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★★★นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย★์★★ 

เป้าหมายหลักของนโยบายและแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ 
1) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สามารถน าองค์กรไปสู่องค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง 
2) มีโครงสร้างองค์กรท่ีสอดรับกับวิสัยทัศน์องค์กร และมีความคล่องตัวในการบริหารงาน 
3) เพิ่มคุณค่าแก่บุคลากรด้วยพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้มีศักยภาพสูง 
4) เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีท าให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และ 

                    เกิดการแข่งขันทักษะเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
5) การพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในการท างานเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ 

                    ของ อ.อ.ป. และการเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
6) ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพัน แรงจูงใจ และความภาคภูมิใจในองค์กร ให้สามารถ 

                    ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
7) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความผูกพัน 

                    และมีความภูมิใจในองค์กร 

อีกท้ัง ได้ก าหนดบทบาทการบริหารของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางให้การ 
บริหารทรัพยากรมนุษย์เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนี ้

1) หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) ร่วมวางยุทธศาสตร์องค์กร และวางแผนยุทธศาสตร์ 
                    ด้านทรัพยากรมนุษย์ ท่ีเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กร 

2) ผู้น าการเปล่ียนแปลง (Change Agent) เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับภารกิจ 
                    องค์กรสร้างค่านิยมท่ีถูกต้อง และถ่ายทอดสู่บุคลากรเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 

3) เช่ียวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Function Expert) เป็นผู้ขับเคล่ือนระบบการบริหาร 
                    และพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ 

4) สนับสนุนบุคลากร (Employee Champion) เป็นที่พึ่งให้แก่บุคลากร รับฟังความคิดเห็น 
                    สร้างความไว้วางใจสร้างขวัญและก าลังใจ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและสนับสนุนให้บุคลากร 
                    ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ก าหนดแนวทาง/วิธีการในการสอบทานการด าเนินงานของกระบวนการท่ีส าคัญด้าน 
                    ทรัพยากรมนุษย์ (HR audit) 

 

ก าหนดอยู่ในแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2564 – 2568 
ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  

ในการประชุม คร้ังที่ 11/2563 เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 256 

1. แผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. 
 แผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2561-2565 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 ข้อมูลการพัฒนาปุา 
        เศรษฐกิจ เป็นต้น 
      - น านวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมาใช้โดยมีการประเมิน และรายงานผลตาม 
        มาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
      เป้าประสงค ์ 
      - ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ การจัดการข้อร้องเรียน รวมท้ังน าระบบการประเมินคุณธรรมและ 
        ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) มาใช้ 
      - พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสมรรถนะสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

2. กลยุทธด์้านทรัพยากรมนุษย ์
 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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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

กรอบมาตรฐานความส าเร็จ 
ด้าน HR Scorecard 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

มิติท่ี 2  ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบคุคล (HR 
Operational Efficiency) 

5. มีระบบฐานข้อมลูด้านบุคคลที่สามารถน ามาใชใ้นการบริหาร 
   บุคคลและเอื้อต่อการวิเคราะห์ตัดสินใจ 

กลยุทธ์ท่ี 3  
พัฒนาระบบการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม
ภารกิจหลักและสนับสนุน
ภารกิจตามเปูาหมาย
ยุทธศาสตร ์

6. มีการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในระบบการบริหาร 
   ทรัพยากรบุคคล 

มิติท่ี 3  ประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากรบคุคล (HRM 
Program Effectiveness) 

7. มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ 
    สนับสนุนเปูาหมายองค์กร 
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. เป้าหมายการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ปี 2564 
 
 

กลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 
กลยุทธ์ที่ 1 

บริหารอัตราก าลังคน 
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ 

 
สรรหาบุคลากรเพื่อส่งเสริม
ความส าเร็จขององค์กร อาทิ 
การตลาด สารสนเทศ สวนป่า  
อุตสาหกรรมไม ้

 
สรรหาบุคลากรเพื่อส่งเสริม
ความส าเร็จขององค์กร อาทิ 
การตลาด สารสนเทศ สวนป่า  
อุตสาหกรรมไม ้

ค้นหา Successor รองรับ
ต าแหน่งที่ส าคัญ คือ รอง-
ผู้อ านวยการ ผูอ้ านวยการส านัก 
หัวหน้าฝา่ยภูมิภาค 

ค้นหา Successor รองรับ
ต าแหน่งที่ส าคัญ คือ รอง-
ผู้อ านวยการ ผูอ้ านวยการส านัก 
หัวหน้าฝา่ยภูมภิาค 

ค้นหา Talent จากการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับภารกิจ
หลัก ด้านการตลาด  อุตสาหกรรมไม้  
ท่องเที่ยว 

ค้นหา Talent จากการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับ
ภารกิจหลัก ด้านการตลาด  
อุตสาหกรรมไม้  ทอ่งเที่ยว 

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 
อุตสาหกรรมไม้   ทอ่งเที่ยว 
สารสนเทศ  นวัตกรรม  
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

 กลยุทธ์ที่ 1 บริหารอัตราก าลังคนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ 
 เปูาหมาย : มีการวางแผนอัตราก าลังกลุ่มเปูาหมายท่ีสนับสนุนความต้องการขององค์กรและสรรหา 
          ได้ร้อยละ 90 จากเปูาหมาย 
      มีการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่งเพื่อรองรับต าแหน่งท่ีส าคัญเชิงกลยุทธ์ได้ครบถ้วนทุกต าแหน่ง 
 ตัวชี้วัด : การสรรหาอัตราก าลังท่ีสนับสนุนกับความต้องการขององค์กร 
   การสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่งเพื่อรองรับต าแหน่งท่ีส าคัญเชิงกลยุทธ์ 
 แนวทางการด าเนินการ : บริหารจัดการอัตราก าลังเพื่อส่งเสริมภารกิจและความส าเร็จขององค์กร โดย
น าการวิเคราะห์กรอบอัตราในระดับเนื้องาน สถานการณ์ทิศทางปัจจุบันขององค์กร และการวางแผน
อัตราก าลังทดแทนมาก าหนดกลุ่มเปูาหมายในการสรรหาบุคลากรให้ส่งเสริมและรองรับการเปล่ียนแปลงของ
องค์กรท่ีมุ่งเน้นการขยายการเติบโตสร้างก าไร การพัฒนาระบบการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืนของ อ.อ.ป. ให้
เป็นมาตรฐานระดับชาติ เพิ่มการผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย และการน าสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหารการตลาดดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์ รวมไปถึงการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่งเพื่อรองรับ
ต าแหน่งส าคัญเชิงกลยุทธ์ (Strategic Position) ให้การบริหารงานมีความต่อเนื่อง และการสรรหาบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพสูงเพื่อมอบหมายงานท่ีส าคัญหรือโครงการท่ีส่งเสริมการขับเคล่ือนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 เปูาหมาย : ผลประกอบการขององค์กรเพิ่มข้ึนเปรียบเทียบจากปีท่ีผ่านมา 
 ตัวชี้วัด : เสริมสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพมุ่งเน้นด้านท่ีส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุเปูาหมาย 
 แนวทางการด าเนินการ : พัฒนาบุคลากรมุ่งเน้นเพิ่มความรู้ศักยภาพสมรรถนะและขีดความสามารถ    
ในการท างานของบุคลากร โดยเฉพาะด้านการตลาด อุตสาหกรรมไม้ ท่องเท่ียว สารสนเทศ และนวัตกรรม 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในการท างาน ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตด้านอุตสาหกรรมและ
การตลาดเพิ่มขึ้น สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น สามารถขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
องค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ เตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับการพัฒนาองค์กรสู่
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  รองรับการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2561 – 2565 และแผนเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.อ.ป. ปี 2562 – 2566 
 
 

กลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 
กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาระบบ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อส่งเสริมภารกิจหลัก
และสนับสนุนภารกิจตาม

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

 
มีฐานข้อมูลบุคคลและสายงาน  
ที่มุ่งเน้นการน าข้อมูลสารสนเทศ      
ไปใช้ในการบริหารบุคคลได้อย่าง
หลากหลาย  

 
มีฐานข้อมูลบุคคลและสายงาน  
ที่มุ่งเน้นการน าข้อมูลสารสนเทศ      
ไปใช้ในการบริหารบุคคลได้อย่าง
หลากหลาย  

พัฒนาระบบประเมินสมรรถนะ
เพื่อให้บุคลากรได้ใช้งานระบบ
สารสนเทศ กล ุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม
ในหน่วยงานภูมิภาค และน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนา  

พัฒนาระบบประเมินสมรรถนะ
เพื่อให้บุคลากรได้ใช้งานระบบ
สารสนเทศทั้งองค์กร และน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนา  
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

กลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 
กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาระบบ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อส่งเสริมภารกิจหลัก
และสนับสนุนภารกิจตาม

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

บริหารผลการปฏิบัติงานจาก
การประเมินผลตามตัวชี้วัด
รายบุคคล โดยมีการตรวจสอบ
ติดตามและน าผลการประเมิน 
มาใช้ในการบริหารบุคคล 

บริหารผลการปฏิบัติงานจาก
การประเมินผลตามตัวชี้วัด
รายบุคคล โดยมีการตรวจสอบ
ติดตามและน าผลการประเมิน 
มาใช้ในการบริหารบุคคล 

บริหารจัดการองค์ความรู้ สร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ น าองค์ความรู้
ไปต่อยอดและสร้างนวัตกรรม 

บริหารจัดการองค์ความรู้ สร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ น าองค์ความรู้
ไปต่อยอดและสร้างนวัตกรรม 

 

 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 เปูาหมาย : ด าเนินการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลได้ครบถ้วนตามแผนงานท่ีก าหนด 
          และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน 
 ตัวชี้วัด : การพัฒนาเครื่องมือท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลและการบริหารงาน 
 แนวทางการด าเนินการ : มีฐานข้อมูลบุคคลและสายงานท่ีครบถ้วน สามารถน าข้อมูลสารสนเทศ      
ท่ีประมวลได้จากฐานข้อมูลมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของผู้บริหาร หรือวางแผนด้านการจัดการบุคคล
ในองค์กรเชิงรุก อีกท้ังพัฒนาการประเมินสมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อ
พัฒนากระบวนการท างานหรือระบบงานให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพและเพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาสู่เทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีสนับสนุนระบบการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรในทุกระดับ โดยก าหนดตัวช้ีวัดในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคล     
ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กรและแผนงานขององค์กร เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากการวัดและประเมินผล
การปฏิบัติงาน สามารถน ามาเช่ืองโยงกับการพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนต าแหน่ง การยกย่อง/ชมเชย 
รวมถึงการน าไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงาน  มีการน าการจัดการ
ความรู้มาใช้เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์หรือเปูาหมายขององค์กร กระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรม
ท่ีน าไปสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ ความรู้จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย รวมท้ังสามารถ
ต่อยอดหรือขยายผลไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กร 
 
 

กลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 
กลยุทธ์ที่ 4 

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม  สร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรที่ครอบคลุม
ภารกิจขององค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพ    

 
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม  สร้างการรับรู้และจดจ า
ค่านิยมเพื่อปลูกฝังจนเกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 5 
เสริมสร้างความผูกพัน 

และจูงใจบุคลากร 

 
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความ
ผูกพันและสวัสดิภาพที่ดีของ
บุคลากร ต่อยอดสู่การสร้าง 
ประสบการณ์ที่ดีให้แก่บุคลากร 

 
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความ
ผูกพันและสวัสดิภาพที่ดีของ
บุคลากร ต่อยอดสู่การสร้าง 
ประสบการณ์ที่ดีให้แก่บุคลากร 
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
 เปูาหมาย : ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมครบถ้วนตามแผนงานท่ีก าหนด 
 ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 แนวทางการด าเนินการ : มีแนวทางการสร้างการรับรู้และจดจ าค่านิยมเพื่อปฏิบัติตนจนเกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและเตรียมพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงท่ีอาจ
เกิดขึ้น  อีกท้ังมีการก าหนดแนวทางในการสอบทานการด าเนินการของกระบวนงานท่ีส าคัญด้านบริหารบุคคล 
เพื่อให้เกิดระบบการบริหารบุคคลท่ีมีธรรมาภิบาลและลดข้อผิดพลาดในการท างาน 
 กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างความผูกพันและจูงใจบุคลากร 
 เปูาหมาย : ผลคะแนนความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรดีกว่าปีท่ีผ่านมา และอัตราการ 
      ลาออกของบุคลากรลดลง 
 ตัวชี้วัด : การก าหนดแนวทางและกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร  
 แนวทางการด าเนินการ : มีแนวทางในการสนับสนุนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีความต้ังใจทุ่มเท
ให้กับงานท่ีได้รับมอบหมายเต็มท่ีเพื่อความส าเร็จขององค์กร โดยการสร้างความผูกพันของบุคลากรเพื่อธ ารง
รักษาและดึงดูดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถไว้ได้ และต่อยอดสู่การสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้แก่บุคลากร 
รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมในการท างานให้เกิดความปลอดภัยและมีสวัสดิภาพ  เพื่อลดอัตราการลาออก
และไม่ท าให้งานติดขัดหยุดชะงัก สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 256 

 
 
 
 
 

 

กลยุทธ์ด้าน 
ทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์HR 

เป้าหมายกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ท่ี 1  
บริหารอัตราก าลังคน 
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ 

1. มีโครงสร้างที่เอ้ือต่อการ 
   ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

- มีการวางแผนอัตราก าลัง
กลุ่มเปูาหมายที่สนับสนุนความ
ต้องการขององค์กรและสรรหา
ได้ร้อยละ 90 จากเปูาหมาย 
- มีการสรรหาผู้สืบทอด
ต าแหน่งเพื่อรองรับต าแหน่งที่
ส าคัญเชิงกลยุทธ์ได้ครบถ้วน
ทุกต าแหน่ง 

- การสรรหาอัตราก าลังที่
สนับสนุนกับความต้องการ
ขององค์กร 
- การสรรหาผู้สืบทอด
ต าแหน่งเพื่อรองรับต าแหน่ง
ที่ส าคัญเชิงกลยุทธ ์

1. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ส.พร. 

