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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2563 

1. แผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. 
 แผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2564 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเปน็พลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าประสงค์  
- มีบทบาทและทิศทางการด าเนินงานชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
- สามารถด าเนินงานตามบทบาทและทิศทางท่ีก าหนดได้อย่างครบถ้วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
     เป้าประสงค์  
      - มีแผนการลงทุนท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจระยะ 5 ปี 
     - โครงการลงทุนมีแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมครบถ้วนทุกโครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 
     เป้าประสงค ์
     - มีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งในระยะกลางและระยะยาว 
     - ประสบผลส าเร็จในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน 

      - มีกลไกในการสนับสนุนทางการเงินแก่รัฐวิสาหกิจในการด าเนินการตามบทบาทได้อย่างเหมาะสม     
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ประเทศไทย 4.0 และแผน DE 
      เป้าประสงค์  
      - จัดท าฐานข้อมูลความรู้ พร้อมท้ังเปิดเผยสู่สาธารณชน (Open Data) เช่น ข้อมูลการพัฒนาป่า 
        เศรษฐกิจ เป็นต้น 
      - น านวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมาใช้โดยมีการประเมิน และรายงานผลตาม 
        มาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
      เป้าประสงค์  
      - ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ การจัดการข้อร้องเรียน รวมท้ังน าระบบการประเมินคุณธรรมและ 
        ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) มาใช้ 
      - พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสมรรถนะสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

2. กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
 กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ 5 กลยุทธ์ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 5 มิติ ดังนี้ 

กรอบมาตรฐานความส าเร็จ 
ด้าน HR Scorecard 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ 

มิติท่ี 1  ความสอดคล้อง 
เชิงยุทธศาสตร ์(Strategic 
Alignment) 

1. มีโครงสรา้งที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ท่ี 1  
บริหารอัตราก าลังคนเพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

2. บริหารอัตราก าลังคนที่มีศักยภาพสูงและ พร้อมขึ้นสู่ต าแหน่ง 
    ทางการบริหาร 
3. เพิ่มศักยภาพบุคลากรตอบสนองความต้องการขององค์กร กลยุทธ์ท่ี 2 

เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
รองรับงานที่จะมุ่งเน้นเพื่อ
มุ่งสู่ความส าเร็จองค์กร 

4. บคุลากรมีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญที่ส่งเสริมงานที่มุ่งเน้น 

. 
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กรอบมาตรฐานความส าเร็จ 
ด้าน HR Scorecard 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

มิติท่ี 2  ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบคุคล (HR 
Operational Efficiency) 

5. มีระบบฐานข้อมลูด้านบุคคลที่สามารถน ามาใชใ้นการบริหาร 
   บุคคลและเอื้อต่อการวิเคราะห์ตัดสินใจ 

กลยุทธ์ท่ี 3  
พัฒนาระบบการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม
ภารกิจหลักและสนับสนุน
ภารกิจตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร ์

6. มีการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในระบบการบริหาร 
   ทรัพยากรบุคคล 

มิติท่ี 3  ประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากรบคุคล (HRM 
Program Effectiveness) 

7. มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ 
    สนับสนุนเป้าหมายองค์กร 
8. มีระบบจัดการความรู้ที่เป็นระบบต่อเน่ือง เพื่อน าไปสู่การสร้าง 
   มูลค่าเพิ่มที่ส่งเสริมภารกิจขององค์กร  

มิติท่ี 4  ความพร้อมรับผิด
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR Accountability) 

9. มีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบคุลากรตามหลัก 
   ธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ท่ี 4  
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล 10. ส่งเสริมวัฒนธรรมและคา่นิยมองค์กรรองรับเปลี่ยนแปลง 

มิติท่ี 5  คุณภาพชีวิตและ 
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การท างาน (Quality of 
Work Life) 

11. บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร กลยุทธ์ท่ี 5  
เสริมสร้างความผูกพันและ
จูงใจบุคลากร 12. สร้างแรงจูงใจและสวัสดิภาพบุคลากร 

3. เป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 ท่ีมุ่งเน้น 
 
 

กลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 
กลยุทธ์ที่ 2 

เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรรองรับ 

งานที่จะมุ่งเน้นเพื่อมุ่งสู่
ความส าเร็จองค์กร 

 
พัฒนาบุคลากร เพือ่ส่งเสริม
ส่งเสริมภารกิจหลักและรองรับการ
เปลี่ยนแปลง  อาทิ อุตสาหกรรมไม้ 
และด้านที่บุคลากรขาดความ
เชี่ยวชาญ  ด้านการตลาด 
อุตสาหกรรมไม้   ทอ่งเที่ยว 
สารสนเทศ  นวัตกรรม  

 
พัฒนาบุคลากร เพือ่ส่งเสริม
ส่งเสริมภารกิจหลักและรองรับการ
เปลี่ยนแปลง  อาทิ อุตสาหกรรมไม้ 
และด้านที่บุคลากรขาดความ
เชี่ยวชาญ  ด้านการตลาด 
อตุสาหกรรมไม้   ทอ่งเที่ยว 
สารสนเทศ  นวัตกรรม  

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 เป้าหมาย : ผลประกอบการขององค์กรเพิ่มข้ึนเปรียบเทียบจากปีท่ีผ่านมา 
 ตัวชี้วัด : เสริมสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพมุ่งเน้นด้านท่ีส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย 
 แนวทางการด าเนินการ : พัฒนาบุคลากรมุ่งเน้นเพิ่มความรู้ศักยภาพสมรรถนะและขีดความสามารถ      
ในการท างานของบุคลากร โดยเฉพาะด้านการตลาด อุตสาหกรรมไม้ ท่องเท่ียว สารสนเทศ และนวัตกรรม เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในการท างาน ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตด้านอุตสาหกรรมและการตลาด
เพิ่มข้ึน สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น สามารถขับเคล่ือนการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ เตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับการพัฒนาองค์กรสู่เทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  รองรับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป.        
ปี 2561 – 2565 และแผนเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.อ.ป. ปี 2562 – 2566 
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4. การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) 
การพัฒนาบุคลากร เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความช านาญในการท า งาน ตลอดจน

ปรับเปล่ียนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสามารถ 
ท าได้ด้วยวิธีการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ส่งไปดูงานต่างประเทศ ร่วมสัมมนาท้ังในและนอกสถานท่ี ฯลฯ เพื่อบุคลากร
นั้นๆ จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี และมุ่งไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 

 ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากร 
         ประโยชน์ต่อองค์กร การพัฒนาบุคลากรจะช่วยเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนลง เนื่องจากบุคลากร มีความ
เช่ียวชาญในงานท่ีท ามากขึ้น ข้อผิดพลาดต่างๆ ก็จะลดลง การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นหนทางหนึ่งท่ีช่วยพัฒนา
อ ง ค์ ก ร ใ ห้ ก้ า ว ทั น ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง  ส า ม า ร ถ แ ข่ ง ขั น กั บ ธุ ร กิ จ อื่ น ไ ด้ อ ย่ า ง เ ต็ ม ภ า ค ภู มิ 
        ประโยชน์ต่อตัวบุคลากร เมื่อบุคลากรมีประสิทธิภาพการท างานสูงขึ้น โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการ
งานก็จะมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดอัตราการลาออกของคนท่ีมีฝีมือลง 
เพราะการพัฒนาบุคลากรจะสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร พนักงานจึงเกิดความทุ่มเท และเอาใจใส่
ในการท างาน เพื่อบรรลุถึงผลส าเร็จขององค์กร 

อ.อ.ป. ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  โดยได้มีการวางแผนเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้แก่บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการปฏิบัติภารกิจและสมรรถนะในการ
ขับเคล่ือนกลยุทธ์ขององค์กร นอกจากนั้น ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง เป็นคนดี     
คนเก่ง เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม โดยในการวางแผนพัฒนาบุคลากรของ อ.อ.ป. ประจ าปีงบประมาณ 
2564  มีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้  

1) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจและความต้องการของ อ.อ.ป. ในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงานภายในภายนอกเพื่อเพิ่มทักษะ  
 2) ส่งเสริมบุคลากรท่ีองค์กรขาดแคลนหรือเป็นวิชาชีพเฉพาะ เช่น ด้านการตลาด ด้านสารสนเทศ  
 3) พัฒนาบุคลากร รวมท้ังบุคลากรใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ โดยส่งเสริมการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงาน และถ่ายทอดการท างานให้เป็นมาตรฐานใกล้เคียงกัน 
 4) พัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อรองรับพัฒนาสมรรถนะหลัก  สมรรถนะในการบริหาร และสมรรถนะ        
ในสายงาน  
 5) สร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากรทุกคน         
โดยสอดคล้องกับเป้าหมายรวมขององค์กร  
 6) มีการจัดสรรทุนศึกษาให้กับผู้ปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. 
 7) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรท่ีมีความสามารถ โดยมีเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพท่ีชัดเจน และเป็น
องค์กรองค์กรหนึ่งท่ีสามารถดึงดูดคนเก่งให้เข้ามาร่วมงานได้  
 8) ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้เพื่อให้สามารถน าความรู้ จากการปฏิบัติจริงจากการฝึกฝนและ
ประสบการณ์ท่ีแอบแฝงในตัวบุคคลมาใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 
 9) เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม โดยการสอดแทรกในกิจกรรมและส่ือต่างๆ ในองค์กร เช่น ในพิธีการ
งานต่างๆ ในองค์กรและหน่วยงาน การปฐมนิเทศ หรือการฝึกอบรมต่างๆ โดยมีการส่ือสารผ่านส่ือทุกประเภทด้วย
รูปแบบท่ีหลากหลาย  
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5. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  
 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เพื่อแก้ไขการท างานท่ีด้อยประสิทธิภาพ เช่น ใช้วิธีการท่ีผิด ปฏิบัติงานล่าช้า 
หย่อนคุณภาพ มีทัศนคติต่องานในทางท่ีผิด 
 2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการท างาน เช่น หลักการ ทฤษฏี และแนวทางปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงการ
ท างานให้ดีกว่าท่ีเป็นอยู่ 
 3. เพื่อเตรียมบุคคลให้พร้อมท่ีจะรับต าแหน่งสูงขึ้นหรือส าหรับงานท่ีได้รับมอบหมายในอนาคต 
        4. เพื่อสร้างความเข้าใจ การส่ือสารในหลักการส าหรับคนในระดับเดียวกันหรือต่างระดับให้เกิดการ  

6. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan) ประกอบด้วย 
6.1 แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร มีดังนี้  
1) วิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis วิเคราะห์ปัจจัยภาย ได้แก่จุดแข็ง  (Strength - S) จุดอ่อน 

(Weak - W)  และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส (Oppotunity - O) และอุปสรรค (Threat - T) ในภาพรวม     
แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564  

2) ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนงานตามยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. และยุทธศาสตร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

3) ศึกษานโยบายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการ เช่น การด าเนินการ
สนับสนุนแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE), การเพิ่มทักษะดิจัทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และการบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุมภายในขององค์กร
เพื่อลดโอกาสการเกิดปัญหาด้านต่างๆ  

4) วิเคราะห์อัตราก าลังส่วนขาดส่วนเกินและอัตราการลาออก (Turnover) เพื่อทราบจ านวนอัตราก าลัง
ปัจจุบัน และสามารถพัฒนาบุคลากรได้ตรงตามความต้องการและตรงตามสายงานท่ีขาดแคลน เช่น ด้าน
สารสนเทศ/ด้านการตลาด/ด้านกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบอัตราต าแหน่งท่ีส าคัญท่ีจะว่างลงในปี 2564-2566 
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดท าแผนพัฒนาสืบทอดต าแหน่ง  

5) ส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs Survey) โดยการให้บุคลากรรายงานความ
ต้องการในการฝึกอบรมรายต าแหน่งและสายงาน  
 6) ศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงาน (Competency Study) โดยให้บุคลากรประเมินสมรรถนะเพื่อ
ทราบช่องว่างสมรรถนะ (Gap) ส าหรับการพัฒนาความรู้ ทักษะกรอบความคิด และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 

7) ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทราบงบประมาณประจ าปี และน ามาจัดสรรประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

8) น าผลการศึกษาวิเคราะห์ในข้อ 1) – 6) มาประมวล กล่ันกรอง จัดล าดับความส าคัญและการเช่ือมโยง
กับความจ าเป็นของส่วนต่างๆ (Functions) และความเช่ือมโยงกับองค์กรในภาพรวม   

9) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี เสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ 
10) ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

 6.2 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 
  - งบประมาณในการพัฒนา/ฝึกอบรม 5,000,000 บาท 
  - การสนับสนุนทุนการศึกษา 800,000 บาท 
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 6.3  โครงการ/หลักสูตรประจ าปี 2564 ประกอบด้วย โครงการ/หลักสูตรและหรือหลักสูตรที่เก่ียวข้อง  
 

ที่ โครงการ/หลักสตูร กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) 
วิธีการพฒันา 

1. การพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารในการน าองคก์ร 400,000  

1.1 การบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงองค์กร   
ยุคใหม่ 
 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

ระดับกลาง 
ระดับต้น 

 
- 
 

- จัดฝึกอบรมให้
ความรู้โดย
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ      
(ส.บก.) 
 

1.2 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  
1) ด้านสวนป่า 
2) ด้านด้านอุตสาหกรรมไม้ 
3) ด้านการตลาด  
หรืออื่นๆ ท่ีจ าเป็นเร่งด่วน 
 

2. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 50,000  

2.1 สมรรถนะหลัก จ านวน 19 คน 

 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ท่ีมีช่องว่างฯ 

 

- 

- ศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 14 วิธี 
- หน่วยงานให้
ความรู้/ค าปรึกษา 
แลกเปล่ียนเรียนรู้/
การสอนงาน 
(Coaching) 
- จัดอบรมโดยให้
ความรู้โดย
หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 
- ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้า
รับการฝึกอบรม
สัมมนา ฯ กับ
หน่วยงานภายนอก 
 
 
 
 
 
 

2.2 สมรรถนะในสายงาน  จ านวน 21 คน 

 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ท่ีมีช่องว่างฯ 

 

- 

2.3 สมรรถนะในการบริหาร จ านวน 14 คน 

 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ท่ีมีช่องว่างฯ 

 

- 

2.4 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ  
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกระดับ 
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ท่ี โครงการ/หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) 
วิธีการพัฒนา 

3. การพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งและสายงาน (Training 
Roadmap) 

4,200,000 
 
 

 3.1 การพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่ง (Training Roadmap) 1,000,000  

  (1) - โครงการ การปฐมนิเทศ /ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

พนักงานที่ได้รับ
การจ้างใหม ่
ทุกหน่วยงาน 

และ 
พนักงาน/นิติกร 

(ระดับควบ 1– 4) 
 

- - จัดท าโครงการ
ฝึกอบรม  โดย
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ     

- การสอนงาน (Coaching)  - - หน่วยงานท่ีรับ
ผู้ปฏิบัติงานจ้างใหม่ 
ให้ความรู้/ค าปรึกษา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/
การสอนงาน 
(Coaching) 

(2) - การเสริมสร้างทัศนคติและความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อประสิทธิภาพในการท างาน  
- การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

พนักงาน/นิติกร 
(ระดับควบ 4 – 5) 

- - จัดท าโครงการ
ฝึกอบรมหรือส่งเสริม
ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษา
ด้วยตนเอง 
14 วิธี 

(3) - เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน
ระดับหัวหน้างาน 

พนักงาน/นิติกร  
(ระดับควบ 5 – 6) 

- - จัดท าโครงการ
ฝึกอบรม โดย
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ     (4) - เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน

ระดับผู้บริหาร 
พนักงาน/นิติกร 

(ระดับควบ 6 – 7) 
- 

(5) 
 

- การบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงองค์กร
ยุคใหม่ 

หัวหน้าฝ่าย 
(ระดับควบ 7 – 8  

ข้ึนไป) 
 

- - จัดท าโครงการ
ฝึกอบรม โดย
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ หรือส่ง
ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ
การฝึกอบรม
หลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน
ภายนอก 
- ส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานศึกษา
ด้วยตนเอง 
14 วิธี      
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ที่ โครงการ/หลักสตูร กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) 
วิธีการพฒันา 

3.2 การพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (Training Roadmap) 3,200,000 
 
 

  
(1) 

ด้านสายงานสวนป่า  
- โครงการหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องด้านสวนป่า 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

งบอุดหนุน
รัฐบาล
ประจ าปี 
2564 

- จัดฝึกอบรมโดย 
ส.วป.  

- ความรู้ด้านกฎหมายป่าไม้ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสวนป่าหรือ

ท่ีเกี่ยวข้อง 

- - จัดโครงการ
ฝึกอบรม 
- ศึกษาด้วยตนเอง 
14 วิธี 
- ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้า
รับการฝึกอบรม
สัมมนา ฯ กับ
หน่วยงานภายนอก 

(2) 
 

ด้านสายงานบัญชีการเงิน  
- การปฏิบัติงานทางด้านบัญชี 
- การค านวณและวิเคราะห์ต้นทุนทางบัญชี
สวนปา่ 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านบัญชี 

ทุกหน่วยงาน 

 - 

(3) ด้านสายงานสารสนเทศ (สายงานท่ีมุ่งเนน้ ปี 64) 
งานด้านสารสนเทศ 
- โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการ
วางแผน 
- โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการ
พัฒนาระบบ 
- โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการ
ประยุกต์ ใช้อย่างเหมาะสม  
- โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการดูแลรักษา
ระบบ 
- โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหาร
จัดการท่ัวไป 
งานด้านภูมิสารสนเทศ  
- โครงการหลักสูตร งานด้านภูมิสารสนเทศ  
ตามสายงาน (Training Roadmap)   
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

- - จัดฝึกอบรมโดย  
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
- หน่วยงานให้
ความรู้/ค าปรึกษา 
แลกเปล่ียนเรียนรู้/
การสอนงาน 
(Coaching) 
- ศึกษาด้วยตนเอง 
14 วิธี 
- ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้า
รับการฝึกอบรม
สัมมนา ฯ กับ
หน่วยงานภายนอก 
 

