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บทที่ 1 

บทน า 
 
      องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (อ.อ.ป.) เดิมเป็นส่วนงานในสังกัดกรมปุาไม้ โดยได้จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี     

1 มกราคม 2490 มีภารกิจหลักด้านการท าไม้ ซึ่งในเวลาต่อมารัฐบาลมีนโยบายจะท าปุาไม้สักให้มากยิ่งขึ้น และ
ยก อ.อ.ป. เป็นนิติบุคคล จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง อ.อ.ป. เป็นรัฐวิสาหกิจขึ้นตรงกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 โดยพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง อ.อ.ป. พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2517, พ.ศ. 2533, พ.ศ. 2542, พ.ศ. 2546, พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2559 ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง อ.อ.ป. 
(ฉบับท่ี 5) วันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ให้โอน อ.อ.ป. ไปเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง มี 6 ประการ ดังนี้ คือ 

      1. อ านวยบริการแก่รัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรมปุาไม้   
      2. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ อ.อ.ป.  เช่น  เกี่ยวกับการท าไม้และเก็บหาของปุา แปรรูปไม้ ท าไม้อัด 

อบไม้ อัดน้ ายาไม้ กล่ันไม้ และประดิษฐ์ หรือผลิตวัตถุหรือส่ิงของจากไม้ และของปุา และธุรกิจท่ีต่อเนื่อ ง
คล้ายคลึงกัน รวมท้ังอุตสาหกรรมอื่นใดท่ีเกี่ยวด้วยไม้หรือของปุา  
       3. ปลูกสร้างสวนปุา คุ้มครองรักษาปุาไม้ และบูรณะปุาไม้เพื่อประโยชน์แก่การปุาไม้ไม่ว่าจะเป็น
การด าเนินการเองหรือเป็นการด าเนินการเพื่อช่วยเหลือรัฐ  
       4. วิจัย ค้นคว้า และทดลองเกี่ยวกับผลิตผล และผลิตภัณฑ์ในด้านอุตสาหกรรมปุาไม้  
       5. ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การปลูกฝังทัศนคติ และความส านึกในการคุ้มครอง
ดูแลรักษาบูรณะ และพัฒนาทรัพยากรปุาไม้ รวมท้ังการจัดหาท่ีพัก การอ านวยความสะดวก หรือการให้บริการ
ในกิจการท่ีเกี่ยวกับการทัศนาจรหรือกิจการอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่การด าเนินการดังกล่าว  
      6. ด าเนินธุรกิจหรือกิจการอื่นท่ีเกี่ยวเนื่อง หรือเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป.  
 

      ท้ังนี้ องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าท่ีความรับผิดชอบ และโครงสร้าง
หน่วยงาน ดังนี้ 
 
1.1 วิสัยทัศน์ อ.อ.ป. (FIO’s Vision) 

 “เป็นผูน้ าจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูก ในปี 2565” 

       โดยนิยามของวิสัยทัศน์ใหม่มีดังนี้ 
        1. “เป็นผู้น า” หมายถึง การเป็นองค์กรท่ีมีศักยภาพ สามารถเป็นต้นแบบ  และมีความพร้อมใน
การส่งเสริมให้กับหน่วยงานอื่น 
       2. “จัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” หมายถึง การน าการบริหารจัดการสวนปุาปลูกให้
สามารถเป็นสวนปุาท่ีตอบสนอง ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ตามมาตรฐานการจัดการปุาไม้อย่าง
ยั่งยืนของ อ.อ.ป. และมาตรฐานสากล รวมถงึการพัฒนางานวิจัยด้านการปลูก และอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องจาก
สวนปุาปลูกตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง การอนุรักษ์ภูมิปัญญาในอาชีพการทาสวนปุาปลูกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากสวนปุาปลูกให้องค์กรมีความมั่นคงทางทรัพยากร ทางระบบการบริหารจัดการผลผลิตและทางการเงิน 
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       3. “เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูก” หมายถึง การบริหารจัดการอุตสาหกรรมไม้จาก 
ปุาปลูกท้ังของ อ.อ.ป. และของประเทศท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากล  ต้ังแต่
กระบวนการส่งวัตถุดิบจากสวนปุาสู่โรงงานอุตสาหกรรมไม้ ขั้นตอนการผลิตท่ีลดการสูญเสีย การออกแบบการ
ผลิตท่ีนานวัตกรรมใหม่มาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
ท้ังภายในและต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนเป็นอาชีพใหม่ของประเทศ 
      4. “ในปี 2565” หมายถึง การวางเปูาหมายขององค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีวางไว้ให้เห็นเป็น
รูปธรรม ในปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาท่ีก าหนดในยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากร ธรรมชาติ
ของรัฐบาลไทย 
 
1.2 พันธกิจ อ.อ.ป. (FIO’s Missions) 
       1. พัฒนาท่ีดินสวนปุาให้เป็นสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนใช้ประโยชน์พื้นท่ีปุาเศรษฐกิจตาม
ศักยภาพสวนปุา 
       2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจพัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างครบวงจร 
       3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้ 
       4. วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ 
       5. ปรับโครงสร้างทางการเงินท้ังระบบ พัฒนาสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรให้เกิด
ประโยชน์ตามศักยภาพ สร้างก าไรพอเล้ียงองค์กร ไม่เป็นภาระต่อรัฐ 
       6. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนปุาเป็นฐาน 
       7. สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทยและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีเปูาหมาย 
       8. พัฒนาธุรกิจบริการและพัฒนาธุรกิจท่องเท่ียวอย่างครบวงจร 
 
1.3 อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ อ.อ.ป. 

      อ.อ.ป.  เป็นรัฐวิสากิจประเภท เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน และบริการ 
และด าเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล ด้านการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ธรรมชาติ ตามพระ
ราชกฤษฎีกาจัดต้ัง อ.อ.ป. มาตรา 7 ก าหนดให้ อ.อ.ป. มีอ านาจหน้าท่ีเพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการ
จัดต้ัง ดังนี้  

      1. ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองท่ีดินและทรัพย์สินอื่นๆ มีสิทธิต่างๆ ในการ สร้าง ซื้อ ขาย เช่า  
ให้ เ ช่ า ให้ เ ช่ าซื้ อ  ยื ม  ให้ ยื ม  จัดหา จ าหน่ าย  แ ลก เป ล่ียน  โอน  และรับโอน  ด้วยประการใ ดๆ  
ซึ่งท่ีดิน ทรัพย์สินอื่นๆ หรือสิทธิทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร  

      2. ค้าผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมปุาไม้ท้ังภายในและภายนอก ราชอาณาจักร  
      3. ส่ังเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งเครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องจักร  

ท่ีใช้ในการอุตสาหกรรมปุาไม้  
      4. เป็นนายหน้าและตัวแทนค้าต่าง ในการค้าผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมปุาไม้ 

เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักรท่ีใช้ในการอุตสาหกรรมปุาไม้  
      5. กู้ยืมเงิน แต่ถ้าเป็นจ านวนเกินกว่าคราวละห้าสิบล้านบาท ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรีก่อน 
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      6. ต้ังและรับเป็นสาขา ตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง หรือนายหน้า ในกิจการต่างๆ ของเอกชน 
หรือนิติบุคคลใดๆ ท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักรท้ังนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป.  

      7. ร่วมการงานหรือสมทบกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป. รวมท้ังการเข้าเป็นหุ้นส่วน 
หรือถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลใดๆ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีก่อน 