2. การสรรหาบุคลากรรองรับงานที่จะมุ่งเน้น ส.ทม. 2. บริหารอัตราก าลังคนที่ม ี
    ศักยภาพสูงและพร้อมขึ้นสู่ 
    ต าแหน่งทางการบริหาร 3. การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง ส.ทม. 

4. การสืบทอดต าแหน่งทางการบริหาร ส.ทม. 
กลยุทธ์ท่ี 2 
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
รองรับงานที่จะมุ่งเน้นเพื่อ
มุ่งสู่ความ ส าเร็จองค์กร 

3. เพิ่มศักยภาพบุคลากร 
    ตอบสนองความต้องการ 
    ขององค์กร 

- ผลประกอบการขององค์กร
เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบจากปีที่
ผ่านมา 
  

- เสริมสร้างบุคลากรให้มี
ศักยภาพมุ่งเน้นด้านที่
ส่งเสริมการด าเนินงานของ
องค์กรให้บรรลุเปูาหมาย 

5. การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ส.พร. 

6. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการน าองค์กร ส.พร. 
4. บุคลากรมีสมรรถนะและ 
    ความเชี่ยวชาญที่ส่งเสริม 
    งานที่มุ่งเน้น 

7. การพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งและสายงาน ส.พร. 

8. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ส.พร. 
กลยุทธ์ท่ี 3  
พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม 
ภารกิจหลักและสนับสนุน
ภารกิจตามเปูาหมาย
ยุทธศาสตร์ 

5. มีระบบฐานข้อมูลด้านบุคคล 
   ที่สามารถน ามาใชใ้นการ 
   บริหารบุคคลและเอ้ือต่อการ 
   วิเคราะห์ตัดสินใจ 

- ด าเนินการพัฒนาเคร่ืองมือ
ในการบริหารงานบุคคลได้
ครบถ้วนตามแผนงานที่
ก าหนด และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการบริหารงาน 
  

- การพัฒนาเคร่ืองมือที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงาน 
 

9. การจัดการฐานข้อมูลบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ส.ทม. 

10. การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะด้วยสารสนเทศ ส.พร. 6. มีการน าเทคโนโลยีและ 
    สารสนเทศมาใชใ้นระบบ 
    การบริหารทรัพยากรบุคคล 
7. มีระบบประเมินผลการ 
   ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
   เพื่อสนับสนุนเปูาหมายองค์กร 

11. การปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ส.พร. 

4. ก าหนดโครงการ/กิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์และผู้รับผิดชอบ 
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กลยุทธ์ด้าน 
ทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์HR 

เป้าหมายกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ท่ี 3  
พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม 
ภารกิจหลักและสนับสนุน
ภารกิจตามเปูาหมาย
ยุทธศาสตร์ 

8. มีระบบจัดการความรู้ที่เป็น 
    ระบบต่อเน่ืองเพื่อน าไปสู่การ 
    สร้างมูลค่าเพิ่มที่สง่เสริม 
    ภารกิจขององค์กร 

- ด าเนินการพัฒนาเคร่ืองมือ
ในการบริหารงานบุคคลได้
ครบถ้วนตามแผนงานที่
ก าหนด และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการบริหารงาน 

- การพัฒนาเคร่ืองมือที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงาน
บุคคล 
 

12. การจัดการองค์ความรู้และสร้างวัฒนธรรม 
     แห่งการเรียนรู้ 

ส.พร. 

กลยุทธ์ท่ี 4  
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

9. มีการส่งเสริมคุณธรรมและ 
   จริยธรรมของบุคลากรตาม 
   หลักธรรมาภิบาล 

- ด าเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ครบถ้วนตามแผนงานที่
ก าหนด 
  
 

- การจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 

13. การส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส 
     ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ส.ทม. 

14. การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร ส.พร. 10. สร้างวัฒนธรรมองค์กร 
     พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

15. การสื่อสารด้านทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก ส.พร.,ส.ทม. 
กลยุทธ์ท่ี 5  
เสริมสร้างความผูกพัน 
และจูงใจบคุลากร 

11. บคุลากรมีความผูกพันต่อ 
      องค์กร 

- ผลคะแนนความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบคุลากร
ดีกว่าปีที่ผ่านมา และอัตราการ
ลาออกของบุคลากรลดลง 
   
 

- การก าหนดแนวทางและ
กิจกรรมเสริมสร้างความ
ผูกพันและความพึงพอใจ
ของบุคลากร 
 

16. การสร้างความผูกพันของและธ ารงรักษาบุคลากร ส.ทม. 

17. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขในการท างาน ส.ทม. 

12. สร้างแรงจูงใจและ 
     สวัสดิภาพบุคลากร 

18. การเสริมสร้างและยกระดับความพึงพอใจของ 
     บุคลากร 

ส.ทม. 

19. การบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ ส.พร. 

20. การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 
     สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ส.ทม. 
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5. แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ปี 2564 

5.1 โครงการ/กิจกรรม ท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการในปี 2564 มีดังนี้  
โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ หมายเหต ุ

1. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงาน งบบริหาร ส.บก. กลยุทธ์ที่ 1 

2. การสรรหาบุคลากรรองรับงานที่จะมุ่งเน้น ทุกหน่วยงาน งบบริหาร ส.บก. กลยุทธ์ที่ 1 

3. การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง ทุกหน่วยงาน งบบริหาร ส.บก. กลยุทธ์ที่ 1 

4. การสืบทอดต าแหน่งทางการบริหาร ทุกหน่วยงาน งบบริหาร ส.บก. กลยุทธ์ที่ 1 

5. การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกระดับ งบฝึกอบรม กลยุทธ์ที่ 2 

6. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการน าองค์กร ผู้บริหารระดับ 
ต้น กลาง สูง งบฝึกอบรม กลยุทธ์ที่ 2 

7. การพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งและสายงาน ทุกหน่วยงาน งบฝึกอบรม กลยุทธ์ที่ 2 

8. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ทุกหน่วยงาน งบฝึกอบรม กลยุทธ์ที่ 2 

9. การจัดการฐานข้อมูลบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงาน งบบริหาร ส.บก. กลยุทธ์ที่ 3 

10. การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะด้วยสารสนเทศ ทุกหน่วยงาน งบบริหาร ส.บก. กลยุทธ์ที่ 3 

11. การปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ทุกหน่วยงาน งบบริหาร ส.บก. กลยุทธ์ที่ 3 

12. การจัดการองค์ความรู้และสร้างวัฒนธรรม 
     แห่งการเรียนรู้ 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกระดับ งบฝึกอบรม กลยุทธ์ที่ 3 

13. การส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความ 
     โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกระดับ งบบริหาร ส.บก. กลยุทธ์ที่ 4 

14. การส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร ผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกระดับ งบบริหาร ส.บก. กลยุทธ์ที่ 4 

15. การสื่อสารด้านทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก ทุกหน่วยงาน งบบริหาร ส.บก. กลยุทธ์ที่ 4 

16. การสร้างความผูกพันของและธ ารงรักษาบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกระดับ งบบริหาร ส.บก. กลยุทธ์ที่ 5 

17. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขในการท างาน ผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกระดับ งบบริหาร ส.บก. กลยุทธ์ที่ 5 

18. การเสริมสร้างและยกระดับความพึงพอใจของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกระดับ งบบริหาร ส.บก. กลยุทธ์ที่ 5 

19. การบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ ผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกระดับ งบบริหาร ส.บก. กลยุทธ์ที่ 5 

20. การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
     สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ทุกหน่วยงาน งบบริหาร ส.บก. กลยุทธ์ที่ 5 

         5.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมท่ีต้องด าเนินการในปี 2564 
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แผนปฏิบัติการปี 2564 

1.  โครงการ/กิจกรรม การปรับปรงุโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ท่ี 1 บริหารอัตราก าลังคนเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
    หลักการและเหตุผล  ในการบริหารงานขององค์กรเพื่อให้ผลการด าเนินงานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ 
   ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งที่จ าเป็นต่อองค์กรจะต้องมีระบบการบริหารจัดการทั้งระบบงานและคนที่มี 
   ประสิทธิภาพและประสิทธผิล เมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ใชแ้ละเปูาหมายที่องค์กรต้องการ ดังน้ัน  
   อ.อ.ป. จ าเป็นต้องมีโครงสร้างเพื่อรองรับระบบงานที่สามารถท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ  
   โดยโครงสร้างของหน่วยงานภายในจะต้องมีความกระชบั คลอ่งตัว และสามารถสะท้อนให้เห็น 
   ถึงผลการด าเนินงานของ อ.อ.ป. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึน้ 
     หน่วยงานหลัก  ฝุายทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารกลาง 
     วัตถุประสงค์  เพื่อให้มีการทบทวนโครงสรา้งให้มีความสอดคล้องกับภารกิจของ อ.อ.ป. และรองรับการเปลี่ยนแปลง 
   ของธุรกิจในอนาคต และเตรียมความพร้อมสูส่ถานการณ์ภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป 
     เป้าหมาย  มีการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้แล้วเสร็จภายในปี 2564 
     ตัวชี้วัด  ระเวลาในการด าเนินการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหส้อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
     รายละเอียดแผนงาน 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1.จัดท าบันทึกให้หน่วยงานประเมินผลสรุปข้อดี/ 
   ข้อเสีย/ข้อเสนอแนะ โครงสร้างและจัดส่งให ้
   ส.บก. ตามที่ก าหนด 
2.รวบรวม ประมวลผล และสรปุโครงสร้าง 
   ที่หน่วยงานให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง 
3.จัดท าบันทึกเสนอต่อทีค่ณะท างานปรับปรุง 
   โครงสร้างฯ 
4.น าผลของที่ประชุมคณะท างานปรับปรุง 
   โครงสร้างฯ เสนอขอความเห็นชอบต่อ อ.อ.ป. 
5.จัดท าค าสั่งก าหนดหน้าที่ส่วนงานและ 
  ประกาศใช้โครงสร้าง (เฉพาะอ านาจ อ.อ.ป.) 

1ม.ค.- 31มี.ค.64 
 
 

1เม.ย.- 30มิ.ย.64 
 

1ก.ค.- 31ส.ค.64 
 

1ก.ย.- 31ต.ค.64 
 
 

1พ.ย.- 31ธ.ค.64 

งบบริหาร 
ส.บก. 

ส.พร. ทุกหน่วยงาน 

 
1. แผนปฏิบัติการการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

ท่ี แผนปฏิบัติการ มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 
1 จัดท าบันทึกให้หน่วยงานประเมินผลสรุปข้อดี/ข้อเสีย/

ข้อเสนอแนะ โครงสร้างและจัดส่งให้ ส.บก. ตามที่ก าหนด 
            

2 รวบรวม ประมวลผล และสรุปโครงสร้างที่หน่วยงานให้
ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง 

            

3 จัดท าบันทึกเสนอต่อที่คณะท างานปรับปรุงโครงสร้างฯ             
4 น าผลของที่ประชุมคณะท างานปรับปรุงโครงสร้างฯ เสนอขอ

ความเห็นชอบต่อ อ.อ.ป. 
            

