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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปี ๒๕๖๒
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) มีดังนี้
๑. ด้านการสรรหา (Recruitment)
งานบริ ห ารทรั พยากรบุคคล ส านักบริห ารกลาง ดาเนินการวางแผนกาลั งคน สรรหา
คัดเลือกบุคคลตามคุณลักษณะที่กาหนด และเลือกสรรคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติภารกิจของ อพท. และตาม
แผนการปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ดังนี้
๑.๑ อพท. จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓-๕ ปี (ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) เพื่อใช้ในการกาหนด
โครงสร้า งและกรอบอัต รากาลัง เพื่อ รองรับ ต่อ ภารกิจ ของ อพท. รวมทั้ง แผนการปฏิรูป ประเทศและ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ซึ่งตามโครงสร้างอัตรากาลังของ อพท. มีจานวนทั้งสิ้น
๒๙๙ อัตรา (เจ้าหน้าที่ อพท. ๒๙๘ อัตรา และ ผู้อานวยการ อพท. ๑ อัตรา) ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อพท. มีจานวนบุคลากรทั้งสิ้น ๑๘๕ ราย (เจ้าหน้าที่ ๑๕๘ ราย ลูกจ้างองค์กร ๒๗ ราย) ซึง่ ตามแผนการสรรหา
ผู้ปฏิบัติงาน อพท. กาหนดให้สรรหาบุคลากรทดแทนอัตรากาลังที่ว่างอย่างน้อยร้อยละ ๕ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อพท. จะต้องมีจานวนบุคลากรทั้งสิ้นให้มีบุคลากรไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ราย
๑.๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อพท. ดาเนินการตามแผนการสรรหาผู้ปฏิบัติงาน อพท.
เรียบร้อยแล้ว โดยสรรหาคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อทดแทนอัตราว่างจากการลาออก จานวน ๘ ราย และทดแทน
อัตราที่ว่างตามโครงสร้างองค์กร จานวน ๒๒ ราย รวมมีเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่จานวน ๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ
๑๖.๒ ของจานวนบุคลากรทั้งหมดของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งการดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่ได้กาหนดไว้
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อพท. มีจานวนบุคลากรทั้งสิ้น ๒๐๔ ราย (เจ้าหน้าที่ ๑๙๘ ราย ลูกจ้าง
องค์กร ๖ ราย) ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ในแผนงานตามข้อ ๑.๑
๑.๓ อพท. ดาเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากร โดยการประกาศรับสมัครงานทางเว็บไซต์
ของ อพท. รวมทั้งแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังองค์การมหาชน ทั้ง ๓๘ แห่ง และดาเนินการตามกระบวนการสรรหา
คัดเลือกโดยมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
มีการดาเนินการตามแผนการสรรหาผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้คนดี มีคุณสมบัติที่มีความสอดคล้องตามภารกิจของ
แต่ล ะหน่ ว ยงาน และการดาเนิ นการเป็ นไปตามระเบียบ อพท. ว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์การสรรหาผู้ ปฏิบัติงาน
ขององค์การ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด

๒. ด้านการพัฒนา (Development)
แบ่ ง ออกเป็ น ๒ ด้ า น ได้ แ ก่ (๑) การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล (Human Resource
Development : HRD) ซึ่งเป็นกระบวนการของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะและประสบการณ์ เพื่อสร้างกระบวนการทางานที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตลอดจนสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ ห้ เ กิ ดขึ้ น โดยใช้ ก ลวิ ธีต่ าง ๆ เช่ น การอบรม การฝึ ก ปฏิ บั ติ การศึ ก ษาดู งาน
ส่วน HRD ที่ อพท. ดาเนินการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของ HRM (๒) การพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ของ
องค์การ ตั้งแต่การวางแผนอัตรากาลัง การสรรหาคัดเลื อก บรรจุ แต่งตั้ ง ประเมินผลการบริห ารจัดการ
ค่าตอบแทน สวัสดิการ ผลประโดยชน์ และระเบียบปฏิบัติสาหรับงานบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้
๒.๑ การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development : HRD)
งานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักบริหารกลาง ได้เ ตรีย มความพร้อ มในด้า นการ
พัฒ นาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้
รองรับภารกิจของ อพท. รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๒.๑.๑ ดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีให้สอดคล้องตามความจาเป็น
โดยกาหนดให้บุคลากร อพท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อพท.
ได้ดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้ โดยมี เจ้าหน้าที่ อพท. จานวน ๑๙๓ ราย เข้าร่วมอบรมตามแผนพัฒ นา
บุคลากรรายบุ คคล (IDP) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ การป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และการขับเคลื่อนองค์การสู่รัฐบาลดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล
Thailand ๔.๐ (Digital Literacy and Digital Information) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ
จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ มีบุคลากรได้รับการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๑ จากจานวนบุคลากรทั้งหมด ซึ่งเป็นไป
ตามแผนที่กาหนด
นอกจากนี้ อพท. มีการจัดส่ง บุคลากรของ อพท. เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร
ต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้จัดส่งบุคลากรของ
อพท. เข้าร่วมอบรมจานวน ๓๙ ราย รวมทั้งสิ้น ๑๙ หลักสูตร ได้แก่
๑) เทคนิคการจัดทา TOR การจัดทาเอกสารประกอบการจัดหาพัสดุและหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา
๒) กฎหมายและระเบียบสาหรับงานการคลัง รุ่นที่ ๘
๓) ๙๐๐ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง
๔) The Art & Science of Content Marketing New Essential communication
๕) Fresh from the field: ไปให้ ถึ ง ฝั่ ง ฝั น จากการพั ฒ นา CBT จาก Product –
Marketing

๖) ตรวจสอบภายใน ระดั บ Intermediate – Performance, Operation and
Management
๗) การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการตรวจสอบภายในและการควบคุ ม ภายในส าหรั บ
หน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ ๖
๘) Sustainable Tourism Training Program (STTP)
๙) การสร้ า งเสริ ม ความตระหนั ก ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนส าหรั บนั ก บริ ห ารระดับสู ง
(Human Rights Executive Program : HREP)
๑๐) ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสาหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ ๗
๑๑) การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
๑๒) การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม
๑๓) Exclusive Graphic Academy
๑๔) การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๑๐
๑๕) การบริหารความเสี่ยงองค์กรกับความท้าทายในโลกยุคใหม่
๑๖) สาระสาคัญ และปัญหาอุปสรรคของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
๑๗) Exclusive Graphic Academy
๑๘) เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและสร้างเครือข่ายการทางานร่วมกัน
แบบยั่งยืน
๑๙) การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในชุมชน
๒.๒ การพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource
Management : HRM)
๒.๒.๑ อพท. มีการพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดการทางาน
อย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว และเป็นการอานวยความสะดวกต่อบุคลากรของ อพท. เช่น
(๑) ระบบเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทน
(๒) การออกหนังสือรับรอง
(๓) ระบบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
(๔) แบบรับรองกรอบการประเมิน
(๕) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
(๖) การเบิกค่ารักษาพยาบาล
(๗) การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
(๘) การแจ้งเพื่อลดหย่อนภาษี
(๙) ระบบการประเมินและต่อสัญญาจ้าง