(4) ด้านสายงานการตลาด (สายงานท่ีมุ้งเน้น ปี 64) 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการขาย 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
บริการลูกค้า ฯลฯ 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

- 
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แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจ าปี 2564 

ท่ี โครงการ/หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) 
วิธีการพัฒนา 

(7) ด้านสายงานแผนและงบประมาณ   
- โครงการหลักสตูรด้านสายงานแผนและ
งบประมาณ ตามสายงาน (Training Roadmap)   
หรือหลักสตูรท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกระดับ 

 

- - ศึกษาด้วยตนเอง 
14 วิธี 
- ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้า
รับการฝึกอบรม
สัมมนา ฯ กับ
หน่วยงานภายนอก 
 

(8) ด้านสายงานบริหารท่ัวไป 
- โครงการหลักสตูรด้านสายงานบริหารท่ัวไป 
ตามสายงาน (Training Roadmap)   
หรือหลักสตูรท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกระดับ 

 

- 

(9)  ด้านสายงานกจิกรรมสัมพนัธ์/และการท่องเที่ยว 
- โครงการหลักสตูรด้านสายงานกจิกรรมสัมพันธ์/
และการท่องเที่ยวตามสายงาน (Training 
Roadmap) หรือหลักสตูรท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกระดับ 

- 

(10) ด้านสายงานการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
- โครงการหลักสตูรด้านสายงานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ตามสายงาน (Training 
Roadmap) หรือหลักสตูรท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้ปฏิบัติงาน   
ทุกระดับ 

 

- - ศึกษาด้วยตนเอง 
14 วิธี 
- ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้า
รับการฝึกอบรม
สัมมนา ฯ กับ
หน่วยงานภายนอก 
 

(11) ด้านสายงานช่างกล/จักรกล 
- โครงการหลักสตูรด้านสายงานช่างกล/จักรกล 
ตามสายงาน (Training Roadmap) หรือหลักสตูร
ท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้ปฏิบัติงาน    
ทุกระดับ 

 

- 

(12) ด้านสายงานกฎหมาย 
- โครงการหลักสตูรด้านสายงานกฎหมาย 
ตามสายงาน (Training Roadmap) หรือหลักสตูร
ท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้ปฏิบัติงาน    
ทุกระดับ 

 

- 

(13) ด้านสายตรวจสอบภายใน 
- โครงการหลักสตูรด้านสายตรวจสอบภายใน 
ตามสายงาน (Training Roadmap) หรือหลักสตูร
ท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้ปฏิบัติงาน   
ทุกระดับ 

 

- 

4. การจัดการองคค์วามรู้และสรา้งวฒันธรรม         
แห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management          
& Learning Organization) 

ทุกหน่วยงาน 250,000 ด าเนินการตามแผน 
การจดัการองค์

ความรูข้อง อ.อ.ป. 
ประจ าป ี2564 

5. การพฒันาพนกังานที่มีศกัยภาพสูง  
(Talent management) 
 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ท่ีได้รับการ
คัดเลือก 

100,000 พัฒนาตามแผน 
พัฒนาโครงการบริหาร

ผู้มีศักยภาพสูง 
6. การสนบัสนนุทนุการศกึษาผูป้ฏิบตัิงาน ผู้ปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ 
800,000 ตามท่ีองค์กร

คาดหวัง/ต้องการ 
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แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจ าปี 2564 

หมายเหตุ :  
1. หลักสูตรการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและตามสถานการณ์ของ อ.อ.ป.  
2. ส าหรับหลักสูตรที่ไม่มีการจัดฝึกอบรมตามเส้นทางฝึกอบรม (Training Road map) สามารถศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบ 
   อิเล็กทรอนิกส์ หรือค้นหาข้อมูลจาก www.fio.co.th หัวข้อ KM อ.อ.ป. ประจ าปี 2562 เรื่อง แหล่งสืบค้นข้อมูลเพ่ือพัฒนา 
   ตนเองตามต าแหน่งและสายงาน  
3. วิธีพัฒนาสามารถท าได้หลายวิธี ประกอบด้วย 
    1) การฝึกอบรมในงาน (On the Job Training)   2) การสอนงาน (Coaching) 
    3) การให้ค าปรึกษา (Consulting)                   4) เรียนรู้งานให้ลึกซึ้ง (Job Enrichment) 
    5) เพ่ิมขอบเขตงาน (Job Enlargement)           6) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)  
    7) การมอบหมายงาน (Job Assignment)          8) การรักษาการแทน (Acting) 
    9) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning)           10) การดูงานนอกสถานที่ (Visiting) 
    11) การประชุมสัมมนา (Seminar)                   12) การศึกษาต่อ (Continuous Study) 
    13) การฝึกงานและการท างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart) 14) การฝึกอบรม (Training) 
    หรือวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม  
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แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจ าปี 2564 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

รายละเอยีดแผนปฏบิตักิาร     
โครงการ/กจิกรรม แผนงาน  
ทีต่้องด าเนนิการในปี 2564 
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แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจ าปี 2564 

แผนปฏิบัติการปี 2564 

1.  โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการน าองค์กร  
กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรรองรับงานที่จะมุ่งเน้นเพื่อมุ่งสู่ความ ส าเร็จองค์กร 

หลักการและเหตุผล การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลเป็น สิ่งที่
มีความจ าเป็นอย่างย่ิงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขัน โดยต้องอาศัยความรูค้วามสามารถของบคุลากร 
องค์ความรูแ้ละการบริหารจัดการที่ดี คือปัจจัยส าคัญที่จะชว่ยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้  
ดังน้ัน อ.อ.ป. จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงให้มีการพัฒนาผู้บริหารให้เป็นระบบและต่อเน่ือง มีความพร้อม และ
สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะท าให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร และผู้ที่ก าลังจะ
ก้าวเข้าสู่ต าแหน่งผู้บรหิาร ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารที่ส าคญัมีความพร้อมที่จะน าพาองค์กร
ให้ก้าวไปสู่องค์กรที่มีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ       

หน่วยงานหลัก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  ส านักบริหารกลาง 
     วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้มีศักยภาพสูงขึ้นตรงต่อความต้องการขององค์กร 
     เป้าหมาย  ผู้บริหารระดับต้น กลาง สูง ได้รับการพัฒนาตรงต่อความต้องการองค์กรร้อยละ 80 
     ตัวชี้วัด  ร้อยละของผู้บริหารระดับต้น กลาง สูง ที่ได้รับการพัฒนาตรงต่อความต้องการขององค์กร 
     รายละเอียดแผนงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลก าหนดหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารในแต่ละระดับ เสนอ อ.อ.ป. ให้ความ
เห็นชอบ 
2.ด าเนินการตามแผนฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา 
   ศักยภาพผู้บริหารระดับต้น กลาง สูง ประจ าปี 
3.สรุปผลการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/ 
   สัมมนารายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ 
4.บันทึกประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ 
   ประชุม/สัมมนาตามหลักสูตรผู้บริหาร 
5.ส ารวจจ านวนผู้บริหารระดับ ต้น กลาง สูง และ 
   พจิารณาจากประวัติการฝึกอบรมด้านต่างๆ และ 
   น าข้อมูลภารกิจ/ยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. ที่ส าคัญ 
   เร่งด่วนมาร่วมวิเคราะห์จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพ    
   ผู้บริหารของปีถัดไป 

ม.ค. 
 
 

ก.พ. - ธ.ค. 
 

ก.พ. - ธ.ค. 
 

ก.พ. - ธ.ค. 
 

พ.ย. - ธ.ค. 
 
 
 
 

งบฝึกอบรม 
ส.บก. 

 
 
 
 

ฝ.ทม. ทุกหน่วยงาน 

 
1. แผนปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการน าองค์กร 

ท่ี แผนปฏิบัติการ มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

1 
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลก าหนดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารในแต่ละระดับ เสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ 

            

2 
ด าเนินการตามแผนฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารแต่ละระดับประจ าปี   

            

3 
สรุปผลการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนารายงานให้ 
อ.อ.ป. ทราบ 

            

4 
บันทึกประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/
สัมมนาตามหลักสูตรผู้บริหาร 

            

5 

ส ารวจจ านวนผู้บริหาร โดยพิจารณาจากประวัติการฝึกอบรม
ด้านต่างๆ และน าข้อมูลภารกิจ/ยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. 
ที่ส าคัญเร่งด่วน มาร่วมวิเคราะห์จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารของปีถัดไป 
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แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจ าปี 2564 

แผนปฏิบัติการปี 2564 

2.  โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งและสายงาน  
กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรรองรับงานที่จะมุ่งเน้นเพื่อมุ่งสู่ความ ส าเร็จองค์กร 

     หลักการและเหตุผล เส้นทางการฝึกอบรมก าหนดไว้อย่างเป็นระบบแบบแผน โดยระบุว่าบุคลากรในแต่ละต าแหน่งแต่ละ 
สายงานจะต้องหรือควรจะได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมเรื่องอะไรบ้าง และแต่ละเรื่องควรจะได้รับการ 
ฝึกอบรมเมื่อใด ซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่การเดินทางตามต าแหน่งหรือสายอาชีพของแต่ละบคุคล ท าให้ 
ทราบว่าต้องมีความรู้ความสามารถอะไรบ้างในแต่ละช่วง ดังน้ัน การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้  
ความสามารถ สอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึง 
ประสงค์มีทัศนคติที่ดีต่อ อ.อ.ป. และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยังเป็นการเตรียมความ 
พร้อมของบุคลากร ให้สามารถรอบรับและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและ 
อนาคตด้วยอ.อ.ป. จึงเห็นสมควรก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใหส้อดคล้องและสนับสนุน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. 