5 จัดท าค าสั่งก าหนดหน้าที่ส่วนงานและประกาศใช้โครงสร้าง 
(เฉพาะอ านาจ อ.อ.ป.) 
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

แผนปฏิบัติการปี 2564 

2.  โครงการ/กิจกรรม การสรรหาบุคลากรรองรับงานทีจ่ะมุง่เน้น 
   กลยุทธ์ท่ี 1 บริหารอัตราก าลังคนเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
    หลักการและเหตุผล  การสรรหาเปนกิจกรรมขั้นแรกในการจัดคนเขาท างาน การสรรหาจึงมีความส าคัญตอองคกรอยางย่ิง 
 ซึ่งจะสงผลใหองคกรประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน กระบวนการในการแสวงหาจึงจ าเป็นต้อง 
 วางแผนออกแบบและพัฒนากิจกรรมให้เหมาะสม และสามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนไป 
 ในอนาคตได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป.  ดังน้ัน  อ.อ.ป.  
 จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินการด้านการสรรหาบุคลากรอย่างมีระบบและเป็นขั้นตอน เพื่อให้
 สามารถคัดสรรพนักงานที่มีศักยภาพให้กับองค์กรได้ในอนาคต 
     หน่วยงานหลัก  ฝุายทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารกลาง 
     วัตถุประสงค์  เพื่อให้มีการด าเนินการสรรหาอัตราก าลังรองรับการด าเนินงานและสอดคล้องตามภารกิจของ อ.อ.ป.  
     เป้าหมาย  มีการสรรหาอัตราก าลังที่สอดคล้องกับงานที่ อ.อ.ป. มุ่งเน้น เป็นไปตามแผนอัตราก าลังแต่ละปี ร้อยละ 90 
     ตัวชี้วัด  ร้อยละของบุคลากรที่สรรหาได้ตามแผนอัตราก าลังแต่ละปี 
     รายละเอียดแผนงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ศึกษายุทธศาสตร์ ทิศทางการด าเนินงานของ อ.อ.ป. 
    วิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลัง เพื่อสรรหาอัตราก าลังรองรับ  
    งานที่จะมุ่งเน้น 
2. ก าหนดกลุ่มเปูาหมายที่จะสรรหาจากผลการวิเคราะห์  
    ข้อมูลและจัดท าบันทึกเสนอ อ.อ.ป. เพื่อให้ความเห็นชอบ  
    ให้ด าเนินการจ้าง  
3. น าเรื่องเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อก าหนดคุณวุฒิ  
    คุณสมบัติและ/หรือประสบการณ์ของต าแหน่งตลอดจน  
  รายละเอียดอื่นๆของพนักงานสัญญาจ้าง,พนักงานปฏิบัติการ  
   สัญญาจ้างและคัดสรรผู้สมัครรวมทั้งวิธีการคัดสรร 
4. ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคลากรและ 
   ประกาศผลการสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 
5. สรุปรายงานผลการสรรหาเสนอ อ.อ.ป. เพื่อทราบ  

1ม.ค. – 31ม.ีค.64 
 
 

1ม.ค. – 31ม.ีค.64 
 
 

1เม.ย. – 31ธ.ค.64 
 
 
 

1เม.ย. – 31ธ.ค.64 
 

31 ธ.ค.64 

งบบริหาร     
ส.บก. 

ฝ.ทม.  

   

   

   

 

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

1 
ศึกษายุทธศาสตร์ ทิศทางการด าเนินงานของ อ.อ.ป. 
วิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลัง เพื่อสรรหาอัตราก าลังรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

            

2 
ก าหนดกลุ่มเปูาหมายที่จะสรรหาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
และจัดท าบันทึกเสนอ อ.อ.ป. เพื่อให้ความเห็นชอบให้
ด าเนินการจ้าง  

            

3 

น าเร่ืองเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อก าหนดคุณวุฒิ 
คุณสมบัติและ/หรือประสบการณ์ของต าแหน่งตลอดจน
รายละเอียดอ่ืนๆ ของพนักงานสัญญาจ้าง พนักงานปฏิบัติการ
สัญญาจ้าง และคัดสรรผู้สมัคร รวมทั้งวิธีการคัดสรร 

            

4 
ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคลากร และประกาศผลการ
สรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 

            

5 สรุปรายงานผลการสรรหาเสนอ อ.อ.ป. เพื่อทราบ             
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

แผนปฏิบัติการปี 2564 

3.  โครงการ/กิจกรรม การบริหารพนักงานที่มศีักยภาพสูง  
   กลยุทธ์ท่ี 1 บริหารอัตราก าลังคนเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
     หลักการและเหตุผล  บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ คือ องค์ประกอบที่มีความส าคัญอย่างย่ิงต่อความส าเร็จขององค์กร ทั้งน้ี เพราะ 
   การที่องค์กรหน่ึงๆ จะบรรลุถึงเปาูหมายได้ส าเร็จน้ันจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับวิสัยทศัน์  
   พันธกิจ และเปูาหมายขององค์กร กล่าวคือบุคลากรจะต้องมีความรู้ ทักษะความสามารถ และคุณลักษณะต่างๆ  
   ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน จึงเป็นความส าคัญอย่างย่ิงที่จะต้องท าให้บคุลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ มีศักยภาพ 
   เพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเปูาหมายและยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป จึงได้มีการด าเนินการคัดสรร 
   พนักงานที่มีศักยภาพสูงและส่งเสริมเพิ่มเติมความรู้ให้เต็มศักยภาพพร้อมกับมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความ  
   สามารถ โดยได้จัดท าโครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูงต้ังแต่ปี 2558 เป็นการด าเนินการต่อเน่ือง 
   จากเดิม และได้มีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์มากย่ิงขึ้น      
     หน่วยงานหลัก  ฝุายทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารกลาง 
     วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถพิเศษหรือมีศักยภาพสูงให้พร้อมในการขับเคลื่อนองค์กร 
   อย่างมีประสิทธิภาพ 
     เป้าหมาย  มีการด าเนินการเพื่อสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพสูงสอดคล้องกับเปูาหมายองค์กรตามแผนปฏิบัติการ 
    ร้อยละ 100 และมีการใชป้ระโยชน์ในการพัฒนาองค์กร  
     ตัวชี้วัด  ร้อยละของการด าเนินการตามแผนและจ านวนพนักงานที่มีศกัยภาพสูงที่ได้มีการใช้ประโยชน์ในการ 
   พัฒนาองค์กร      
    รายละเอียดแผนงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ศึกษาหลักเกณฑ์การบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูงที่
ผ่านมา แผนการด าเนินงานวิสัยทศัน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของ   
อ.อ.ป. นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานอ่ืนๆ อาทิ รัฐวิสาหกิจ        
ส่วนราชการ และน าข้อมูลที่ไดศ้ึกษามาปรับปรุงหลักเกณฑ์ ให้
สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานและยทุธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2563 
เพ่ือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

2. จัดท าโครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูงเสนอ อ.อ.ป.ให้
ความเห็นชอบ 

3. คณะกรรมการโครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง ก าหนด
หลักเกณฑ์การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง ประจ าปี 2563 
เสนอ อ.อ.ป. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4. เวียนหลักเกณฑ์ให้ทุกหน่วยงานทราบเพ่ือด าเนินการคัดเลือก
พนักงานที่มีศักยภาพสูงของหน่วยงาน 

5. หน่วยงานรายงานผลการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูงให้ อ.อ.ป. 
ทราบ เพ่ือประกาศในเว็บไซด์ อ.อ.ป.  

6. ประชุมคณะกรรมการโครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูงของหน่วยงานและ
ก าหนดวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง  

7. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูงของ   
อ.อ.ป. ให้ทราบโดยทั่วกัน 

8. จัดท าบันทึกถึงหน่วยงานเพ่ือสอบถามความคิดเห็นต่อการ 
    ด าเนินการตามโครงการการบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
9. บริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูงตามแนวทางที่ก าหนด 
10. ติดตามประเมินผลการพัฒนาเพ่ือรักษามาตรฐานของการ 
     เป็นพนักงานที่มีศักยภาพสูง 

1ม.ค.-28ก.พ.64 
 
 
 
 
 
 

1ม.ค.-31มี.ค.64 
 
 

1มี.ค.-30เม.ย.64 
 

31พ.ค.64 
 

1มิ.ย.-31ก.ค.64 
 

1มิ.ย.-31ก.ค.64 
 
 

31ก.ค.64 
 

1ส.ค.-30ก.ย.64 
 

1ต.ค.-30พ.ย.64 
1พ.ย.-31ธ.ค.64 

 

งบบริหาร 
ส.บก. 

ฝ.ทม. ทุกหน่วยงาน 
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

3. แผนปฏิบัติการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
 

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

แผนการด าเนินงานวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป.  
นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานอ่ืนๆ อาทิ รัฐวิสาหกิจ 
ส่วนราชการ และน าข้อมูลที่ได้ศึกษามาปรับปรุงหลักเกณฑ์ ให้
สอดคล้อง กับแผนการด าเนินงานและยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. เพื่อให้
มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

            

2 จัดท าโครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูงเสนอ อ.อ.ป.
ให้ความเห็นชอบ 

            

3 คณะกรรมการโครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง ก าหนด
หลักเกณฑ์การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง เสนอ อ.อ.ป.  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

            

4 เวียนหลักเกณฑ์ให้ทุกหน่วยงานทราบเพื่อด าเนินการคัดเลือก
พนักงานที่มีศักยภาพสูงของหน่วยงาน 

            

5 หน่วยงานรายงานผลการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูงให้  
อ.อ.ป. ทราบ เพื่อประกาศในเว็บไซด์ อ.อ.ป.  

            

6 ประชุมคณะกรรมการโครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
เพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูงของหน่วยงานและ
ก าหนดวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง  

            

7 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูงของ 
อ.อ.ป. ให้ทราบโดยทั่วกัน             

9 จัดท าบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อสอบถามความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินการตามโครงการการบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูง             

10 บริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูงตามแนวทางที่ก าหนด             
11 ติดตามประเมินผลการพัฒนาเพื่อรักษามาตรฐานของการเป็น

พนักงานที่มีศักยภาพสูง             
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

แผนปฏิบัติการปี 2563 

4.  โครงการ/กิจกรรม การสืบทอดต าแหน่งทางการบริหาร 
   กลยุทธ์ท่ี 1 บริหารอัตราก าลังคนเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
     หลักการและเหตุผล การวางแผนสืบทอดต าแหน่งเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีการเตรียมบุคลากรให้พร้อม 
   ส าหรับต าแหน่งงานที่เป็นต าแหน่งงานหลักหรือมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อให้เกิด 
   ความพร้อมและความต่อเน่ืองในด้านการบริหารจัดการหากต าแหน่งที่ส าคัญดังกล่าวจะเกิดว่างลงใน 
   อนาคตข้างหน้า ซึ่งการวางแผนสืบทอดต าแหน่งจะใหห้ลักประกันในการธ ารงไว้ซึ่งบุคลากรที่มคีุณภาพ 
   ส าหรับภารกิจในอนาคต      
     หน่วยงานหลัก  ฝุายทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารกลาง 
     วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นหลักประกันว่าองค์กรจะมีบุคลากรที่กา้วขึ้นด ารงต าแหน่งทางการบริหารและได้รับการเตรียม 
    ความพร้อมในการด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในการด าเนินงานขององค์กร      

เป้าหมาย  มีการด าเนินการได้ร้อยละ 80 ของแผนปฏบิัติการ 
     ตัวชี้วัด  ร้อยละของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
     รายละเอียดแผนงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ทบทวนและจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง เสนอ อ.อ.ป. 
    ให้ความเห็นชอบ 
2. คณะกรรมการวางแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง ด าเนินการ 
    สรรหาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด  
3. รายงานผลการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่งต่อ อ.อ.ป.  
4. ประกาศรายชื่อผู้สืบทอดต าแหน่ง และแจ้งเวียน 
    ให้หน่วยงานทราบ 

1 - 31ม.ค. 64 
 

1ม.ค. – 30ก.ย.64 
 

1ต.ค. – 31ธ.ค.64 
1ต.ค. – 31ธ.ค.64 

งบบริหาร 
ส.บก. 

ฝ.ทม. ทุกหน่วยงาน 

 
  

4. แผนปฏิบัติการการสืบทอดต าแหน่งทางการบริหาร  
 

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

1 ทบทวนและจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง เสนอ อ.อ.ป. 
ให้ความเห็นชอบ 

            

2 คณะกรรมการวางแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง ด าเนินการ 
สรรหาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด  

            

3 รายงานผลการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่งต่อ อ.อ.ป.              
4 ประกาศรายชื่อผู้สืบทอดต าแหน่ง และแจ้งเวียนให้หน่วยงาน

ทราบ 
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

แผนปฏิบัติการปี 2564 

5.  โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง  
กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรรองรับงานที่จะมุ่งเน้นเพื่อมุ่งสู่ความ ส าเร็จองค์กร 

     หลักการและเหตุผล  การบริหารพนักงานที่มศีักยภาพสูง มีความส าคญัต่อการพัฒนาและสร้างความเจริญเติบโตขององค์กร 
เป็นอย่างมาก หากองค์การมคีนเก่งและสามารถบรหิารจัดการคนเก่งได้ดี จะท าให้ได้เปรียบในการ
แข่งขัน อ.อ.ป. ได้ใหค้วามส าคัญกับบคุลากรที่มศีักยภาพสูง (Talent) เน่ืองจากบุคลากรดังกล่าว ถือ
เป็นทรัพยากรที่มีความพร้อมที่จะสนับสนุนองค์กรในการปฏบิัติงานภารกิจต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีและสนับสนุนเปูาหมายองค์กร อ.อ.ป. จึงส่งเสรมิสนับสนุนให้ความรูค้นเก่งเพิ่มเติม โดย
การพัฒนาและฝึกอบรมให้บคุลากรดังกล่าวตลอดเวลาและต่อเน่ือง เพื่อเป็นการจูงใจและรักษาให้ผู้มี
ศักยภาพสูงคงอยู่กับองค์การ     

     หน่วยงานหลัก  ฝุายทรัพยากรมนุษย์ 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 าป ี
   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  

1 - 31ม.ค.64 
 
 
 

1ม.ค. - 31มี.ค.64 
 
 

 
1มิ.ย. - 31ธ.ค.64 

 
 

31ธ.ค.64 

งบฝึกอบรม 
ส.บก. 