 
1.4 การแบ่งกลุ่มธุรกิจ  
       ปัจจุบัน อ.อ.ป. ได้ก าหนดแผนงานกิจกรรมในการดาเนินธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
       1) ธุรกิจป่าไม้ ประกอบด้วย 
           การผลิตไม้จากสวนปุาเศรษฐกิจ อ.อ.ป. นับเป็นผู้ผลิตไม้สวนปุารายใหญ่ท่ีสุดของประเทศ 
โดยมีพื้นท่ีปุาเศรษฐกิจมากกว่า 1.107 ล้านไร่ มีการจ าแนกสวนปุาตามลักษณะของเงินลงทุน และ
วัตถุประสงค์ของการส่งมอบพื้นท่ีจากรัฐออกเป็น 6 แผนงาน โดยมีชนิดไม้หลักอยู่ 3 ชนิด คือ ไม้สัก ไม้ยูคา
ลิปตัส และไม้ยางพารา  นอกจากนั้นเป็นไม้กระยาเลยชนิดต่าง ๆ เช่น พะยูง ประดู่ ตะเคียนทอง แดง เป็นต้น 
           อ.อ.ป. ผลิตไม้ออกสู่ตลาดจ านวนมากในแต่ละปี แต่ผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค ท าให้ยังต้องน าไม้เข้าจากต่างประเทศด้วย เพื่อให้ปริมาณไม้เศรษฐกิจเพียงพอต่อความต้องการ ภาครัฐ
จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ภาคเอกชนประชาชนปลูกปุาเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน และเป็นผู้ผลิตไม้ซุงสักสวนปุาเพื่อการใช้
สอยภายในประเทศมากท่ีสุด โดยสวนปุาภาคเอกชนจะเป็นผู้ผลิตรองลงมา โดยได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้ดา
เนินการส่งไม้สักไปยังต่างประเทศเพียงหน่วยงานเดียว นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม
เกษตรกร/ชุมชนในการปลูกปุาเศรษฐกิจ รวบรวมข้อมูลการปลูกปุาของเกษตรกร และข้อมูลทางการตลาด 
           ส าหรับไม้ยูคาลิปตัส อ.อ.ป. ก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ แต่ยังไม่มีการแข่งขันในตลาดอย่างจริงจัง 
เนื่องจากปริมาณผลผลิตรวมยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ผลผลิตไม้ยูคาลิปตัสของ อ.อ.ป. จะมีปริมาณลดลง
จากในอดีต เนื่องจากมีการคัดเลือกพื้นท่ีท่ีมีความสมบูรณ์ไปปลูกยางพารา แต่ปัจจุบัน อ.อ.ป. ได้ลดพื้นท่ีการ
ปลูกยางพาราลง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ท่ีจะลดพื้นท่ีปลูกยางพาราของประเทศ เพื่อลดกาลัง
ผลิตผลผลิตยางพารากระตุ้นราคายางพาราให้สูงขึ้น 
           การผลิตน้ ายางพารา อ.อ.ป. มีพื้นท่ีสวนปุาไม้ยางพาราจ านวนมากและมีอายุมากขึ้น ท าให้มี
ผลผลิตน้ ายางเริ่มลดลง อีกท้ังรัฐมีนโยบายลดพื้นท่ีปลูกยางพารา ทาให้อนาคตการผลิตน้ ายางพาราลดลง และ 
อ.อ.ป. ต้องยุติบทบาทด้านการท าสวนปุายางพารา โดยจะปรับเปล่ียนสวนปุายางพาราเป็นสวนปุาไม้เศรษฐกิจ
อื่นๆ ท้ังระยะยาวและระยะส้ัน 
           นอกจากนี้ อ.อ.ป. ยังมีรายได้จากการจาหน่ายไม้ยางพาราท่ีมีอายุครบ 25 ปีแล้วจะต้องท าไม้
ยางพาราออกเพื่อปลูกใหม่ เนื่องจากยางพาราท่ีมีอายุเกิน 25 ปี จะไม่มีหน้ากรีดยางและให้น้ ายางท่ีลดลงการ
ผลิตไม้จากปุาธรรมชาติเป็นการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐท่ีเกี่ยวกับการท าไม้ปุานอกโครงการในพื้นท่ีเปิด
ใช้ประโยชน์ของส่วนราชการ เช่น การก่อสร้างเข่ือนอ่างเก็บน้ า การสร้างถนน การเดินสายไฟฟูาแรงสูง รายได้
ท่ีเกิดขึ้นจะมีความไม่แน่นอน และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
      2) ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ อ.อ.ป. ด าเนินธุรกิจการแปรรูปไม้ ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องเรือน
ครุภัณฑ์ บริการอบ ไม้แปรรูป อัดน้ายาไม้ และไสไม้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการอ านวยบริการแก่รัฐ
และประชาชนในอุตสาหกรรมปุาไม้ โดยมีการจัดต้ังโรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ในกรุงเทพฯ  และโรงเล่ือย              
ในต่างจังหวัดรวม 5 แห่ง ท้ังนี้การแข่งขันในอุตสาหกรรมไม้ค่อนข้างสูง เนื่องจากมีการนาเข้าไม้จาก
ต่างประเทศท่ีเป็นไม้เนื้ออ่อน และราคาถูกเข้ามาแข่งขัน 
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       3) ธุรกิจบริการ อ.อ.ป. ด าเนินธุรกิจบริการท่ีต่อเนื่องจากกิจกรรมสวนปุา และการปุาไม้ ได้แก่ 
การให้บริการด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การบริการปลูกและเป็นท่ีปรึกษาในการปลูกปุาเศรษฐกิจ การ
รับรองการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน 
       นอกจากนี้ยังมีธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ธุรกิจท่ีเกิดขึ้นใหม่เพื่อหารายได้ระยะส้ันและระยะยาว เช่น ธุรกิจ
จ าหน่ายไม้แปรรูป ธุรกิจปุ๋ยหมักจากมูลช้างของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ าหน่ายกล้าไม้ 
พัฒนาสินทรัพย์ จ าหน่ายถ่าน เป็นต้น 
 
1.5 ค่านิยม  

F-I-O ผู้น าการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ 
 F - Foundation of forestry  
      รากฐานป่าไม้ คือ เป็นองค์กรหลักในการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ 
 I  - Innovation & Digital Technology  
       นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล คือ แสวงหาวิธีการใหม่ๆ พัฒนางาน เพื่อให้เกิด 
            กระบวนการใหม่ 
 O - Obligation & Ownership 
      พันธะผูกพัน  คือ มีความรักความผูกพัน และรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร 
 
1.6  โครงสร้างการบริหารงาน 

 อ.อ.ป. มีผู้อ านวยการเป็นผู้บริหารสูงสุด และแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน ออกเป็น 13 หน่วยงาน 
(ข้อมูลโครงสร้าง ณ วันท่ี 9 ตุลาคม 2563)  ดังนี้ 

 

 

 

 
 
 
  

      

 

 

 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการของ อ.อ.ป. 

ส านักตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ 

 
1. องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ภาค 
    เหนือบน 
2. องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ภาค 
   เหนือล่าง 
3. องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ภาค 
    กลาง 
 
 
 

 

 
1. องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ภาค 
    ตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ภาคใต้ 
3. สถาบันคชบาลแห่งชาติ 
    ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 

คณะอนุกรรมการฯ 

สายธุรกิจ 1 สายธุรกิจ 2 

1. ส านักบริหารกลาง 
2. ส านักบัญชีและการเงิน 
3. ส านักกฎหมาย 
4. ส านักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ 
5. ส านักวิจัยพัฒนาการจัดการปุาไม้ 
    เศรษฐกิจอย่างย่ังยืน 
6. ส านักธุรกิจการตลาด 
 

สายบริหาร 
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บทที่ 2 

นโยบายและกรอบการด าเนินการ 
 

 อ.อ.ป. ได้น้อมน าพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา  
วชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10  ท่ีทรงมีพระราชปณิธาน อันแน่วแน่ในการทรงงาน เพื่อจะ
สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และแนวพระราชด าริต่าง ๆ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานและยึดถือ รวมไปถึงแผนและ
นโยบายของชาติในทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 
 - “องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ ในฐานะท่ีมีหน้าท่ีท าไม้โดยตรงควรจะได้ช่วยเหลือรัฐในการปลูกสร้าง
สวนปุาอีกแรงหนึ่ง” 
 - “เจ้าหน้าท่ีปุาไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็พากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน 
และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” 
 พระราชด ารัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันท่ี 20 
ธันวาคม 2525 
 - “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ า ฉันจะเป็นปาุ ปุาท่ีถวายความจงรักภักดีต่อน้ า พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ า 
ฉันจะสร้างปาุ” 
 
2.1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานส าหรับการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ซึ่งทุกหน่วยงานได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดท าแผนต่างๆ 
โดยมีหลักการส าคัญ คือ หลักพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ควบคู่ไปกับการ       
มีความรู้และคุณธรรม 
 "เง่ือนไขความรู้"  ประกอบด้วย  ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะน าความรู ้เหล่านั ้นมาพิจารณาให้เชื ่อมโยงกัน  เพื ่อประกอบการวางแผน  และความ
ระมัดระวัง ในขั้นปฏิบัติ 
 "เง่ือนไขคุณธรรม"  ประกอบด้วย  ความตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน         
มีความเพียร และใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 
2.2 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ซึ่งเป็นท่ีมาของการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ของรัฐบาล (พล
เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมาชนตรี) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศ
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พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ความมั่นคง   
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  4) การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมทางสังคม  5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 โดยยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเปูาหมายการ
พัฒนาท่ีส าคัญ เพื่อน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม 
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ        
ใช้พื้นท่ีเป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืน
เพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง ประเด็นท่ีส าคัญ ได้แก่ 
  1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
  3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
  4. พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง 
      ท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
  5. พัฒนาความมั่นคง น้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
  6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
 
