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การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี ๒๕๖๓
สำนักบริห ำรกลำง โดยงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริ ห ำร
ทรัพยำกรบุคคล ดังนี้
๑. ด้านการสรรหา (Recruitment)
อพท. โดยงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สำนักบริหำรกลำง ดำเนินกำรวำงแผนกำลังคน
สรรหำคัดเลือกบุคคลตำมคุณลักษณะที่กำหนด และเลือกสรรคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติภำรกิจของ อพท. และ
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ดังนี้
๑.๑ จัดทำแผนอัตรำกำลัง ๓-๕ ปี (ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) เพื่อใช้ในกำรกำหนดโครงสร้ำง
และกรอบอัตรำกำลัง เพื่อรองรับต่อภำรกิจของ อพท. รวมทั้งแผนกำรปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศำสตร์ชำติ
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยสรรหำบุคลำกรทดแทนอัตรำกำลังที่ว่ำงอย่ำงน้อยร้อยละ ๕ ของปีงบประมำณ
๑.๒ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำเนินกำรตำมแผนกำรสรรหำผู้ปฏิบัติงำน อพท. แล้ว
จำนวน ๑๐ อัตรำ คิดเป็นร้อยละ ๕ ของจำนวนบุคลำกรทั้งหมดในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ เพื่อทดแทนอัตรำว่ำง
จำกกำรลำออกและทดแทนอัตรำที่ว่ำงตำมโครงสร้ำงองค์กร
๑.๓ ประกำศรับสมัครงำนทำงเว็บไซต์ ของ อพท. และแจ้งประชำสัมพันธ์ไปยังหน่วยงำนอื่น
เช่น องค์กำรมหำชนอื่น กว่ำ ๓๘ แห่ง ทั้งนี้ กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมระเบียบ อพท. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
สรรหำผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำร พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๔ ดำเนินกำรสรรหำคัดเลือก โดยคณะกรรมกำรในกำรสรรหำและคัดเลือกจำกผู้แทน
หน่ ว ยงำนเพื่ อ ให้ ส ำมำรถคั ดเลื อ กผู้ ที่ มี ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถจั ด ท ำและด ำเนิ น กำรตำมแผนกำรสรรหำ
ผู้ปฏิบัติงำนและเป็นคนดี สอดคล้องตำมภำรกิจของแต่ละหน่วยงำน
๒. ด้านการพัฒนา (Development)
อพท. โดยงำนบริ หำรทรั พยำกรบุ คคล ส ำนั กบริ หำรกลำง ด ำเนิ นกำรวำงแผนพั ฒนำ
บุคลำกร เตรียมควำมพร้อมของผู้ปฏิบัติงำนเพื่อเป็นบุคลำกรผู้ มีผลสัมฤทธิ์สูงขององค์กำร พัฒนำควำมรู้
ทักษะ และสมรรถนะโดยใช้เครื่องมือที่หลำกหลำยตำมเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อให้สำมำรถรองรับภำรกิจ
ของ อพท. รวมทั้งแผนกำรปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ดังนี้
๒.๑ จัดทำและดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรประจำปีให้สอดคล้องตำมควำมจำเป็น
และควำมต้องกำรในกำรพัฒนำของบุคลำกรในทุกหน่วยงำน
๒.๒ นำระบบสำรสนเทศเพื่อยกระดับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล มำใช้เป็นระบบงำนพัฒนำ
บุคคล (Human Resource Development System : HRDS) ได้แก่ ระบบเงินเดือนค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน
กำรออกหนังสือรับรอง ระบบกำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติงำน แบบรับรองกรอบกำรประเมิน แบบประเมินผล

กำรปฏิบัติงำนประจำปี ระบบกำรประเมินและต่อสัญญำจ้ำง โดยมีกำรประเมินผู้ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน
ควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่ อพท. กำหนด ระบบกำรกำรเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล กำรเบิกค่ำเล่ำเรียนบุตร
กำรจัดสรรงบบุคลำกร และระบบฐำนข้อมูลบุคลำกร เป็นต้น
๒.๕ เมื่อสิ้นปีงบประมำณจะจัดให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีผ ลต่อ
กำรพัฒนำบุคลำกร อพท. โดยกำหนดเป็นกรอบตัวชี้วัดของเจ้ำหน้ำที่ สังกัดสำนักบริหำรกลำง
๓. ด้านการรักษาไว้ (Retention)
อพท. โดยงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สำนักบริหำรกลำง วำงแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล แผนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคลำกร อพท. ประจำปี ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลบุคคล
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่มีประสิทธิภำพ จัดทำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ เพื่อให้
เกิดควำมผูกพันต่อองค์กร ดังนี้
๓.๑ จัดทำและดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำองค์กรและบุคลำกรแบบก้ำวกระโดดของ อพท.
และแผนบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งเผยแพร่ไว้ทำงเว็บไซต์ อพท.
ทั้งนี้ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนแผนบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ
๓.๒ จัดกิจกรรมอบรมและเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
ซึ่งจะดำเนินกำรในเดือนกันยำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ผู้อำนวยกำร อพท. เล็งเห็นควำมสำคัญในกำรรับรู้และเข้ำถึง
ข่ำวสำรอย่ำงเท่ำเทียมกันภำยในองค์กำร ประกอบกับกำรบริหำรงำนด้วยธรรมมำภิบำล ส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ซึ่งกันและกัน เมื่อกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำ
พื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน หรือ พพท. เสร็จสิ้น ผู้อำนวยกำร อพท. จะจัดกิจกรรมประชุมแจ้งมติ
พพท. ทุ ก ครั้ ง และเพื่ อ ควำมสะดวก ปลอดภั ย และประหยั ดค่ ำ ใช้จ่ำ ยในกำรเดิ น ทำงมี ก ำรใช้ เครื่ อ งมือ
เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเหมำะสม ผู้อำนวยกำร อพท. จึงให้ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำนพื้นที่พิ เศษ
ประชุมผ่ำนระบบ video conference โดยกำรประชุมแจ้งมติในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีรำยละเอียด
ดังนี้
๑) ประชุ ม ผู้ บ ริ ห ำรและเจ้ ำ หน้ ำ ที่ อพท. รั บ ทรำบข้ อ คิ ด เห็ น และมติ พพท.
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๒
๒) ประชุ ม ผู้ บ ริ ห ำรและเจ้ ำ หน้ ำ ที่ อพท. รั บ ทรำบข้ อ คิ ด เห็ น และมติ พพท.
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๒
๓) ประชุ ม ผู้ บ ริ ห ำรและเจ้ ำ หน้ ำ ที่ อพท. รั บ ทรำบข้ อ คิ ด เห็ น และมติ พพท.
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒
๔) ประชุ ม ผู้ บ ริ ห ำรและเจ้ ำ หน้ ำ ที่ อพท. รั บ ทรำบข้ อ คิ ด เห็ น และมติ พพท.
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๖๒

๕) ประชุ ม ผู้ บ ริ ห ำรและเจ้ ำ หน้ ำ ที่ อพท. รั บ ทรำบข้ อ คิ ด เห็ นและมติ พพท.
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคำรที่ ๑๔ มกรำคม ๒๕๖๓
๖) ประชุ ม ผู้ บ ริ ห ำรและเจ้ ำ หน้ ำ ที่ อพท. รั บ ทรำบข้ อ คิ ด เห็ น และมติ พพท.
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคำรที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
๗) ประชุ ม ผู้ บ ริ ห ำรและเจ้ ำ หน้ ำ ที่ อพท. รั บ ทรำบข้ อ คิ ด เห็ น และมติ พพท.
