
สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล มว. 

 ป พ.ศ.2560 – 2565 

ฉบับทบทวนประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 

แผนปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรบุคคล มว. ป 2564 



2 

สารบัญ 

3 

4 

5 

6 

8 

11 

12 

13 

บทสรุปผูบริหาร 

ความเปนมา 

ยุทธศาสตรสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก) 

สภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  

การวิเคราะห สภาพแวดลอมดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เปาหมายและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

แผนท่ีนําทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ป พ.ศ. 2564-2565 

ประเด็นกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  

แผนปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรบุคคล 15 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร  

จากการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนภายใตแนวคิดการปรับภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว) เพ่ือเตรียมความพรอมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 และการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0  ดังนั้น สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ จึงไดทบทวนแผนแมบท
พัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2565) เพ่ือใหมีทิศทางท่ีชัดเจน และเชื่อมโยงกับแผน
ระดับ 3 ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาดานการอุดมศึกษา ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยมุงเนนกรอบ
แนวทางการดําเนินงานใน 4 ประเด็น ดังนี้  

(1) ประเด็นท่ี 4 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต  
(2) ประเด็นท่ี 7 โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกสและดิจิทัล  
(3) ประเด็นท่ี 8 ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมยุคใหม  
(4) ประเด็นท่ี 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม     
 

         ในป 2564 สถาบันไดกําหนดเปาหมายและทิศทางการดําเนินงาน ทบทวนภารกิจเพ่ือให
สอดคลองตาม 4 ประเด็นหลักขางตน ดวยการนําเทคโนโลยีมาตรวิทยาไปสนับสนนุ สงเสริม พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดานคมนาคม ระบบโลจิสติกส และดิจิตัล สนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต สงเสริม
ความสามารถดานการวัดในภาคการผลิต และบริการ เพ่ือยกระดับผูประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม สนับสนุนผลิตภัณฑและนวัตกรรมสูการแขงขันไดในตลาดตางประเทศ และสูคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของประชาขนในการบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อีกท้ังยังยกระดับการวิจัย
และสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยประเทศ และบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถใน
การแขงขันอีกประการหนึ่ง  
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ความเปนมา 
 

         ตามท่ีคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ ไดมีมติอนุมัติในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 วันท่ี 21 
กันยายน 2559 ในการทบทวนแผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 – 2564           
การทบทวนแผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563 – 2565 และการทบทวนแผนการ
ดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ในป 2563  โดยพิจารณาแผนงานโครงการท่ีตองดําเนินการ
ตอเนื่องและริเริ่มโครงการท่ีจําเปน โดยมุงเนนกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนและการเตรียมความพรอมระบบ
บริหารจัดการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงขององคกร และมีความเชื่อมโยงสอดคลองกับภารกิจท่ีสําคัญ             
ตามแผนแมบทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2565) กอรปกับ ภายใตยุทธศาสตร
ชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) มุงเนนความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใตแนวทาง “ประเทศไทย 4.0” 
ท่ีปรับระบบเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูระบบเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม และตอบสนองตอเปาหมาย          
การพัฒนาอยางยั่ งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)  นโยบายการปรับเปลี่ยนภาครัฐ            
เปนรัฐบาลดิจิทัล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12  

 
             ดังนั้น จากแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563-2565 จึงสูการทบทวน             
แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564-2565 และถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการประจําป 
2564 ซ่ึงมุงเนนการปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร แบบเชิงรุกในหลายมิติ  เพ่ือเตรียมความ
พรอมบุคคลการรองรับภารกิจสําคัญ ท่ีสอดคลองกับความตองการและความทาทายของสถาบันในแตละ
ชวงเวลา อาทิ ระบบการสรรหาบุคลากร ระบบคาตอบแทนท่ีเหมาะสม การเตรียมกําลังคนและการสราง
เสนทางอาชีพ การพัฒนาบุคลากรใหมีขีดความสามารถและคานิยมหลัก ในขณะเดียวกัน บุคลากรมีความสุข
กับการทํางานและสามารถสรางคุณคาใหกับสถาบัน รวมถึง สิทธิประโยชนตางๆ ไดอยางเหมาะสม                 
เพ่ือสามารถสนับสนุนทิศทางการสงมอบงานของ มว. ตอประเทศใหบรรลุผลสําเร็จได  โดยใชแนวทางการ
วิเคราะหโดยนํายุทธศาสตร  เปาประสงคของสถาบันเปนปจจัยสําคัญ  ประกอบกับ หลักเกณฑการประเมินผล
การดําเนินงานทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดท่ี 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมบัญชีกลาง  ซ่ึงประเมินผลโดย
บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด (TRIS) เพ่ือวิเคราะหทิศทาง บริบทและประเมินผลความสําเร็จดานการ  
บริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง ในการทบทวนแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากร
บุคคล  
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ยุทธศาสตรสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

วิสัยทัศน ระบบมาตรวิทยาเขมแข็งเพ่ือโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศท่ีเปนระบบและ
มีสมรรถนะสนับสนุนการสรางนวัตกรรม ยกระดับประเทศไทยสูกลุมประเทศท่ีมีขีด
ความสามารถในการแขงขันสูงและมีการพัฒนาท่ียั่งยืน  

พันธกิจ 1. จัดหา พัฒนาและเก็บรักษามาตรฐานการวัดแหงชาติ และวัสดุอางอิง ซ่ึงเปนท่ียอมรับ
ในระดับสากล ใหเพียงพอตอความตองการของผูใชงานภายในประเทศ 
2. สรางเครือขาย และพัฒนาหองปฏิบัติการวิเคราะห ทดสอบและสอบเทียบในประเทศ 
ใหมีเพียงพอตอความตองการ และเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
3. บูรณาการในการสราง และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพ ใหเปนท่ียอมรับใน
ระหวางประเทศ 
4. พัฒนาองคความรูดานมาตรวิทยา เพ่ือนําไปสรางนวัตกรรม ยกระดับความสามารถ
ภาคการผลิตและบริการ รวมถึงภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ภายในประเทศ 
5. สรางผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน เชน ดานการคุมครองทางการคาและ
ผูบริโภค ดานสาธารณสุขและความปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอม ใหเกิดข้ึนอยางเปน
รูปธรรม 

ยุทธศาสตร 1. พัฒนาขีด
ความสามารถ
ทางการวัดเพ่ือ
ตอบสนองความ
จําเปนและ
ความตองการ
ของ 
ผูใชประโยชน 
 

2.บูรณาการ
โครงสราง
พ้ืนฐานทาง
คุณภาพของ
ประเทศให
เปนระบบ
และมี
สมรรถนะ 

3. ยกระดับ
ความสามารถ
ของ
ผูประกอบการ
ดวยทักษะและ
เทคโนโลยีทาง
มาตรวิทยา 
 

4. ขับเคลื่อน
สังคมคุณภาพ
ดวยมาตร
วิทยา 
 

5. พัฒนา
สถาบันมาตร
วิทยาแหงชาติสู
องคกรภาครัฐท่ี
ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ 
และมี 
ความเปน เลิ ศ
ทางการวัด 

                                           คานิยม  I AM NIMT 

 

 

 

I • Integrity : ความซื่อสัตย มั่นคง ในอุดมการณเดียวกัน

A • Accountability : ความสํานึกรับผิดชอบในหนาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมาย

M • Morality : คุณธรรมเปนหลัก ยึดเหน่ียวใหประพฤติในส่ิงทีด่ีงาม

N • Nation First : การทํางานที่มุงเนนประโยชนของสวนรวมและประเทศชาติเปนหลัก

I • Innovation : ความคิดริเริ่มสรางสรรคส่ิงใหมที่สนองความตองการของลูกคาและสังคม

M • Measuring Excellence : มุงเนนความเปนเลิศและความถูกตองของการวัด

T • Teamwork : การทํางานรวมกันเปนทมี ที่สรางความเขาใจและมกีระบวนการส่ือสาร เพ่ือบรรลุเปาหมายเดยีวกัน