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 แผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 เป็นแผนหลักระยะ 5 ปี ท่ีเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนของหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับ โดยในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้ยึดคนเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนา เพื่อให้บรรลุเปูาหมายอนาคตของประเทศไทยปี 2579 ภายใต้วิสัยทัศน์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ซึ่งยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เปูาหมายท่ี 1 พัฒนาและ
ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นท่ีปาุไม้เพื่อการอนุรักษ์ ปุาเศรษฐกิจ และปาุชายเลน ลดการสูญเสียความ
หลายหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และจัดท่ีดินท ากินให้ผู้ยากไร้โดยให้สิทธิร่วม โดยมี
โครงการส่งเสริมการปลูกปุาไม้เศรษฐกิจมีค่ าระยะยาว โดยมีส าระส าคัญ คือ ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจระยะยาว พัฒนาการปลูกสร้างสวนปุาและระบบการจัดการสวนปุาอย่างยั่งยืน และพัฒนา
อุตสาหกรรมไม้มีค่า ตลอดท้ังห่วงโซ่การผลิต โดยรัฐมีบทบาทในการสนับสนุนและก าหนดแรงจูงใจ ก าหนดเขต
พื้นท่ีท่ีเหมาะสมและมีศักยภาพเชิงภูมินิเวศ พัฒนาตลาดกลางค้าไม้ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การขนส่งไม้ 
สนับสนุนกลไกทางการเงิน อาทิ พันธบัตรปุาไม้ ธนาคารต้นไม้ หรือ กองทุนส่งเสริมการปลูกปุา และสนับสนุน
การศึกษาวิจัย ท้ังด้านการพัฒนาคุณภาพสายพันธุ์ และการพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากไม้ รื้อฟื้น
การใช้ประโยชน์จากไม้ในงานด้านอนุรักษ์ การสร้างบา้นเรือน วัด และสถานท่ีส าคัญ และผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
ท่ีเป็นศิลปะประจ าชาติ โครงการมีเปูาหมายท่ีจะเพิ่มพื้นท่ีปุาเศรษฐกิจให้ได้ร้อยละ 15 ของพื้นท่ีประเทศ โดย
มีพื้นท่ีอนุรักษ์ ร้อยละ 25 
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2.4 เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
 SDGs เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกภายหลังปี 2558 ท่ีองค์การสหประชาชาติ (Unites Nations 
: UN) ก าหนดขึ้น ประกอบด้วย 17 เปูาหมาย ส าหรับการพัฒนาท่ีแบ่งเป็นมิติ (Dimensions) ในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม ให้มีความเช่ือมโยงกัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยมีการด าเนินงาน ท่ีสอดรับกับ SDGs     
มาโดยตลอด และ SDGs เป็นแผนหนึ่งท่ีใช้ในการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
ด้วย เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างสังคมท่ีเป็นสุขลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม ขจัดปัญหาความยากจน ส่งเสริม
การเป็นเศรษฐกิจสีเขียว และมีการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 โดยเป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุติธรรม และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผลรับผิดรับชอบและครอบคลุมในทุกระดับ ลดการทุจริตในต าแหน่ง
หน้าท่ีและการรับสินบนทุกรูปแบบ พัฒนาสถาบันท่ีมีประสิทธิผล มีความรับผิดรับชอบและโปร่งใสในทุกระดับ 
สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจท่ีมีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วมและมีความเป็นตัว
แทนท่ีดี ในทุกระดับการตัดสินใจ ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศก าลังพัฒนาใน
สถาบันโลกาภิบาล  สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีการปกปูองเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
โดยเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ 
 
 2.5 ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
 ประเทศไทย 4.0 เป็นแนวคิดการเสริมสร้างศักยภาพและสร้างโอกาสในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย
ด้านนวัตกรรมและจากการสร้างความเข้มแข็งจากภายในและปรับเปล่ียนวิธีการแนวคิด “ท ามากได้น้อย” เป็น 
“ท าน้อยได้มาก” เพื่อยกระดับประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดัก 3 ประการ คือ  1) กับดักรายได้ปานกลาง  
2) กับดักความเหล่ือมล้ า และ 3) กับดักความไม่สมดุล  

โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดแนวทางการปฏิรูประบบราชการ เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ส าหรับ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยต้องได้รับการปรับเปล่ียนกระบวนการทางความคิด (Mindset) ให้
ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพิ่มทักษะ สมรรถนะท่ีจ าเป็นและ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง (Change Leader) 
เพื่อสร้างคุณค่า (Public Value) และประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 

 
2.6 แผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE) 
 แผน DE เป็นแนวทางการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ICT การค้าขายผ่านระบบดิจิทัลและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึง ICT การพัฒนาบุคลากรด้าน  ICT และ
การจัดการและเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยยุทธศาสตร์ที่ 4  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จะมุ่งเน้น
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐท้ังส่วนกลางและส่วน
ภมูิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ 
พื้นท่ี และภาษาน าไปสู่การหลอมรวมการท างานของภาครัฐเหมือนเป็นองค์กรเดียว นอกจากนี้รัฐบาลดิจิทัลใน
อนาคตจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การบริหาร
บ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐ และ ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาก าลังคนให้พร้อม
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคนวัยท างานทุกสาขาอาชีพ ท้ังบุคลากร
ภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีความสามารถการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบ
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อาชีพ และการพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อน าไปสู่การสร้างและจ้างงานท่ีมีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมท่ีใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับ 
 
2.7 ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
2.8 แผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. 

แผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2561-2565 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
    เป้าประสงค์  

 - มีบทบาทและทิศทางการด าเนินงานชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 - สามารถด าเนินงานตามบทบาทและทิศทางท่ีก าหนดได้อย่างครบถ้วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
เป้าประสงค์  
- มีแผนการลงทุนท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจระยะ 5 ปี 
- โครงการลงทุนมีแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมครบถ้วนทุกโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 
เป้าประสงค์ 
- มีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งในระยะกลางและระยะยาว 
- ประสบผลส าเร็จในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน 
- มีกลไกในการสนับสนุนทางการเงินแก่รัฐวิสาหกิจในการด าเนินการตามบทบาทได้อย่างเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ประเทศไทย 4.0 และแผน DE 

เป้าประสงค์  
- จัดท าฐานข้อมูลความรู้ พร้อมท้ังเปิดเผยสู่สาธารณชน (Open Data) เช่น ข้อมูลการพัฒนา 
  ปุาเศรษฐกิจ เป็นต้น 
- น านวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมาใช้โดยมีการประเมิน และรายงานผล 
  ตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
เป้าประสงค์  
- ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ การจัดการข้อร้องเรียน รวมท้ังน าระบบการประเมิน 
  คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &  
  Transparency Assessment : ITA) มาใช้ 
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสมรรถนะสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
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2.9 แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 - 2566 
อ.อ.ป. ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ อ.อ.ป. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 

2562-2566  แบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเข้าสู่องค์กรดิจิทัลปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในทุกด้านให้สามารถสอดรับกับการท างานของ อ.อ.ป. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีสามารถใช้งานได้ทุกท่ี   
ท่ีสามารถเช่ือมต่อเข้ากับระบบของ อ.อ.ป. ได้โดยโครงสร้างพื้นฐานจะต้องสามารถสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
ในอนาคต 

กลยุทธ์ที่ 2 ขับเคล่ือนธุรกิจของ อ.อ.ป.  ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาระบบงานและระบบฐานข้อมูล   
ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมปุาไม้ให้สามารถบริหารจัดการได้ในภาพรวมต้ังแต่ระดับปฏิบัติการ
จนถึงระดับบริหารระดับสูง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและด าเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ มีความแม่นย าในการ
ท าอุตสาหกรรมปุาไม้ 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการบริหารองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลพัฒนาระบบงานส านักงาน 
(Back Office) และระบบบริหารจัดการสนับสนุนผู้บริหารเพื่อยกระดับการท างานของ อ.อ.ป. ให้มีความ
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ลดการใช้กระดาษ (LessPaper) ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลยกระดับความสามารถของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีน ามาใช้ และสามารถบริหารจัดการได้อย่าง
เหมาะสมกับธุรกิจของ อ.อ.ป. 
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บทที่ 3 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
 
3.1  โครงสร้างก าลังคน 

1) บุคลากรแยกตามหน่วยงานสนับสนุนและหนว่ยงานผลิต 
        หน่วยงานของ อ.อ.ป. ประกอบด้วย 13 หน่วยงาน 
แบ่งเป็นหน่วยงานของหน่วยงานสนับสนุนมี 7 หน่วยงาน 
บุคลากร 197 คน และหน่วยงานผลิตมี 6 หน่วยงาน บุคลากร 
1,111 คน บุคลากรคิดเป็นสัดส่วน 15.06 : 84.94 เมื่อ
เปรียบเทียบแล้ว หน่วยงานสายสนับสนุนมีมากถึง 7 หน่วยงาน 
แต่มีบุคลากรเพียงแค่ร้อยละ 14.86 จากจ านวนบุคลากร
ท้ังหมดในองค์กร ท าให้ปริมาณต าแหน่งงานท่ีอยู่ในระดับบริหาร        
มีจ านวนมากกว่าหน่วยงานผลิต จึงควรมีการวิเคราะห์ทบทวน

หน้าท่ีความรับผิดชอบและความเหมาะสมของต าแหน่งในหน่วยงานสนับสนุน โดยอาจวิเคราะห์ว่าในแต่ละ
หน่วยงานสนับสนุนมีการก าหนดต าแหน่งไว้เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและปริมาณงานหรือไม่ เพื่อลด
ขั้นตอนการบังคับบัญชาและองค์กรสามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัว 

2)  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท  
       อ.อ.ป. มีจ านวนบุคลากรทั้งส้ิน 1,308 คน โดยจ านวน
บุคลากรส่วนใหญ่เป็นพนักงาน  จ านวน 813 คน และพนักงาน
ปฏิบัติการ มีจ านวน 495 คน คิดเป็นสัดส่วน 62.16 : 37.84 
จากการวิเคราะห์พบว่าจ านวนพนักงานปฏิบัติการมีจ านวน
น้อยกว่าจ านวนพนักงาน เนื่องจากปัจจุบันในบางหน้าท่ีท่ี
สามารถจ้างในลักษณะจ้างเหมาได้ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรได้เป็นอย่างดี  

3) จ านวนบุคลากรแบ่งตามระดับต าแหน่ง  
         จากการวิเคราะห์พบว่าบุคลากรในกลุ่มต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับต้น (หัวหน้างาน ระดับ 6) มีจ านวนมากถึง 224 คน  ซึ่ง
เป็นต าแหน่งท่ีรับผิดชอบงานและใกล้ชิดระดับพนักงานมาก
ท่ีสุด และเป็นต าแหน่งท่ีสามารถรู้ความเป็นไปของปัญหาท่ีจะ
เกิดขึ้นในงาน จึงเป็นต าแหน่งท่ีต้องมีการพัฒนาสายงานมาก
ท่ีสุด เพื่อให้เติบโตเป็นผู้บริหารระดับกลางท่ีสามารถบริหารงาน
ได้อย่างช านาญ และสามารถวางแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4) จ านวนบุคลากรแยกตามช่วงอายุ  
 

