5. สานักทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(1) วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และระบบงาน เพื่อรองรับ
การดาเนินงาน ตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป.
(2) ปรับปรุงการจัดโครงสร้างหน่วยงาน การจัดแบ่งและกาหนดหน้าที่ส่วนงานการ
กาหนดตาแหน่ง และการกาหนดกรอบอัตรากาลัง ให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของ อ.อ.ป.
(3) กาหนดความก้าวหน้าในสายอาชีพ จัดรูปแบบ ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ให้เป็นมาตรฐาน
(4) วางแผนและกาหนดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดประชุม ฝึกอบรม
สัมมนา ดูงานและการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรของ อ.อ.ป.
(5) สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ของ อ.อ.ป.
(6) ดาเนินการและพัฒนาเครื่องมือเพื่อสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อน
ระดับชั้น และการให้พ้นจากตาแหน่ง/หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน และดาเนินการเกี่ยวกับสรรหาผู้อานวยการ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบีย บ หลักเกณฑ์ และคาสั่งที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ อ.อ.ป.
(7) จัดทา ปรับปรุง เก็บรักษาทะเบียนประวัติและการจัดทาบัตรประจาตัวผู้ปฏิบัติงาน
และการพัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลบุคลากรของ อ.อ.ป.
(8) ดาเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ เงิ นตอบแทนความชอบ
เงินชดเชย การเกษียณอายุ ทั้งตามกาหนดและก่อนกาหนด และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
(9) ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อปรับปรุง
และกาหนดแนวทางการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสวั สดิการและแรงงานสัมพันธ์ของ อ.อ.ป. และเพื่อลด
ความขัดแย้งอันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝุายบริหารและผู้ปฏิบัติงาน
(10) พิจารณาดาเนินงานตามระบบการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการ
บริหารจัดการองค์กร หัวข้อการบริหารทรัพยากรบุคคล
(11) ดาเนินงานด้านข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และคาสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของ อ.อ.ป.
(12) คาดการณ์ วางแผน และบริหารจัดการความเสี่ยงในการดาเนินงานที่รับผิดชอบ
ให้เป็นไปตามเปูาหมาย สามารถปูองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากความเสี่ยงในการดาเนินงาน
(13) ตรวจสอบและกากับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑ์องค์กร
ใสสะอาดด้วยความต่อเนื่อง
(14) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและหรือตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย
งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการด้านบริหารทั่วไป ด้านบัญชีและการเงิน
การพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทาบัญชีทรัพย์สิน จัดทาแผนและงบประมาณของสานัก ดูแลรักษาทรัพย์สิน
และรักษาความสะอาดสานักงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/5.1 ฝุายพัฒนา...

5.1 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบงาน มีหน้าที่รับผิดชอบกากับติดตามดูแล
งานด้านการวิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และระบบงาน ปรับปรุงการจัดโครงสร้าง
หน่วยงาน การจัดแบ่งและกาหนดหน้าที่ส่วนงาน การกาหนดตาแหน่ง และการกาหนดกรอบอัตรากาลัง
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ จัดรูปแบบ/ปรับปรุง/พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ดาเนินงานตามระบบการประเมินผลการดาเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร หัวข้อการบริหารทรัพยากรบุคคล วางแผนและกาหนดแนวทาง
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล/การจัดทาโครงการฝึกอบรม/จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน ทั้งภายใน
และภายนอก และการสนับสนุนทุนการศึกษา สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ของ อ.อ.ป.
บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแผน การดาเนินการด้านการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5.1.1 ส่วนพัฒนาระบบงาน มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์และระบบงาน การปรับปรุงการจัดโครงสร้างหน่วยงาน จัดแบ่งและกาหนดหน้าที่
ส่วนงาน การกาหนดตาแหน่ง การกาหนดกรอบอัตรากาลัง การปรั บปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ จัดรูปแบบ/ปรับปรุง/
พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อ.อ.ป. ให้เป็นมาตรฐาน ดาเนินงานตามระบบการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร หัวข้อการบริหารทรัพยากรบุคคล บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามแผน การ
ดาเนินการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5.1.1.1 งานนโยบายแผนและพัฒนาระบบงาน มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการ
เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ การจัดรูปแบบ/ปรับปรุง/พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ให้เป็นมาตรฐาน ดาเนินงานตามระบบการประเมินผล
การดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร หัวข้อการบริหารทรัพยากรบุคคล บริหารจัดการความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแผน การดาเนินการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5.1.1.2 งานโครงสร้างและอัตรากาลัง มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการด้านบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์และระบบงาน การวิเคราะห์/ประเมิน/ปรับปรุงการจัดโครงสร้างหน่วยงาน จัดแบ่งและ
กาหนดหน้าที่ส่วนงาน กาหนดตาแหน่ง กาหนดกรอบอัตรากาลัง และจัดทาบัญชีควบคุมกรอบอัตรากาลัง และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5.1.2 ส่วนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองการ
วางแผนการพัฒนาระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกาหนดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จัดทาโครงการฝึกอบรม/จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน ทั้งภายในและภายนอก และการสนับสนุน
ทุนการศึกษา สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ของ อ.อ.ป. ส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/5.1.2.1 งานนโยบาย...