6 
 

สภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ปจจุบัน สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ไดมีการจัดโครงสรางองคกรและและมีการจัดอัตรากําลังเพ่ือ
ปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานตางๆ ของสถาบันฯ  ดังนี้ 

 
อัตรากําลังในปจจุบัน 
  ปจจุบันสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติมีจํานวนบุคลากร ซ่ึงสามารถจําแนกรายละเอียดได ดังตาราง 
ขอมูลพนักงานปจจุบัน    ( ขอมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563) 
 
ตาราง 1 แสดงจํานวนพนักงาน ตั้งแตอํานวยการสูงข้ึนไป  

 อํานวยการสูง บริหารตน    

ฝาย ระดับฝายงาน ผช.ผมว. รอง ผมว. ผมว. รวมท้ังส้ิน 
ผูอํานวยการ , รองผูอํานวยการ , ผูชวย
ผูอํานวยการ   1 1 1 3 

นโยบายและยทุธศาสตร 1       1 

บริหารกลาง 1       1 

มาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ 1       1 

มาตรวิทยาเชิงกล 1       1 

มาตรวิทยาไฟฟา 1       1 

มาตรวิทยามิติ 1       1 

มาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง 1       1 

รวมท้ังส้ิน 7 1 1 1  10 
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ตาราง 2 แสดงอัตรากําลังจําแนกตามวุฒิการศึกษาบุคลากร มว. 

   ฝาย 
ผลรวม
ทั้งหมด 

ต่ํากวา
ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ทีมผูบริหารระดับสูง 3   1 2   

กลุมงานนวัตกรรมและพัฒนาเคร่ืองมือวัด 5   3 2   

กลุมงานสารบรรณและการประชุม 13   9 4   

กลุมงานเสียงและการสัน่สะเทือน 8   2 4 2 

กลุมงานสื่อสารองคการ 7 1 5 1   

ผูตรวจสอบภายใน 2   1 1   

ฝายนโยบายและยุทธศาสตร 29 2 18 8 1 

ฝายบรหิารกลาง 35 6 21 8   

ฝายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ 30   3 10 17 

ฝายมาตรวิทยาเชิงกล 39   14 15 10 

ฝายมาตรวิทยาไฟฟา 26 1 8 7 10 

ฝายมาตรวิทยามิต ิ 22 1 4 9 8 

ฝายมาตรวิทยาอุณหภมูิและแสง 18   7 7 4 

ผลรวมท้ังหมด 237 11 96 78 52 

      

 

 

 

 

 

 

 

   
   
 



8 
 

การวิเคราะห สภาพแวดลอมดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จากการรวบรวมนโยบายและมุมมองดานบุคลากรของผูบริหาร การศึกษาการประเมินผลสําเร็จของ

การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลของรอบปท่ีผานมาโดย TRIS  การศึกษาผล
ประเมินความผูกพันองคกร การทบทวนแผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 – 2564  
และการทบทวนแผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563 – 2565 จึงนํามาสูการวิเคราะห 
SWOT เพ่ือใหทราบวาการบริหารทรัพยากรบุคคลในปจจุบันมีจุดออน จุดแข็ง โอกาสและภัยคุกคาม และ
ขอมูลความเปนจริงพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมากนอยเพียงใด  ดังนี้  
 
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร (จุดแข็ง : Strengths/ จุดออน : Weaknesses) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร พิจารณาจากตัวแบบ 7 ปจจัย (7S Model) ของ 
McKinsey ประกอบดวย ระบบ (System) โครงสราง (Structure) กลยุทธ (Strategy) บุคลากร (Staff) 
ทักษะ (Skill) สไตล(Style) และคานิยมรวม (Shared Values)  
 

- ผลการวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
ระบบ (System) 
1. ผูบริหารใหความสาํคัญตอระบบการบริหารทรัพยากร
และใหการสนับสนุน 
2. . ผูบริหารสนับสนุนในการบริหารจัดหาอุปกรณท่ีทันสมัย
และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานและมี
เทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรในทุกกลุมงานอยาง
ตอเน่ือง 
3. ผูบริหารใหความสาํคัญความกาวหนาในสายอาชีพของ
บุคลากร 
4. มีการจายคาตอบแทนท่ีแขงขันได เมื่อเทียบกับองคกร
ภาครัฐอ่ืนๆ 
5. นําระบบการจดัการท่ีมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ  

ระบบ (System) 
1. กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มีขอจํากัด และบางฉบับไม
สามารถสอดคลองกับการบริหารงานในปจจุบัน ทําใหการ
ดําเนินการไมคลองตัว 
2. ระบบสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคลยังไมสามารถ 
เช่ือมโยงขอมูลไดท้ังสถาบันเพ่ือสนับสนุนกระบวนการ
บริหารและบริการดานทรัพยากรบุคลากรยังไมเปน  Hr 
automation 
3. ยังไมมีการวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังท่ีตองการใน
อนาคต เพ่ือรองรับแผนงานเชิงยทุธศาสตร 
 

โครงสราง (Structure) 
6. การจัดแบงหนาท่ีความรับผดิชอบตามฝายงาน 
(Functrional Description) ท่ีชัดเจนสายการบังคับบัญชา
มีความชัดเจน 

โครงสราง (Structure) 
4. โครงสรางองคกรยังไมยดืหยุนในการรองรับภาระงานใน
อนาคต เชน งานบูรณาการ แมจะมีการรวมกันในกลุม
ภารกิจท่ีมีความชัดเจน 

กลยุทธ (Strategy) 
7. มีแผนยุทธศาสตรและนโยบายดานการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลท่ีเปนทิศทาง 
8. มีการกําหนดคําบรรยายลักษณะงานและสมรรถนะตาม
ระดับตําแหนง (สมรรถนะหลักตามสายวิชาการ และ
สมรรถนะทางการบริหาร เพ่ือเปนแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากร บุคคลใหมีประสิทธิภาพ) 
9. มีการกําหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรตามแผน 
เสนทางการพัฒนาบุคลากร (Development Roadmap) 

กลยุทธ (Strategy) 
5. การขับเคลื่อนยุทธศาสตรและนโยบายดานการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลบางประเด็นยังไมสามารถนํามาปฏิบัต ิ
ไดอยางเปนรูปธรรม และบรรลผุลตามเปาหมายท่ี 
กําหนด 
6. ยังไมมีการจัดทําแผนสืบทอดตาํแหนงท่ีเปนรูปธรรม 
(Succession Plan) 
7. ยังไมมีการนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใชใน 
การกําหนดแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan) ท่ีเปนรูปธรรม 
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จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
บุคลากร (Staff) 
10. บุคลากรมีความรู ความสามารถ และมผีลงานเปนท่ี 
ยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
11. บุคลากรใหความรวมมือในกิจกรรมท่ีสําคัญของสถาบัน 
และมสีัมพันธภาพท่ีดรีะหวางเพ่ือนรวมงาน 

บุคลากร (Staff) 
8. พนักงานสวนใหญ ไมใหความสาํคัญกับระเบียบ 

กฎเกณฑท่ีเก่ียวของ ทําใหการตัดสินใจมักใชเหตผุลท่ีเปน
ประสบการณ หรือคิดเอง  
9. การจํากัดอัตรากําลัง และปรมิาณงานท่ีตองสงมอบมี
หลากหลาย ทําใหเปนอุปสรรคในการทํางานเชิงบูรณาการ 
หรือความรวมมือภายในฝายงาน  

ทักษะ (Skill) 
12. บุคลากรสวนใหญเปนผูมีความรู ประสบการณ และม ี
ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

