบอุน  
(Tsu Family Car Rally) 

              ฝายบริหาร

กลางฯ 

๓๑๔,๐๐๐       Happy Body 

๖) โครงการ/กิจกรรมสรางสุขภาพการเงินและ
การวางแผนการเงิน 
 

              ฝายบริหาร

กลางฯ 

๕๒,๘๐๐       Happy Body 

๗) โครงการตรวจสุขภาพประจำป               ฝายบริหาร

กลางฯ /

ฝายบริหาร

วิทยาเขต

สงขลา 

พัทลุง 

 

๒๑,๔๐๐       Happy Body 

๘) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน
ผลงานวิเคราะหจากงานประจำ เพ่ือใชขอ
กำหนดตำแหนงใหสูงขึ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุน” 

              ฝายบริหาร

กลางฯ 

       Happy Work-life / 

Happy Brain/ Happy 

Society 

๙) โครงการเตรียม/พัฒนาบุคลากรสายคณาจารย
รองรับงานบริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
รุนที่ ๑ 

              ฝายบริหาร

กลางฯ 

๔๐๐,๐๐๐       Happy Work-life / 

Happy Brain/ Happy 

Society 

๑๐) โครงการ กรรมการพิจารณาตำแหนงทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.) พบคณาจารย 

                      Happy Work-life / 

Happy Brain/ Happy 

Society 

๑๑) โครงการสวัสดิการสินเชื่อเพ่ือการเคหะสำหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยความรวมมือ
กับธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

              ฝายบริหาร

กลางฯ 

๒๐๐,๐๐๐,

๐๐๐ 

      Happy Money 

๑๒) วิเคราะหขอมูลจากการสำรวจ 
ความสุขดวยเคร่ืองมือ HAPPINOMITER  
ของปการศึกษา ๒๕๖๒ 

              ปุณญาดา  คาเฉล่ีย

ดัชนี

ความสุข 

ระดับ ม. 

รอยละ 

๖๘   

      

๑๓) จัดทำแผนมหาวิทยาลัยแหงความสุข  
ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

              ปุณญาดา         



๕ 

 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผูรับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด ดำเนินการแลว 
ระหวาง

ดำเนินการ 
ยังไม

ดำเนินการ 
หมายเหตุ 

ตอเน่ือง ใหม มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
คา

เปาหมาย 
ผล บรรล ุ ไมบรรลุ 

๔.๒.๔ โครงการบมเพาะและเสริมสรางวัฒนธรรม 
         องคกรตามคานิยมหลัก (Core Value)  
         ของมหาวิทยาลัย 

                       

๑) โครงการเกษียณอายุราชการ                พยอม ๒๐๐,๐๐๐ กลุมเปาห

มาย เขา

รวม  

รอยละ 

๑๐๐ 

     คารวะ 

๒) โครงการอธิการบดีพบประชาคม  
 

              พยอม        มุงผลลัพธที่ดี 

๓) โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม  
 

              พยอม ๑๕๐,๐๐๐       ปญญา สามัคคี  

มุงผลลัพธที่ดี 

กลยุทธ ๔.๓  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนนุการดำเนนิงานของมหาวิทยาลัยอยางมี
ประสิทธิภาพ 

                       

๔.๓.๓  การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
          ออนไลน (e-Performance) 

                       

- ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
 สายคณาจารย 

              ธิดา - ความสำเร็จ 

รอยละ ๘๐ 
    

(รยอละ ๓๕) 

  

กลยุทธ ๔.๔  พัฒนาการสื่อสารองคกรใหทั่วถึงและ
สามารถสรางภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย 

                       

ตัวชี้วัด 
ระดับการรับรูขาวสารและภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ (คาเปาหมาย ๓.๘๕) 

                       

๔.๔.๑  โครงการสรางแบรนดของมหาวิทยาลัย                        

๑) การพัฒนาชองทางการส่ือสารเพ่ือสราง
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 
 

                       

- การจัดทำบัตรอวยพรปใหม และสมุด
บันทึก 

              ผูชวย

อธิการบดี/

นนทพัทธ 

๑๗๐,๐๐๐ แจกจาย

ให

หนวยงาน 

รอยละ 

๑๐๐ 

รยอละ 

๑๐๐ 

     

- การจัดทำของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย 
(เคร่ืองเบญจรงค / กระบอกน้ำ) 

              ผูชวย

อธิการบดี/

นนทพัทธ 

 

๗๕,๔๐๐ ดำเนินการ

ครบ 

ตามที่

กำหนด 

    
(รยอละ ๕๐) 

  



๖ 

 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผูรับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด ดำเนินการแลว 
ระหวาง

ดำเนินการ 
ยังไม

ดำเนินการ 
หมายเหตุ 

ตอเน่ือง ใหม มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
คา

เปาหมาย 
ผล บรรล ุ ไมบรรลุ 

๒) การเผยแพรผลงานและบทบาทของ
มหาวิทยาลัย 

                       