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนำคม ๒๕๖๓
๓.๓ พัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยดำเนินกำรศึกษำ สำรวจ ออกแบบและพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning) อพท. มีหลักสูตรที่เหมำะสมในกำรให้ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
มี ร ะบบกำรเรี ย นกำรสอนผ่ ำนสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Learning) สำมำรถให้ บริ กำรทั้ งบุ คลำกรภำยในและ
ภำยนอก
๓.๔ ปรับปรุงฐำนข้อมูลบุคลำกรในระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลให้เป็นปัจจุบันและ
ทันสมัย
๓.๕ ดำเนินกำรเบิกจ่ำยกำรขอรับสวัสดิกำรจำก อพท. ให้บุคลำกรตำมที่ระเบียบกำหนด
เช่น กำรเบิกค่ำรักษำพยำบำล ค่ำเล่ำเรียนบุตร ประโยชน์เกื้อกูลอื่น เป็นต้น
๓.๖ ดำเนิน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติง ำนให้เป็นไปตำมหลัก เกณฑ์
และวิธีกำรที่ อพท. กำหนด ทั้งนี้ ได้นำ Competency ที่ อพท. ดำเนินกำรทบทวนและปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
มำปรับใช้ในกำรประเมิน ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำน ประจำปี ๒๕๖๓ อีกด้ว ย ซึ่ง Competency
ที่ใช้ในกำรประเมินประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะด้ำนบริหำร (Managerial
Competency) สมรรถนะประจำสำยงำน (Functional Competency) เพื่อให้ อพท. มีระบบกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพเกิดควำมชัดเจนและโปร่งใส และส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่พัฒนำตนเองและสร้ำง
ศั ก ยภำพในกำรเติ บ โต ดั ง นั้ น กำรประเมิ น ผลกำรปฏิบ ัต ิง ำนของผู ้ป ฏิบ ัต ิง ำน อพท. จึ ง จะมุ่ ง เน้ น ที่
Competency มำกกว่ำ KPI
๓.๗ ดำเนินกำรเลื่อนระดับเจ้ำหน้ำที่ประจำปี ๒๕๖๒ โดยเป็นไปตำมที่ระเบียบกำหนด
ซึ่งกำรเลื่อนระดับเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนปฏิบัติกำรประจำปี ๒๕๖๒ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๐ รำย ตำมคำสั่งองค์กำร
บริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) ที่ ๒๑๑/๒๕๖๒ เรื่อง เลื่อนระดับ
ผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำร ลงวันที่ ๑๘ กันยำยน ๒๕๖๒ และ คำสั่งองค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อ
กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) ที่ ๑๔๑/๒๕๖๓ เรื่อง เลื่อนระดับผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำร ลงวันที่
๒๓ เมษำยน ๒๕๖๓
๓.๘ ดำเนินกำรนำเสนอข้อร้องเรียนต่อผู้อำนวยกำร และดำเนินกำรตั้งคณะกรรมกำรสอบ
ข้อเท็จจริง ตำมข้อสั่งกำรผู้อำนวยกำร และจักมีกำรรำยงำนผลนำเสนอผู้อำนวยกำร อพท. พิจำรณำต่อไป

เอกสารแนบ
2
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักบริหารกลาง ดาเนินงานตามแผนบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรมตามแผน
รายละเอียดการดาเนินงาน
การสร้างบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ (Smart People) – DASTA Value Added Personal
1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเจ้าหน้าที่ อพท.
อพท. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรทั้งภายใน
(DASTA Value Added)
และภายนอกองค์กร บุคลากรมีประสิทธิภาพ และมี
- พัฒนาบุคลากรตามสายงาน และตามหลักสูตร ประสิทธิผลสูงในการพัฒนาองค์กร ทั้งยังสร้างมูลค่าเพิ่ม
IDP โดยมีบุคลากร อพท. ได้รับการพัฒนา
ให้กับบุคลากร อพท. (DASTA Value Added) ตามแนวทาง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาความรู้ เพิ่มทักษะ และ
ประสบการณ์ในการขับเคลื่อน อพท. โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า
ฝึกอบรมตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
โดยในไตรมาสที่ 1-2 มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม
จานวน 18 คน รวมทั้งสิ้น 8 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
“Global Impact on Sustainable Tourism”
2) หลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่ในการวัด
วัตถุประสงค์และกลยุทธแบบ 10x
3) หลักสูตรเขียนหนังสือราชการ
4) เทคนิคการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา อย่างมือ
อาชีพสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 2
5) กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
6) Digital Content Marketing
7) มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Certificate in Public Procurement: e-CPP)
ในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
8) เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงาน
การประชุม

กิจกรรมตามแผน
รายละเอียดการดาเนินงาน
สร้างองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
- จัดทาแผนพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อ
2. สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
Organization)
- โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
- แต่งตั้งคณะทางาน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