(๑๐) การขออนุมัติฝึกอบรมภายนอก และการรายงานผลการอบรม
(๑๑) ฐานข้อมูล และการตั้งค่าบุคลากรในระบบ
(๑๒) รายงานงบประมาณบุคลากรประจาปี
(๑๓) รายงานผลการลา
(๑๔) รายงานการบันทึกเวลาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
(๑๕) รายงานการมอบหมายไปราชการ
(๑๖) รายงานผลการเลื่อนเงินเดือน
(๑๗) รายงานการเบิกค่าล่วงเวลา
(๑๘) รายงานการต่อสัญญา
(๑๙) ระบบตรวจสอบวันเกษียณ
(๒๐) ระบบสั่งพิมพ์สลิปเงินเดือนด้วยตนเอง
๒.๒.๒ อพท. มีการปรับปรุงทะเบียนประวัติของเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทันสมัยและสะดวกต่อการ
ใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดเก็บฐานข้อมูลบุคลากร โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มีการประชุมหารือเพื่อทบทวนกระบวนการรวบรวมและจัดเก็บฐานข้อมูล
ของงานบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อพท.๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑
โดยเสนอให้ น าระบบ Document Management System (DMS) มาใช้จัดเก็บฐานข้อมูล ของงานบริห าร
ทรัพยากรบุคคล และมอบหมายงานบริหารทรัพยากรบุคคล จาแนกประเภทฐานข้อมูลที่จะนาเข้าระบบ DMS
โดยให้หารือร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานบริหารทรัพยากรบุคคลหารือร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับ
รายละเอียดของข้อมูลที่จะนาเข้าระบบ DMS เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อพท.๒ อาคารทิปโก้
โดยข้อมูลที่จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลของงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
๑) พระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
๒) คาสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน/มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่
๓) โครงสร้างอัตรากาลัง
๔) คาบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
๕) มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง (Job Specification)
๖) ประวัติผู้ปฏิบัติงาน อพท. ทุกระดับ
๗) สัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงาน
๘) การประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือนประจาปี และ
๙) การเลื่อนระดับเจ้าหน้าที่องค์กร

- รายงานผล "แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บฐานข้อมูลของงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล" ต่อ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) โดย CIO ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
- งานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักบริหารกลาง แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ อพท.
ทุกท่านปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ e-Office เพื่อให้การจัดเก็บฐานข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสอดคล้อง
กับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) และปรับองค์กรเข้าสู่ความ
เป็นดิจิทัล (Digitalization)
๓. ด้านการรักษาไว้ (Retention)
งานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักบริหารกลาง ดาเนินการตามกลยุทธ์การรักษาไว้ของ
บุคลากรเพื่อให้คนดี คนเก่ง อยากอยู่ทางานกับองค์กรไปนาน ๆ โดยสร้างโอกาสความก้าวหน้าในอาชี พ
สร้างระบบการเติบโตภายในองค์กรที่ชัดเจน บริหารค่าตอบแทน พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในการทางานร่วมกัน
และพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางานในองค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑ ระบบการจัดการสายงานอาชีพ (Career Management)
อพท. มีระบบการจัดการสายอาชีพที่เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร มีหลักเกณฑ์
หรือวิธีการจัดการสายอาชีพที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับ ดังนี้
- อพท. มีการแต่งตั้งคณะทางานทบทวนระบบการจัดการสายงานอาชีพ (ตามคาสั่ง
อพท. ที่ ๒๗๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานทบทวนระบบการจัดการ
สายงานอาชีพ)
- คณะทางานฯ ได้จัดประชุมทบทวนระบบการจัดการสายงานอาชีพ เมื่อวันที่ ๒๕
ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อพท.๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑
- คณะกรรมการ อพท. มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ อพท. เพื่อกลั่นกรองร่างระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของ
อพท. ที่จะเสนอคณะกรรมการ อพท. ให้มีความถูกต้องเหมาะสม (คาสั่งคณะกรรมการ อพท. ที่ ๕/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของ อพท. ได้ประชุม
เพื่อพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสมของร่างแนวทางการปรับปรุง หลักเกณฑ์การจัดการสายงานอาชีพของ
เจ้าหน้าที่ อพท. แล้ว เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และได้เสนอร่างแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการ พพท.
- คณะกรรมการ อพท. ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน
๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุง หลักเกณฑ์การจัดการสายงานอาชีพของเจ้าหน้าที่ อพท.