     หน่วยงานหลัก  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  ส านักบริหารกลาง 
     วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรูค้วามสามารถตามต าแหน่งและสายงาน ส่งเสริมให้บคุลากรมคีวามรู้  
   ความสามารถ สอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. 
     เป้าหมาย  บุคลากรได้รับการพัฒนาตามต าแหน่งและสายงานที่มุ่งเน้นประจ าปี ร้อยละ 80 
     ตัวชี้วัด  ร้อยละของบุคลากรได้รับการพฒันาตามต าแหน่งและสายงานและมุ่งเน้นประจ าปี 
     รายละเอียดแผนงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ด าเนินการตามแผนฝึกอบรมรายต าแหน่งและ 
    สายงาน ประจ าป ี  
2. สรุปผลการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/    
    สัมมนารายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ 
3. บันทึกประวัติผู้เขา้รับการฝึกอบรมตามแผน 
    ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนาราย 
    ต าแหน่งและสายงาน 
4. จัดท าบันทึกให้ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน 
    แจ้งความประสงค์เขา้รับการฝึกอบรมตาม 
    แผนการฝึกอบรมรายต าแหน่งของปีถัดไป  
    โดยผ่านการกลั่นกรองจากหน่วยงานต้น 
    สังกัดและประเมินผลช่องว่างสมรรถนะ  
    รายงานให ้ส.บก. ทราบและตรวจสอบ 
    ความต้องการตามแผนธุรกิจ/ยุทธศาสตร์ 
    และกลยุทธ์ของ อ.อ.ป. 
5. ก าหนดหลักสูตรแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง 
    (Training Roadmap) ประจ าปีของปถีัดไป 
    เสนอ อ.อ.ป. ใหค้วามเห็นชอบ 

 ม.ค. - ธ.ค. 
 

ม.ค. - ธ.ค. 
 

ม.ค. - ธ.ค. 
 
 

ต.ค. - ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. - ธ.ค. 

งบฝึกอบรม 
ส.บก. 

 
 
 
 

ฝ.ทม. ทุกหน่วยงาน 
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แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจ าปี 2564 

2. แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งและสายงาน 
 

ท่ี แผนปฏิบัติการ มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

1 ด าเนินการตามแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training 
Roadmap) ประจ าป ี  

            

2 สรุปผลการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนารายงาน
ให้ อ.อ.ป. ทราบ 

            

3 บันทึกประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม/
ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนารายต าแหน่ง (Training 
Roadmap) 

            

4 จัดท าบันทึกให้ผู้ปฏบิัติงานทุกหน่วยงานแจ้งความประสงค์
เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมรายต าแหน่งของ
ปีถัดไป โดยผ่านการกลั่นกรองจากหน่วยงานต้นสังกัดและ
ประเมินผลช่องว่างสมรรถนะ รายงานให ้ส.บก. ทราบและ
ตรวจสอบความต้องการตามแผนธุรกิจ/ยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ของ อ.อ.ป. 

            

5 ก าหนดหลักสูตรแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training 
Roadmap) ประจ าปีของปถีัดไป เสนอ อ.อ.ป. ให้ความ
เห็นชอบ 
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แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจ าปี 2564 

แผนปฏิบัติการปี 2564 

3. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรรองรับงานที่จะมุ่งเน้นเพื่อมุ่งสู่ความ ส าเร็จองค์กร 

หลักการและเหตุผล  การประเมินบุคลากรด้วยสมรรถนะจะได้ผลการประเมินโดยแสดงให้เห็นถึงระดับของสมรรถนะของบุคลากร
แต่ละคน และจะเกิดช่องว่าง (Gap) โดยจะต้องมีการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  ซึ่งเป็น 
กรอบหรือแนวทางที่จะชว่ยให้พนักงานของ อ.อ.ป. บรรลถุึงเป้าหมายในสายอาชีพของตน ที่เชื่อมโยงหรือ
ตอบสนองต่อความต้องการ หรือเป้าหมายในระดับองค์กรและหน่วยงาน เป็นแผนที่จะท าให้พัฒนาพนักงาน
ไปสู่เป้าหมายตามที่พนักงาน หน่วยงาน และองค์กรต้องการหรือคาดหวังให้เกิดขึ้น แผนพัฒนาบคุลากร จึง
เป็นขั้นตอนที่ถูกท าขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์หลกั เพื่อการพัฒนาจุดอ่อน (Weakness) และ
เสริมจุดแข็ง (Strength) ของพนักงาน ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น และส่งผลให้องค์กร 
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

     หน่วยงานหลัก  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  ส านักบริหารกลาง 
     วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มชี่องว่างให้มีสมรรถนะสูงขึ้น พฒันาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของพนักงานให้     
   เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง 
     เป้าหมาย  บุคลากรที่มชี่องว่างได้รับการพฒันาร้อยละ 100 
     ตัวชี้วัด  ร้อยละของบุคลากรที่มีช่องวา่งได้รับการพฒันา 
     รายละเอียดแผนงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. จัดท าบันทึกผู้ปฏิบัติงานที่มีช่องว่างสมรรถนะและ
ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีช่องวา่งแต่มีความประสงค์จะพฒันา
เพื่อเพิ่มสมรรถนะที่ได้ประเมินไว้ปี 2563  
ให้ด าเนินการ    
1.1 จัดท าบันทึกข้อตกลงแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  
1.2 รายงานการติดตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  
รายไตรมาส   
2.รวบรวม ตรวจสอบ บันทึกข้อตกลงแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) และเสนอ อ.อ.ป. เพื่อโปรดทราบ
และลงนาม (ลงนามกรณีของผู้อ านวยการส านักและ
รองผู้อ านวยการ) 
3. รวบรวม ตรวจสอบ รายงานการติดตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) รายไตรมาส และเสนอผู้อ านวยการ 
เพื่อโปรดทราบและลงนาม (ลงนามกรณีปิดช่องว่าง
ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ)   
4. จัดท าบันทึกสรุปผลการพฒันาตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ประจ าปี ให้ อ.อ.ป. ทราบ และ
บันทึกประวัติผู้ปฏิบัติงานที่พัฒนาตามแผนฯ (IDP)  
5.จัดท าบันทึกให้ผู้ปฏบิัติงานทุกหน่วยงานด าเนินการ
ประเมินผลสมรรถนะ เพื่อหาช่องว่าง (Gap) ประจ าปี 
2564 
6. จัดท าบันทึกสรุปผลการประเมินสมรรถนะ ปี 2564 
รายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ และน ามาใชป้ระกอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาบคุลากรประจ าปี 2565 ต่อไป  

 ม.ค.-ก.พ. 
 

 
 
 
 
 

ก.พ.- มีค. 
 

 
 
เม.ย., ก.ค.
,ต.ค. และ 

ธ.ค. 
 

ธ.ค. 65 
 

 
ต.ค.- ธ.ค.  

 
 

พ.ย.-ธ.ค. 

งบฝึกอบรม 
ส.บก. 

 
 
 
 

ฝ.ทม. ทุกหน่วยงาน 
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แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจ าปี 2564 

3. แผนปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
 

ท่ี แผนปฏิบัติการ มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

1 จัดท าบันทึกผู้ปฏิบัติงานที่มีช่องว่างสมรรถนะและ
ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีช่องวา่งแต่มีความประสงค์จะพฒันา
เพื่อเพิ่มสมรรถนะที่ได้ประเมินไว้ปี 2563  
ให้ด าเนินการ    
1.1 จัดท าบันทึกข้อตกลงแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  
1.2 รายงานการติดตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  
รายไตรมาส   

            

2 รวบรวม ตรวจสอบ บันทึกข้อตกลงแผนพฒันา
รายบุคคล (IDP) และเสนอ อ.อ.ป. เพื่อโปรดทราบและ
ลงนาม (ลงนามกรณีของผู้อ านวยการส านักและรอง
ผู้อ านวยการ) 

            

3 รวบรวม ตรวจสอบ รายงานการติดตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) รายไตรมาส และเสนอผู้อ านวยการ 
เพื่อโปรดทราบและลงนาม (ลงนามกรณีปิดช่องว่างของ
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ)   

            

4 จัดท าบันทึกสรุปผลการพฒันาตามแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) ประจ าปี ให้ อ.อ.ป. ทราบ และบันทึกประวัติ
ผู้ปฏิบัติงานที่พัฒนาตามแผนฯ (IDP)  
5.จัดท าบันทึกให้ผู้ปฏบิัติงานทุกหน่วยงานด าเนินการ
ประเมินผลสมรรถนะ เพื่อหาช่องว่าง (Gap) ประจ าปี 
2564 