- ดาเนินการศึกษา สารวจ ออกแบบและพัฒนาระบบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ทั้งนี้ อพท. ดาเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้
และผู้รับจ้างได้ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว
โดยเบื้องต้นได้กาหนดหลักสูตรสาหรับบุคลากรภายใน
จานวน 4 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)
2) หลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน (CBT)
3) หลักสูตรการเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ
4) หลักสูตรกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน
- อพท. กาหนดจัดกิจกรรมอบรมและเสริมสร้าง
- กิจกรรมอบรมและเสริมสร้างวัฒนธรรม
วัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน เพื่อหล่อหลอม และปลูกฝัง
องค์กรที่ยั่งยืน (บุคลากร อพท. เข้าร่วม
วัฒนธรรมองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ อพท. เพื่อให้มีพฤติกรรม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
การปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันพร้อมกระตุ้นให้
เจ้าหน้าที่ในองค์กรเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีพันธ
สัญญาที่ทาร่วมกัน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้น
อย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ อพท. ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขับเคลื่อนองค์กรที่เป็นเลิศในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว ในเดือนกันยายน 2563 โดยดาเนิน
กิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการในรูปแบบ Focus Group /
Workshop
- อพท. จัดกิจกรรม Happy Hour "เล่าสู่กันฟัง" เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทางานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จานวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 หัวข้อ “๑๕ นาทีกับ Dasta Academy” โดย
หัวหน้างานองค์ความรู้และพัฒนาหลักสูตร ศูนย์แห่งความ
เป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 11
ตุลาคม 2562

กิจกรรมตามแผน

รายละเอียดการดาเนินงาน
ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ถ่ายทอดความรู้และขอชี้แจงเรื่องขอให้
คืนเงินรางวัลประจาปี” โดย หัวหน้างานกฎหมายและพัสดุ
สานักบริหารกลาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการลงทุนใน
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ” โดย คณะกรรมการกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ ร่วมกับ บลจ. กสิกรไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12
มีนาคม 2563
- อพท. จะดาเนินการจัดกิจกรรม 5ส (DASTA Big
Cleaning Day) ประจาปี 2563 ในเดือนกันยายน 2563
โดยจะแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบในการดาเนินการเป็น 11
โซน โดยมีคณะทางานฯ และผู้ปฏิบัติงานที่นั่งทางานอยู่ใน
โซนนั้น ๆ เป็นผู้ดูแลพื้นที่ และคณะทางานตรวจประเมินผล
การดาเนินกิจกรรม 5ส จะดาเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม
และมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่ชนะเลิศเพื่อเป็นการสร้างขวัญ
และกาลังใจในการรักษาสภาพแวดล้อมในสานักงานให้กับ
เจ้าหน้าที่ต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจาทุกปี
การสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย (Smart System)
4. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
อพท. มีการทบทวนกระบวนการรวบรวมจัดเก็บ
อพท. มีการทบทวนกระบวนการรวบรวมจัดเก็บ ฐานข้อมูล โดยนาระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาเพื่อมา
ฐานข้อมูล โดยนาระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาเพื่อ สนับสนุนการดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล เป็นฐานข้อมูล
มาสนับสนุนการดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
ของงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
ตั้งแต่การวางแผนอัตรากาลัง การจ้างงาน การเก็บ
1) พระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประวัติข้อมูลเจ้าหน้าที่ พัฒนาและฝึกอบรม
2) คาสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน/มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทน และการประเมินการขึ้นเงินเดือน
ปฏิบัติหน้าที่
ประจาปี ช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้น
3) โครงสร้างอัตรากาลัง
สะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
4) คาบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
5) มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง (Job Specification)
จัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
6) ประวัติผู้ปฏิบัติงาน อพท. ทุกระดับ
และปรับองค์กรเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล
7) สัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงาน
(Digitalization)
8) การประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือน
ประจาปี
9) การเลื่อนระดับเจ้าหน้าที่องค์กร และ
10) การสรรหา คัดเลือก ผู้ปฏิบัติงานองค์การ