๓.๒ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ
เจ้ า หน้ า ที่ อพท. ได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ และสวั ส ดิ ก ารต่ า ง ๆ เช่ น การเบิ ก ค่ า
รักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าล่วงเวลา สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น เป็นต้น ซึ่งงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักบริหารกลาง เบิกจ่ายตามระเบียบที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
๓.๓ ระบบประเมิน ผลการปฏิบัติง านของผู้ป ฏิบัติง านให้เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ และ
วิธีการที่ อพท. กาหนด
อพท. กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ ๑ ครั้ง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธี การประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือนประจาปีของเจ้าหน้าที่
อย่ างเคร่ งครั ด เพื่อน าผลการประเมินไปประกอบการเลื่ อนเงินเดือนประจาปี เลื่ อนระดับ ตาแหน่ง หรือ
ต่อสั ญญาจ้ าง แล้ ว แต่กรณี ตามสั ดส่ ว นขององค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
ประจาปี ๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังนี้
- เป้ า หมายส่ ว นบุ ค คล (KPIs) เป็ น เป้ า หมายรายบุ ค คลที่ ห น่ ว ยงานได้ แ จ้ ง ให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในสังกัดรับทราบก่อนการปฏิบัติงานประจาปีว่าประกอบด้วยตัวชี้วัดใดบ้าง
- สมรรถนะประจาตาแหน่ง จะกาหนดไว้เป็นมาตรฐานและประกาศให้ ทราบโดย
ทั่วกันทุกระดับเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบว่าตนเองต้องมีส มรรถนะและความสามารถที่สานัก งาน
ต้องการในประเด็นใดบ้างและในระดับใด พร้อมทั้งถ้าต้องการความก้าวหน้าจะต้องพัฒนาตนเองในเรื่องใดและ
อย่างใดบ้าง และเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีเกิดความเป็นธรรมสูงสุด ก่อนการประเมิน
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะทาแบบรับรองกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีเสนอต่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
และผู้ ถูกประเมิน จะลงนามรั บ ทราบร่ ว มกัน และเมื่อสิ้ นสุ ดปีงบประมาณจะดาเนิน การประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อพท. กาหนดอย่างเคร่งครัด
องค์ประกอบ
เป้าหมายส่วนบุคล (KPIs)
สมรรถนะและความสามารถ
ประจาตาแหน่งงาน (Competency)
รวม

ระดับของเจ้าหน้าที่

ระดับบริหาร

ต้น

กลาง

สูง

อาวุโส

ต้น

กลาง

สูง

30

50

60

70

100

100

100

70

50

40

30

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

๓.๔ การเลื่ อ นระดั บ เจ้ า หน้ า ที่ป ระจาปี ๒๕๖๑ โดยให้ เ ป็ น ไปตามที่ ระเบี ยบกาหนด
อย่างเคร่งครัด ซึ่งการเลื่อนระดับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๑ มีจานวนทั้งสิ้น ๑๖ ราย ตาม
คาสั่งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ที่ ๑๒๔/๒๕๖๒
เรื่อง เลื่อนระดับผู้ปฏิบัติงานขององค์การ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

๓.๕ พัฒ นาความสั มพันธ์ที่ดีในการทางานร่วมกัน โดยกิจกรรมอบรมและเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
อพท. จัดกิจกรรมอบรมและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับผู้ปฏิบัติงาน ระหว่าง
วันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อพท. เข้าร่วมกิจกรรม จานวน
ทั้งสิ้น ๒๐๔ ราย โดยมีกิจกรรม ได้แก่
๑) การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มุมมอง...การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน” โดย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน พพท.
๒) กิจกรรมร่วมประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานของ อพท.
๓) กิจกรรมกีฬาสีองค์กร
๔) กิจกรรม Focus Group ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรอย่างยั่งยืน
๓.๖ พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางานในองค์กร โดยจัดกิจกรรม Happy Hour “เล่าสู่
กันฟัง” และกิจกรรม ๕ส
๓.๖.๑ กิจกรรม Happy Hour "เล่าสู่กันฟัง"
อพท. จั ดกิจ กรรม Happy Hour "เล่ าสู่ กันฟัง" เพื่อแลกเปลี่ ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จานวน ๔ ครั้ง ดังนี้
ครั้ ง ที่ ๑ หั ว ข้ อ “แผนงานขั บ เคลื่ อ น CBT Thailand ของชมรมเครื อ ข่ า ย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ” โดย หัวหน้างานบริหารภาคีเครือข่าย สานักท่องเที่ยวโดย
ชุมชน เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒ หัวข้อ “การเข้าร่วมโครงการ Training of Trainers on Ecotourism
and Agritourism ณ เมืองนาดิ ประเทศฟิจิ” โดย สานักงานพื้นที่พิเศษ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
ครั้ ง ที่ ๓ หั ว ข้ อ “นโยบายและทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของ อพท. ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒” โดย ผู้อานวยการ อพท. เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๔ หัวข้อ “ข้อพึงระวังในการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ” โดย หัวหน้างานกฎหมาย
และพัสดุ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๓.๖.๒ กิจกรรม ๕ส
อพท. จัดกิจกรรม ๕ส (DASTA Big Cleaning Day) ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อ
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ดี เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยได้แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบใน
การดาเนินการเป็น ๑๑ โซน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส ของ อพท.ส่วนกลาง
ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อกากับดูและและตรวจประเมิน และผู้ปฏิบัติงานที่นั่งทางานอยู่ในโซนนั้น ๆ เป็นผู้ดูแล
พื้นที่ ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ซึ่งคณะทางานตรวจประเมินผลการดาเนินกิจกรรม ๕ส ได้ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินกิจกรรม โดยมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลที่ ๑ ซึ่งเป็นโซนที่สะอาดและเป็นระเบียบที่สุด
คือ สานักตรวจสอบภายใน