            

5 จัดท าบันทึกให้ผู้ปฏบิัติงานทุกหน่วยงานด าเนินการ
ประเมินผลสมรรถนะ เพื่อหาช่องว่าง (Gap) ประจ าปี 
2564 

            

6 จัดท าบันทึกสรุปผลการประเมินสมรรถนะ ปี 2564 
รายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ และน ามาใชป้ระกอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาบคุลากรประจ าปี 2565 ต่อไป 
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แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจ าปี 2564 

แผนปฏิบัติการปี 2564 

4.  โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง  
กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรรองรับงานที่จะมุ่งเน้นเพื่อมุ่งสู่ความ ส าเร็จองค์กร 

     หลักการและเหตุผล  การบริหารพนักงานที่มศีักยภาพสูง มีความส าคญัต่อการพัฒนาและสร้างความเจริญเติบโตขององค์กร 
เป็นอย่างมาก หากองค์การมคีนเก่งและสามารถบรหิารจัดการคนเก่งได้ดี จะท าให้ได้เปรียบในการแข่งขัน อ.
อ.ป. ได้ใหค้วามส าคญักับบุคลากรที่มศีักยภาพสูง (Talent) เน่ืองจากบุคลากรดังกล่าว ถือเป็นทรัพยากรที่มี
ความพร้อมที่จะสนับสนุนองค์กรในการปฏิบัติงานภารกิจต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่ดีและสนับสนุน
เป้าหมายองค์กร อ.อ.ป. จึงส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้คนเก่งเพิ่มเติม โดยการพัฒนาและฝึกอบรมให้
บุคลากรดังกล่าวตลอดเวลาและต่อเน่ือง เพื่อเป็นการจูงใจและรักษาให้ผู้มีศักยภาพสูงคงอยู่กับองค์การ     

     หน่วยงานหลัก  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารกลาง 
     วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่มศีักยภาพสูงและสร้างแรงจงูใจให้คงอยู่กับองค์กร 
     เป้าหมาย  บุคลากรที่มศีักยภาพสูงประจ าปีที่ผา่นมาได้รับการพฒันาร้อยละ 80  
     ตัวชี้วัด  ร้อยละของบุคลากรที่มศีักยภาพสูงประจ าปีที่ผา่นมาได้รับการพัฒนา 
     รายละเอียดแผนงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น 
   พนักงานที่มีศักยภาพสูงของ อ.อ.ป. ประจ าปี 
   ที่ผ่านมา และแนวทางการพัฒนาพนักงานที่มี 
   ศักยภาพสูงแต่ละราย ตามที่ อ.อ.ป. ก าหนด 
2. จัดท าบันทึกแจ้งหน่วยงานผู้ได้รับการคัดเลือก 
   เป็นพนักงานที่มีศักยภาพสูงของ อ.อ.ป. เพื่อ 
   ทราบ และคัดเสือกวิธีการพัฒนาตนเอง ตามที่  
   อ.อ.ป.  ก าหนด และแจ้งให้ อ.อ.ป. เพื่อทราบ  
3. หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินติดตามการพัฒนาของ 
   พนักงานที่มีศักยภาพสูง (วิธีการที่เลือก) และ 
   รายงานผลให้ อ.อ.ป. เพื่อทราบ (2 ครั้ง/ปี) 
4. จัดท าบันทึกสรุปผลการด าเนินการ การพฒันา 
   พนักงานที่มีศักยภาพสูงของ อ.อ.ป. ประจ าปี  
   ให้ อ.อ.ป. ทราบ และบันทึกในประวัติฝึกอบรม/ 
   ทะเบียนประวัติ  

ม.ค. 
 
 
 

ม.ค. – มี.ค. 
 
 

 
 มิ.ย.-ธ.ค. 

 
 

ธ.ค. 

งบฝึกอบรม 
ส.บก. 

ฝ.ทม. ทุกหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 17 - 
 

 

 
แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจ าปี 2564 

4. แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 
 

ท่ี แผนปฏิบัติการ มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

1 ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น 
พนักงานที่มีศักยภาพสูงของ อ.อ.ป. ประจ าปี 
ที่ผ่านมา และแนวทางการพัฒนาพนักงานที่มี 
ศักยภาพสูงแต่ละราย ตามที่ อ.อ.ป. ก าหนด 

            

2 จัดท าบันทึกแจ้งหน่วยงานผู้ได้รับการคัดเลือก 
เป็นพนักงานที่มีศักยภาพสูงของ อ.อ.ป. เพื่อ 
ทราบ และคัดเสือกวิธีการพัฒนาตนเอง ตามที่  
อ.อ.ป.  ก าหนด และแจ้งให้ อ.อ.ป. เพื่อทราบ  

            

3 หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินติดตามการพัฒนาของ 
พนักงานที่มีศักยภาพสูง (วิธีการที่เลือก) และ 
รายงานผลให้ อ.อ.ป. เพื่อทราบ (2 ครั้ง/ปี) 

            

4 จัดท าบันทึกสรุปผลการด าเนินการ การพัฒนา 
พนักงานที่มีศักยภาพสูงของ อ.อ.ป. ประจ าปี  
ให้ อ.อ.ป. ทราบ และบันทึกในประวัติฝึกอบรม/ 
ทะเบียนประวัติ 
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แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจ าปี 2564 

แผนปฏิบัติการปี 2564 

5.  โครงการ/กิจกรรม การจัดการองคค์วามรู้และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
   กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลเพือ่ส่งเสริมภารกิจหลักและสนับสนุนภารกิจตามเป้าหมายยุทธศาสตร ์
     หลักการและเหตุผล อ.อ.ป. ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นทุนทางปญัญาที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ทั้งระดับบุคคลและองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังน้ัน เพื่อกระตุ้นให้ทุก 
หน่วยงานเห็นความส าคัญ และมีการจัดการความรูท้ี่เป็นรูปธรรมชัดเจน เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
งานให้มีความก้าวหน้าน าพาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร จึงควรมกีารด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและมีการ 
ติดตามอย่างสม่ าเสมอ 

     หน่วยงานหลัก  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารกลาง 
     วัตถุประสงค์  เพื่อน าองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ใน อ.อ.ป. ไปใช้ในการด าเนินกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ด้วยการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
     เป้าหมาย  มีผู้ปฏิบัติงานที่น าองค์ความรู้ต่างๆ ของ อ.อ.ป. ไปศึกษาหรือต่อยอดอย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง 
     ตัวชี้วัด  จ านวนผู้ปฏิบัติงานที่น าองคค์วามรู้ต่างๆ ของ อ.อ.ป. ไปศึกษาหรือต่อยอด 
     รายละเอียดแผนงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1.คณะท างานจัดการองค์ความรู้ของ อ.อ.ป. พิจารณา\     
  คัดเลือกและแสวงหาองคค์วามรู้ที่จ าเป็นต่อการด าเนิน 
  กิจการของ อ.อ.ป. และจัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ 
  ประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ยุทธศาสตร์ และ 
  นโยบายของ อ.อ.ป.  เสนอให้ อ.อ.ป. ใหค้วามเห็นชอบ 
2.แจ้งทุกหน่วยงานทราบและใหค้ณะท างานของหน่วยงาน 
  ด าเนินการตามแผนการจัดการองค์ความรู้ประจ าปี โดย     
  รวบรวม ประมวล กลั่นกรององค์ความรู้ที่มีอยู่ใน 
  หน่วยงานจากผู้มีประสบการณ์  ผู้เกษียณอายุ  
  องค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดจากความรู้ เก่า รายงานผล    
  ให้ อ.อ.ป. เพื่อทราบ 
3.สรุปรวบรวมองค์ความรู้ของทุกหน่วยงานน ามาจัด 
   หมวดหมู่ในรูปแบบเอกสาร หนังสือ ฯลฯ เสนอ อ.อ.ป.    
   ให้ความเห็นชอบ 
4.เผยแพร่องค์ความรู้ที่ อ.อ.ป. เห็นชอบ ผ่านช่องทาง 
   ต่างๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสืบค้นน าไปใช้ปฏิบัติงาน 
   และเสนอข้อคิดเห็น 
5.ประเมินผลการจัดการองค์ความรู้  ประจ าปี 

ม.ค. – มี.ค. 
 
 
 

 
เม.ย. – ส.ค. 

 
 
 
 

 
ก.ย. – ต.ค. 

 
 

พ.ย. – ธ.ค. 
 
 

ธ.ค. 
 

งบฝึกอบรม 
ส.บก. 