13. บุคลากรสายงานมาตรวิทยามกีารโอกาสในการ

เรียนรู แลกเปลีย่นประสบการณจากผูเชี่ยวชาญ  

ทักษะ (Skill) 
10. บุคลากรสายสนับสนุนสวนใหญขาดการพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน  
 

สไตล (Style) 
14. มีระบบการทํางานเปนแบบพ่ีสอนนอง  
  

สไตล (Style) 
11. พนักงานยังคงยึดติดกับความรับผิดชอบและงานประจํา 
ทําใหเปนอุปสรรคในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน  
ยังไมเปน Creative Mind และ Multi Skill  

คานิยมรวม (Shared Values) 
15. พนักงานรับรูคานิยมหลัก เพ่ือสรางเปนวัฒนธรรม
องคกร เพ่ือเปนกรอบพฤติกรรมของพนักงาน 

คานิยมรวม (Shared Values) 

- 
 

 
 

  2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร (โอกาส : Opportunities / ขอจํากัด หรืออุปสรรค : Threats) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร พิจารณาจากตัวแบบ PEST Analysis” ซ่ึงประกอบดวย  
1.การเมือง (Political Component)     2.เศรษฐกิจ (Economic Component) 
3.สังคมและวฒันธรรม (Sociocultural Component) 4.เทคโนโลย ี(Technological Component) 
 
     ผลการวิเคราะหโอกาส - ขอจํากัด หรืออุปสรรค ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โอกาส (Opportunity)  ขอจํากัด หรือ อุปสรรค (Threats)  
การเมือง (Political Component) 
1.นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศภายใตแนวทาง “ประเทศไทย 4.0 ทําใหมีทิศทาง
ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรของสถาบันท่ีชัดเจนข้ึน  
2. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ 
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในดานการบริหารบุคคล  
 

การเมือง (Political Component) 
1.นโยบายภาครัฐ ความคาดหวัง การตรวจสอบ มุงเนน
ผลสัมฤทธ์ิ ทําใหกลไกการทํางานดานตางๆ ท่ีตอง
ปรับเปลีย่น สงผลใหบุคลากรตองปรับตัว บทบาทหนาท่ี
และความรับผดิชอบท่ียังไมคุนชินการเปลีย่นแปลง  
 

เศรษฐกิจ (Economic Component) 
3. ระบบมาตรวิทยามีความสาํคัญตอการคาระหวางประเทศ 
เปนความจําเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
วิทยาศาสตร ทําใหการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเปน
เรื่องสําคญัและจําเปน 
 

เศรษฐกิจ (Economic Component) 
2 การแขงขันของตลาดแรงงานในเรื่องคาตอบแทน 
สวัสดิการ ทาใหเกิดภาวะสมองไหล ถูกแยงชิงบุคลากร  
และโอกาสในการรบับุคลากรท่ีมีคณุภาพมีขอจํากัดมากข้ึน  
3.ขอจํากัดดานงบประมาณทําใหการบริหารงานดาน
ทรัพยากรบุคคลไมสามารถพัฒนา ปรับปรุงใหครอบคลุมทุก
ประเด็น 
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โอกาส (Opportunity)  ขอจํากัด หรือ อุปสรรค (Threats)  
สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component) 
4. สถาบัน เปนหนวยงานหลักในการจัดหา รักษา พัฒนา
ดานการวัดของประเทศ  สงเสริมความสามารถดานวัดของ
ประเทศ เปนท่ียอมรับของสังคม  
5. แนวโนมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม (HR 
Trends) และองคความรูจากคนรุนใหม (New 
Generation) 

สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component) 
 

เทคโนโลยี (Technological Component) 
6. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการดานทรัพยากรบุคคล 
7.ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ  
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในดานการบริหารบุคคล 

เทคโนโลยี (Technological Component) 
4.คาใชจายเพ่ือนําเทคโนโลยสีารสนเทศในการกระบวนการ
ดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคลใชงบประมาณสูง 
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เปาหมายและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 
เปาหมายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล :    
1.บุคลากรมีความสามารถทางการวัด มีจริยธรรม กาวทันเทคโนโลยี เปนท่ียอมรับในวิชาชีพ               

มาตรวิทยาท้ังในระดับประเทศและสากล  
 2.บุคลากร มว. ยึดม่ันคานิยมหลัก (Core Values) เปนหลักการทํางาน มีทัศนคติท่ีเอ้ือตอการ     

ขับเคลื่อนงานตามภารกิจของสถาบัน 

 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล :  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ี 1 (HR SO1) : บุคลากรมีความสามารถในการนํามาตรวิทยาไปประยุกตใช 

ในภาคการผลิตและบริการ เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 

  วัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ี 2 (HR SO2) : บุคลากรเปนท่ียอมรับท้ังในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และ 

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 

 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ี 3 (HR SO3) : บุคลากรสถาบันมีความพรอมกาวสูการเปลี่ยนแปลงองคกร   

สูองคกรภาครัฐท่ีทันสมัย 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. จํานวนบุคลากรท่ีมีความสามารถดานการวัด Quantum Metrology 
2. จํานวนบุคลากรเปนท่ียอมรับท้ังในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
3. จํานวนผูมีศักยภาพและผูเตรียมความพรอมผูบริหารระดับกลาง  
4. แผนสงเสริมความผูกพันองคกร 
5. ระบบ HR digital 
6. โครงสรางการบริหารสถาบันท่ีสอดคลองกับภารกิจสถาบันและคาตอบแทน 
7. ระบบความกาวหนาในสายงาน 

 

 
 

  



12 
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ประเด็นกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (Strategic Imperatives) 
และเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาจากปจจัยสําคัญของการทํางานท้ัง
ระบบ (Process Flow analysis) ท่ีมีผลตอการบรรลุประเด็นกลยุทธการดานบริหารทรัพยากรบุคคล  

ประเด็นกลยุทธ  แผนงาน /โครงการ งบประมาณ 
ป2564 
(บาท) 

งบประมาณ 
ป2565 
(บาท) 

HRI-1 
พัฒนาบุคลากรดานวิจัย
เพ่ือสูQuantum 
Metrology 

1. ปฏิบัติการวิจยัรวมกับสถาบันมาตรวิทยา
ตางประเทศ ดาน Quantum Metrology  

 

 

 งบพัฒนา
บุคลากร
(ตางประเทศ) 

500,000  

 

งบพัฒนา
บุคลากร
(ตางประเทศ) 

1,000,000  
HRI- 2 
พัฒนาความสามารถและ
สงเสริมการนํามาตรวิทยา 
ไปสรางผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตประชาชน 

1. โครงการอบรม / พัฒนาขีดความสามารถ
ทางการวัดตางประเทศ 
 

งบพัฒนา
บุคลากร
(ตางประเทศ) 

1,000,000 

งบพัฒนา
บุคลากร
(ตางประเทศ) 

2,000,000 

 2. โครงการอบรม / พัฒนาขีดความสามารถ
ทางการวัด ในประเทศ 
3.โครงการ: การอบรม ประชุม สัมมนา
พนักงานใหมสีมรรถนะท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

งบพัฒนา
บุคลากร 
(ในประเทศ) 

1,800,000  

งบพัฒนา
บุคลากร 
(ในประเทศ) 

1,800,000  

HRI- 3 
สรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรดวย
การปรับปรุงระบบ
สวัสดิการ 

1.โครงการปรับปรุงระบบสวัสดิการ 
2.โครงการอบรมความรูดานความปลอดภัย  
3.โครงการการสํารวจและสงเสรมิพัฒนาความ
ผูกพันบุคลากร 
4.โครงการสงเสริมคณุธรรมจรยิธรรม 

 

120,000 
(โครงการท่ี2) 

 

120,000 
(โครงการท่ี2) 