ช่วงอายุ Generation จ านวน (คน) 
56 - 60 ปี Gen B 105 
41 - 55 ปี Gen X 623 
23 - 40 ปี Gen Y 579 

ต่ ากว่า 23 ปี Gen Z 1 
 

"Gen-B" (Generation B) หรือ Baby Boomers คนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2489-2507. 
"Gen-X" (Generation X) คนที่เกิดช่วงป ีพ.ศ. 2508-2522 
"Gen-Y" (Generation Y) คนที่เกิดช่วงป ีพ.ศ. 2523-2540 
"Gen-Z" (Generation Z) คนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน 

 พนักงานส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Gen X  มีอายุอยู่ในช่วงประมาณระหว่าง 41 - 55 ปี  คิดเป็นร้อยละ 47.63  
รองลงมาคือ  กลุ่ม Gen Y  คิดเป็นร้อยละ 44.27  กลุ่ม Gen B คิดเป็นร้อยละ 8.03  และกลุ่ม Gen Z คิดเป็นร้อย
ละ 0.08  ดังนั้น องค์กรควรให้ความส าคัญกับกลุ่ม Gen X  เนื่องจากเป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ และมีการจัดท าแผนเพื่อรองรับกลุ่ม Gen Y ท่ีมีลักษณะชอบงานด้านเทคโนโลยี ไม่ค่อยมี
ความอดทน เพื่อให้สามารถท างานร่วมกับกลุ่ม Gen X  ได้อย่างดี และท่ีส าคัญควรมีการพัฒนาบุคลากรทดแทน
พนักงานท่ีมีอายุงานใกล้เกษียณท่ีอยู่ในช่วงอายุ 56 - 60 ปี เพื่อมิให้กระทบต่อการด าเนินงานของ อ.อ.ป.  
เนื่องจากการเติบโตของพนักงานรุ่นหนึ่งๆ มีไม่ทันกับการเติบโตตามระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

 5) จ านวนบุคลากรจ าแนกตามระดับการศึกษาและช่วงอายุ 
 

คุณวุฒิ 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ต่ ากว่า ปวช. 469 35.86 
ปวช. 36 2.75 
ปวส. 83 6.35 

อนุปริญญา 8 0.61 
ปริญญาตรี 630 48.17 
ปริญญาโท 81 6.19 
ปริญญาเอก 1 0.08 

 

จะเห็นได้ว่ าบุคลากรส่วนใหญ่           
มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี     
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ  48 .17 รอ งลงมา คื อ          
จบการศึกษาระดับต่ ากว่า ปวช. คิดเป็นร้อยละ 35.86 ถัดไปคือจบระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 6.35, ระดับ
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 6.19, ระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 2.75, ระดับอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 0.61 และ
ระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.08  พบว่าจากจ านวนพนักงานท้ังหมดในองค์กร 1,308 คน เกินครึ่งหนึ่งของ
พนักงานจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีจ านวน 711 คน  ซึ่งถ้าพิจารณาจากช่วงอายุ Gen X 
(41 - 55 ปี) และ Gen Y (23 – 40 ปี) ท่ีเป็นก าลังส าคัญท่ีปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ กล่าวคือ        
ช่วงอายุ 25 - 49 ปี จบการศึกษาระดับระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมท้ังส้ิน 400 คน ซึ่งเป็นช่วงอายุ       
ท่ีสามารถพัฒนาให้เป็นผู้มีศักยภาพสูงได้ จึงต้องมีการสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้กับคนกลุ่มนี้ เพื่อให้คงอยู่กับ
องค์กรและบริหารจัดการให้สามารถท างานได้ส าเร็จตามท่ีองค์กรได้ต้ังเปูาหมายท่ีวางไว้ได้ 
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  6) อัตราส่วนบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี  
        จากจ านวนบุคลากรท้ังหมดในองค์กร 1,308 คน มีผู้มีคุณวุฒิ
ปริญญาตรี จ านวน 630 คน คิดเป็นร้อยละ 48.17 โดยจ านวนของผู้ท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาตรี ท้ังหมดมีสาขาวนศาสตร์ /ท่ีเกี่ยวข้อง 331 คน 
รองลงมาคือสาขาบัญชี 106 คน สาขาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 65 คน 
สาขาสารสนเทศ 29 คน สาขาอื่นๆ 23 คน สาขาท่องเท่ียว/นิเทศ 20 คน 
สาขากฎหมาย 16 คน สาขาการตลาด 13 คน สาขารัฐศาสตร์/ท่ีเกี่ยวข้อง 
13 คน สาขาสัตวแพทย์ 9 คน และสาขาเศรษฐศาสตร์ 5 คน ซึ่งสัดส่วน

ของผู้ท่ีจบสาขาวนศาสตร์/ท่ีเกี่ยวข้อง มีอัตราส่วนค่อนข้างสูงจึงสอดคล้องกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับปุาไม้     
ท่ีเป็นภารกิจหลัก ท้ังนี้ ท าให้มีบุคลากรท่ีสามารถขับเคล่ือนภารกิจขององค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีต้ังไว้ได้ โดยสาขา
ท่องเท่ียว/นิเทศ การตลาด สารสนเทศ และกฎหมาย ควรมีการวางแผนอัตราก าลังเพื่อสรรหาบุคลากรและบริหาร
จัดการบุคลากรเพิ่มเติมและเร่งพัฒนาบุคลากรท่ีมีอยู่ให้มีความสามารถและความเช่ียวชาญในสายงานมากขึ้น 

  7) อัตราส่วนบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาโท  
        จากจ านวนบุคลากรท้ังหมดในองค์กร 1,308 คน มีผู้มีคุณวุฒิ
ปริญญาโท จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 6.19 โดยจ านวนของผู้ท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาโทท้ังหมดมีสาขาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 28 คน 
รองลงมาคือ สาขาวนศาสตร์/ท่ีเกี่ยวข้อง 22 คน  สาขารัฐศาสตร์/ท่ี
เกี่ยวข้อง 10 คน  สาขาสารสนเทศ 7 คน สาขาการตลาด 4 คน สาขา
บัญชี 3 คน สาขาอื่นๆ 3 คน สาขาเศรษฐศาสตร์ 2 คน และสาขา
กฎหมาย 2 คน ซึ่งสัดส่วนของผู้ท่ีจบสาขาการจัดการ/บริหารธุรกิจ      

มีจ านวนใกล้เคียงกับสาขาวนศาสตร์/ท่ีเกี่ยวข้อง กอปรกับกลุ่มผู้ท่ีจบปริญญาโทส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Gen X และ
Gen Y ซึ่งเป็นคุณวุฒิและกลุ่มช่วงอายุท่ีสามารถบริหารงานตามภารกิจของ อ.อ.ป. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่
อย่างไรก็ดีควรสนับสนุนและเร่งพัฒนาบุคลากรท่ีมีอยู่ให้มีการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชา ท่ีสามารถ
สนับสนุนองค์กรในด้านธุรกิจมากยิ่งขึ้น อาทิ ด้านการตลาด และด้านท่ีส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ (สารสนเทศเพื่อ
การออกแบบผลิตภัณฑ์) เพื่อขับเคล่ือนภารกิจขององค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีต้ังไว้ได้ 

3.2  ความเคลื่อนไหวก าลังคน 
1) จ านวนบุคลากรที่เกษียณอายุล่วงหน้า 5 ปี แยกตามระดับควบ 
 

ระดับ/ชั้น 
ปีที่เกษียณอายุ 

รวม ร้อยละ 
2564 2565 2566 2567 2568 

11 1 - - - - 1 0.76 
10 - - - - 2 2 1.53 
8-9 1 2 - 1 - 4 3.05 
7-8 - 3 1 - - 4 3.05 
6-7 - - - 1 1 2 1.53 
5-6 2 - - 1 1 4 3.05 
4-5 2 1 - - - 3 2.29 
1-4 7 2 1 2 3 15 11.45 

02-06 13 20 16 27 20 96 73.28 
รวม 25 28 18 32 25 163 100.00 
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 พบว่าบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุในอีก 5 ปีข้างหน้ารวมกัน เป็นบุคลากรกลุ่มพนักงานปฏิบัติการ       
(ช้ัน 02-06) จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 73.28  รองลงมาเป็นบุคลากรกลุ่มพนักงาน (ระดับ 1-4) จ านวน 15 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.45  ดังนั้น ควรมีการวางแผนก าลังคนเพื่อทดแทนกลุ่มบุคลากรดังกล่าว เนื่องจากเป็น
ต าแหน่งท่ีสนับสนุนงานในระดับปฏิบัติการขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

อีกท้ัง เมื่อวิเคราะห์ตามต าแหน่งงานแล้ว มีบุคลากรกลุ่มผู้บริหารระดับสูงจะเกษียณอายุ ระดับ 11 
จ านวน 1 คน ระดับ 10 จ านวน 2 คน ระดับ 8-9 จ านวน 4 คน และระดับ 7-8 จ านวน 4 คน จากจ านวน
ผู้บริหารระดับสูงท้ังหมด 48 คน คิดเป็นร้อยละ 22.92  ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีการสะสมประสบการณ์ในการท างาน 
ผ่านการพัฒนาและการเรียนรู้งานมาเป็นอย่างดี  อ.อ.ป. จึงต้องมีการวางแผนอัตราก าลังและเร่งพัฒนา
บุคลากรท่ีจะสืบทอดต าแหน่งหรือเล่ือนระดับให้สูงขึ้น และให้มีการถ่ายทอดความรู้ สอนงาน เพื่อการเรียนรู้
งานของบุคลากรรุ่นหลัง รวมไปถึงการวางแผนสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด (CEO) ให้มีความต่อเนื่องในการรับ
ต าแหน่ง เพื่อให้การบริหารงานไม่ขาดช่วงและไม่กระทบต่อองค์กร 

  

2) จ านวนบุคลากรที่ลาออก 3 ปีที่ผ่านมา  
ปี พ.ศ. 