๔. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization)
อพท. โดยทุกหน่วยงานร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ ใช้ทรัพยากร
ที่มีอย่างจากัดให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ บุคลากร
อพท. สามารถเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกช่องทาง โดยดาเนินการ
ดังนี้
๔.๑ ผู้บังคับ บัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
รวมทั้งควบคุม กากับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อบังคับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
๔.๒ ควบคุม กากับ ดูแลบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและการรักษาวินัย
โดยเคร่งครัด
๔.๓ บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอย่างจากัดให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่
องค์กร โดยแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่สูงขึ้น หรือรักษาการในตาแหน่งที่ว่าง
๕. ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี ๒๕๖๒ ของ อพท.
๕.๑ ด้านการสรรหา
อพท. ดาเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากร อพท. เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ และ
เป็นไปตามระเบียบ อพท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหาผู้ปฏิบัติงานขององค์การ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด
อย่างไรก็ดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อพท. มีอัตราการ trun over ในระดับค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับ
บุคลากรทั้งหมดภายในองค์กร (อัตราร้อยละ ๓) ส่วนใหญ่ exit interview เหตุผลของการลาออก เนื่องจาก
ที่ใหม่ให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า แต่ยอมแลกกับสวัสดิการที่เคยได้รับจาก อพท. จึงนามาวิเคราะห์ วางแผน
พัฒนาในลาดับต่อไป
๕.๒ ด้านการพัฒนา
อพท. มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
และแผนปฏิรูปประเทศสู่การเป็น “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” เจ้าหน้าที่สามารถแจ้งความประสงค์
ในการขอรั บ ฝึ ก อบรมโดยผ่ า นความเห็ น ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามล าดั บ ชั้ น และต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก
ผู้อานวยการ อพท. เท่านั้น เนื่องจาก อพท. ยังไม่มีระเบียบหลักเกณฑ์การกาหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุมัติเข้า
ฝึกอบรม ดังนั้น อพท. จะนาไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม และพิจารณา
กาหนดระเบียบหลักเกณฑ์และประกาศใช้ในองค์การต่อไป
อี ก ทั้ ง อพท. เล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ในการพั ฒ นาระบบการเรีย นการสอนผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เนื่องด้วย วิสัยทัศน์ของ อพท. ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕ จะเป็นองค์กรที่เป็นเลิศใน
การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๓ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อพท. มีแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับ การพัฒ นา
ระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อ อพท. จะได้มีระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Learning) ให้ เกิดการเรี ยนรู้อ ย่า งเป็นระบบ ทุกที่ ทุกเวลา ได้อย่างรวดเร็ว สามารถ
ให้บริการทั้งบุคลากรภายในและภายนอก