ฝ.ทม. ทุกหน่วยงาน 
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

 

5. 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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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

แผนปฏิบัติการปี 2564 

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

หลักการและเหตุผล การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลเป็น 
สิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างย่ิงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขนั โดยต้องอาศัยความรู้ความสามารถของ
บุคลากร องคค์วามรู้และการบริหารจัดการที่ดี คือปัจจัยส าคญัที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสูค่วาม
เป็นเลิศได้  ดังน้ัน อ.อ.ป. จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงให้มีการพฒันาผู้บริหารให้เป็นระบบและต่อเน่ือง มี
ความพร้อม และสามารถปรบัตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะท าให้ผูท้ี่ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหาร และผู้ที่ก าลังจะก้าวเขา้สู่ต าแหน่งผู้บริหาร ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการบรหิารที่ส าคญัมี
ความพร้อมที่จะน าพาองค์กรให้กา้วไปสู่องค์กรที่มีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ       

หน่วยงานหลัก ฝุายทรัพยากรมนุษย์  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 
   พิจารณาจากประวัติการฝึกอบรมด้านต่างๆ และ 
   น าข้อมูลภารกิจ/ยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. ที่ส าคัญ 
   เร่งด่วนมาร่วมวิเคราะห์จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพ    
   ผู้บริหารของปีถัดไป 

1 - 31ม.ค.64 
 
 

1ก.พ. - 31ธ.ค.64 
 

1ก.พ. - 31ธ.ค.64 
 

1ก.พ. - 31ธ.ค.64 
 

1พ.ย. - 31ธ.ค.64 
 
 
 
 

งบฝึกอบรม 
ส.บก. 

 
 
 
 

ฝ.ทม. ทุกหน่วยงาน 

 

6. 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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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

แผนปฏิบัติการปี 2564 

7.  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 สอดคล้องตามเปูาหมายและยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึง 
ประสงค์มีทัศนคติที่ดีต่อ อ.อ.ป. และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยังเป็นการเตรียมความ 
พร้อมของบุคลากร ให้สามารถรอบรับและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและ 
อนาคตด้วยอ.อ.ป. จึงเห็นสมควรก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใหส้อดคล้องและสนับสนุน 
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. 

     หน่วยงานหลัก  ฝุายทรัพยากรมนุษย์  ส านักบริหารกลาง 
     วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรูค้วามสามารถตามต าแหน่งและสายงาน ส่งเสริมให้บคุลากรมคีวามรู้  
   ความสามารถ สอดคล้องตามเปูาหมายและยุทธศาสตร์ของ 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 

 1ม.ค. - 31ธ.ค.64 
 

1ม.ค. - 31ธ.ค.64 
 

1ม.ค. - 31ธ.ค.64 
 
 

1ต.ค. - 31ธ.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 

1ต.ค. - 31ธ.ค.64 

งบฝึกอบรม 
ส.บก. 

 
 
 
 

ฝ.ทม. ทุกหน่วยงาน 
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

7. 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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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

แผนปฏิบัติการปี 2564 

8. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรรองรับงานที่จะมุ่งเน้นเพื่อมุ่งสู่ความ ส าเร็จองค์กร 

หลักการและเหตุผล  การประเมินบุคลากรด้วยสมรรถนะจะได้ผลการประเมินโดยแสดงให้เห็นถึงระดับของสมรรถนะของ
บุคลากรแต่ละคน และจะเกิดช่องว่าง (Gap) โดยจะต้องมีการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  ซึ่งเป็น 
กรอบหรือแนวทางที่จะชว่ยให้พนักงานของ อ.อ.ป. บรรลถุึงเปูาหมายในสายอาชีพของตน ที่เชื่อมโยง
หรือตอบสนองต่อความต้องการ หรือเปูาหมายในระดับองค์กรและหน่วยงาน เป็นแผนที่จะท าให้พัฒนา
พนักงานไปสู่เปูาหมายตามที่พนักงาน หน่วยงาน และองค์กรต้องการหรือคาดหวังให้เกิดขึ้น แผนพฒันา
บุคลากร จึงเป็นขั้นตอนที่ถูกท าขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการพัฒนาจุดอ่อน 
(Weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของพนักงาน ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น และส่งผลให้องค์กร 
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

     หน่วยงานหลัก  ฝุายทรัพยากรมนุษย์  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  

 1ม.ค.-28ก.พ.64 
 

 
 
 
 
 

1ก.พ.- 31มคี.64 
 

 
 
1เม.ย.- 31ธ.ค.64 
 
 
 

1 - 31ธ.ค.64 
 

 
1ต.ค.- 31ธ.ค. 64 

 
 

1พ.ย.- 31ธ.ค.64 

งบฝึกอบรม 
ส.บก. 

 
 
 
 

ฝ.ทม. ทุกหน่วยงาน 
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

8. 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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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

แผนปฏิบัติการปี 2564 

9.  โครงการ/กิจกรรม  การจัดการฐานข้อมูลบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลเพือ่ส่งเสริม ภารกิจหลักและสนับสนุนภารกิจตามเปูาหมายยุทธศาสตร ์
     หลักการและเหตุผล  ข้อมูลบุคคลเป็นข้อมูลส าคัญในการบริหารทรัพยากรบคุคลของหน่วยงานและองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือ

ในการตัดสินใจ วางแผนด้านการจัดการบคุคลในองค์กรเชิงรกุ และการใช้เพื่อประกอบการจัดท ากลยุทธ์
ที่ส าคัญ ดังน้ัน ข้อมูลบุคคลจึงต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอและมีการจัดการอย่างเป็น
ระบบ พร้อมรองรับความต้องการของผูบ้ริหาร ดังน้ัน จึงต้องมีการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล   
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

     หน่วยงานหลัก  ฝุายทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารกลาง 
     วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและใช้ในการวิเคราะห์  
      ตัดสินใจในการบริหารจัดการบคุคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     เป้าหมาย    ฐานข้อมูลบคุคลเป็นปัจจุบันและน าไปใชใ้นการบริหารจัดการบุคคลได้จริงอย่างน้อย 10 เรื่อง 
     ตัวชี้วัด  ความถูกต้องของฐานข้อมูลและจ านวนเรื่องที่น าข้อมูลไปใช้ได้จริง 
     รายละเอียดแผนงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. จัดท าฐานข้อมูลบคุคลในระบบ Access ใหถู้กต้อง  
    และเป็นปัจจุบัน  
2.น าข้อมูลบุคคลในระบบ Access มาจัดท าในรูปแบบ 
   ชาร์ตโครงสร้าง ให้มีองค์ประกอบคือ ชื่อส านักฝุายส่วน 
   งาน เลขที่อัตราก าลังที่ใช้ อัตราว่าง ชื่อผู้ปฏิบัติงาน 
   ครบถ้วนทุกหน่วยงาน 
3.ปรับปรุงข้อมูลบุคคลในชาร์ตโครงสร้างให้เป็นปัจจุบัน 
   และรายงาน ผอ.สบก. ทุกสิ้นเดือน 
4.แจ้ง ส.วป. เผยแพร่ในเว็บไซด์ อ.อ.ป. เพื่อให้หน่วยงาน 
  ต่างๆ น าข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
   ต่อไป พร้อมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูล 
   เมื่อน าเผยแพร่ในเว็บไซด์ 
5. รวบรวมจ านวนเร่ืองที่น าข้อมูลไปใช้สรุปเสนอ ผอส.บก. 
   ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 

1ม.ค. – 31ธ.ค. 64 
 

1ม.ค. – 31ธ.ค. 64 
 
 
 

1ม.ค. – 31ธ.ค. 64 
 

1ม.ค. – 31ธ.ค. 64 
 
 
 

1ม.ค. – 31ธ.ค. 64 
 

งบบริหาร 
ส.บก. 

ฝ.ทม.  

 
9. แผนปฏิบัติการการจัดการฐานข้อมูลบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

ท่ี แผนปฏิบัติการ มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 
1 

 
จัดท าฐานข้อมูลบุคคลในระบบ Access ให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

            

2 น าข้อมูลบุคคลในระบบ Access มาจัดท าในรูปแบบชาร์ต
โครงสร้าง ให้มีองค์ประกอบคือ ชื่อส านัก ฝุาย สวนงาน เลขที่
อัตราก าลังที่ใช้ อัตราว่าง ชื่อผู้ปฏิบัติงานครบถ้วนทุกหน่วยงาน 

            

3 ปรับปรุงข้อมูลบคุคลในชาร์ตโครงสร้างให้เป็นปัจจุบัน และ
รายงาน ผอ.สบก. ทุกสิ้นเดือน 

            

4 แจ้ง ส.วป. เผยแพร่ในเว็บไซด์ อ.อ.ป. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ     
น าข้อมูลไปใช้ในการบรหิารจัดการด้านบคุลากรต่อไป พร้อมทั้ง
ตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลเมื่อน าเผยแพร่ในเว็บไซด ์

            

5 รวบรวมจ านวนเร่ืองที่น าข้อมูลไปใช้สรุปเสนอ ผอส.บก. ภายใน
สิ้นเดือนธันวาคม 
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

แผนปฏิบัติการปี 2564 

10. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะด้วยสารสนเทศ  
   กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลเพือ่ส่งเสริม ภารกิจหลักและสนับสนุนภารกิจตามเปูาหมายยุทธศาสตร ์

หลักการและเหตุผล  อ.อ.ป. ได้ก าหนดประเภทสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก  สมรรถนะในการบริหาร 
และสมรรถนะในสายงาน  ซึ่งก าหนดระดับความเชี่ยวชาญที่องค์กรคาดหวังไว้ตามแต่ละต าแหน่งที่เหมาะสม  
เพื่อหาช่องว่างระหว่างสมรรถนะที่เป็นจริงกับสมรรถนะที่คาดหวัง (Competency gap) น ามาวางแผนพัฒนา 
ฝึกอบรม และใช้ประกอบกระบวนการบริหารงานบุคคล  โดยก าหนดความรู้และทักษะที่จ าเป็นที่จะส่งเสริมให้
บุคลากรแสดงสมรรถนะที่องค์กรต้องการ รูปแบบวิธีการพัฒนา ระยะเวลา รวมทั้งการมอบหมายงานเพื่อให้มี
โอกาสได้แสดงสมรรถนะที่คาดหวัง  

     หน่วยงานหลัก  ฝุายทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารกลาง 
     วตัถุประสงค์  เพื่อให้การประเมินสมรรถนะของ อ.อ.ป. มีการประเมินด้วยระบบสารสนเทศ มีการประมวลผลที่สะดวกรวดเร็ว 
   และสามารถน าผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลได้  
     เป้าหมาย  ทุกหน่วยงานประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบอยู่ในระดับมาก และมีการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ใน 
   ปี 2564  
     ตัวชีว้ัด  ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบ และมีการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 
     รายละเอียดแผนงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1.ศึกษาปัญหาอุปสรรคของระบบประเมินสมรรถนะ 
   ของปีที่ผ่านมา และด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อ 
   พร้อมใช้กับทุกหน่วยงาน   
2.ก าหนดกกลุ่มเปูาหมายประจ าป ีและจัดท าบันทึกเสนอ 
   ขอความเห็นชอบจาก อ.อ.ป. 
3.น าคู่มือแจ้งให้กลุ่มเปูาหมายศึกษา และก าหนดวัน 
   ประเมินสมรรถนะ 
4.ประเมินผลการใช้งานระบบประเมินฯ และเพื่อน าผล 
   ไปปรับปรุงการใช้ระบบในปีต่อไป 
5.น าผลการประเมินไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนา 
   บุคลากรประจ าปี 

1ม.ค.- 31พ.ค.64 
 
 

1ม.ค.- 31พ.ค.64 
 

1มิ.ย. – 31ต.ค.64 
 

1พ.ย. – 31ธ.ค.64 
 

1พ.ย. – 31ธ.ค.64 

งบบริหาร  
ส.บก. 

ฝ.ทม. ส.บก. 
ส.วป. 