ช่วงอายุ (ปี) 
รวมแต่ละปี 

ต่ ากว่า 23 23 - 40 41 - 55 56 – 60 
2561 - 12 5 1 18 
2562 - 13 2 2 17 
2563 - 16 12 1 29 

รวมแยกช่วงอายุ - 41 19 4 64 

การลาออก 3 ปีท่ีผ่านมา หากจ าแนกตามช่วงอายุ 23 - 40 ปี (Gen Y) มีจ านวนมากถึง 41 คน เป็น
กลุ่มท่ีมีการเรียนรู้งาน ได้รับการพัฒนา และมีประสบการณ์ในการท างานมากพอสมควร จึงต้องมีการสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กรให้กับคนกลุ่มนี้เพื่อให้คงอยู่จนเติบโตเป็นผู้มีศักยภาพขององค์กร และช่วงอายุ 41 - 55 ปี 
(Gen X) มีจ านวน 19 คน  ซึ่งเป็นกลุ่มได้รับการพัฒนา และมีประสบการณ์ในการท างานมาก การลาออกของ
บุคลากรในกลุ่มท่ีมีการเตรียมความพร้อมให้สืบทอดต าแหน่งนั้น เป็นความเส่ียงท่ีท าให้องค์กรสูญเสียบุคลากร
ท่ีมีคุณภาพไป  ท้ังนี้ สาเหตุมาจากการได้งานท่ีมีความมั่งคงกว่า (ข้าราชการ) และมีความต้องการท างานใกล้
กับภูมิล าเนา ด้วยเหตุต่างๆ เหล่านี้ จ าเป็นต้องหาแนวทางแก้ไข เพื่อรักษาบุคลากรท่ีให้คงอยู่กับองค์กรต่อไป 
 

3.3 การวิเคราะห์และแนวทางการวางแผนอัตราก าลัง 
แผนยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. ปี 2561-2565  มีการปรับบทบาทให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ

นโยบายต่างๆ มากยิ่งขึ้น จึงต้องมีการวิเคราะห์ถึงอัตราก าลังของบุคลากรท่ีเหมาะสม ซึ่งจากการวิเคราะห์
ความเคล่ือนไหวก าลังคนท่ีผ่านมา ควรมีการวางแผนรองรับบุคลากรหรือมีการพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญมาก
ยิ่งขึ้น โดยสามารถน ามาจัดท าเป็นแนวทางในการวางแผนอัตราก าลังได้ 4 ด้านดังนี้ 
 

    1) ด้านการสรรหา 
ผลการวิเคราะห ์ จากการวิเคราะห์ก าลังคนและสภาพแวดล้อมด้านอัตราก าลัง ปรากฏวา่ยังขาดก าลังคนในบางสายงาน  

และยังพบว่าปัญหาในการสรรหายังไม่สามารถดึงดูดผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาสมคัรเขา้ท างานเน่ืองจาก
เป็นสายงานที่มีความต้องการในตลาดแรงงานสูง 

เปูาหมาย สร้างวิธีการสรรหาที่มีประสิทธภิาพและประสิทธิผลเพื่อที่จะสามารถดึงดูดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
มาสมัครเขา้ท างาน 
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แนวทางที่ใช้ ร่วมกับสถาบันการศึกษาในการจัดให้มีการฝึกงาน ดูงาน ของนักศึกษา เพื่อดึงดูดให้นักศึกษาเหล่าน้ัน 
   ต้องการมาท างานกับองค์กรของเราในอนาคต โดยเฉพาะอย่างย่ิงในต าแหน่งที่หาคนมาท างานได้ยาก 
ใช้การสรรหาเชิงรุก เช่น - การสรรหาผา่นระบบ internet (e-Recruitment)  
                                 - Walk-in Recruitment   - การสรรหาแบบ lateral entry 
จัดการสรรหาตามงานนิทรรศการ หรืองานวิชาการต่างๆ 
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่จะช่วยในการสรรหา 
พัฒนาบุคลากรสายงานอื่นๆ เพ่ือย้ายมาท างานในสายงานที่ยังขาดก าลังคน      

    2) ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ผลการวิเคราะห ์ จากการวิเคราะห์ก าลังคนและสภาพแวดล้อมด้านอัตราก าลัง ปรากฏวา่ยังควรมีการมุ่งเน้นพัฒนาบคุลากร

เพิ่มมากย่ิงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตของบุคลากร 
เปูาหมาย พัฒนาให้กับบคุลากรในทุกระดับต้ังแต่ผู้อ านวยการส านักจนถึงพนักงาน 

แนวทางที่ใช้ การฝึกอบรมมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององคก์ร 
การฝึกอบรมในงานที่ปฏิบัติ เป็นการทบทวน หรือเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือให้น ามาใช้ได้จริงและ 
   เกิดประโยชน์มากขึ้น 
การฝึกอบรมในหลักสูตร training roadmap 
จัดฝึกอบรมและการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Training, e-Learning) 
การศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self Study) 
การสอนงาน (Coaching)      

    3) ด้านการรักษาไว้ (Retention Strategies) 
ผลการวิเคราะห ์ จากการวิเคราะห์ก าลังคน ปรากฏว่าอัตราการสูญเสียบคุลากรในช่วงอายุ 30-40 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ได้รับการ

พัฒนาและมคีวามรูค้วามสามารถ 
เปูาหมาย เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการรักษาบุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามรถไว้กับองค์กร 

แนวทางที่ใช้ พัฒนาระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพส าหรับบคุลากรที่มสีมรรถนะสูง เช่น ให้มีการเลื่อนต าแหน่ง 
   ได้เร็วกว่าปกติ (Fast Track) 
สร้างระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรมโดยยึดผลงานเป็นหลัก 
วิเคราะห์ถึงสาเหตุการสญูเสียบุคลากร โดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคลากรที่ท างานกับองค์กรมานาน 
มีการส ารวจความพึงพอใจของบคุลากรในการการท างานและน าผลมาปรับใช้เพื่อลดความเครียดของบุคลากร 
สร้างความรักความผูกพันของคนต่อองค์กร (Employee Engagement) 

 

    4) ด้านการสืบทอดต าแหน่ง 
ผลการวิเคราะห ์ จากการวิเคราะห์ก าลังคนและสภาพแวดล้อมด้านอัตราก าลัง ปรากฏวา่ยังมีการสูญเสียบุคลากร 

ในต าแหน่งส าคัญๆ จ านวนมาก เน่ืองจากการเกษียณอายุและจากการลาออก หรือโอนย้ายไปท างาน
หน่วยงานอื่น 

เปูาหมาย จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมบุคลากรที่มศีักยภาพเป็นผู้น าและการบรหิาร
จัดการเพื่อให้พร้อมที่จะเข้ารับต าแหน่งผู้บังคับบัญชา หรือผูน้ าต่อเน่ืองจากบุคลากรที่ด ารงต าแหน่ง 
ในปัจจุบันที่จะมีการสูญเสียในอนาคต 

แนวทางที่ใช้ จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง เพื่อลดการขาดช่วงของบุคลากร 
จัดท าแฟูมคุณสมบัติบุคลากรที่มศีักยภาพพร้อมที่จะสืบทอดต าแหน่ง (Success or Profile) 
จัดท าแผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) 
จัดท าแผนการฝึกอบรม (Training Roadmap) ส าหรับสมรรถนะเกี่ยวกับภาวะผู้น า หรือการบริหารจัดการ 
สร้างความรักความผูกพันของคนต่อองค์กร (Employee Engagement) 

(ข้อมูลบุคลากร ณ วันท่ี 9 ตุลาคม 2563)  ดังนี้ 
      ซึ่งตามแนวทางข้างต้น เพื่อให้ อ.อ.ป. มีบุคลากรท่ีเหมาะสม จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 5 ปี  
(ปี 2564 – 2568) เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุ ดังนี้
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แผนอัตราก าลัง 5 ปี ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ปี 2564 – 2568) 

 

หน่วยงาน 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
ผู้เกษียณ ทดแทนผู้เกษียณ ผู้เกษียณ ทดแทนผู้เกษียณ ผู้เกษียณ ทดแทนผู้เกษียณ ผู้เกษียณ ทดแทนผู้เกษียณ ผู้เกษียณ ทดแทนผู้เกษียณ 
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พน
ักง

าน
ปฏิ
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ง 
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พน
ักง
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ร 