5.1.2.1 งานนโยบายแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดาเนินการวางแผนการพัฒนาระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกาหนดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุ คคล
การสนับสนุนทุนการศึกษา สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ของ อ.อ.ป. ส่งเสริมองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5.1.2.2 งานฝึกอบรม มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาและการ
พัฒนาระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพิจารณาจัดการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงานของ อ.อ.ป. และการ
ประเมินผลโครงการฝึกอบรม/จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการจัดทา
ทะเบียนผู้ผ่านการฝึกอบรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5.2 ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่รับผิดชอบกากับติดตามดูแลการดาเนินการ
และพัฒนาเครื่องมือเพื่อสรรหา/คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับชั้น และการให้พ้นจากตาแหน่ง /
หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน และดาเนินการเกี่ยวกับสรรหาผู้อานวยการและการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
ผู้อานวยการ และคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ อ.อ.ป. จัดทา/ปรับปรุง/เก็บรักษาทะเบียน
ประวัติ การจัดทาบัตรประจาตัวผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลบุคลากรของ อ.อ.ป. ดาเนินการ
เกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ เงินตอบแทนความชอบ/เงินชดเชย การเกษียณอายุ
ทั้งตามกาหนดและก่อนกาหนด การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ศึกษา/
วิเคราะห์ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงและกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ของ อ.อ.ป. และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5.2.1 ส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานด้าน
การพัฒนาเครื่องมือเพื่อสรรหา/คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับชั้น และการให้พ้นจากตาแหน่ง /
หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน และดาเนินการเกี่ยวกับสรรหาผู้อานวยการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อานวยการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของ อ.อ.ป. จัดทา/ปรับปรุง/เก็บรักษาทะเบียนประวัติและการจัดทาบัตรประจาตัวผู้ปฏิบั ติงาน และการ
พัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลบุคลากรของ อ.อ.ป. การพิจารณาความดีความชอบ
เงินตอบแทนความชอบ/เงินชดเชย การเกษียณอายุทั้งตามกาหนดและก่อนกาหนด และการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5.2.1.1 งานทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการพัฒนาเครื่องมือ
เพื่อสรรหา/คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับชั้น และการให้พ้นจากตาแหน่ง /หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน
และดาเนินการเกี่ยวกับสรรหาผู้อานวยการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของ อ.อ.ป. ดาเนินการเกี่ยวกับ การพิจารณาความดีความชอบ เงินตอบแทนความชอบ/เงินชดเชย การ
เกษียณอายุ ทั้งตามกาหนดและก่อนกาหนด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5.2.1.2 งานทะเบียนประวัติ มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการจัดทา/ปรับปรุง/
เก็บรักษาทะเบียนประวัติและการจัดทาบัตรประจาตัวผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลบุคลากร
ของ อ.อ.ป. และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/5.2.2 ส่วนสวัสดิการ..

5.2.2 ส่วนสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรอง
ศึกษา/วิเคราะห์กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงและกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ของ อ.อ.ป. และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5.2.2.1 งานสวัสดิการ มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการศึกษา/วิเคราะห์ กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงและกาหนดแนวทางการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านสวัสดิการต่างๆ ของ อ.อ.ป. การให้ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของผู้ปฏิบัติงาน การจัดงานเกษียณอายุ
ผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ควบคุมดูแลบ้านสวัสดิการ (เรวดี) การชมเชยผู้ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5.2.2.2 งานแรงงานสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการงานด้านแรงงานสัมพันธ์
เพื่อลดความขัดแย้งอันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝุายบริหารและผู้ปฏิบัติงาน ด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านเกี่ยวกับคนพิการ ด้านการกระทาที่มี
การฝุาฝืนประมวลจริยธรรม ด้านการสารวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