HRI- 4 
ปรับปรุงโครงสราง 
การบริหารสถาบันและ
ระบบจัดการสถาบัน 

1.ปรับปรุงโครงสรางสถาบัน กรอบอัตรากําลัง 
และโครงสรางเงินเดือน 

(โครงการตอเน่ืองป2564 – 2565) 
 

 
ป 2564 
1,500,000 
 

ป 2565 
1,500,000 

 2.โครงการบริหารระบบอัตรากําลงั (ปรับแผน
อัตรากําลัง) 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

HRI- 5 
พัฒนาการทํางานรวมกัน
เปนทีมสูทีมอัจฉริยะ 

1.โครงการสัมมนาวิชาการประจําป 1,000,000 1,000,000 

 2.โครงการเสรมิสรางคานิยมองคกร 
 

ไมใช
งบประมาณ 

450,000  

 3.โครงการพัฒนาสายงานวิชาการ 200,000 
 

200,000 
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ประเด็นกลยุทธ  แผนงาน /โครงการ งบประมาณ 
ป2564 
(บาท) 

งบประมาณ 
ป2565 
(บาท) 

HRI- 6 
ปรับปรุงระบบสรางความ
เติบโตในสายอาชีพและ
สรางผูบริหารระดับกลาง 

1.โครงการ : พัฒนากลุมพนักงานท่ีมีศักยภาพ 
(Talent Management)หรือพนักงานกลุม      
ผูสืบทอดตําแหนง (Succession Plan)  

  

 1.1.โครงการอบรมผูบริหารระดับกลาง และ
การเตรียมความพรอม  

300,000 300,000 

 1.2 โครงการฝกอบรมหัวหนากลุมงาน 170,000 170,000 
 2.โครงการ : การพัฒนาเสนทาง

ความกาวหนาในสายงานอาชีพ   
(Career Path) 
 

- 
 

 

300,000   

 3.โครงการปรับปรุงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- 
 

500,000  

HRI- 7 
พัฒนาความสามารถ
บุคลากร สูการทํางานในยุค
ดิจิทัล 

1.โครงการ พัฒนาทักษะเพ่ือปรับเขาสูความ
เปนดิจิทัล (อบรม สป.อว.) 
 (เชน Ms.office Infographic พ้ืนฐาน           
การจัดทําระบบฐานขอมลู เปนตน) 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 2. .โครงการ พัฒนาทักษะดานการเขียน
โปรแกรม - ทักษะดานการเขียน โปรแกรม 
การคํานวณ (สายมาตรวิทยา ) เชน  Lab 
view/  advanced excel  

200,000 200,000 

 3. พัฒนาเพ่ือเตรียมพรอมเขาสู  
"Thailand 4.0 "  (สายมาตรวิทยา) 

100,000 200,000 

HRI- 8 
ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
งานทรัพยากรบุคคล  
ดวยระบบดิจิทัล 

1.โครงการ HR Digital - 2,000,000 

8 กลยุทธ 21 โครงการ 

(ป2564 17 โครงการ) 
(ป2565 21 โครงการ) 

 
6,890,000 

 
11,740,000 
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แผนปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 

 
ประเด็นกลยุทธ 

 
เปาหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ/ 

64 65 ป 2564
ไตรมาส 
(1-4) 

(บาท)     
( (*) =เปนไปตาม
เกณฑ TRIS) 

HRI-1 
พัฒนาบุคลากร
ดานวิจัย เพ่ือสู 
Quantum 
Metrology 
 
 

การพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรู
ความสามารถ 
Quantum 
Metrology  

 

- จํานวนนักมาตร
วิทยาท่ีไปปฏิบัติ

งานวิจัย ดาน 
Quantum 
Metrology 

1. การปฏิบัติการวิจัยกับสถาบันมาตร
วิทยาแหงชาติ ณ ตางประเทศ ดาน 
Quantum Metrology  
  
 

/ / Q1-Q4 งบพัฒนา
บุคลากร
ตางประเทศ  
= 500,000 บาท 

ผูบริหารระดับฝาย 
กสอ. (IRO) 
(กบค.ฝบ. ดําเนินการใน
เรื่องการอํานวยความ
สะดวกดานการเดินทาง
ตางประเทศ เอกการ
ขอรับทุนวิจัย  วช.) 

งบพัฒนาบุคลากร
ตางประเทศ  

ป 2565 
=1,000,000 บาท 
 
 
 

HRI- 2 
พัฒนา
ความสามารถ
และสงเสรมิการ
นํามาตรวิทยา ไป
สรางผลกระทบ
ตอคุณภาพชีวิต
ประชาชน 
 
 

การพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรู
ความสามารถ และ
สมรรถนะในการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรสถาบัน 

 

- จํานวนนักมาตรวิทยา
ท่ีปฏิบัติการวิจยั
ตางประเทศ 

 1. โครงการปฏบัิติงานวิจัย / พัฒนาขีด
ความสามารถทางการวัดตางประเทศ 
 - โครงการสงเสริมงานวิจัยดานมาตร
วิทยา  (ส ง เสริ มการสร า งน วัตกรรม 
เครื่องมือวัด และระบบการวัดตนแบบ) 
  -  โ ค ร งก า ร ทุน วิ จั ย  ( Postdoctoral 

Researcher)  
  - การพบผูเช่ียวชาญ หรือ site visit 

/ / Q1-Q4 งบพัฒนา
บุคลากร
ตางประเทศ  
= 1,000,000 
บาท 

 งบพัฒนาบุคลากร
ตางประเทศ  

ป 2565 
=2,000,000 บาท 
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ประเด็นกลยุทธ 
 

เปาหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ/ 

64 65 ป 2564
ไตรมาส 
(1-4) 

(บาท)     
( (*) =เปนไปตาม
เกณฑ TRIS) 

  - จํานวนนักมาตรวิทยา
ท่ีไดรับการพัฒนาใน
ประเทศ 

 2. โครงการอบรม / พัฒนาขีด
ความสามารถทางการวัด ในประเทศ 
- อบรมหลักสตูร ดานมาตรวิทยา 
 - อบรมเพ่ือเตรียมพรอมสู 4.0 (รองรับ
งานดานการเขียน , โปรแกรมควบคุม
อัตโนมัติ) 
 -  โครงการทุนวิจัยใหม  (ขอรับทุน
สําหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ดาน วและท.)  
 

/ / Q1-Q4 งบพัฒนา

บุคลากรใน
ประเทศ =  
1,800,000 
บาท 
 

ผูบริหารฝายมาตรวิทยา 
กบค.ฝบ.  
 

งบพัฒนาบุคลากร 

ในประเทศ  
ป 2565 =  
1,800,000 บาท 
 

   รอยละ 90 ของ
ความสําเร็จพัฒนา
บุคลากรตามแผนอบรม
ประจําป (600 คนวัน) 

3.โครงการ: การอบรม ประชุม สัมมนา
พนักงานใหมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน  
  -พัฒนาทักษะบุคลากรสายวชิาการ 
(ทุกระดับ) สูการเปนบุคลากรทีม่ีความรู 
(Knowledge Worker) สายมาตรวิทยา
และสายงานสนับสนนุ  ตามเสนทางการ
ฝกอบรมของบุคลากร :Training 
Roadmap  

   

/ / Q1-Q4  ผูบริหารระดับฝาย 
กบค.ฝบ.  