 
 
 
 

ฝ.ทม. ทุกหน่วยงาน 
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5. แผนปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
 
 

ท่ี แผนปฏิบัติการ มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

1 คณะท างานจัดการองค์ความรู้ของ อ.อ.ป. พิจารณา\     
คัดเลือกและแสวงหาองคค์วามรู้ที่จ าเป็นต่อการด าเนิน 
กิจการของ อ.อ.ป. และจัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ 
ประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ยุทธศาสตร์ และ 
นโยบายของ อ.อ.ป.  เสนอให้ อ.อ.ป. ใหค้วามเห็นชอบ 

            

2 แจ้งทุกหน่วยงานทราบและให้คณะท างานของหน่วยงาน 
ด าเนินการตามแผนการจัดการองค์ความรู้ประจ าปี โดย     
รวบรวม ประมวล กลั่นกรององค์ความรู้ที่มีอยู่ใน 
หน่วยงานจากผู้มีประสบการณ์  ผู้เกษียณอายุ  
องค์ความรู้ใหม ่หรือต่อยอดจากความรู้ เก่า รายงานผล    
ให้ อ.อ.ป. เพื่อทราบ 

            

3 สรุปรวบรวมองค์ความรู้ของทุกหน่วยงานน ามาจัด 
หมวดหมู่ในรูปแบบเอกสาร หนังสือ ฯลฯ เสนอ อ.อ.ป.    
ให้ความเห็นชอบ 

            

4 เผยแพร่องค์ความรู้ที่ อ.อ.ป. เห็นชอบ ผ่านช่องทาง 
ต่างๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสืบค้นน าไปใช้ปฏิบัติงาน 
และเสนอข้อคิดเห็น 

            

5 ประเมินผลการจัดการองค์ความรู้  ประจ าปี             
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แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจ าปี 2564 

แผนปฏิบัติการปี 2564 

6. โครงการ/กิจกรรม การสนับสนุนทุนการศึกษาผู้ปฏิบัติงาน  
     หลักการและเหตุผล  อ.อ.ป. ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการเสริมสร้างฐานความรูร้ะยะยาว โดยการส่งเสริมให้บุคลากร 

ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในประเทศ  เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และ 
องค์กรมีบคุลากรที่มศีักยภาพเพ่ิมข้ึน สามารถรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป.  
ในระยะข้างหน้า  

     หน่วยงานหลัก  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารกลาง 
     วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะท่ีสูงข้ึน ให้เหมาะสมกับ  

ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 
     เปา้หมาย  ด าเนินการได้ร้อยละ 100 ตามกิจกรรมย่อย 
     ตัวชี้วัด  ร้อยละของกิจกรรมย่อยที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จ 
    รายละเอียดแผนงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1.ตรวจสอบความต้องการตามแผนธุรกิจ/ยุทธศาสตร์  
   และกลยุทธ์ของ อ.อ.ป. เพื่อเป็นข้อมูลในการ 
   พิจารณาก าหนดทุน การศึกษา และนัดประชุม 
   คณะกรรมการฯ เพื่อพิจาณาก าหนด  สาขาวิชา/ 
   จ านวนทุนที่จะให้ 
2.เสนอ อ.อ.ป. พิจาณาอนุมัติทุนฯ ที่ก าหนด ตามข้อ 1    
   และประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อทราบ 
3.หน่วยงานแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์ขอรับทุนฯ ภายใน   
   ก าหนด ให้ ส.บก.  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับทุนฯ  
   และนัดประชุมคณะกรรมการฯ ด าเนินการคัดเลือก 
   ผู้สมควรได้รับทุน 
4.เสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ อ.อ.ป. พิจาณาอนุมัติ 
และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
5.แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดผู้ได้รับทุนทราบ เพื่อแจ้งให ้
   ผู้ได้รับทุนประสานท าสัญญา                                                     
  5.1กรณีศึกษานอกเวลาราชการด าเนินการจัดท า 
      สัญญา   
  5.2กรณีศึกษาในเวลาราชการด าเนินการจัดท าสัญญา 
      /ย่ืนในลาตามหลักเกณฑ์ฯ 
6. จัดท าบันทึกน าส่งสัญญาทุนฯ ใหห้น่วยงานผู้ได้รับทุน
เก็บไว้ 1 ฉบบั และแจ้งให้ผูไ้ด้รับทุนฯ ด าเนินการตามที่
สัญญาก าหนด  
7. จัดท าบันทึกรายงานผลการศึกษา และการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้ อ.อ.ป. เพื่อทราบ   
8. จัดท าบันทึก เมื่อได้รับการรายงานผลการส าเร็จ
การศึกษา พร้อมรายงานระยะเวลาชดใช้ทุน  
ให้ อ.อ.ป. เพื่อทราบและพิจารณา (กรณีมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาระหว่างปี)  
9. แจ้งใหง้านทะเบียนประวัติ ด าเนินการบันทึก ใน
ทะเบียนประวัติ   

ม.ค.- มี.ค. 
 
 
 
 

มี.ค. – เม.ย. 
 

เม.ย.-พ.ค. 
 
 
 

มิ.ย. 
    

มิ.ย. - ก.ค. 
 
 
 
 
 

ส.ค. 
 
 

 ส.ค. – ธ.ค. 
 

ม.ค. – ธ.ค. 
 
 
 
ม.ค. – ธ.ค. 

 

งบบริหาร 
ส.บก. 

ฝ.ทม. 
คณะกรรมการ 
ก าหนดทุนฯ 

ทุกหน่วยงาน 
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6. แผนปฏิบัติการการสนับสนนุทุนการศึกษาผู้ปฏิบัติงาน 
 

ท่ี แผนปฏิบัติการ มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

1 

ตรวจสอบความต้องการตามแผนธุรกิจ/ยุทธศาสตร์  
และกลยุทธ์ของ อ.อ.ป. เพื่อเป็นข้อมูลในการ 
พิจารณาก าหนดทุน การศึกษา และนัดประชุม 
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจาณาก าหนด  สาขาวิชา/ 
จ านวนทุนที่จะให้ 

            

2 เสนอ อ.อ.ป. พิจาณาอนุมัติทุนฯ ที่ก าหนด ตามข้อ 1    
และประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อทราบ 

            

3 
หน่วยงานแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์ขอรับทุนฯ ภายใน   
ก าหนด ให้ ส.บก.  ตรวจสอบคณุสมบัติผู้ขอรับทุนฯ  
และนัดประชุมคณะกรรมการฯ ด าเนินการคัดเลือก 
ผู้สมควรได้รับทุน 

            

4 เสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ อ.อ.ป. พิจาณาอนุมัติ 
และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

            

5 

แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดผู้ได้รับทุนทราบ เพื่อแจ้งให ้
ผู้ได้รับทุนประสานท าสัญญา                                                     
  5.1กรณีศึกษานอกเวลาราชการด าเนินการจัดท า 
      สัญญา   
  5.2กรณีศึกษาในเวลาราชการด าเนินการจัดท าสัญญา 
      /ย่ืนในลาตามหลักเกณฑ์ฯ 

            

6 
จัดท าบันทึกน าส่งสัญญาทุนฯ ให้หน่วยงานผู้ได้รับทุน
เก็บไว้ 1 ฉบบั และแจ้งให้ผูไ้ด้รับทุนฯ ด าเนินการตามที่
สัญญาก าหนด 

            

7 จัดท าบันทึกรายงานผลการศึกษา และการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้ อ.อ.ป. เพื่อทราบ   

            

8 
จัดท าบันทึก เมื่อได้รับการรายงานผลการส าเร็จ
การศึกษา พร้อมรายงานระยะเวลาชดใช้ทุน  
ให้ อ.อ.ป. เพื่อทราบและพิจารณา (กรณีมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาระหว่างปี)  

            

9 แจ้งให้งานทะเบียนประวัติ ด าเนินการบันทึก ใน
ทะเบียนประวัติ   
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เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools)  

เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังแผนภูมิต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

  ส.บก. หรือหน่วยงานอื่นท่ีรับผิดชอบ                 ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรท่ีมีความรู้เป็นผู้รับผิดชอบ 
  โดยการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ฯลฯ   ด้วยวิธีดังนี้     

1. การสอนงาน (Coaching)  
2. การฝึกอบรมในขณะท างาน (On the Job 
Training : OJT)  
3. โปรแกรมองค์กรพี่เล้ียง (Mentoring Program) 
4. การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment)  
5. การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement)  
6. การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 
7. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)  
8. การให้ค าปรึกษาแนะน าา (Consulting)  
9. การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing)  
10. การท ากิจกรรม (Activity)  
11. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)  
12. การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer)  
13. การดูงานนอกสถานท่ี(Site Visit)  
14. การฝึกงานกับผู้เช่ียวชาญ (Counterpart)  
15. การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง / คู่เปรียบเทียบ 
(Benchmarking)  
16. การประชุม / สัมมนา (Meeting / Seminar)  
17. การให้ทุนการศึกษา (Scholarship)  
 

เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร 
 (Development Tools) 

 
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 

 (Development Tools) 

 
 

ฝึกอบรมในห้องเรียน 
(Classroom Training) 

- ความรู้ติดตัวไม่นานประมาณ 1-2 สัปดาห์ 
- การเรียนรู้ระยะสั้น (Short Term Learning) 

เครื่องมืออื่นๆ ท่ีไม่ใช่ 
การฝึกอบรมในห้องเรียน 

(Non Classroom Training) 
- การเรียนรู้ระยะยาว (Long Term Learning)  
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 ลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร 

เคร่ืองมือการพัฒนา 
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

1. การฝึกอบรมในห้องเรียน 
(Classroom Training) 