 

10. แผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะด้วยสารสนเทศ 
ท่ี แผนปฏิบัติการ มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 
1 ศึกษาปัญหาอุปสรรคของระบบประเมินสมรรถนะของปีที่

ผ่านมา และด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อพร้อมใช้กับทุก
หน่วยงาน   

            

2 ก าหนดกกลุ่มเปูาหมายประจ าปี และจัดท าบันทึกเสนอขอความ
เห็นชอบจาก อ.อ.ป.             

3 น าคู่มือแจ้งให้กลุ่มเปูาหมายศึกษา และก าหนดวันประเมิน
สมรรถนะ 

            

4 ประเมินผลการใช้งานระบบประเมินฯ และเพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการใช้ระบบในปีต่อไป 

            

5 น าผลการประเมินไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี              

 

 



 

- 23 - 
 

 

 
แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

แผนปฏิบัติการปี 2564 

11.  โครงการ/กิจกรรม การปรับปรงุระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลเพือ่ส่งเสริมภารกิจหลักและสนับสนุนภารกิจตามเปูาหมายยุทธศาสตร ์
     หลักการและเหตุผล การบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการที่ใหค้วามส าคญักับการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชา 
   กับผู้ปฏิบัติงาน ในการผลักดันผลการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเปูาหมายและสอดคล้องกับทิศทางเปูาหมาย  
   ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร โดยเฉพาะต าแหน่งผู้บริหารที่จะต้องมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลงานจาก 
   องค์กร เพื่อด าเนินการให้ส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้  ทั้งน้ี น าตัวชี้วัดผลงานมาใช้เป็นเครื่องมือ 

ก าหนดเปูาหมายการท างานของบุคคลร่วมกัน ซึ่งผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานก ากับ 
ดูแล ให้ค าปรึกษาแกผู่้ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผูป้ฏิบัติงาน และ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลงานที่ก าหนดน้ันๆ เพื่อจะได้ให้สิ่งจูงใจส าหรับการเสริมสร้าง 
แรงจูงใจใหแ้ก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจองค์กร 

     หน่วยงานหลัก  ฝุายทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารกลาง 
     วัตถุประสงค์  เพื่อให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรสู่ระดับล่างที่มคีวามสอดคล้องกับทิศทาง เปูาหมาย ผลสัมฤทธิ์ 
   ต่อภารกิจขององค์กร และมีการติดตามผลการปฏบิัติงานอย่างต่อเน่ือง โดยสามารถน าผลการปฏิบัติงาน 
   จากตัวชี้วัดมาใชป้ระกอบในการบริหารบคุคลได้ 
     เป้าหมาย  ด าเนินการได้ร้อยละ 100 ของแผนปฏบิัติการ และมีการน าผลไปใช้ในการบริหารบุคคล  
     ตัวชี้วัด  ร้อยละของกิจกรรมย่อยที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จ และการน าผลไปใชใ้นการบริหารบุคคล 
     รายละเอียดแผนงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. จัดท าบันทึกให้หน่วยงานจัดท าค าบรรยาย 
   ลักษณะงานและตัวชี้วัดรายบุคคลประจ าปี  
   โดยให้จัดส่งระดับหัวหน้าส่วนขึ้นไปให้ ส.บก.  
   ตรวจสอบ 
2. รวมรวมตรวจสอบค าบรรยายลักษณะงานและ 
   ตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนขึ้นไปให้มคีวาม 
   สอดคล้องกับตัวชี้วัดองค์กร 
3. น าค าบรรยายลักษณะงานและตัวชี้วัดรายบุคคล 
   ของหัวหน้าส่วนขึ้นไป เสนอผู้อ านวยการลงนาม 
   ท าความตกลง 
4. จัดท าบันทึกแจ้งทุกหน่วยงานจัดท าแบบติดตาม 
   ตัวชี้วัดรายบุคคลรายไตรมาส 
5. แจ้งทุกหน่วยงานให้น าผลจากการติดตามตัวชี้วัด 
    รายบุคคลไปประกอบการประเมินความดี 
    ความชอบประจ าป ี

1ม.ค. – 28ก.พ.64 
 
 
 

1ก.พ. - 31ม.ีค.64 
 
 

1มี.ค. – 30เม.ย.64 
 
 

1มี.ค. - 31ธ.ค.64 
 

31ธ.ค.64 
 
 

งบบริหาร 
 ส.บก. 

ฝ.ทม. ทุกหน่วยงาน 
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

11. แผนปฏิบัติการการปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

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

1 จัดท าบันทึกให้หน่วยงานจัดท าค าบรรยายลักษณะงานและ
ตัวชี้วัดรายบุคคลประจ าปี โดยให้จัดส่งระดับหัวหน้าส่วนขึ้น
ไปให้ ส.บก. ตรวจสอบ 

            

2 รวมรวมตรวจสอบค าบรรยายลักษณะงานและตัวชี้วัด
รายบุคคลของหัวหน้าส่วนขึ้นไปให้มีความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดองค์กร 

            

3 น าค าบรรยายลักษณะงานและตัวชี้วัดรายบคุคลของหัวหน้า
ส่วนขึ้นไป เสนอผู้อ านวยการลงนามท าความตกลง 

            

4 จัดท าบันทึกแจ้งทุกหน่วยงานจัดท าแบบติดตามตัวชี้วัด
รายบุคคลรายไตรมาส 

            

5 แจ้งทุกหน่วยงานให้น าผลจากการติดตามตัวชี้วัดรายบุคคล
ไปประกอบการประเมินความดีความชอบประจ าปี 
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

แผนปฏิบัติการปี 2564 

12.  โครงการ/กิจกรรม การจัดการองคค์วามรู้และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู ้
   กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลเพือ่ส่งเสริมภารกิจหลักและสนับสนุนภารกิจตามเปูาหมายยุทธศาสตร ์
     หลักการและเหตุผล อ.อ.ป. ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นทุนทางปญัญาที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

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

     หน่วยงานหลัก  ฝุายทรัพยากรมนุษย์ 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 

1ม.ค. – 31มี.ค.64 
 
 
 

 
1เม.ย. – 31ส.ค.64 

 
 
 
 

 
1ก.ย. – 31ต.ค.64 

 
 

1พ.ย. – 31ธ.ค.64 
 
 

31ธ.ค.64 
 

งบฝึกอบรม 
ส.บก. 

 
 
 
 

ฝ.ทม. ทุกหน่วยงาน 
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

12. 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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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

แผนปฏิบัติการปี 2564 

13.  โครงการ/กิจกรรม      การเสริมสร้างการประเมินคุณธรรม/ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

      หลักการและเหตุผล สืบเน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
   ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้การส่งเสริมการบริหารแผ่นดินที่มีธรรมาภบิาล โดย 
   มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับขององค์กรมีส่วนร่วมก าหนดหลกัคุณธรรมในการท างานบนพื้นฐานคุณภาพ 
   คู่คุณธรรม ด้วยความสุข สรา้งวัฒนธรรมการท างานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม อีกทั้งภายใต้ 
   กรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มคีวามโปร่งใสและเป็นธรรม มีเปูาหมายเพื่อให ้
   องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลเป็นองค์กรทีม่ีคุณธรรมจริยธรรม มีความโปร่งใส  
   และใช้เป็นแนวทางหลักในการด าเนินงานและการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
      หน่วยงานหลัก  ฝุายทรัพยากรมนุษย์  ส านักบริหารกลาง 
      วัตถุประสงค์                ส่งเสริมและเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ให้มีคุณธรรม  
                  โปร่งใส พร้อมทั้งปลูกฝังบุคลากรให้มคีวามแข็งแรงและยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม                 
     เป้าหมาย  มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างน้อย 3 กิจกรรม 
     ตัวชี้วัด   จ านวนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม/ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
     รายละเอียดแผนงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1.จัดท าโครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
   และค่านิยมขององค์กรระยะยาว และระยะสั้น พร้อม 
  ก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินการ  โดยทบทวน/วิเคราะห ์
  แผนการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ 
  ค่านิยมองค์กร และสถานการณ์ที่ท าให้เกิดการทุจริต  
  ความประพฤติมิชอบ รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
  เพื่อประกอบในการพิจารณาหาสาเหตุ และแนวทางแก้ไข 
  ปัญหาเพื่อก าหนดเป็นโครงการ 
2.เสนอ อ.อ.ป. ใหค้วามเห็นชอบโครงการเสริมสรา้งคุณธรรม  
   จริยธรรม จรรยาบรรณ และคา่นิยมขององค์กร 
3.แจ้งเวียนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
  จรรยาบรรณ และคา่นิยมขององค์กรให้ทุกส านักทราบและ 
  ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
4.ด าเนินการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
   จรรยาบรรณ และคา่นิยมขององค์กร 
5.รวบรวมติดตามผลการด าเนินงานของทุกส านัก เสนอ อ.อ.ป. 

1ม.ค. – 28ก.พ.64 
 
 
 
 
 
 
 

1 - 28ก.พ.64 
 

1ก.พ. – 31มี.ค.64 
 
 

1มี.ค. – 31ธ.ค.64 
 

31ธ.ค.64 

งบบริหาร 
ส.บก. 

ฝ.ทม. ทุกหน่วยงาน 
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

 
13. แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างการประเมินคุณธรรม/ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 
ท่ี แผนปฏิบัติการ มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 
1 จัดท าโครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ และคา่นิยมขององค์กรระยะยาว และ
ระยะสั้น พร้อมก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินการ   
โดยทบทวน/วิเคราะห์แผนการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิยมองค์กร และ
สถานการณ์ที่ท าให้เกิดการทุจริตความประพฤติมิชอบ 
รวบรวม/วิเคราะหข์้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบ 
ในการพิจารณาหาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหา
เพื่อก าหนดเป็นโครงการ 

            

2 เสนอ อ.อ.ป. ใหค้วามเห็นชอบโครงการเสริมสรา้ง
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิยมของ
องค์กร 

            

3 แจ้งเวียนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และคา่นิยมขององค์กรให้ทุกส านักทราบ
และด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

            

4 ด าเนินการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และคา่นิยมขององค์กร 

            

5 รวบรวมติดตามผลการด าเนินงานของทุกส านักเสนอ  
อ.อ.ป. 
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

แผนปฏิบัติการปี 2564 

14.  โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร 
กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

      หลักการและเหตุผล ในการท างานเพื่อให้องค์กรบรรลุเปูาหมายน้ัน นอกจากการมีองค์ประกอบส าคัญ เช่น ทรัพยากร, วัตถุดิบ,  
   เคร่ืองมือเคร่ืองจักร, การบริหารจัดการที่ดีแล้ว สิ่งส าคัญมาก คือต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถและมีความ 
   มุ่งมั่นทุ่มเทท างานเพื่อองค์กรปัญหาและอุปสรรคส าคัญ คือ คนในองค์กรมาจากหลากหลายต่างท้องถิ่น  
   ต่างวัฒนธรรม  ดังน้ัน หากคนเหล่านี้ไม่มีแนวทางหรือกรอบให้ปฏิบัติที่ชัดเจนย่อมมีพฤติกรรมที่ต่างกันไป  
   ซึ่งมีผลเสียมากกว่าผลดี การที่จะท าให้องค์กรบรรลุเปูาหมาย นอกจากมีเปูาหมาย แผนงานที่สอดคล้องกันแล้ว  
   การปรับทัศนคติพฤติกรรม นิสัยของคนในองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน ก็จะช่วยให้ภารกิจขององค์กร ส าเร็จ 
   ลุล่วงได้เร็วขึ้น เคร่ืองมือที่ใช้ในการปรับทศันคติ นิสัย พฤติกรรมของคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
   ที่ดีที่สุดคือ การสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรน่ันเอง 
     หน่วยงานหลัก  ฝุายทรัพยากรมนุษย์  ส านักบริหารกลาง 
     วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กรให้บุคลากรสามารถจดจ าและแสดงออกถึงพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ และ 
   ปลูกฝังจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
     เป้าหมาย  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมเพื่อสร้างวฒันธรรมองค์กรภายในปี 2564  
     ตัวชี้วัด  ระยะเวลาในการด าเนินการกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. จัดท าโครงการและแผนปฏิบัติการเสนอให้ อ.อ.ป. 
    เห็นชอบ  
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม 
    องค์กรตามโครงการฯ 
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารกิจกรรม 
4. ประเมินผลความพึงพอใจโครงการฯ 
5. สรุปผลการด าเนินการโครงการฯ เสนอ อ.อ.ป.  
   เพื่อทราบ 

1ม.ค. – 31พ.ค.64 
 

1พ.ค. – 31ส.ค.64 
 

1พ.ค. – 31ส.ค.64 
1ก.ย. – 31ธ.ค.64 
1พ.ย. – 31ธ.ค.64 

งบบริหาร 
ส.บก. 

 

ฝ.ทม. 
 

ทุกหน่วยงาน 
 

 
14. แผนปฏิบัติการการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร 

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

1 จัดท าโครงการและแผนปฏิบัติการเสนอให้ อ.อ.ป. 
เห็นชอบ  

            

2 ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม 
องค์กรตามโครงการฯ 

            

3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารกิจกรรม             
4 ประเมินผลความพึงพอใจโครงการฯ             
5 สรุปผลการด าเนินการโครงการฯ เสนอ อ.อ.ป.  