(*) ตามแผนอบรม 
ประชุม สัมมนา 
ประจําป  
(ในประเทศ)  
Inhouse - 
Outside 

   กิจกรรม :  
1.สํารวจ และวิเคราะหความจําเปนในการ
ฝกอบรมเพ่ือจัดทําแผนฝกอบรมประจําป 
ประสานแจงหัวหนาฝายในการกํากับ ดูแล 

  Q1   (*)          
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ประเด็นกลยุทธ 
 

เปาหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ/ 

64 65 ป 2564
ไตรมาส 
(1-4) 

(บาท)     
( (*) =เปนไปตาม
เกณฑ TRIS) 

หัวหนากลุมงานนําผลการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานประจําปของลูกนอง มาจัดทํา
แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคลประจําป... 
(Individual development  plan : IDP) 
เพ่ือกบค.จะนําขอมลูมาทําแผนอบรมตาม
ความจําเปนของพนักงานแตละฝาย 
(Outside) อาจเปน แบบ Classroom 
Training หรือ Non-Training (แนว
ทางการพัฒนาบุคลากรท่ีหลากหลาย) 

   2. นําเสนอการพัฒนาบุคลากรตามสาย
งาน และแผนฝกอบรมประจําป เพ่ือขอ
อนุมัติ  

  Q1    

   3.แจงแผนฝกอบรมประจําป ใหทุกฝาย
งาน ผาน e-mail 

  Q1    

   4. ดําเนินการจดัอบรม /พัฒนา ตามแผน   Q1-Q4    

   5. ติดตามและประเมินผล หลังการอบรม 
/พัฒนา 

  Q1-Q4    

   6.ส นับสนุนการจัดความความรู ของ
สถาบันโดยวางหลักสูตรอบรมและขอมูล
เ ก่ี ย ว กั บ ง า น ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล 

  Q4  กบค.ฝบ.  
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ประเด็นกลยุทธ 
 

เปาหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ/ 

64 65 ป 2564
ไตรมาส 
(1-4) 

(บาท)     
( (*) =เปนไปตาม
เกณฑ TRIS) 

(ประกันสังคม) ในระบบ KM :HR ของ
สถาบัน ไมนอยกวา 5 เรื่องตอป 

HRI- 3 
สรางแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรดวย
การปรับปรุง
ระบบสวัสดิการ 
 

คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหวาง
ชีวิตกับการทํางาน
ของพนักงาน 

 แผนงานการเสรมิสรางคุณภาพชีวิตเพ่ือ
ความผาสุกและความผูกพันตอองคกร 

/ /     

   - ผลการศึกษา
เปรียบเทียบ 

โครงการปรับปรุงระบบสวัสดิการ 
กิจกรรม : 1.1เปรียบเทียบสวัสดกิาร

ของบุคลากร องคกร พ.ร.บ. ไมนอยกวา 5 
หนวยงาน 

 

/  Q.2    

  ขอเสนอสวัสดิการท่ี
ยืดหยุน 

1.2 คารักษาพยาบาลท่ียดืหยุน  
(ปรับเปนสวัสดิการเลือกได ภายใตวงเงิน
เดิม)เสนอตอคณะกรรมการสวัสดกิาร
พนักงาน 
 
 
 
 

/    คณะกรรมการสวัสดิการ
พนักงาน 
กบค.ฝบ. (งานสวัสดิการ) 
กบค.ฝบ. (งานกฎหมาย 
ปรับปรุงระเบียบให
สอดคลองยืดหยุน) 
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ประเด็นกลยุทธ 
 

เปาหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ/ 

64 65 ป 2564
ไตรมาส 
(1-4) 

(บาท)     
( (*) =เปนไปตาม
เกณฑ TRIS) 

   1.3 การใหความรูเรื่อง  
“นโยบายและแผนการลงทุนกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร พูล ฟนด” 
และการใช  app.  ในการตัดสินใจยาย
กองทุน (รวดเร็ว เขาถึงขอมูลตลอดเวลา) 

/ 
 

 Q.3  กบค.ฝบ.  

    1.4 การใหความรูเรื่องสิทธิประโยชนดาน
ประกันสังคม 

 / Q.3    

  1.แผน/มาตรการ
ความปลอดภัย และ
สภาพแวดลอมในการ
ทํางานเบ้ืองตน 
2.แผนอพยพหนีไฟ 

 

2.โครงการอบรมความรูดานความ
ปลอดภัย: 
-โครงการอบรมใหความรูการอพยพหนีไฟ 
-โครงการอบรมการปฐมพยาบาลและ
ชวยชีวิตเบ้ืองตน 

/ / Q1 120,000 บาท กบค.ฝบ. 

กอธ.ฝบ. (จัดทําแผน
อพยพหนีไฟ และแผน/
มาตรการความ
ปลอดภัย และ
สภาพแวดลอมในการ
ทํางานเบ้ืองตน 

(*)  
ป 2565  

= 120,000 บาท 

  รายงานผลสํารวจความ
ผูกพันองคกร จํานวน
ผูทําแบบสอบถามไมนอย
กวารอยละ 70 ของ
บุคลากร 
 

3.โครงการการสํารวจและสงเสรมิพัฒนา
ความผูกพันบุคลากร 

/ /   กบค.ฝบ. (*) 

   กิจกรรม 
 1 . จัดทําแบบสํารวจ 
และดําเนินการสํารวจหาปจจัย 
ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 

   -   
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ประเด็นกลยุทธ เปาหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ/ 

64 65 ป 2564
ไตรมาส 
(1-4) 

(บาท) 
( (*) =เปนไปตาม
เกณฑ TRIS) 

2 . วิเคราะห ประมวลผล แบบหาปจจัย
ความผาสุกและความผูกพันของ 
บุคลากร 

3 . จัดทํารางแผนเสนอ 
จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
ผานคณะกรรมการสวัสดิการ (เน่ืองจากมี
ผูแทนพนักงาน) 

คณะกรรมการสวัสดิการ-
พนักงาน 
กบค.ฝบ. 

4 . เสนอแผนการพัฒนาคณุภาพชีวิต
บุคลากรตอผูบริหารระดบัสูงเพ่ือพิจารณา
แผน 

5 . เผยแพรประชาสัมพันธแผนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร 

สงเสริมใหบุคลากร
มีคุณธรรม 
จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน 

1.จํานวนกิจกรรมใน
การเขารวมใหความรู 
เก่ียวกับระบบ 
คุณธรรม จรยิธรรม 
และ ธรรมาภิบาล ไม
นอยกวา 3 ครั้ง 

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรม : 1.1.เขารวมกิจกรรมสงเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม กับศูนยสงเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม แหง สป.อว. หรือ 
ปปช.  
 1.2กิจกรรม เชนงานปใหม งานสงกรานต 
งานครบรอบ สถาบัน งานตอตานทุจริต 
(ไมโกง)) 
 1.3.แผนปองกันและปราบปราม การ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ  

/ / Q.1-Q.4 กบค.ฝบ. และ 
คณะทํางานดาน ปปช. 
ผตส. 

รายงาน ปปช. 
สป.อว. 
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ประเด็นกลยุทธ เปาหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ/ 

64 65 ป 2564
ไตรมาส 
(1-4) 

(บาท) 
( (*) =เปนไปตาม
เกณฑ TRIS) 

2.รอยละ 90 ของ
บุคลากรเขาใหม เขา
รับการอบรมดาน
คุณธรรม จรยิธรรม 

2.สําหรับพนักงานใหม  
 - การปลุกจิตสํานึกการปองกัน
ปราบปรามการทุจริต  
 - ประมวลจริยธรรม 
3.การอบรมหลักสูตรความรูพ้ืนฐานใน
การปฏิบัติงานภาครัฐ  แบบ e- learning 
กับสํานักงาน ก.พ (รวมกับ จุฬาฯ ในการ
จัดทํา หลักสูตรมาตรฐาน  e- learning)  
  -ทัศนคติท่ีดีตอการทํางานภาครฐั     - 
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวม  
 - มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม 
- การเรียนรูตามรอยพระยคุลบาท  

/ / Q1-Q4 กบค.ฝบ. 