เน้นการเรียนรู้จากผู้เรียน 
หลากหลายกลุ่มงาน/ต าแหน่งงาน/
สายงาน โดยมีส านักบริหารกลาง 
(ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ท า
หน้าท่ีด าเนินการจัดอบรม 

๑. ปรับปรุงจุดอ่อนหรือข้อท่ีต้องพัฒนา ของ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๒. พัฒนาความสามารถท่ีเป็นจุดแข็งของ บุคลากร
ให้ดีข้ึนกว่าเดิม  
๓. เตรียมความพร้อมส าหรับต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึนท า
ให้ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรเกิดความมั่นใจว่าจะ
สามารถ รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายเมื่อได้รับ
การเลื่อนต าแหน่งงานในอนาคต  
๔. ใช้เป็นเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรดาวเด่น 
(Talented People) หรือผู้สืบทอดต าแหน่งงาน 
(Successors) ท่ีจะก้าวข้ึนสู่ต าแหน่งงานระดับ
บริหาร ต่อไป 

2. การสอนงาน (Coaching) เน้นอธิบายรายละเอียดของงาน ไม่
จ าเป็นจะต้องอยู่ในภาคสนาม 
เท่าน้ัน อาจจะเป็นการสอนงาน
นอกภาคสนามโดยส่วนใหญ่
หัวหน้างาน โดยตรงจะท าหน้าท่ี
สอนงานให้กับบุคลากร 

1. เพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการท างาน ผู้สอน
ช้ีให้เห็นแนวทางแก้ไข และให้บุคลากรคิดแก้ไข
ปัญหาต่อเอง  
2. เพื่อพัฒนาอาชีพเป็นการเตรียมให้ พร้อมก่อนท่ี
จะเลื่อนต าแหน่ง ผู้สอนต้องทบทวนผลงาน
ความสามารถท่ีมีอยู่และก าหนดเป้าหมายในการ
สอนงาน โดยเน้นการพัฒนาความสามารถ ใน
ต าแหน่ง/สายงานท่ีบุคลากรจะเลื่อนข้ึนไป  
๓. เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้มี ประสิทธิภาพ
มากข้ึน ผู้สอนจะต้องค้นหาความสามารถท่ีโดดเด่น/ 
ท่ีต้อง ปรับปรุง และจัดล าดับความส าคัญของ
ความสามารถท่ีจะต้องพัฒนา หรือ ต้องการเสริม
และพัฒนา 

3. การฝึกอบรมในขณะ
ท างาน (On the Job 
Training : OJT) 

เน้นการฝึกอบรมในภาคสนาม ฝึก
ปฏิบัติจริง โดยมีผู้สอนท่ีเป็น
หัวหน้างานหรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายให้ท าหน้าท่ีประกบเพื่อ
อธิบายและช้ีแนะ ซึ่ง เครื่องมือน้ี
จะเกิดประโยชน์ได้ ถ้าใช้คู่กับการ
สอนงาน  

ใช้ส าหรับบุคลากรใหม่ท่ีเพิ่งเข้ามาท างาน หรือ
สับเปลี่ยน โอนย้าย เลื่อน ต าแหน่ง มีการปรับปรุง
งานหรือต้องอธิบายงานใหม่ ๆ เพื่อ สอนให้
บุคลากรทราบและเรียนรู้เกี่ยวกับคู่มือข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการ ปฏิบัติงาน (Work 
Instruction) คู่มือการท างาน (Manual) ระเบียบ
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน(Rules & 
Regulation) หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้บุคลากร
สามารถท างานตามท่ี ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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เคร่ืองมือการพัฒนา 
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

4. โปรแกรมองค์กรพี ่
เล้ียง (Mentoring 
Program) 

เน้นพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว 
การ ท างานร่วมกับผู้อื่นภายใน
องค์การ องค์การบางแห่งเรียก 
Buddy Program ซึ่งบุคลากรจะ
มีพี่เล้ียงท่ีได้รับคัดเลือกให้ ดูแล
เอาใจใส่ และพูดคุยกับบุคลากร 
อย่างไม่เป็นทางการ 

๑. เพื่อดูแลและรักษาบุคลากรใหม่ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับทุกคนใน องค์การได้อย่างมี
ความสุข สามารถ ปรับตัวเข้ากับองค์การเพื่อน
ร่วมงาน และสภาพแวดล้อมในการท างานท่ี 
แตกต่างจากองค์การเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีพี่เล้ียงท าหน้าท่ี ในการสร้างความสัมพันธ์ 
ความคุ้นเคย และบรรยากาศท่ีดีใน การท างาน 
รวมท้ังเป็นแบบอย่าง (Role Model) ท่ีดีให้แก่
บุคลากร ใหม่  
๒. เพื่อช่วยบุคลากรท่ีก าลังจะปรับ ต าแหน่ง/
สายงานให้เติบโตขึ้นในองค์การ พี่เล้ียงจะท า
หน้าท่ีให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการท างาน
รวมถึงข้อควรระวงัและความขัดแย้งท่ีอาจ 
เกิดขึ้นจากงานใหม่ท่ีได้รับมอบหมาย 

5. การเพิ่มคุณค่าในงาน 
(Job Enrichment) 

เน้นการมอบหมายงานท่ียาก 
หรือท้าทายมากขึ้น ต้องใช้
ความคิดริเริ่มการคิดเชิงวิเคราะห์ 
การวางแผนงานมากกว่าเดิม     
ท่ีเคยปฏิบัติ 

๑. Renewal การท าให้เกิดความแปลกใหม่ 
ไม่ให้บุคลากรเกิดความเบื่อหน่าย โดยการ
เปล่ียนแปลงลักษณะงาน บุคคลท่ีจะต้องติดต่อ 
ประสานงานด้วย เปล่ียนมุมมองหรือความคิด
จากงานเดิม  
๒. Exploration การพัฒนาและการ แสวงหา
ทักษะความช านาญมากขึ้น พัฒนาสัมพันธภาพ 
ท่ีเกิดขึน้จากการ ท างานใหม่ ๆ  
๓. Specialization การช านาญในงานเป็นพิเศษ 
ก่อให้เกิดความสามารถในการบริหารจัดการงาน
นั้นท่ีลึกขึ้น ยากและท้าทายมากขึ้น 
 

6. การเพิ่มปริมาณงาน 
(Job Enlargement) 

เน้นการมอบหมายงานท่ีมากขึ้น 
เป็นงานท่ีมีข้ันตอนงานคล้ายกับ
งานเดิมท่ีเคยปฏิบัติหรืออาจจะ
เป็นงานท่ีแตกต่างจากเดิมท่ีเคย
ปฏิบัติ แต่งานท่ีได้รับมอบหมาย
ไม่ยากหรือไม่ต้องใช้ความคิดเชิง
วิเคราะห์มากนัก  

เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการท างานให้กับ บุคลากร
โดยเฉพาะทักษะในด้านการ บริหารจัดการ 
(Managerial Competency) ท่ีเพิ่มข้ึนจากการ 
บริหารงานท่ีมีปริมาณท่ีมากข้ึนกว่าเดิมท่ี เคยปฏิบัติ 
ได้แก่ ทักษะการวางแผนงาน ทักษะการบริหารเวลา 
ทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ การบริหาร
ทีมงาน การสอนและการพฒันาทีมงาน (เหมาะ
ส าหรับบุคลากรท่ีท างานเดิม ๆ ซ้ า ๆ มาเป็นระยะ
เวลานาน) 
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เคร่ืองมือการพัฒนา 
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

7. การมอบหมาย  
โครงการ  
(Project Assignment)  

เน้นการมอบหมายให้บุคลากร
รับผิดชอบโครงการระยะยาว   
ไม่สามารถท าให้เสร็จภายในวัน
หรือ สองวัน เป็นโครงการพิเศษ  
ท่ีบุคลากรจะต้องแยกตัวจากเดิม
ท่ีเคยปฏิบัติหรือเป็นโครงการท่ี
เพิ่มข้ึนจากงานประจ าท่ี
รับผิดชอบ  
 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาจุดแข็ง
และจุดอ่อนของบุคลากรจากโครงการท่ี
มอบหมายให้บุคลากรไปปฏิบัติ เป็นเครื่องมือใน
การฝึกทักษะในการทางาน (Skill-based) 
โดยเฉพาะทักษะเฉพาะด้านท่ีเกี่ยวข้องในงานนั้น 
บางองค์การน ามาใช้ในการเล่ือนระดับ แต่ต้ัง
ต าแหน่งงานให้สูงขึ้น การคัดเลือกหาบุคลากร
ดาวเด่น และการหาผู้สืบทอดหรือทายาท
ต าแหน่ง  

8. การหมุนเวียนงาน (Job 
Rotation) 

เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงาน
หนึ่งไปยังอกีงานหนึง่ เพื่อเรียนรู้
งานนั้น ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
โดยส่วนใหญ่ มักใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาความสามารถของ
ผู้บริหารก่อนการ ปรับต าแหน่ง/
ระดับ หรือข้ามสายงาน 

เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้เกิดการ
ท างานท่ีหลากหลายด้าน เป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ของบุคลากรให้เรียนรู้งานมากขึ้น 
จึงเหมาะส าหรับบุคลากรท่ีเตรียมความพร้อมใน
การรับผิดชอบงานท่ีสูงขึ้น หรือเป็นกลุ่มคนท่ีมี
ผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High Performance 
and High Potential)  

9. การให้คาปรึกษา  
แนะนา  
(Consulting)  

เน้นการให้คาปรึกษาแนะน าเมื่อ
บุคลากรมีปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากงาน
ท่ีรับผิดชอบ หัวหน้างานจะต้อง
ทาหน้าท่ีให้แนวทาง เคล็ดลับ 
และวิธีการเพื่อให้บุคลากร
สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นนั้น
ได้  
 

เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับบุคลากร
ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการท างาน 
และนามาก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 
ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องน าเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมเพื่อให้บุคลากรมีแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา  ท่ีเกิดขึ้นกับตนเองได้ มี ๓ 
ลักษณะ ได้แก่  
-การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับบุคลากร  
-การป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น  
-การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะและ
ความรู้ต่างๆ  
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10. การติดตาม/สังเกต  
(Job Shadowing)  

เน้นการเรียนรูง้านจากการ
เลียนแบบ และการติดตาม
หัวหน้างานหรือผู้รู้ในงานนั้น ๆ 
เป็นเครื่องมือท่ีไม่ต้องใช้เวลา
มากนักในการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร 
เนื่องจากบุคลากรจะต้องท า
หน้าท่ีสังเกตติดตามพฤติกรรม
ของหัวหน้างาน  
 

เพื่อให้บุคลากรได้เห็นสภาพแวดล้อม ทักษะท่ี
จ าเป็นต้องใช้ในการท างาน ขอบเขตงานท่ี
รับผิดชอบ การจัดการงานท่ีเกิดขึ้นจริง รวมถึงการ
แสดงออกและทัศนคติของแม่แบบหรือ Role 
Model ภายในระยะเวลาส้ัน ๆ (Shot-term 
Experienced) ระยะเวลาต้ังแต่หนึ่งวันไปจนถงึ
เป็นเดือนหรือเป็นปี มักใช้ในการพัฒนาบุคลากรท่ี
มีศักยภาพสูง (Talent) หรือการพัฒนาคนเก่ง 
หรือให้บคุลากรท่ัวไปได้เรียนรู้วิธีการท างานของ
ผู้อื่นเพื่อนามาปรับปรุงการท างานของตนเองให้ดี
ขึ้น หรือใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
ของบุคลากร (Career Path)  

11. การทากิจกรรม  
(Activity)  

เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะ
ส้ัน ไม่ต้องมีระยะเวลาหรือ
ขั้นตอนการด าเนินงานมากนัก 
ความส าเร็จของเครื่องมือ
ดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากบุคลากรในการรับผิดชอบ
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

เพื่อให้บุคลากรเกิดความร่วมมือสามัคคีกัน      
เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและมุมมอง     
ซึ่งกันและกนั ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึง
ช่วยสร้างบรรยากาศและสร้างขวัญกาลังใจท่ีดีใน
การท างาน ท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกสนุกสนาน
ในระหว่างวนัท างาน อันส่งผลให้ผลผลิตหรือผล
การปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

12. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(Self Learning)  

เน้นการฝึกฝนฝึกปฏิบัติด้วย
ตนเองจากแหล่ง/ ช่องทางการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อ่านหนังสือ 
หรือศึกษาระบบงานจาก Work 
Instruction หรือ ค้นคว้าข้อมูล
ผ่าน Internet หรือเรียนรู้จาก  
e-Learning หรือ สอบถามผู้รู้ 
เป็นต้น  
 

เพื่อให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการ
ปฏิบัติงานเท่านั้น บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาส
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้และส่ือ
ต่าง ๆ ท่ีต้องการได้ วิธีนี้เหมาะกับบุคลากรท่ีชอบ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Self 
Development) โดยเฉพาะกับบุคลากรท่ีมีผลการ
ปฏิบัติงานดี และมีศักยภาพในการท างานสูง 
(Talented People)  
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13. การเป็นวิทยากร  
ภายใน (Internal Trainer)  

เน้นการสร้างบุคลากรท่ีมี
ความสามารถในการถ่ายทอด 
รักการสอนและมีความรู้ในเรื่อง
ท่ีจะสอน โดยมอบหมายให้
บุคคลเหล่านี้เป็นวิทยากร
ภายในองค์การท าหน้าท่ีจัด
อบรมให ้กับบุคลากรใน
หน่วยงานต่าง ๆ  

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร ช่วยให้บุคลากรได้
แสดงผลงานจากการเป็นวิทยากรภายในให้กับ
บุคลากรภายในองค์การ วิธีนี้เหมาะส าหรับ
บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญหรือรอบรู้ในงานท่ี
รับผิดชอบ มีความช านาญในงานเป็นอย่างมาก 
เช่น หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร  
 

14. การดูงานนอก  
สถานท่ี (Site Visit)  

เน้นการดูระบบและขั้นตอนงาน
จากองค์การท่ีเป็นตัวอย่าง 
(Best Practice) ในเรื่องท่ี
ต้องการดูงาน เพื่อให้บุคลากร
เห็นแนวคิด และหลักปฏิบัติท่ี
ประสบความส าเร็จ อันน าไปสู่
การปรับใช้ในองค์การต่อไป  

เพื่อให้บุคลากรได้เห็นประสบการณ์ใหม่ ๆ การได้
เห็นรูปแบบการท างานท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ หรือ
ได้เรียนรู้เรื่องใหม ่ๆ ท่ีดีจากองค์การภายนอก มา
ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้ดีขึ้น วิธีนี้
เหมาะกับบุคลากรต้ังแต่ระดับผู้บริหารขึ้นไป  
 

15. การฝึกงานกับ  
ผู้เช่ียวชาญ (Counterpart)  

เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับ
ผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ใน
เรื่องนั้น เป็นการฝึกงาน
ภายนอกสถานท่ีหรือการเชิญ
ผู้เช่ียวชาญให้เข้ามาฝึกงานกับ
บุคลากรภายใต้ระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

เพื่อให้บุคลากรในระดับหัวหน้างานขึ้นไป และ
บุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง ซึ่งมีความสามารถในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ภายในระยะเวลาท่ี
จ ากัด เพื่อให้น าความรู้ท่ีได้รับจากผู้เช่ียวชาญมา
ถ่ายทอดให้กับบุคลากรคนอื่น ๆ ในองค์กรต่อไป  
 

16. การเปรียบเทียบ  
กับคู่แข่ง/คู่เปรียบเทียบ  
(Benchmarking)  

เน้นการน าตัวอย่างของขั้นตอน
หรือระบบงานจากองค์การอื่นท่ี
เป็นตัวอย่าง (Best Practice) 
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
ขั้นตอนหรือระบบงานปัจจุบัน 
เพื่อกระตุ้นจูงใจบุคลากรให้เห็น
ถึงสถานะของหน่วยงานเทียบ
กับองค์การท่ีเป็น Best 
Practice  

เพื่อหาวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีดีท่ีสุด หรือได้
เทียบเท่า หรือดีกว่า เหมาะกับบุคลากรระดับ
หัวหน้างาน หรือบุคลากรท่ีมีผลงานดีและมี
ศักยภาพสูงท่ีมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้และ
ปรับปรุงผลงานและความสามารถของตนเอง    
ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานของ
คู่แข่งภายในหรือภายนอกหน่วยงานและองค์การ  
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 17.การประชุม/ สัมมนา  
(Meeting/ Seminar)  

เน้นการพูดคุยระดมความ
คิดเห็นของทีมงาน ใหเ้กิดการ
แลกเปล่ียนมุมมองท่ี
หลากหลาย ผู้น าการประชุม/
สัมมนาจึงมีบทบาทส าคัญมาก
ในการกระตุ้นจูงใจให้ผู้เข้าร่วม
ประชุม/สัมมนาน าเสนอความ
คิดเห็นร่วมกัน  

เพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ จาก
ผู้อื่นท้ังภายในและภายนอกองค์การ เป็นการ
เรียนรู้จากการรับฟังแนวคิดหรือผลงานใหม่ ๆ 
รวมถึงการหารือหรือระดมความคิดเห็นกันใน
หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง  
 

18. การให้ทุนการศึกษา  
(Scholarship)  

เน้นการให้ทุนการศึกษาเพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ ประสบการณ์
มากขึ้นจากอาจารย์ผู้สอน 
รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับ
ผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งบุคคลท่ีได้รับ
ทุนจะต้องใช้เวลาการท างาน
หรือเวลาส่วนตัวในการขอรับ
ทุนจากองค์การ  
 

เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ช่วงเวลาท างานปกติ หรือ
นอกเวลาท างานในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใน
ระดับท่ีสูงขึ้น โดยศึกษาต่อในหลักสูตรที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท างานปัจจุบันของบุคลากร หรือ
การท างานในอนาคต หรือเป็นประโยชน์ต่อการ
เล่ือนระดับหรือต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้นต่อไปใน
อนาคต เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์การต่อไป   
 

 