เพื่อทราบ 
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

แผนปฏิบัติการปี 2564 

15.  โครงการ/กิจกรรม การสื่อสารด้านทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก 
กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

      หลักการและเหตุผล การตรวจสอบเป็นการประเมินผลการกระท าเปรียบเทียบกับสิ่งที่ก าหนดไว้ ผลที่เกิดขึ้นต้องมีหลักฐานเป็นที่ 
   ประจักษ์ อาจเป็นเอกสารหรือข้อมูลตัวเลข ซึ่งอาจคือการตรวจดูว่ามีการท างานหรือปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ 
   เพียงพอหรือไม่ และผลงานที่ได้เป็นไปตามที่ก าหนดหรือไม่ เพียงใด ผลงานน้ันอาจอยู่ในรูปของก าไร ความ 
   พึงพอใจ  ข้อโต้แย้งหรือข้อบกพร่อง ฯลฯ โดยจะเห็นว่าการตรวจสอบเป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิผล ทั้งน้ี ผู้ท า 
   หน้าที่ตรวจสอบการตรวจสอบผู้อื่นต้องมีความรู้มากกว่าผู้ถูกตรวจสอบ กล่าวคือต้องมีความรู้อย่างดีทั้งงาน 
   ตรวจสอบ  โดยงานด้านทรัพยากรมนุษย์ มีบทบาทส าคัญในการพฒันาพนักงานขององค์กร การจะรู้ว่างาน 
   ด้านทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพหรือไม่ ควรที่จะมีผู้ตรวจสอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์  (HR auditor) เพื่อให ้
   งานด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้ังไว้ต่อไป 
     หน่วยงานหลัก  ฝุายทรัพยากรมนุษย์  ส านักบริหารกลาง 
     วัตถุประสงค์  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรมนุษย์ได้มีการสื่อสารและตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ถึงการปฏิบัติงานด้านทรัพยากร  
   มนุษย์ว่าเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอน มีความเข้าใจและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้ังไว ้
     เป้าหมาย  หน่วยงานรับตรวจมีความรูค้วามเข้าใจในข้อมูลที่สื่อสารและมีความพึงพอใจในการใหข้้อมูลต่อ 
   เจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรมนุษย์ในระดับมาก 
     ตัวชี้วัด  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานรับตรวจที่มีต่อเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
     รายละเอียดแผนงาน   

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ศึกษาข้อมูลระเบียบหลักเกณฑ์ด้านทรัพยากรมนุษย์  
    ล าดับความส าคัญเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน 
2. จัดท าโครงการสื่อสารด้านทรัพยากรมนุษย์เชิงรุกเพื่อให้ 
   เจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรมนุษย์ได้เข้าไปสื่อสารและ 
   ตรวจสอบการด าเนินงาน เสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ  
3. ด าเนินการสื่อสารและตรวจสอบหน่วยงานเปูาหมาย 
4. หน่วยงานรับตรวจประเมินความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ด้าน 
    ทรัพยากรมนุษย์ อาทิ ความรู้ความเข้าใจในงานของ 
    เจ้าหน้าที่การสื่อสารมีความชัดเจนเข้าใจง่าย ประโยชน์ 
    ที่ได้รับ 
5. สรุปผลความพึงพอใจ และรายงานผลการสื่อสารและ 
    ตรวจสอบ เสนอ อ.อ.ป. เพื่อทราบ   

1ม.ค.-30เม.ย.64 
 

1ม.ค.-30เม.ย.64 
 
 

1พ.ค. – 31ธ.ค.64 
1พ.ค. – 31ธ.ค.64 

 
 
 

1ต.ค. – 31ธ.ค.64 

งบบริหาร  
ส.บก. 

 

ฝ.ทม. 
 

ทุกหน่วยงาน 
 

 

15. แผนปฏิบัติการการสื่อสารด้านทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก 

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

1 ศึกษาข้อมูลระเบียบหลักเกณฑ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ ล าดับ
ความส าคัญเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน 

            

2 จัดท าโครงการสื่อสารด้านทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรมนุษย์ได้เข้าไปสื่อสารและตรวจสอบ
การด าเนินงาน เสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ  

            

3 ด าเนินการสื่อสารและตรวจสอบหน่วยงานเปูาหมาย             
4 หน่วยงานรับตรวจประเมินความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ด้าน

ทรัพยากรมนุษย์ อาทิ ความรู้ความเข้าใจในงานของเจ้าหน้าที่ 
การสื่อสารมีความชัดเจนเข้าใจง่าย ประโยชน์ที่ได้รับ 

            

5 สรุปผลความพึงพอใจ และรายงานผลการสื่อสารและตรวจสอบ 
เสนอ อ.อ.ป. เพื่อทราบ   
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

แผนปฏิบัติการปี 2564 

16.  โครงการ/กิจกรรม การสร้างความผูกพันและธ ารงรักษาบุคลากร   
กลยุทธ์ท่ี 5 การสร้างความผูกพันและจูงใจบุคลากร 

     หลักการและเหตุผล  ความผูกพันของบคุลากรต่อองค์การ (Employee Engagement) เป็นความผูกพันของพนักงานที่มี
ให้กับองค์กรและงานที่ท าอยู่ ซึ่งพนักงานมีความความต้ังใจและทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มที่ เพ่ือความส าเร็จขององค์กร ซึ่งพนักงานจะมีความพึงพอใจต่อการท างานและมคีวามภาคภูมิใจใน
องค์กรและพฤติกรรมที่พนักงานแสดงออก เช่น การยอมรับในเปูาหมายและแนวทางการด าเนินงานของ
องค์กร ความต้องการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร การสนับสนุนองค์กรและแสดงความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร 
เป็นต้น ได้มีการใช้พฤติกรรมความผูกพัน ของพนักงานเป็นเครื่องพยากรณ์พฤติกรรมของพนักงานใน
องค์กรได้จาก อัตราการเปลี่ยนงาน (Turnover) คือการเข้างานหรือลาออกจากงานของพนักงาน 
พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงมีแนวโน้มที่จะอยู่กับองค์กรนานกว่าและเต็มใจที่จะท างานด้วย
ความต้ังใจ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นตัววัดประสิทธภิาพในการท างานขององค์กรได้อีกด้วย ดังน้ัน จึงได้  
มีการส ารวจความผูกพันของพนักงานเพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการธ ารงรักษาบุคลากร โดยแสวงหาวิธีการ
ต่างๆ ในการผูกใจและเก็บรักษาบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ เป็นผูท้ี่รักงานที่ท าโดยทุ่มเทก าลังกายก าลังใจ
ให้กับหน่วยงานอย่างเต็มความสามารถ มีทีมงานที่มั่นคง และมีทักษะในงานสูงสามารถชว่ยแบ่งเบา
ภาระหน้าที่ให้แก่ผู้บังคับบัญชาได้และองค์กรยังสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่าย ไม่ให้เกิดการติดขัด
หยุดชะงัก สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองส่งผลด้านขวัญก าลังใจของพนักงานรวมทั้งภาพลักษณ์  
ที่ดีขององค์กร 

     หน่วยงานหลัก  ฝุายทรัพยากรมนุษย์  ส านักบริหารกลาง 
     วัตถุประสงค์  เพื่อส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์กรและปัจจัยทีม่ีผลต่อความต้ังใจที่จะลาออกของบุคลากร 
  โดยใช้เป็นแนวทางในการสร้างความผูกพันและธ ารงรักษาบคุลากรขององค์กรไว้ เพื่อเป็นการธ ารงรักษา 
  บุคลากรที่ดีมีคุณภาพใหค้งอยู่กับองค์กรในระดับที่เหมาะสม  
     เป้าหมาย  มีการจัดกิจกรรมเพื่อธ ารงรักษาบคุลากรอย่างน้อย 3 กิจกรรมตอ่ปี และมีบคุลากรลาออกน้อยกว่าปีทีผ่่านมา 
     ตัวชี้วัด  จ านวนการจัดกิจกรรมธ ารงรักษาบคุลากร และจ านวนบุคลากรที่ลาออกต่อปีเทียบกับปีที่ผ่านมา 
     รายละเอียดแผนงาน   

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ศึกษาข้อมูล ยุทธศาสตร์  และผลการส ารวจ 
   ความผูกพันของปีที่ผา่นมาและมาจัดท า 
   โครงการธ ารงรักษาบคุลากรให้สอดคล้องกับ 
   ผลการส ารวจ 
2. จัดท าแผนการธ ารงรักษาบุคลากร เสนอ  
    อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วย  
    แผนระยะยาว 5 ปี และแผนระยะสั้น 1 ปี 
3. แจ้งหน่วยงาน เพื่อทราบและด าเนินการในส่วน 
    ที่เก่ียวข้อง 
4. ด าเนินการตามแผนธ ารงรักษาบุคลากร 
5. ติดตามผลและรายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ 
6. ด าเนินการส ารวจความผูกพันของบุคลากร 
   ประจ าปี  
7. สรุปผลการส ารวจพร้อมข้อเสนอแนะรายงาน  
   อ.อ.ป. 

1 - 31ม.ค.64 
 
 
 

1ก.พ. - 31ม.ีค.64 
 
 

31มี.ค.64 
 

1เม.ย. – 31ธ.ค.64 
1เม.ย. – 31ธ.ค.64 
1ต.ค. – 31ธ.ค.64 

 
31 ธ.ค.64 

 

งบบริหาร  
ส.บก. 

 

ฝ.ทม. 
 

ทุกหน่วยงาน 
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

16. แผนปฏิบัติการการสร้างความผูกพันและธ ารงรักษาบุคลากร   
 

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

1 
ศึกษาข้อมูล ยุทธศาสตร์ และผลการส ารวจความผูกพัน
ของปีที่ผ่านมา และมาจัดท าโครงการธ ารงรักษาบุคลากร
ให้สอดคล้องกับผลการส ารวจ 

            

2 
จัดท าแผนการธ ารงรักษาบุคลากร เสนอ อ.อ.ป. ใหค้วาม
เห็นชอบ ประกอบด้วย  แผนระยะยาว 5 ปี  และ 
แผนระยะสั้น 1 ปี 

            

3 แจ้งหน่วยงาน เพื่อทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง             

4 ด าเนินการตามแผนธ ารงรักษาบุคลากร             

5 ติดตามผลและรายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ             

6 ด าเนินการส ารวจความผูกพันของบคุลากรประจ าปี              

7 สรุปผลการส ารวจพร้อมข้อเสนอแนะรายงาน อ.อ.ป.             
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

แผนปฏิบัติการปี 2564 

17. โครงการ/กิจกรรม การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขในการท างาน 
กลยุทธ์ท่ี 5 การสร้างความผูกพันและจูงใจบุคลากร 

     หลักการและเหตุผล การดูแลทรัพยากรบคุคลในองค์กรน้ันได้ให้ความส าคญัในการบริหารทรัพยากรบคุคล เพื่อให้สามารถ 
   ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนบรรลุเปาูหมายขององค์กรเป็นหลัก แต่ในการบรหิาร 
   ทรัพยากรบุคคลที่ดี องค์กรต้องให้ความส าคญัด้านการเขา้ถึงพนักงานในเรื่องความสุขพื้นฐานทั้ง  

8 ประการด้วย เมื่อพนักงานในองค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสขุ ก็จะส่งผลให้องค์กร 
ได้ผลงานตามเปูาหมาย ขณะเดียวกันพนักงานในองค์กรก็ท างานอย่างมีความสขุด้วย 

     หน่วยงานหลัก  ฝุายทรัพยากรมนุษย์  ส านักบริหารกลาง 
     วัตถุประสงค์  เพื่อให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรปฏิบัติงานได้อย่างมีความสขุ 
     เป้าหมาย  มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสขุในการท างานของบคุลากรอย่างน้อย 3 กิจกรรม  
   และผลส ารวจความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก 
      ตัวชี้วัด     จ านวนกิจกรรมส่งเสริมความสุขในการท างานของบุคลากร และระดับความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม 
     รายละเอียดแผนงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ทบทวนข้อมูลด้านนโยบาย (Happy workplace) 
    1.1 ศึกษาท าความเขา้ใจ แนวคิด วัตถุประสงค์   
          ขอบเขตของ (Happy workplace) 
    1.2 ศึกษาข้อมูล ประเด็นยุทธศาสตร ์ นโยบาย 
          ของ อ.อ.ป. โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ  
          (Happy workplace) 
    1.3 ศึกษาผลการด าเนินงานที่ผ่านมาที ่
          เกี่ยวข้อง (Happy workplace) 
    1.4 น าผลการส ารวจความพึงพอใจและผลการ 
          ส ารวจความผูกพัน มาประกอบการวิเคราะห ์
          จัดท าแผนการด าเนินงาน (Happy  
          workplace) 
2. จัดท าแผนการด าเนินงาน (Happy workplace) 
   ประกอบด้วย แผนระยะยาว 5 ปี และแผนระยะสั้น 
   1 ปี และเสนอแผนให้ผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบ 
   และแจ้งเวียนหน่วยงานเพื่อทราบและด าเนินการ 
4. ด าเนินการตามกิจกรรมย่อย 
5. ส ารวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมฯ 
6. สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนด าเนินงานรายปี    
    เสนอผู้อ านวยการเพื่อโปรดทราบ 

1ม.ค.-ก.พ.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1มี.ค. – 31พ.ค.64 

 
 

1มิ.ย.– 31ธ.ค.64 
1มิ.ย.– 31ธ.ค.64 

31ธ.ค.64 

งบบริหาร 
ส.บก. 