HRI- 4 
ปรับปรุง
โครงสรางการ
บริหารสถาบัน
และระบบจัดการ
สถาบัน 

โครงสรางองคกร
และการจัดการท่ี
เอ้ือตอการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร 

1.โครงสรางการ
บริหารสถาบัน และ
คาตอบแทน 

โครงการ :1. ปรับปรุงโครงสรางสถาบัน 
กรอบอัตรากําลัง และโครงสรางเงินเดือน 

/ / Q.3-Q4 1,500,000 บาท ผูบริหารระดับสูง 
ผูบริหารระดับฝาย หรือ 
คณะทํางานปรับปรุง-
โครงสรางองคกร 
กบค.ฝบ. 

ป 2564 เปนPhase I 
          และ  
ในป 2565 เปนphase II 
=1,500,000 บาท  
(ป 2565 : Q.1-Q.2)  
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ประเด็นกลยุทธ เปาหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ/ 

64 65 ป 2564
ไตรมาส 
(1-4) 

(บาท) 
( (*) =เปนไปตาม
เกณฑ TRIS) 

กิจกรรม  : 
1.แตงตั้งคณะทํางาน ทบทวนโครงสราง
การบริหารสถาบัน ศึกษา วิเคราะหอํานาจ
หนาท่ีความรับผิดชอบของฝาย / กลุมงาน
และเปรียบเทียบ(benchmark) กับ
สถาบันมาตรวิทยาในตางประเทศ 
  - คัดเลือกผูดําเนินงาน กําหนดขอบเขต
งานและดําเนินการจดัซื้อจัดจาง (ท่ี
ปรึกษา) 

Q.2 

Q.3 

ป 2564 เปนPhase I 

2. kick off โครงการ บริษัทท่ีปรึกษา
ดําเนินการสัมภาษณผูบรหิาร และ
คณะทํางานเพ่ือเก็บประเด็นท่ีผูบริหาร
สนใจ ใหสอดคลองกับภารกิจสําคญัของ
สถาบัน ครอบคลมุ 2 เรื่อง 
 - โครงสรางองคกร และกรอบอัตรากําลัง 
Talent Workforce & Overall 
Workforce 
 - โครงสรางเงินเดือน (คาตอบแทน และ
สิ่งจูงใจ)  

/ Q.3 

3.ศึกษา วิเคราะหอํานาจ หนาท่ีความ
ของเดิม – ขอเสนอใหม พรอมสาระสําคัญ 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

/ Q.4 
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ประเด็นกลยุทธ เปาหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ/ 

64 65 ป 2564
ไตรมาส 
(1-4) 

(บาท) 
( (*) =เปนไปตาม
เกณฑ TRIS) 

4.จัดประชุมผูบริหารฝายข้ึนไปเพ่ือ
นําเสนอและรับฟงความคดิเห็นขอเสนอ
ใหม ท้ัง 2 เรื่อง 

/ ในป 2565 เปน 
phase II : Q.1 (2 
เดือน) 

5.จัดทําคําขอ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ
มาตรวิทยา ขออนุมัต ิ
-โครงสรางการบริหารสถาบันใหม และ
การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบภายใน
ใหม  
- โครงสรางเงินเดือน (คาตอบแทน และ
สิ่งจูงใจ) พรอมจัดทําระเบียบ / ขอบังคับ 

/ ป2565 : Q.2 

6.จัดทําประกาศสถาบันฯ (โครงสรางใหม
และคําสั่งสถาบันอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

/ ป2565 : Q.3 
 ( 0.5 เดือน) 

2.มีกําลังคนท่ี
สอดคลองกับการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร 
สถาบัน

1.แผนขอรับจัดสรร
อัตรากําลงัประจําป 

2.โครงการบริหารระบบอัตรากําลงั (ปรับ
แผนอัตรากําลัง) 

/ / Q.1 - ผูบริหารระดับสูง 
ผูบริหารระดับฝาย 
กบค.ฝบ. 

(*) 

กิจกรรม : 
1.สํารวจความตองการกําลังคนจากฝาย
งาน พรอมคําช้ีแจง / เหตุผลการขอรับ
จัดสรร 

Q.1 

2.ทบทวนแนวทางการวางแผนและบริหาร
อัตรากําลังท่ีสอดคลองกับภารกิจสําคัญ 
รวมกับผูบริหารระดับสูง 
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ประเด็นกลยุทธ เปาหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ/ 

64 65 ป 2564
ไตรมาส 
(1-4) 

(บาท) 
( (*) =เปนไปตาม
เกณฑ TRIS) 

3.บริหารกรอบอัตราและรายงานสถานะ
กรอบอัตรา ตอผูบริหารระดับสูงและ
ผูบริหารระดับกลาง เพ่ือควบคุมและรักษา
สัดสวนบุคลากรตามทิศทางท่ีองคกร 
กําหนด 

4.สรุปผลสัดสวนบุคลากร ในกลุมตําแหนง
ตางๆและใชเปนขอมูลสําคัญในการ
ทบทวนแผนและกําหนดทรัพยากรในการ
บริหารจดัการในปถัดไปอยางเหมาะสม  

Q.4 - 

2.มJีob
description  (JD) 
หรือ Job 
Specification (JS) 

กิจกรรม  : 
 ยกราง JD & JS ครบทุกตําแหนงตาม
โครงสรางตําแหนงท่ีมีคนครอง 

/ Q.3 ฝายงาน/ กลุมงาน 
และกบค.ฝบ.   

(*) 
ไดจัดทําราง JDและ JS  
1.สายงานมาตรวิทยาได
เสนอ(ราง)ผานความ
เห็นชอบจาก ผช.ผมว. 
(5 ฝาย 2 กลุมงาน)แลว 
2.สายงานสนับสนุนได
จัดทํารางและเสนอ 
ผฝน. ผฝบ. (โดยไดให 
หน.กลุมงานพิจารณา
รวมดวย และ 2 กลุม
งาน ระดับตําแหนงท่ี
สถาบันกําหนด 
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ประเด็นกลยุทธ เปาหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ/ 

64 65 ป 2564
ไตรมาส 
(1-4) 

(บาท) 
( (*) =เปนไปตาม
เกณฑ TRIS) 

HRI- 5 
พัฒนาการทํางาน
รวมกันเปนทีมสู
ทีมอัจฉริยะ 

รอยละ80 ของ
ผูเขารวมสัมมนามี
ความพึงพอใจ 

1.โครงการ:  สัมมนาวิชาการประจําป / / Q.3 1,000,000 บาท คณะกรรมการสวัสดิการ 
กบค.ฝบ. 

(รายงานปปช.
สงเสริมวัฒนธรรม/ 
คานิยมองคกร) 

ป 2565  
= 1,000,000 บาท 

ระดับการดําเนินการ
ตามกิจกรรมไมนอย
กวา ไมนอยกวา 75% 

2.โครงการ:  โครงการเสริมสรางคานิยม
องคกร 

/ - - ป 2565 งบ
450,000 บาท  

ป 2565 
=Q.2 –Q4 
(8 เดือน) 

กิจกรรม: 
1. จัดทําแผนขับเคลื่อนคานิยมฯ และ

นําเสนอคณะทํางาน

0.5 เดือน 

2. สื่อสารทบทวนคานิยมและวัฒนธรรม
องคกรตามหนวยงาน

2 เดือน 

3.สํารวจคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 0.5 เดือน 

4.จัดกิจกรรม Culture Day 0.5 เดือน 

5.ติดตามและประเมินผล 0.5 เดือน 

6.นําผลการประเมินการสื่อสารการนํา
คานิยมท้ังเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพมาใชเพ่ือนํามาทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางการสื่อสารใหมี
ประสิทธิภาพและเปนระบบท่ีดี  

1 เดือน 
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ประเด็นกลยุทธ 
 

เปาหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ/ 

64 65 ป 2564
ไตรมาส 
(1-4) 

(บาท)     
( (*) =เปนไปตาม
เกณฑ TRIS) 