พนักงาน
สัญญาจ้าง 

พน
ักง

าน
ปฏิ

บัต
ิกา

ร 
สัญ
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ง 

ป.
ตร

ี 

ต่ า
กว

่า ป
.ต

ร ี

ป.
ตร

ี 

ต่ า
กว

่า ป
.ต

ร ี

ป.
ตร

ี 

ต่ า
กว

่า ป
.ต

ร ี

ป.
ตร

ี 

ต่ า
กว

่า ป
.ต

ร ี

ป.
ตร

ี 

ต่ า
กว

่า ป
.ต

ร ี

ส านักบริหารกลาง - 1 - - 1 1 - 1 - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - 
ส านักตรวจสอบภายใน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ส านักบัญชีและการเงิน 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ส านักนโยบายแผนและ
ยุทธศาสตร์ - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - 
ส านักกฎหมาย - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ส านักวิจัยพัฒนาการจัดการ- 
ปุาไม้เศรษฐกิจอย่างย่ังยืน - - - - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 
ส านักธุรกิจการตลาด - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 
ออป.เหนือบน 6 3 4 1 2 1 3 1 - 2 - 1 - - 1 1 4 1 - 3 3 3 2 - 2 
ออป.เหนือล่าง - 2 - - 1 1 3 1 - 2 - 4 - - 3 - 1 - - 1 - 4 - - 3 
ออป.กลาง 1 1 1 - 1 1 4 1 - 3 - 3 - - 2 1 3 1 - 2 - 3 - - 2 
ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 2 1 - 1 1 3 1 - 2 - 2 - - 1 - 1 - - 1 - 2 - - 1 
ออป.ใต้ 1 1 1 - 1 - 4 - - 3 - 1 - - 1 1 5 1 - 4 1 3 1 - 2 
สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ 1 3 1 - 2 1 3 1 - 2 1 5 1 - 4 - 12 - - 11 - 5 - - 4 

รวม 12 13 9 1 9 8 20 8 - 14 2 16 2 - 12 5 27 5 - 23 5 20 4 - 14 
ผู้เกษียณ/ทดแทน 25 19 28 22 18 14 32 28 25 18 

สรุปรวมจ านวนบุคลากร 1,308-25+19=1,302 1,302-28+22=1,296 1,296-18+14=1,292 1,292-32+28=1,288 1,288-25+18=1,281 
หมายเหตุ.- 1. การด าเนินการตามแผนในแต่ละปี จะมีการปรับเพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพ ตามจ านวน ตามเวลาท่ีต้องการอย่างเหมาะสม 
หมายเหตุ.- 2. มีการโอนย้ายจากหน่วยงานภายในให้เหมาะสมกับภารกิจแล้วจึงสรรหาจากภายนอก 
หมายเหตุ.- 3. การจ้างทดแทนผู้เกษียณอายุและทดแทนผู้ลาออกจากงานจะจ้างเฉพาะต าแหน่งท่ีจ าเป็น
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3.4 ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 
 อ.อ.ป. ได้จัดท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อ อ.อ.ป. ประจ าปี 2563 โดย
ให้ผู้ปฏิบัติงานแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ เสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร 
9 ด้าน ประกอบด้วย  

     1) ด้านระบบงาน        
     2) กระบวนการส่ือสารขององค์กร   
     3) ระบบประเมินผลการด าเนินงาน   
     4) การพัฒนาบุคลากร   
     5) ความก้าวหน้าในอาชีพ   
     6) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการท างาน/ทรัพยากรท่ีสนับสนุนการท างานรวมถึง 
         ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 
     7) ระบบสารสนเทศด้าน HR   
     8) ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์  
     9) การด าเนินงานเชิงรุกของฝุาย HR 
จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างบุคลากรของ อ.อ.ป.  พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อ อ.อ.ป.   

ปี 2563 ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากค่าคะแนนเฉล่ีย 3.68 ลดลงจากปี 2562 ท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.79 
       ซึ่งพิจารณารายด้านสะท้อนให้เห็นว่าควรมีการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่า      
อ.อ.ป. มีสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด และบาง เรื่องอาจมากกว่า
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่น ท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และเมื่อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องมีการปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่อ ง
สวัสดิการควรมีการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว 
 
3.5 ความผูกพันต่อองค์กรของผู้ปฏิบัติงาน 
 อ.อ.ป. ได้จัดท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานต่อ อ.อ.ป. โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส ารวจระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความผูกพันและความ
พึงพอใจของบุคลากร (Employee Engagement) ในปี 2563  เพื่อสร้างและยกระดับความผูกพันและความ
พึงพอใจของบุคลากร อ.อ.ป. และเพื่อให้การด าเนินการของ อ.อ.ป. ในด้านความผูกพันและความพึงพอใจของ
บุคลากรมีแนวทางท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ซึ่งผลการส ารวจความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ภาพรวมของปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร ในปี 2563  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ “เห็นด้วยมาก” (  = 3.82)  สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
 1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันกับความพยายามทุ่มเท  สามารถ
อธิบายได้ว่า ความสัมพันธ์ ด้านความมีคุณค่า ,ด้านความพร้อมในการท างาน ,ด้านการพัฒนาพนักงาน ,ด้าน
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ,ด้านความมุ้งเน้นเพื่อผลลัพธ์ , ด้านการท างานไปอย่างต่อเนื่อง ,ด้านการยอมรับ และ
ด้านความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน มีผลต่อ “ความพยายามทุ่มเท” 
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 2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันกับความต้ังใจท่ีจะลาออก สามารถ
อธิบายได้ว่า ความสัมพันธ์ ด้านความมุ้งเน้นเพื่อผลลัพธ์และด้านการท างานไปอย่างต่อเนื่องมีผลต่อ “ความ
ต้ังใจที่จะลาออก” 
 ข้อเสนอแนะ 
 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ควรจะมีการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรให้มากยิ่งขึ้นให้สามารถธ ารง
รักษาบุคลากรของ อ.อ.ป. ไว้ได้  โดยจะต้องจัดกิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี สร้าง
ความสัมพันธ์ของคนในองค์กรให้มีความสุขกับการท างาน ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย 
 
3.6 นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

      เปูาหมายหลักของนโยบายและแผนบริหารทรัพยากรมนุษย ์คือ 
1) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สามารถน าองค์กรไปสู่องค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง  
2) มีโครงสร้างองค์กรท่ีสอดรับกับวิสัยทัศน์องค์กร และมีความคล่องตัวในการบริหารงาน  
3) เพิ่มคุณค่าแก่บุคลากรด้วยพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้มีศักยภาพสูง  
4) เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีท าให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และ 

เกิดการแข่งขันทักษะเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด  
5) การพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในการท างาน เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ 

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

ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ  
7) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความผูกพัน

และมีความภูมิใจในองค์กร  

      อีกท้ัง ได้ก าหนดบทบาทการบริหารของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางให้การ 
บริหารทรัพยากรมนุษย์เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  ดังนี้ 

1) หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) ร่วมวางยุทธศาสตร์องค์กร และวางแผนยุทธศาสตร์
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ท่ีเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กร 

2) ผู้น าการเปล่ียนแปลง (Change Agent) เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับภารกิจ
องค์กร สร้างค่านิยมท่ีถูกต้อง และถ่ายทอดสู่บุคลากรเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 

3) เช่ียวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Function Expert) เป็นผู้ขับเคล่ือนระบบการบริหาร
และพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย ์

4) สนับสนุนบุคลากร (Employee Champion) เป็นท่ีพึ่งให้แก่บุคลากร รับฟังความคิดเห็น 
สร้างความไว้วางใจ สร้างขวัญและก าลังใจ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและสนับสนุนให้บุคลากร
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ก าหนดแนวทาง/วิธีการในการสอบทานการด าเนินงานของกระบวนการท่ีส าคัญด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ (HR audit) 
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3.7 ผลการประเมินด้านทรัพยากรบุคคล 
       เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 3 ปีย้อนหลังแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

หัวข้อการประเมิน 2560 2561 2562 

ประเดน็ที ่1: นโยบายและกลยุทธด์้านทรัพยากรบคุคล (20%)    
1.1 นโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล (20%) 2.9875 2.8875 2.9063 
ประเดน็ที ่2: การมีระบบในการบริหารทรพัยากรบคุคล (40%)    
2.1 ระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management) (30%)    
2.1.1 การสรรหาและการจัดการอัตราก าลัง (10%) 3.9929 3.9625 3.9575 
2.1.2 การบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (10%) 3.4250 3.4250 3.4700 
2.1.3 การวัดและประเมินผลการด าเนินงาน (10%) 3.2281 3.2656 3.2656 
2.2 ระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development) (10%)    
2.2.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (10%) 2.5969 2.6469 2.7906 
ประเดน็ที ่3: การมีโครงสร้างพืน้ฐานสนับสนุนระบบการบรหิาร 
                 ทรพัยากรบุคคล (40%) 

   

3.1 ช่องทางการสื่อสารและแรงงานสัมพันธ์ (8%) 4.3375 4.4625 4.4875 
3.2 หลักปฏิบัติและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (8%) 3.9000 3.9500 4.0400 
3.3 ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (8%) 3.4563 3.3938 3.4125 
3.4 ความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม (6%) 2.9750 3.2000 3.3400 
3.5 การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (10%) 2.9906 3.0938 3.1050 

คะแนนรวม 3.3379 3.3534 3.3957 
 

 ในปี 2562 Tris ได้มีการแจ้งผลการประเมินด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีผลการประเมินดีขึ้นตามล าดับ 
แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นท่ีได้รับคะแนนประเมินต่ ากว่าปีท่ีผ่านมาและคะแนนลดลงติดต่อกัน 3 ปี
จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนา ได้แก่ 2.1.1 การสรรหาและการจัดการอัตราก าลัง (คะแนน 3.9575) และ
หัวข้อท่ียังมีคะแนนต่อกว่าระดับคะแนน 3 ได้แก่ 1.1 นโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล (คะแนน 
2.9063) และ 2.2.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คะแนน 2.7906) นอกจากนี้ กระทรวงการคลังโดยส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้น าหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ 
(Enablers) เป็นระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ ซึ่งจะน ามาใช้ประเมินในปี 2563 ต่อไป 
 