ฝ.ทม. ทุกหน่วยงาน 
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

17.แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขในการท างาน 
 

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

1 เตรียมงาน โดยหน่วยงาน ที่รับผิดชอบด้าน
นโยบาย  (Happy workplace) 
1.1 ศึกษาท าความเข้าใจ แนวคิด วัตถุประสงค์   
     ขอบเขตของ (Happy workplace) 
1.2 ศึกษาข้อมูล ประเด็นยุทธศาสตร ์ นโยบาย 
     ของ อ.อ.ป. โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับ  
     (Happy workplace) 
1.3 ศึกษารวบรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
     ที่เกี่ยวข้องกัน (Happy workplace) 
1.4 น าผลการส ารวจความพึงพอใจและผลการ 
     ส ารวจความผูกพัน มาประกอบการวิเคราะห์ 
  จัดท าแผนการด าเนินงาน (Happy workplace) 

            

2 จัดท าแผนการด าเนินงาน (Happy workplace) 
ประกอบด้วย แผนระยะยาว 5 ป ีและแผนระยะ 
สั้น 1 ปี และเสนอแผนให้ผู้อ านวยการให้ความ
เห็นชอบและแจ้งเวียนหน่วยงานเพื่อทราบและ
ด าเนินการ 

            

3 ด าเนินการตามกิจกรรมย่อย             
4 ส ารวจความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรม             
5 สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนด าเนินงานรายปี  

เสนอผู้อ านวยการเพื่อโปรดทราบ 
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

แผนปฏิบัติการปี 2564 

18.  โครงการ/กิจกรรม  การเสริมสร้างและยกระดับความพึงพอใจของบุคลากร 
กลยุทธ์ท่ี 5 การสร้างความผูกพันและจูงใจบุคลากร 

     หลักการและเหตุผล  ส านักบริหารกลาง (ฝุายทรัพยากรมนุษย์) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินการด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจการขององค์การอุตสาหกรรมปาุไม้ ปัจจัยส าคัญต่อ
การปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์ คือ การมีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
ดังน้ัน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารทรพัยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
ส.บก. จึงได้ส ารวจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อ อ.อ.ป. ประจ าปีงบประมาณ 2563 เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการองค์กร 

     หน่วยงานหลัก  ฝุายทรัพยากรมนุษย์  ส านักบริหารกลาง 
     วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและปัจจัยทีส่่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบตัิงานต่อ อ.อ.ป. และน าผล 
  การส ารวจและข้อเสนอแนะที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์มาใหด้ียิง่ขึ้น 

          เป้าหมาย มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับผลส ารวจความพึงพอใจอย่างน้อย 2 กิจกรรม และมีผลส ารวจความ    
พึงพอใจสูงกว่าปีที่ผา่นมา 

     ตัวชี้วัด    จ านวนกิจกรรมที่จัดสอดคล้องกับผลการส ารวจความพึงพอใจ และผลส ารวจความพึงพอใจ 
  เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
     รายละเอียดแผนงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ศึกษาผลการส ารวจความพึงพอใจฯ ของปีทีผ่่านมา  
    และน ามาจัดท าโครงการให้สอดคล้องกับผลการส ารวจ    
    เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.อ.ป.  
2. ด าเนินการตามโครงการ และสรุปผลการด าเนินการ      
    ตามโครงการรายงาน อ.อ.ป. เพื่อทราบ 
3. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของ อ.อ.ป. 
    วิเคราะห์จุดอ่อน/จุดแข็ง วิธแีก้ไข และเปรียบเทียบ 
    ผลการวิเคราะห์กับปีที่ผา่น 
4. สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของ อ.อ.ป. 
    เสนอ อ.อ.ป. เพื่อทราบ และน าผลการส ารวจไป 
    ด าเนินการในปีต่อไป 

1ม.ค. – 31ม.ีค.64 
 
 

1เม.ย. – 31ส.ค.64 
 

1ก.ย. – 31พ.ย.64 
 
 

31ธ.ค.64 
 

งบบริหาร 
ส.บก. 

ฝ.ทม. ทุกหน่วยงาน 

 

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

1 ศึกษาผลการส ารวจความพึงพอใจฯ ของปทีี่ผ่านมา และน ามา
จัดท าโครงการให้สอดคล้องกับผลการส ารวจ เสนอขอความ
เห็นชอบจาก อ.อ.ป. 

            

2 ด าเนินการตามโครงการ และสรุปผลการด าเนินการ ตาม
โครงการรายงาน อ.อ.ป. เพื่อทราบ 

            

3 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของ อ.อ.ป. 
วิเคราะห์จุดอ่อน/จุดแข็ง วิธีแก้ไข และเปรียบเทียบ 
ผลการวิเคราะห์กับปีที่ผ่าน 

            

4 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของ อ.อ.ป. 
เสนอ อ.อ.ป. เพื่อทราบ และน าผลการส ารวจไปด าเนินการในปี
ต่อไป 
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

แผนปฏิบัติการปี 2564 

19. โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
กลยุทธ์ท่ี 5 การสร้างความผูกพันและจูงใจบุคลากร 

    หลักการและเหตุผล การท างานในองค์กร ผูป้ฏิบัติงานทุกหน้าที่ย่อมมีความประสงค์ที่จะพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้า
   ในสายอาชีพของตน หน่วยงานจึงต้องมีการบริหารจัดการความก้าวหน้าสายอาชีพใหช้ัดเจน เพื่อให้  
      ผู้ปฏิบัติงานสามารถวางแผนการท างานและก้าวหน้าไปในสายอาชีพของตนได้อย่างมั่นคง มีความมั่นใจ 
   ในการปฏิบัติงาน สายงานเกิดการถา่ยทอด เรียนรู้และพัฒนาในสายงาน ท าให้เกิดประสิทธภิาพในการ 
   บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อีกทางหนึ่ง 
     หน่วยงานหลัก  ฝุายทรัพยากรมนุษย์  ส านักบริหารกลาง 
     วัตถุประสงค์  เพื่อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและพฒันาตนเองเพื่อความก้าวหน้าสายอาชีพของตน 
     เป้าหมาย  บุคลากรกลุ่มเปาูหมายได้รับการแต่งต้ังอย่างน้อย 1 คน 
     ตัวชี้วัด  จ านวนบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มเปูาหมายได้รับการแต่งต้ัง 
     รายละเอียดแผนงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ส ารวจกลุ่มเปาูหมายที่จะท าการพัฒนา เพื่อ 
    ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

1ม.ค.- 30เม.ย.64 งบบริหาร 
ส.บก. 

ฝ.ทม. ทุกหน่วยงาน 

2. ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้กับผูป้ฏิบัติงาน 
    ที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย 

1มี.ค. – 30ม.ิย.64 

3. พัฒนาผู้ปฏิบัติงานที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย 1มี.ค. – 31ธ.ค.64  
4. น าเสนอรายชื่อผู้ได้รับการพัฒนาที่มคีุณสมบัติ 
    เป็นไปตามที่ อ.อ.ป. ก าหนดเพื่อให้ อ.อ.ป.  
    พิจารณาแต่งต้ัง 

1ก.ย. – 31ธ.ค.64 

5. สรุปจ านวนผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังรายงาน อ.อ.ป.  
   เพื่อทราบ และใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ 
   ด้านบุคลากรต่อไป 

1ก.ย. - 31ธ.ค.64 
 

 
19. แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

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

1 
ส ารวจกลุ่มเปาูหมายที่จะท าการพัฒนาเพื่อความกา้วหน้า
ในสายอาชีพ 

            

2 
ก าหนดแนวทางการพฒันาให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เป็น   
กลุ่มเปูาหมาย 

            

3 พัฒนาผู้ปฏิบัติงานที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย             

4 
น าเสนอรายชื่อผู้ได้รับการพัฒนาที่มคีุณสมบัติเป็นไป 
ตามที่ อ.อ.ป. ก าหนดเพื่อให้ อ.อ.ป. พิจารณาแต่งต้ัง 

            

5 
สรุปจ านวนผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังรายงาน อ.อ.ป. เพื่อทราบ 
และใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการด้านบุคลากรต่อไป 
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

แผนปฏิบัติการปี 2564 

20. โครงการ/กิจกรรม  การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
กลยุทธ์ท่ี 5 การสร้างความผูกพันและจูงใจบุคลากร 

     หลักการและเหตุผล ตามแผนแม่บทด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการท างานแห่งชาติ ฉบบัที่ 2 พ.ศ.2560–2564 
   ได้ก าหนดกรอบและทิศทางการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ เพื่อสร้างความตระหนักและจิตส านึกในเร่ืองความ 
   ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในทุกภาคส่วน และเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงปูองกัน รวมทั้งเกิดความร่วมมือในทุก 
   ภาคส่วนในการผลักดันให้งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   โดยปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการและเอกชน ได้ก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยขึ้นใช้ในองค์กร เพื่อเสริม 
   สร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สิน และแสดงออกถึงความห่วงใยที่องค์กรมีต่อคนท างาน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้ 
   คนท างานมีขวัญก าลังใจที่ดี และเป็นองค์กรที่สนับสนุนให้คนท างานมีความปลอดภัยในการท างานในฐานะหน่วยงาน 
   ของรัฐ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาความปลอดภัยฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ อย่างมี 
   ประสิทธิภาพ โดยได้ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านความปลอดภัยฯ ข้างต้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ 
   ปลอดภัยในการท างาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเร่ิมต้นจากการพิจารณาทบทวนระบบการจัดการอาชีวอนามัย 
   และความปลอดภัยที่มีอยู่ เพื่อให้ทราบสถานภาพปัจจุบันขององคก์ร และก าหนดนโยบายพร้อมทั้งมอบหมายให้ 
   หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการตามนโยบายด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับลักษณะการด าเนินงานขององค์กร 
     หน่วยงานหลัก  ฝุายทรัพยากรมนุษย์  ส านักบริหารกลาง 
     วัตถุประสงค์  เพื่อให้การด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมเป็นไปตามระเบียบ และกฎหมาย 
   ที่เก่ียวข้อง และเสริมสร้างมาตรฐานการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ 
   ท างาน เพื่อให้ผูป้ฏิบัติงานด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานได้อย่างมี 
   ประสิทธิภาพ      
     เป้าหมาย  มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และ 
   สภาพแวดล้อมในการท างานอย่างน้อย 7 กิจกรรม  
     ตัวชี้วัด  จ านวนกิจกรรมที่เสริมสร้างมาตรฐานการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และ 
   สภาพแวดล้อมในการท างาน 
     รายละเอียดแผนงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ศึกษายุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
    และสภาพแวดล้อมในการท างานแห่งชาติ และ 
    กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยฯ  
    ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม นโยบายด้านความปลอดภัย 
    ของกระทรวงเจ้าสังกัด และยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. 
2. น าเสนอแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 
    สภาพแวดล้อมในการท างาน ระยะยาว และแผนฯ 
    ประจ าปี  ต่อ อ.อ.ป. เพื่อขอความเห็นชอบ  
3. เวียนแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 
    สภาพแวดล้อมในการท างาน ระยะยาว และแผนฯ 
    ประจ าปี ให้ทุกหน่วยงานในส านักงานกลางทราบ  
    และด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
4. ด าเนินการตามแผนพัฒนาด้านความปลอดภัย  
    อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานประจ าปี 
5. สรุปผลการด าเนินการตามแผนความปลอดภัย  
   อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
   ประจ าปี ของส านักงานกลาง เสนอ อ.อ.ป.   

1ม.ค. – ก.พ.64 
 
 
 
 

31มี.ค.64 
 
 

31มี.ค.64 
 
 
 

1เม.ย.- 31ธ.ค.64 
 

31ธ.ค.64 
 

งบบริหาร 
ส.บก. 

ฝ.ทม. 
 

หน่วยงาน 
ในส านักงาน

กลาง 
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20. แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

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

1 ศึกษายุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานแห่งชาติ และกฎหมาย ระเบียบ
ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยฯ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
นโยบายด้านความปลอดภัยของกระทรวงเจ้าสังกัด และ
ยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. 