   7.จัดโครงการพนักงานดีเดนและพนักงาน/
ตนแบบตามคานิยม (เชน ดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานนวัตกรรม) 

     3 เดือน  

  จํานวนพนักงานสาย

วิชาการท่ีเขาอบรม 
 

3.โครงการพัฒนาสายงานวิชาการ 
 

/ / Q.3 200,000 บาท กบค.ฝบ.  ป 2565  
= 200,000 บาท 

HRI- 6 
ปรับปรุงระบบ
สรางความเติบโต
ในสายอาชีพและ
สรางผูบริหาร
ระดับกลาง 
 

 1.การบริหาร
กําลังคนคุณภาพ 
หรือพัฒนาผูสบืทอด 
ของตําแหนงท่ีสําคัญ 

1. รอยละ90 ของ
ผูบริหารและ 
potential successor
ท่ีไดรับการพัฒนาตาม

แผนอบรมประจําป 
2.คลังขอมูลผูมี
ศักยภาพ/ผูไดรับการ
เตรียมความพรอม 
 

1.โครงการ : พัฒนากลุมพนักงานท่ีมี
ศักยภาพ (Talent Management)หรือ
พนักงานกลุมผูสืบทอดตําแหนง
(Succession Plan)  
 

/ / Q.1 – Q4   (*)  

   1.1.โครงการอบรมผูบริหารระดับกลาง 
และการเตรียมความพรอม (ตามเสนทาง
การฝกอบรมของบุคลากร :Training 
Roadmap)  
 

/ / Q2-Q3 300,000 บาท  ป 2565  
= 300,000 บาท 

   1.2 โครงการฝกอบรมหัวหนากลุมงาน  
 

/ / Q2-Q3 170,000 บาท  ป 2565  
= 170,000 บาท 
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ประเด็นกลยุทธ 
 

เปาหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ/ 

64 65 ป 2564
ไตรมาส 
(1-4) 

(บาท)     
( (*) =เปนไปตาม
เกณฑ TRIS) 

   กิจกรรม: 
1.วิเคราะหตําแหนงงานท่ีสําคญั (Critical 
Position)  

     1 เดือน  

   2.เสนอการคดัเลือกกลุมพนักงานท่ีมี
ศักยภาพ (Talent) หรือกลุมผูสืบทอด
ตําแหนง (Succession plan)โดยสอบถาม
ความเห็นผานหัวหนาฝายและเสนอตอทีม
ผูบริหารระดับสูง 

     2 เดือน  

   3.อบรมหลักสูตรทางการบริหาร สําหรับ
กลุมพนักงานท่ีมีศักยภาพ(Talent) หรือ
กลุมผูสืบทอดตาํแหนง (Succession 
plan)  

     1 เดือน  

   4.ติดตามและประเมินผล หลังการอบรม/ 
พัฒนาและมอบหมายงาน(สั่งสม
ประสบการณ) ผาน หัวหนาฝาย ตาม
แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล 
(Individual development plan : IDP) 
ท่ีกลุมพนักงานท่ีมีศักยภาพ (Talent) หรือ
กลุมผูสืบทอดตาํแหนง (Succession 
plan)รวมจัดทํากับหัวหนาฝาย ตาม
ขอตกลงรายบุคคล 

     3 เดือน  
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ประเด็นกลยุทธ 
 

เปาหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ/ 

64 65 ป 2564
ไตรมาส 
(1-4) 

(บาท)     
( (*) =เปนไปตาม
เกณฑ TRIS) 

 2.ปรับปรุงเสนทาง
ความกาวหนา     
ในสายอาชีพ 
และการกําหนด
แนวทางการเลื่อน
ตําแหนงท่ีชัดเจน 
โปรงใส และ 
เปนธรรม (Career 
Path) 

1.เสนทางความ  
กาวหนาในอาชีพ 
(Career path) ของ
พนักงานสายวิชาการ
งานมาตรวิทยา และ
สายงานบริหาร  
2.ปรับปรุงหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีเก่ียวของ 
(เลื่อนปรับระดับ
ตําแหนง) 

2.โครงการ : การพัฒนาเสนทาง
ความกาวหนาในสายงานอาชีพ  (Career 
Path)  

 / - -  ทีมผูบริหารระดับสูง 
ผูบริหารระดับฝาย 
คณะทํางาน 
กบค.ฝบ. 

 ป 2565  

= 300,000 บาท 
 Q.1-Q.2 
 (4.5 เดือน) 

   กิจกรรม:  
1.แตงตั้งคณะทํางาน พัฒนาเสนทาง
ความกาวหนาในสายงานอาชีพ และ
เปรียบเทียบ(benchmark) กับหนวยงาน
อ่ืนๆ  
  - คัดเลือกผูดําเนินงาน กําหนดขอบเขต
งานและดําเนินการจดัซื้อจัดจาง (ท่ี
ปรึกษา)  

เพ่ือศึกษาขอมูลโครงสรางองคกร  
โครงสรางตําแหนง การประเมินผล การจัด
ระดับตําแหนงขอบเขตอํานาจหนาท่ี
รับผิดชอบของแตละตําแหนงและหวงโซ
คุณคา(Value chain)ของสถาบันฯ  

     0.5 เดือน 
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ประเด็นกลยุทธ 
 

เปาหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ/ 

64 65 ป 2564
ไตรมาส 
(1-4) 

(บาท)     
( (*) =เปนไปตาม
เกณฑ TRIS) 

   2.ศึกษากฎระเบียบ  กรอบการสั่ง 
สมประสบการณ เง่ือนไขตางๆ  
ท่ีเก่ียวของกับการเลื่อนปรบัระดับตําแหนง
ของสถาบันฯ 

     0.5 เดือน 

   3.จัดทํารางเสนทางความกาวหนา 
ในอาชีพ (Career path) และเง่ือนไข 
คุณสมบัติ ในการโอนยาย เลื่อนปรับระดับ
ตําแหนง 

     2 เดอืน 

   4.นําเสนอรางเสนทางความ  
กาวหนาในอาชีพ (Career path)ตอคณะ
ผูบริหาร เพ่ือใหความเห็น 

     0.25  เดือน 

   5.แกไขตามความเห็นของทีม 
ผูบริหาร  

     0.5 เดือน 

   6.จัดประชุมเพ่ืออธิบายนโยบาย 
และรายละเอียดเก่ียวกับเสนทาง
ความกาวหนาใหพนักงานรับทราบ  

     0.25  เดือน 

   7.จัดทําเปนระเบียบ คําสั่ง เสนอ 
ผูบริหารอนุมัติ และประกาศบังคบัใช
ภายในสถาบันฯ   
 
 

    กบค.ฝบ. (งานกฎหาย) 0.5 เดือน 
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ประเด็นกลยุทธ 
 

เปาหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ/ 

64 65 ป 2564
ไตรมาส 
(1-4) 

(บาท)     
( (*) =เปนไปตาม
เกณฑ TRIS) 

 3.การพัฒนาระบบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ี
สอดคลองกับ
ผลงานและ
เปาหมายท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

คูมือการประเมิน 
และ/หรือ KPI 
พ้ืนฐานตามระดับ
ตําแหนง  
 

3.โครงการปรับปรุงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 / - 
 

-  ทีมผูบริหารระดับสูง 
หัวหนาฝาย  
คณะทํางาน 
กบค.ฝบ.  