3.8 การเปรียบเทียบกับ Best Practice HR 
 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ ได้น าการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มาเป็น          
คู่เทียบด้านการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจาก อ.ส.ค. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีได้รับรัฐวิสาหกิจ
ดีเด่น ด้านพัฒนาองค์กรดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2561 – 2562  อีกท้ังมีจ านวนบุคลากร 
และมีการด าเนินงานท่ีหลากหลาย ท้ังด้านการตลาดและการท่องเท่ียว กิจการโคนม และด้านอุตสาหกรรม
ใกล้เคียงกับ อ.อ.ป. ดังนั้น อ.อ.ป. จึงได้น าโครงการของปี 2563 ท่ี อ.ส.ค. ด าเนินการมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาด ้านทรัพยากรมนุษย์ต่อไป 



 

 แผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ปี พ.ศ. 2564 – 2568)                                                                                                                                                                  
 

  
 

ฝุายทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
 

  

19 

แผนงาน/โครงการของ อ.ส.ค. แผนงาน/โครงการของ อ.อ.ป. แนวทางการพัฒนา 
- การพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง Talent 
Development ประจ าปี 2563 
- การพัฒนาผู้สบืทอดต าแหน่งทาสงการ 
บริหาร (Successor Development) 

- การบริหารพนักงานที่มศีักยภาพสูง 
- การสืบทอดต าแหน่งทางการบริหาร 
 

- พัฒนา ปรับปรุง และยกระดับให้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

- การสื่อสารเพื่อระบบบรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก 

- การสื่อสารด้านทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก - พัฒนา ทบทวน และปรบัปรุงให้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

- การจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล KM ประจ าปี 2563  

- การจัดการองค์ความรู้และสร้างวฒันธรรม
แห่งการเรียนรู้ 

 

- ทบทวน ส่งเสริม และปรับปรุงให้
สอดคล้องกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลมากย่ิงขึ้น 

- การพัฒนาและปรับปรุงการท างานด้วย
กระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ประจ าปี 2563 

 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

-จัดท าโครงการที่ส่งเสริมการ
ปรับปรุงการท างานด้วยกระบวน 
การวิจัยหรือเทคโนโลยีดิจิทัล 

- การพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปี 2563 
- การ Lean ระบบ 
- การพัฒนาระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดิจิทัล (HR-Digital) 

- การจัดการฐานข้อมูลบคุคลให้มี
ประสิทธิภาพ 
- การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะด้วย
สารสนเทศ 
 

- พัฒนา ทบทวน และปรบัปรุงให้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

- การบริหารอัตราก าลังใหส้อดคล้องกับ
โครงสร้างองค์กร 
 

- การปรับปรุงโครงสรา้งองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 
- การวิเคราะห์อัตราก าลังในระดับเน้ืองาน 
- การสรรหาบุคลากรรองรับงานที่จะมุ่งเน้น 

- พัฒนา ทบทวน และปรบัปรุงให้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

- การเสริมสร้างและยกระดับความสขุของ
บุคลากร (Happy Work Place) 
- การเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันต่อ
องค์กร (Employee Engagement) 

- การสร้างความผูกพันของและธ ารงรักษา
บุคลากร 
- การเสริมสร้างและยกระดับความ 
พึงพอใจของบุคลากร 
- การเสริมสร้างคุณภาพชวีิตและความสขุใน
การท างาน 

- พัฒนา ทบทวน และปรบัปรุงให้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

- การบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีว-
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
-การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของ อ.ส.ค. 
- การพัฒนาองค์กรคุณธรรม 
- การเสริมสร้างและพัฒนาวฒันธรรมองค์กร 
ประจ าปี 2563 

- การบริหารจัดการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 
- การส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ 
- การสร้างวฒันธรรมและค่านิยมองค์กร 

- ทบทวน ส่งเสริม และปรับปรุงให้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

- การยกระดับการบริหารผลการปฏบิัติงาน - การปรับปรุงระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- พัฒนา ปรับปรุง และยกระดับให้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

- การพัฒนามาตรฐานงานทรัพยากรบคุคล
อย่างย่ังยืน 

- การพัฒนาบคุลากรที่มศีักยภาพสูง 
- การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการน า
องค์กร 
- การพัฒนาบคุลากรตามต าแหน่งและ 
สายงาน 
- การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
- การบริหารจัดการความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

- พัฒนา ปรับปรุง และยกระดับให้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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บทที่ 4 
เป้าหมายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ 

 
 ปัจจุบันการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการด าเนินงานของธุรกิจ มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ท้ังด้านกลยุทธ์การจัดการ กลยุทธ์การแข่งขัน การใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย การจัดเตรียมบุคลากร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันขององค์กร นับว่ามีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการ
วางแผนในการสรรหาบุคลากรท่ีมีความสามารถ มีการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความสามารถให้ตรงต่อความต้องการ 
เพื่อท่ีจะน ามาเป็นข้อมูลในการวางแผนก าลังคน ว่าในแต่ละงานจะต้องเพิ่มหรือลดจ านวนลงเท่าไร งานใดต้อง
ใช้บุคลากรท่ีมีความรู้ท่ีมีทักษะอย่างไร มีอายุและมีประสบการณ์ในการท างานอย่างไร จึงจะท าให้องค์กร
สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่และบุคลากรท่ีต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการวางแผนทรัพยากรบุคคลในองค์กร เพื่อพัฒนาส่ิงจูงใจ
ให้กับบุคลากร ส่งผลให้บุคลากรมีความต้องการท่ีจะพัฒนาและเกิดความรู้สึกผูกพันในระยะยาว รวมไปถึง
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เปูาหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยการ
ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้องค์กรบรรลุเปูาหมายสู่ความส าเร็จ 

 ซึ่งการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญในการขับเคล่ือน
องค์กรสู่วิสัยทัศน์ การด าเนินการจัดท าแผนด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ของ อ.อ.ป. ปี 2563 – 2567       
จึงต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยภายนอก
ภายในองค์กร ก าหนดกลยุทธ์ ด้านทรัพยากร
มนุษย์ ให้มีความสอดคล้องและเ ช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร ดังนี้ 

 

4.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันด้านทรัพยากรมนุษย์ (SWOT Analysis) 
 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ ได้วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย นโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
องค์กร หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) เปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) แนวคิดประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE) แผนยุทธศาสตร์องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
(พ.ศ. 2561 – 2565) แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566  
รายงานผลการประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล Feedback Report ประจ าปี 2562 การเปรียบเทียบ
กับ Best Practice HR  ข้อมูลสถานการณ์ด้านความเคล่ือนไหวก าลังคนและอัตราก าลัง โดยใช้เทคนิค SWOT 
Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน  โอกาส – อุปสรรค จากการระดมความเห็นของบุคลากรด้านทรัพยากร
มนุษย์ สรุปรายละเอียดดังนี้  
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ด้านสถานการณ์ภายใน (Internal Situation) 
 

Strength จุดแข็ง Weakness จุดอ่อน 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญด้านพัฒนาบุคลากรก าหนด 
    ให้มีแผน HR และก าหนดตัวชี้วัดไว้ในระดับองค์กร 
2. โครงสร้างองค์กรมีหน่วยงานกระจายอยู่ทั่วประเทศ 
    และมีบุคลากรประจ าอยู่ทุกหน่วยงานบุคลากร 
    ส่วนใหญ่ มีทักษะสาขาตรงสายพันธกิจหลักของ 
    องค์กร 
3. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 
   ด้านการจัดการสวนปุาเศรษฐกิจอย่างย่ังยืนและ 
   อุตสาหกรรมไม้ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่วิสัยทัศน์ 
4. บุคลากรของ อ.อ.ป. ส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ 
    ปริญญาตรี และมีการสนับสนุนให้ศึกษาในระดับ 
    ปริญญาโทเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็น 
    พนักงานที่มีศักยภาพสูงได้ 

1. บุคลากรและผู้บริหารขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ 
    ประสบการณ์ด้านวิชาชีพอื่นๆ เช่น ด้านการ 
    ตลาด ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ 
    นวัตกรรม ท่ีจะน ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
2. การบริหารอัตราก าลังยังไม่สมดุลการด าเนินการ 
    มุ่งสู่วิสัยทัศน์ 
3. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการสร้าง 
    นวัตกรรมอย่างเพียงพอ 
4. บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีบุคลากรหลากหลาย 
    Generation ท าให้เกิดปัญหาในการประสานงาน 
    และมีแนวคิดมุมมองความต้องการที่แตกต่างกัน 
5. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน HR ยังไม่สามารถ 
    บูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. วัฒนธรรมองค์กรยังขาดการส่งเสริมให้เกิดการ 
    ประพฤติปฏิบัติอย่างชัดเจน 

 

ด้านสถานการณ์ภายนอก (External Situation) 
 