            

2 น าเสนอแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน ระยะยาว และแผนฯประจ าปี  ต่อ อ.อ.ป. เพื่อ
ขอความเห็นชอบ 

            

3 เวียนแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน ระยะยาว และแผนฯประจ าปี ให้ทุกหน่วยงาน
ในส านักงานกลางทราบ และด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

            

4 ด าเนินการตามแผนพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปี 

            

5 สรุปผลการด าเนินการตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปี ของส านักงาน
กลาง เสนอ อ.อ.ป.   
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
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แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

 
 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ       
ฝุายทรัพยากรมนุษย์ เป็นหน่วยงานระดับฝุายในส านักบริหารกลาง มีหน้าที่รับผิดชอบวิเคราะห์วางแผนการด าเนินงาน

ด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. และยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์วางแผนการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ จัดรูปแบบ ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อ.อ.ป  วางแผนการพัฒนาและก าหนดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ของ อ.อ.ป. พัฒนาเครื่องมือเพื่อสรรหา/คัดเลือก บรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย เลื่อน
ระดับชั้น และค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ อ.อ.ป.  ศึกษา/วิเคราะห์ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงและก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ของ อ.อ.ป.   
ประกอบด้วยส่วนงาน ดังน้ี 

1. ส่วนพัฒนาระบบงานและทรัพยากรมนุษย์  มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์และระบบงาน วิเคราะห์วางแผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของ 
อ.อ.ป. และยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและอัตราก าลังขององค์กร 
จัดแบ่งและก าหนดหน้าที่ส่วนงาน การก าหนดต าแหน่ง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ จัดรูปแบบปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ให้เป็นมาตรฐาน  ด าเนินงานตามระบบการ
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร หัวข้อการบริหารทรัพยากรบุคคล  ควบคุมกลั่นกรองการวาง
แผนการพัฒนาและก าหนดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดท าโครงการฝึกอบรม/จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงานทั้ง
ภายในและภายนอก  การสนับสนุนทุนการศึกษา สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ของ อ.อ.ป.  ส่งเสริมองค์กร
แห่งการเรียนรู้   

1.1 งานพัฒนาระบบงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับการจัดท าแผนการด าเนินงานด้านทรัพยากร
มนุษย์ให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. และยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ การจัดรูปแบบ ปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ให้เป็นมาตรฐาน  ด าเนินงานตามระบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร หัวข้อการบริหารทรัพยากรบุคคล ด าเนินการด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และระบบงาน การวิเคราะห์/ประเมิน/
ปรับปรุงการจัดโครงสร้างหน่วยงาน จัดแบ่งและก าหนดหน้าที่ส่วนงาน ก าหนดต าแหน่ง ก าหนดกรอบอัตราก าลัง  จัดท าบัญชี
ควบคุมกรอบอัตราก าลัง  

1.2 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการวางแผนการพัฒนาระบบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และก าหนดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสนับสนุนทุนการศึกษา  สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์ความรู้ของ อ.อ.ป.  ส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ การพิจารณาจัดการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงานของ อ.อ.ป. และการประเมินผล
โครงการฝึกอบรม/จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการจัดท าทะเบียนผู้ผ่านการฝึกอบรม  

2. ส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์  มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานด้านการพัฒนาเครื่องมือเพื่อสรรหา/คัดเลือก 
บรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย เลื่อนระดับชั้น และการให้พ้นจากต าแหน่ง/หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินการเกี่ยวกับสรรหาผู้อ านวยการ
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์  และค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ อ.อ.ป. จัดท า/ปรับปรุง/เก็บรักษาทะเบียนประวัติและการจัดท าบัตรประจ าตัวผู้ปฏิบัติงาน และ
การพัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลบุคลากรของ อ.อ.ป.  การพิจารณาความดีความชอบ เงินตอบแทนความชอบ/เงินชดเชย การ
เกษียณอายุทั้งตามก าหนดและก่อนก าหนด และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้ปฏิบัติงาน  ควบคุมกลั่นกรอง 
ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงและก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับ
สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ของ อ.อ.ป. งานด้านสวัสดิการต่างๆ ของผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านการกระท าที่มีการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม  
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2.1 งานสรรหา/บรรจุ/แต่งต้ัง  มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาเครื่องมือเพื่อสรรหา/คัดเลือก บรรจุ 
แต่งต้ัง โอน ย้าย เลื่อนระดับชั้น และการให้พ้นจากต าแหน่ง/หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน และด าเนินการเกี่ยวกับสรรหาผู้อ านวยการ
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ อ.อ.ป.  ด าเนินการเก่ียวกับการพิจารณาความดีความชอบ เงินตอบแทนความชอบ/เงินชดเชย การ
เกษียณอายุ ทั้งตามก าหนดและก่อนก าหนด  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2.2 งานทะเบียนประวัติ  มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการจัดท า/ปรับปรุง/เก็บรักษาทะเบียนประวัติและการ
จัดท าบัตรประจ าตัวผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลบุคลากรของ อ.อ.ป.  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน  

2.3 งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์  มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย ข้อบั งคับ 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ  เพื่อปรับปรุงและก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับงานด้านสวัสดิการต่างๆ ของ อ.อ.ป. 
ควบคุมดูแลบ้านสวัสดิการ (เรวดี)  การให้ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของผู้ปฏิบัติงาน การจัดงานเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป.  
การชมเชยผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินการงานด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อลดความขัดแย้งอันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝุาย
บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  ด้านเกี่ยวกับคนพิการ  ด้านการกระท า
ที่มีการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม ด้านการส ารวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน  

โครงสร้างหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรอบอัตราก าลังฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  

ฝ่าย / ส่วน / งาน 
ต าแหน่ง / ระดับ 

หัวหน้าฝุาย  
(ระดับ 7-8) 

หัวหน้าส่วน 
(ระดับ 6-7) 

หัวหน้างาน 
(ระดับ 5-6) 

พนักงาน 
(ระดับ 4-5) 

พนักงาน 
(ระดับ 1-4) 

ฝุายทรัพยากรมนุษย์ 1     
   1. ส่วนพัฒนาระบบงานและทรัพยากรมนุษย์  1    
        1.1 งานพัฒนาระบบงาน   1 1 1 
        1.2 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   1 1 1 
    2. ส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์  1    
        2.1 งานสรรหา/บรรจุ/แต่งต้ัง   1 1 1 
        2.2 งานทะเบียนประวัติ   1 1 1 
        2.3 งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์   1 2 2 

รวมกรอบอัตราก าลังทั้งหมด 20 อัตรา 1 2 5 6 6 
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บุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  มีจ านวน 13 คน ดังนี้ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ระดับ 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
งาน 
(ปี) 

อายุ 
งาน ฝ.
ทม.(ปี) 

คุณวุฒิ 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

1 นางเนาวรัตน์ เติมบุญ หัวหน้าฝุาย 8 39ปี9เดอืน 17ปี7เดือน 17ปี7เดือน ป.ตรี (นิติศาสตร์) 

  ส่วนพัฒนาระบบงานและทรัพยากรมนุษย ์

2 น.ส.ชัญญญ์าณ์ สวัสดิดลวัฒน์ หัวหน้าส่วน 7 41ปี4เดอืน 18ปี 18ปี ป.ตรี (วิชาเอกการจัดการทั่วไป  
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 

      งานพัฒนาระบบงาน 

3 นางดาราวรรณ นันทรุจ ิ หัวหน้างาน 6 50ปี10เดอืน 23ปี5เดือน 12ปี9เดอืน ป.ตรี (บริหารงานบุคคล) 

4 นายขจรเกียรติ อาจหาญ พนักงาน 3 28ปี 1ปี7เดือน 1ปี7เดือน ป.ตรี (รัฐประศาสนศาสตร)์ 

      งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

5 น.ส.กุลิสรา รูปพรมราช หัวหน้างาน 6 40ปี9เดอืน 9ปี6เดือน 9ปี6เดือน ป.ตรี (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โปรแกรมวิชาการ
บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนษุย์)) 

6 น.ส.ขวัญฤทัย วรรณโชติ พนักงาน 3 36ปี3เดอืน 3ปี11เดือน 3ปี11เดือน ป.ตรี (รัฐประศาสนศาสตร)์ 

  ส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย ์

7 นางกลัยกร มีศิริภัทร หัวหน้าส่วน 7 43ปี2เดอืน 20ปี4เดือน 14ปี10เดอืน ป.ตรี (การจัดการทั่วไป) 

      งานสรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง 

8 น.ส.จรรยารัตน์ ใจเสงี่ยม หัวหน้างาน 6 32ปี9เดอืน 9ปี 9ปี ป.ตรี (รัฐประศาสนศาสตร)์ 

9 น.ส.ผณินทร บุญปั๋นดิ พนักงาน 4 29ปี1เดอืน 5ปี2เดือน 5ปี2เดือน ป.ตรี (บริหารธุรกิจ) 

      งานทะเบียนประวัต ิ

10 น.ส.สร้อยสุดา เฉยสอาด หัวหน้างาน 6 40ปี10เดอืน 9ปี 9ปี ป.ตรี (วิชาเอกการจัดการทั่วไป 
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 

11 นายพัฒนศักด์ิ ทัพเมือง พสจ. 0 27ปี2เดอืน 1ปี 1ปี ป.ตรี (การจัดการ) 

      งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 

12 นายสิรวิชญ์ โพธิ์อินทร์ พนักงาน 5 31ปี11เดือน 5ปี2เดือน 5ปี2เดือน ป.ตรี (นิติศาสตร์) 

13 น.ส.กิติรดา ตันจันตา พสจ. 0 30ปี8เดือน 7เดือน 7เดือน ป.ตรี (นิติศาสตร์) 
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งบประมาณรายจา่ยป ี2564  

รายการ 
ปี 2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
1. เงินเดือนและค่าจ้าง      

1.1        เงินเดือน 956,760 956,760 956,760 956,760 3,827,040 
1.2    ค่าจ้าง 45,000 450,000 450,000 450,000 180,000 

2. ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอ่ืน 
     2.1 เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 85,193 85,193 85,193 85,193 340,770 

2.2 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 5,536 5,536 5,536 5,536 22,143 
2.3 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน 73,807 73,807 73,807 73,807 295,227 

                    2.3.1 พนักงานปัจจุบัน 73,807 73,807 73,807 73,807 295,227 
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ      

3.1 ค่าใช้จ่ายทุนการการศึกษา – นปท. 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 
3.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม - นปท. 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 
3.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท. 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 
3.4 ค่าเช่าที่พัก อบรม - นปท. 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 
3.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - นปท. 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 
3.6 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม - นปท. 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 
3.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอ่ืน - นปท. 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 5,000,000 

4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ      
4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม - ตปท. 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 
4.2 ค่าพาหนะ - อบรม - ตปท. 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 
4.3 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - ตปท. 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 
4.4 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอ่ืน - ตปท. 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 

5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก      
5.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอ่ืน - ภายนอก 12,500 12,500 12,500 12,500 50,000 

6. ค่าใช้จ่ายในการประชุม      
6.1 ค่าเบี้ยประชุม 156,000 156,000 156,000 156,000 624,000 
6.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 

7. เงินบ ารุงสวัสดิภาพ      
7.1 เงินช่วยเหลือบุตร 1,350 1,350 1,350 1,350 5,400 
7.2 ค่าบ ารุงการศึกษา  8,700  8,700 17,400 
7.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 187,200 187,200 187,200 187,200 748,800 

8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ      
8.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท. 6,400 6,400 6,400 6,400 25,600 
8.2 ค่าเช่าที่พัก - นปท. 10,750 10,750 10,750 10,750 43,000 
8.3 ค่าพาหนะ - นปท. 7,250 7,250 7,250 7,250 29,000 
8.4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - นปท. 2,500 2,500 2,500 2,500 10,000 
8.5 ค่าใช้จ่ายเดินทางอ่ืน - นปท. 2,500 2,500 2,500 2,500 10,000 

7. ค่าใช้จ่ายส านักงาน      
7.1 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง 2,300 2,300 2,300 2,300 9,200 
7.2 ค่าโทรศัพท ์ 3,000 3,000 3,000 3,000 12,000 

8. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ      
8.1 ค่าซ่อมแซม 8,000 8,000 8,000 8,000 32,000 
8.2 ค่าดูแลและบ ารุงรักษา 3,000 3,000 3,000 3,000 12,000 
8.3 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 
8.4 ค่าถ่ายเอกสาร 14,600 14,600 14,600 14,600 58,400 
8.5 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 
8.6 เงินช่วยราชการและการกุศล 50,000 50,000  100,000 200,000 
8.7 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 

9. ค่ารับรองและพิธีการ 60,700 60,700 60,700 60,700 242,800 

รวมทั้งสิ้น 3,469,345 3,478,045 3,419,345 3,528,045 13,894,780 



 

- 44 - 
 

 

 
แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564 

 

 


	bf5f2b07dd521fb8041f7f0e70c684a6d279b94ceecbd3af09b918b57400f8ad.pdf
	bf5f2b07dd521fb8041f7f0e70c684a6d279b94ceecbd3af09b918b57400f8ad.pdf
	bf5f2b07dd521fb8041f7f0e70c684a6d279b94ceecbd3af09b918b57400f8ad.pdf