(*)    ป 2565 = 
500,000  บาท 
Q.1-Q.3 (7 เดือน)   

   กิจกรรม:  
1.แตงตั้งคณะทํางาน ปรับปรุงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและเปรยีบเทียบ
(benchmark) กับหนวยงานอ่ืนๆ  
  - คัดเลือกผูดําเนินงาน กําหนดขอบเขต
งานและดําเนินการจดัซื้อจัดจาง (ท่ี
ปรึกษา)  
1. ศึกษาวิธีการประเมินผลงานใน 
ปจจุบัน  ยุทธศาสตรองคกร    

     1 เดือน  

   2. จัดทํารางตัวช้ีวัดของแตละ 
ตําแหนง  วิธีการคิดคํานวณคะแนน  การ
สรุปผลคะแนนผลงาน 

     3 เดือน  

   3. นําเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 
ทบทวน  และแกไขตามคําแนะนําของ
ผูบริหาร 

     1 เดือน  
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ประเด็นกลยุทธ 
 

เปาหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ/ 

64 65 ป 2564
ไตรมาส 
(1-4) 

(บาท)     
( (*) =เปนไปตาม
เกณฑ TRIS) 

   4. จัดประชุมหัวหนากลุมงาน   
ผูจัดการ / หัวหนาฝาย เพ่ือใหความเห็น
เพ่ิมเติม 

     0.5 เดือน  

   5. จัดทําสรุปรายละเอียดวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

     0.5 เดือน  

   6.  จัดประชุมช้ีแจง / แจงพนักงานให 
เขาใจแนวคิดและระเบียบการประเมินผล
การปฏิบัติงานฉบับใหม  

     1 เดือน 

HRI- 7 
พัฒนา
ความสามารถ
บุคลากร สูการ
ทํางานในยุค
ดิจิทัล 
 

สนับสนุนการสราง
และพัฒนาทักษะ
ดานความเขาใจ
และใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital 
Literacy)  

จํานวนบุคลากรเขารับ
การอบรมพัฒนาทักษะ
ดาน  IT   

โครงการ พัฒนาทักษะเพ่ือปรับเขาสูความ
เปนดิจิทัล 
-สงบุคลากรอบรมกับ สป.อว. ดานทักษะ
ทางคอมพิวเตอร (เชน Ms.office : word 
Infographic พ้ืนฐาน)  
 
  

/ / Q1-Q4  
 
 
 
 
 
 

กบค.ฝบ.  งบอบรมประชุม 
สัมมนา 
ภายในประเทศ 

   - ทักษะดานการเขียน โปรแกรม การ
คํานวณ เชน  Lab view   advanced 
excel (สายมาตรวิทยา) และสาย
สนับสนุน เชน excel for Dashboad 
 

/ /  200,000 บาท  ป 2565  
= 200,000 บาท 
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ประเด็นกลยุทธ 
 

เปาหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ/ 

64 65 ป 2564
ไตรมาส 
(1-4) 

(บาท)     
( (*) =เปนไปตาม
เกณฑ TRIS) 

   - พัฒนาเพ่ือเตรียมพรอมเขาสู "Thailand 
4.0 "  (สายมาตรวิทยา) 
    1.การพัฒนาอุปกรณและออกแบบ
เทคโนโลยี IoT ข้ันพ้ืนฐาน (IoT 
Technology Equipment and Design 
Development Basic) 

 
 
 
/ 

  
 
 

Q3-4 

 
 
 

100,000 บาท 

  
 
 

      2 .หลักสูตร Core Arduino (Arduino 
+ NodeMCU + Firebase + Android) 
 

   3. หลักสูตรArduino Programming 
for Hardware 

 / 
 
/ 

Q3-4 -  
 

 ป 2565  
= 200,000 บาท 
   Q2-Q3 
 

HRI- 8 
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
งานทรัพยากร
บุคคล ดวย
ระบบดิจิทัล 
 

1.มีระบบฐานขอมลู
สารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลท่ี
ตอบสนองการใช
งานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

1.ฐานขอมูล 
ดานบริหารบุคคล 
มี Database 
ในดานตาง ๆ ขอมูล
พนักงาน อัตรากําลัง 
การเคลื่อนไหว
อัตรากําลัง การพัฒนา 
การสวัสดิการ payroll 
การลา เปนตน 

 แผนงาน : 1.ฐานขอมูลเพ่ือนํามาใช
ตัดสินใจเชิงกลยุทธดานการบริหาร
ทรัพยากร การจดัเก็บขอมลูเพ่ือรองรับ
ระบบ ฐานขอมูลดานบรหิารบุคคล ในการ
เขาสูการปรับปรุงเปน  HR Digital 
2. งานบริการขอมูล และอ่ืนๆดาน
ทรัพยากรบุคคล 
3.นําสงขอมูลและการจายเงินเดือน
บุคลากร-สวัสดิการ และรายการดานตางๆ 
(รายได รายการหัก) ผานระบบ SCB จาย
ผานระบบ online :ภาษี ประกันสังคม
และ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินกูตางๆ 
 
 

/ / Q1-Q4  กบค.ฝบ.  (*)         
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ประเด็นกลยุทธ 
 

เปาหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ/ 

64 65 ป 2564
ไตรมาส 
(1-4) 

(บาท)     
( (*) =เปนไปตาม
เกณฑ TRIS) 

 2.มีการนํา
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใชใน
ระบบการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
(HR Automation) 

1.ระบบ HR digital / 
e-HR 
 

โครงการ :   โครงการ HR Digital 
 

 /  -  คณะทํางาน ฯ 
กบค.ฝบ. 

(*)       ป2565 
 = 2,000,000  บาท 
(Q 1-4) 
11 เดือน 

   กิจกรรม : 
1.แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาโครงการ ฯ 
  - คัดเลือกผูดําเนินงาน กําหนดขอบเขต
งานและดําเนินการจดัซื้อจัดจาง (ท่ี
ปรึกษา)  
  - ศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลในปจจุบัน  

     2 เดือน 

   2. ออกแบบ Software เพ่ือระบบ
บริหารงานบุคคล 

     2 เดือน 

   3. นําเขาขอมูลท่ีเก่ียวของ      3 เดือน 

   4. ทดสอบและแกไขระบบ      2 เดือน 

   5. ฝกอบรมผูท่ีเก่ียวของ ทดลองระบบ      1 เดือน 

   6. จัดทําคูมือการใชงาน  สงมอบระบบ       0.5 เดือน 
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การนําแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสูการปฏิบัติ 

การเผยแพร สื่อสาร ถายทอด ใหผูรับผิดชอบตามกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความรู         
ความเขาใจเก่ียวกับแผนงาน/โครงการ เพ่ือใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสําเร็จ
ตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดภายในระยะเวลาท่ีกาหนด ซ่ึงตามแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ไดมอบหมายผูรับผิดชอบทุกแผนงาน/โครงการตามกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  

 

การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การติดตามผลการดําเนินงานเปนการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของแผนงาน / โครงการให 

เปนไปตามคาเปาหมายท่ีกําหนดไว และเปนการตรวจสอบระหวางการดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน / 
โครงการ กรณีท่ีเกิดปญหา อุปสรรค จะไดสามารถปรับปรุงแกไขไดทันสถานการณ ท้ังนี้ การติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงาน ไดกําหนดใหมีการติดตามเปนประจําทุกเดือน สําหรับการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล กําหนดใหมีการรายงานผลการ ดําเนินงานเปน
ระยะ ๆ เชน ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือเปนการประเมินและรายงานผลสําเร็จของการดําเนินงานใน
ภาพรวมของแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังกําหนดใหมีการสรุปบทเรียนผลการ
ดําเนินงาน  เพ่ือวิเคราะหหาปจจัยความสําเร็จ ของแตละโครงการ ตลอดจนปญหา อุปสรรคตาง ๆ สําหรับ
เปนขอมูลเบื้องดนในการ “ประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล” เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร การบริหารทรัพยากรบุคคลในปตอไป นอกจากนี้ ภายในเดือนตุลาคมของทุกป จะตองจัดทํา
รายงานผลสําเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลให ผมว. ทราบ และรายงานสง TRIS  เพ่ือประโยชนในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคล  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	 - มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม 