- จัดทำ Webpage ส่ือสารองคกร               ผูชวย

อธิการบดี/

นนทพัทธ 

๑๓๐,๐๐๐ มี 
Webpage 

Webpage 

We TSU 
     

- การจัดทำรวมเลมผลงานมหาวิทยาลัย
ทักษิณกาวสูปที่ ๕๒ 

              ผูชวย

อธิการบดี/

นนทพัทธ 

 

๔๙,๐๐๐ ๑ เลม ๑ เลม      

- การจัดทำวีดิทัศนเพ่ือส่ือสารบทบาทของ
มหาวิทยาลัยทักษิณกาวสูปที่ ๕๒ 

              ผูชวย

อธิการบดี/

นนทพัทธ 

๒๕๐,๐๐๐ ๗  

ตอน 

๗ 

ตอน 

     

๔.๔.๒  โครงการสรางระบบ/กระบวนการสื่อสาร 
          องคกรเพ่ือเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 
          และสวนงานแบบบูรณาการ 

                       

- ระดับการรับรูจากการส่ือสารของผูนำ
ของบุคลากร ผูเรียน และลูกคาท่ีสำคัญ
กลุมอ่ืน 

              ผูชวย

อธิการบดี/

นนทพัทธ 

 

 ผลการ

ประเมิน 

คาเฉล่ีย 

๓.๘๐ 

      

- ระดับการรับรูขาวสารและภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

              ผูชวย

อธิการบดี/

นนทพัทธ 

 

๕,๐๐๐ ผลการ

ประเมิน 

คาเฉล่ีย 

๓.๘๕ 

      

- พัฒนารูปแบบการส่ือสารประชาสัมพันธ 
โดยนำเทคนิคฐานขอมูลสากลมาปรับใช
ในการส่ือสารองคกร 

 

              ผูชวย

อธิการบดี/

นนทพัทธ 

 ระบบ

ฐานขอมูล

การ

ส่ือสาร 

      

- การพัฒนาระบบจัดเก็บภาพถายใน
ระบบออนไลน (TSU Cloud Gallary) 

              ผูชวย

อธิการบดี/

นนทพัทธ 

 คำส่ัง

คณะกรรม

การ 

      

๔.๔.๓  โครงการสรางเครอืขายและความสัมพันธ 
          ที่ดีกับหนวยงานภายในและภายนอก เพ่ือรวม 
          เผยแพรผลงานของมหาวทิยาลัยใหเปนที่รูจัก 
          และรับรูในวงกวาง 

                       

- สรางเครือขายส่ือมวลชนสัมพันธ  
(Meet The Press) - จิตอาสารักษทะเล 

              ผูชวย

อธิการบดี/

นนทพัทธ 

๓๕,๐๐๐ ความสำเร็จ 
รอยละ 

๑๐๐ 

ความสำเร็จ 
รอยละ 

๑๐๐ 

     



๗ 

 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผูรับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด ดำเนินการแลว 
ระหวาง

ดำเนินการ 
ยังไม

ดำเนินการ 
หมายเหตุ 

ตอเน่ือง ใหม มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
คา

เปาหมาย 
ผล บรรล ุ ไมบรรลุ 

- สรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับสวนราชการ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สมาคม และองคกรเอกชนใน
การรวมบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชน
ทองถิ่นภาคใต 

              ผูชวย

อธิการบดี/

นนทพัทธ 

๑๐,๐๐๐ ความสำเร็จ 
รอยละ 

๑๐๐ 

ความสำเร็จ 
รอยละ 

๑๐๐ 

     

กลยุทธที่ ๔.๕  พัฒนาการดำเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

                       

๔.๕.๓  โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
หนวยงาน 

                       

- โครงการใหความรูดานคุณธรรม
จริยธรรม : การปองกันผลประโยชน 
ทับซอน 

              หัวหนาฝาย  กลุมเปาห

มายเขา

รวม

โครงการ 

รอยละ 

๑๐๐ 

     ฝายบริหารกลางฯ/ 

ฝายตรวจสอบภายใน 

ดูแผน ITA 

ยุทธศาสตรฝายบรหิารกลางและทรัพยากรบุคคล  

ยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาการดำเนินงานเพ่ือสงเสริมและสนับสนนุการบริหารมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 
รอยละของความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การประจำป (คาเปาหมาย รอยละ ๘๕) 

               -        

ตัวชี้วัด 
คววามพึงพอใจของผูรับบริการ (คาเปาหมาย ๓.๕๐) 

                       

๑. การบริหารความเส่ียง                 ความ

เสี่ยงลลดง

จากเดิม 

รอยละ 

๙๐ 

      

- การจัดทำแผนบริหารความเส่ียง               ทัศนีย        

- จัดกิจกรรมลดความเส่ียง               ทัศนีย -       

- ประเมินผลความเส่ียง               ทัศนีย -       

๒. การประกันคุณภาพการศึกษา                 

ความสำเร็จ 

รอยละ 

๑๐๐ 

      

- กำหนดตัวบงชี้  
 
 

              หัวหนาฝาย/

สุรศักด์ิ 

-       

- ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้               หัวหนาฝาย/

สุรศักด์ิ 

 

-       

- จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 
 
 

              หัวหนาฝาย/

สุรศักด์ิ 

-       



๘ 

 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผูรับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด ดำเนินการแลว 
ระหวาง

ดำเนินการ 
ยังไม

ดำเนินการ 
หมายเหตุ 

ตอเน่ือง ใหม มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
คา

เปาหมาย 
ผล บรรล ุ ไมบรรลุ 

๓. การจัดการความรูฝาย               ปุณญาดา  กระบวน 

งานลด

ขั้นตอน 

      

๔. การพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร                        

             -     ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
(การจัดเก็บนักเรียนทุน อาจารยและบุคลากรตัวอยาง) 

              ปุญชรัสมิ์ - ปรับปรุง

ระบบได

รอยละ 

๑๐๐ 

    
(รยอละ ๑๐) 

  

ยุทธศาสตรที่ ๒  พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะวิชาชีพและมีความสุขในการทำงาน        

๑. พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะและความกาวหนาใน
วิชาชีพของบุคลากร 

                       

ตัวชี้วัด 
รอยละของบุคลากรกลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาตาม
ความจำเปนของฝาย (คาเปาหมาย รอยละ ๘๙) 

                       

๑) โครงการพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร 

              พยอม ๑๐,๐๐๐        

๒. การเสริมสรางองคกรแหงความสุข (Happy 
Workplace : Happy Worklife) 

                       

ตัวชี้วัด 
คาเฉล่ียดัชนีความสุขของบุคลากรในฝายฯ  
(รอยละ ๖๕) 

                       

๑) โครงการกีฬาสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ
บุคลากร  ฝายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล”   

              ปุณญาดา ๑๖,๓๕๐ คาเฉล่ีย

ความพึง

พอใจ 

๓.๕๐ 

     Happy Society / Happy 

Soul 

๒) โครงการสรางสุขภาวะในองคกร : กิจกรรม
ขยับกายสบายอุรา 

              ปุณญาดา ๔,๐๐๐ คาเฉล่ีย

ความพึง

พอใจ 

๓.๕๐ 

     Happy Body 

๓) โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมสำนักงาน 
 
 

              ปุณญาดา ๑๐,๐๐๐ คาเฉล่ีย

ความพึง

พอใจ 

๓.๕๐ 

     Happy Society / Happy 

Soul 

๔) โครงการสรางเครือขายเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ดานบุคคล 

              เพ็ญฉาย 

 

๘,๐๐๐ คาเฉล่ีย

ความพึง

พอใจ 

๔.๐๐ 

     Happy Brain 



๙ 

 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผูรับผิดชอบ 

หลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัด ดำเนินการแลว 
ระหวาง

ดำเนินการ 
ยังไม

ดำเนินการ 
หมายเหตุ 

ตอเน่ือง ใหม มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
คา

เปาหมาย 
ผล บรรล ุ ไมบรรลุ 

๓. การปลูกฝงและเสรมิสรางคานิยมหลักและ
วัฒนธรรมองคกร 

                       

ตัวชี้วัด 
ระดับพฤติกรรม/คุณลักษณะของบุคลากรที่สอดคลองกับ
คานิยมหลักและวัฒนธรรมองคกร (คาเฉล่ีย ๓.๕๐) 
 

                       

๑) โครงการกีฬาสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ
บุคลากร  ฝายบริหารกลางและทรัพยากร
บุคคล”   

              ปุณญาดา ๑๖,๓๕๐ คาเฉล่ีย

ความพึง

พอใจ 

๓.๕๐ 

     สามัคคี 

๒) โครงการสรางสุขภาวะในองคกร : กิจกรรม
ขยับกายสบายอุรา 

              ปุณญาดา ๔,๐๐๐ คาเฉล่ีย

ความพึง

พอใจ 

๓.๕๐ 

     มุงผลลัพธที่ดี 

๓) โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมสำนักงาน               ปุณญาดา ๑๐,๐๐๐ คาเฉล่ีย

ความพึง

พอใจ 

๓.๕๐ 

     มุงผลลัพธที่ดี 

๔) โครงการสรางเครือขายเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ดานบุคคล 

              เพ็ญฉาย 

 

๘,๐๐๐ คาเฉล่ีย

ความพึง

พอใจ 

๔.๐๐ 

     ปญญา 

 

 

 