Opportunity โอกาส Threat อุปสรรค 
1. นโยบายThailand 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผน DE  
   และนโยบายกระทรวง สนับสนุน ส่งเสริมด้านเทคโน- 
   โลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาระบบงานด้าน HR 
2. นโยบายรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
   แห่งชาติ ฉบับที่ 12 สนับสนุนการเสริมสร้างและ 
   พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
3. เกณฑ์การประเมิน Tris และการประเมินการ 
   ด าเนินงานตามระบบประเมินรัฐวิสาหกิจ ส่งผล 
   ต่อการปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเน่ืองและ 
   นโยบายเชิงรุกด้าน HR 
4. มีการพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหาร 
   ทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงาน Best Practice ภายนอก 
5. หน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความส าคัญ 
   กับการพัฒนาบุคลากรและมีการให้ความร่วมมือในการ 
   ให้เข้าชมศึกษาดูงาน และสัมมนามากข้ึน 
6. ในยุคโลกาภิวัตน์มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
   ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู ้

1. ระบบการบริหารทรัพยากรบคุคล อยู่ภายใต้ 
    กฎระเบียบข้อบังคับและการก ากับควบคุมจาก 
    หน่วยงานของรัฐหลายแห่ง ท าให้ไม่สามารถ 
    ปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงที และนโยบาย 
    บางอย่างยังไม่สอดคล้องกัน 
2. ปัจจุบันค่าตอบแทนระหว่างรัฐวิสาหกิจกับภาค 
    เอกชนแตกต่างกันมาก ท าให้คนรุ่นใหม่ไม่เกิด 
    ความต้องการท างานรัฐวิสาหกิจ ส่งผลให้องค์กร 
    ขาดคนเก่งเข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กร 
3. คู่แข่งหรือบริษัทเอกชนเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะ 
    สูงกว่า ทั้งในด้านบุคลากร เงินทุนและเทคโนโลยี 
4. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
   ท าให้มีผลต่อการด าเนินงาน 
5. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท าให้ทดแทนคนไม่ทันต่อ 
   ความต้องการ 
6. เทคโนโลยีต่างๆ ปรับเปลี่ยนรวดเร็ว ท าให้ 
   บุคลากรปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
 โดยได้น า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ท่ีได้จากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในขององค์กร (SWOT Analysis) มาท าการจับคู่เข้าด้วยกันและท าการวิเคราะห์ TOWS 
Matrix เพื่อสร้างกลยุทธ์และแผนงาน ดังนี้ 
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การสร้างกลยุทธ์และแผนงานโดยใช้ TOWS Matrix 
 
 
                        
                           ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
          ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง Strength จุดอ่อน Weakness 
1.ผู้บริหารให้ความส าคัญด้านพัฒนาบุคลากร 
  ก าหนดให้มีแผน HR และก าหนดตัวชี้วัดไว้ 
  ในระดับองค์กร 
2.โครงสร้างองค์กรมีหน่วยงานกระจายอยู่ทั่ว 
  ประเทศและมีบุคลากรประจ าอยู่ทุก 
  หน่วยงานบุคลากรส่วนใหญ่ มีทักษะสาขา 
  ตรงสายพันธกิจหลักขององค์กร 
3.บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ 
  ประสบการณ์ด้านการจัดการสวนปุา 
  เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและอุตสาหกรรมไม้  
  พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่วิสัยทัศน ์
4.บุคลากรของ อ.อ.ป. ส่วนใหญ่ จบการศึกษา 
  ระดบัปริญญาตรี และมีการสนับสนุนให้ 
  ศึกษาในระดับปริญญาโทเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง 
  สามารถพัฒนาให้เป็นพนักงานที่มีศักยภาพ 
  สูงได้ 

1.บุคลากร/ผู้บริหารขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ 
  ประสบการณ์ด้านวิชาชีพอ่ืนๆ เช่น ด้านการ    
  ตลาดด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และ 
  นวัตกรรมที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
2.การบริหารอัตราก าลังยังไม่สมดุลการ 
  ด าเนินการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ 
3.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการสร้าง 
  นวัตกรรมอย่างเพียงพอ 
4.บุคลากรทีป่ฏิบัติงานมีบุคลากรหลากหลาย 
  Generation ท าให้เกิดปัญหาในการ 
  ประสานงานและมีแนวคดิมุมมองความต้องการ 
  ที่แตกต่างกัน 
5.ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน HR ยังไม่ 
  สามารถบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.วัฒนธรรมองค์กรยังขาดการส่งเสริมให้เกิดการ 
  ประพฤตปิฏิบตัิอย่างชัดเจน 

โอกาส Opportunity SO กลยุทธ์เชิงรุก WO กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
1.นโยบายThailand 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีแผน DE 
  และนโยบายกระทรวง สนับสนุนส่งเสริมด้านเทคโนโลยี 
  ดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาระบบงานด้าน HR 
2.นโยบายรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
  แห่งชาติ ฉบับที่ 12 สนบัสนุนการเสริมสร้างและพัฒนา 
  ศักยภาพทุนมนุษย ์
3.เกณฑ์การประเมิน Tris และการประเมินการด าเนินงาน 
  ตามระบบประเมินรัฐวิสาหกิจส่งผลต่อการปรับปรุง 
  ระบบงานอย่างต่อเน่ืองและนโยบายเชิงรุกด้าน HR 
4.มีการพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรยีนรูด้้านบริหาร 
  ทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงาน Best Practice ภายนอก 
5.หน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความส าคัญกับ 
  การพัฒนาบุคลากรและมีการให้ความร่วมมือในการให้ 
  เข้าชมศึกษาดูงานและสัมมนามากขึ้น 
6.ในยุคโลกาภิวัตน์มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่  
  ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1.การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มี 
   ประสิทธิภาพ (S1 S2 S3 O1 O3) 
2.การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง  
   (S3 S4 O2 O3 O6) 
3.การสืบทอดต าแหน่งทางการบริหาร 
   (S3 S4 O3) 
4.การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 
   (S3 S4 O4 O5) 
5.การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการน า 
  องค์กร (S3 O4 O5 O6) 
 
 

1.การวิเคราะห์อัตราก าลังในระดับเน้ืองาน  
   (W2 O3) 
2.การพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งและสายงาน 
   (W1 W3 W6 O1 O2 ) 
3.การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (W4 O3 O5 ) 
4.การปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน      
   (W5 O3) 
 
 

อุปสรรค Threat ST กลยุทธ์ป้องกัน WT กลยุทธ์เชิงรับ 
1.ระบบการบริหารทรพัยากรบคุคล อยู่ภายใต้กฎระเบยีบ 
  ข้อบังคับและการก ากับควบคุมจากหน่วยงานของรัฐ 
  หลายแห่ง ท าให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงที  
  และนโยบายบางอย่างยังไม่สอดคล้องกัน 
2.ปัจจุบันค่าตอบแทนระหว่างรัฐวิสาหกิจกับภาคเอกชน 
  แตกต่างกันมาก ท าให้คนรุ่นใหม่ไม่เกิดความต้องการ 
  ท างานรัฐวิสาหกิจ ส่งผลให้องค์กรขาดคนเก่งเข้ามาเป็น 
  แรงขับเคลื่อนองค์กร 
3.คู่แข่งหรือบริษัทเอกชนเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงกว่า  
  ทั้งในด้านบุคลากร เงินทุนและเทคโนโลย ี
4.การเปลี่ยนแปลงรฐับาล การเปลี่ยนแปลงนโยบายท าให้ 
  มีผลต่อการด าเนินงาน 
5.การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท าให้ทดแทนคนไม่ทันต่อความ 
  ต้องการ 
6.เทคโนโลยีต่างๆ ปรับเปลี่ยนรวดเร็วท าให้บุคลากร 
  ปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

1.การสรรหาบุคลากรรองรับงานที่จะมุ่งเน้น  
  (S1 T3 T5 T6) 
2.การสร้างความผูกพันของและธ ารงรักษา 
  บุคลากร  (S3 S4 T2 T3 T4) 
3.การจัดการองค์ความรู้และสร้างวัฒนธรรม 
  แห่งการเรียนรู้    (S3 S4 T3 T5 T6) 
4.การสื่อสารด้านทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก 
  (S1 S4 T3 T5 T6) 
5.การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข 
  ในการท างาน  (S3 S4 T1 T2 T3) 
6.การบริหารจัดการความก้าวหน้าในสาย 
  อาชีพ (S3 S4 T4 T5) 
7.การบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีว- 
  อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  (S2 T3 T5) 
8.การเสริมสร้างและยกระดับความพึงพอใจ 
  ของบุคลากร   (S3 S4 T2 T3) 

1.การจัดการฐานข้อมูลบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
   (W5 T6 ) 
2.การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะด้วย   
   สารสนเทศ  (W5 T6  ) 
3.การปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน      
   (W5 T2 T1   ) 
4.การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร 
   (W4 T4 T5 T6 ) 
5.การส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความ 
  โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
  (W6 T1 T2  ) 
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4.2 ก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix ก าหนดประเด็นกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ได้ท้ังส้ิน 12 เปูาหมายเชิงกลยุทธ์ และ 5 ประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ 

1. มีโครงสร้างที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 1. บริหารอัตราก าลงัคนเพ่ือ 
    สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

2. บริหารอัตราก าลังคนที่มีศักยภาพสูงและพร้อมข้ึนสู่ต าแหน่งทางการบริหาร 

3. เพ่ิมศักยภาพบุคลากรตอบสนองความต้องการขององค์กร 2. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 
    รองรับงานที่จะมุ่งเน้นเพ่ือมุ่งสู ่
    ความส าเร็จองค์กร 4. บุคลากรมีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญที่ส่งเสริมงานที่มุ่งเน้น 

5. มีระบบฐานข้อมูลด้านบุคคลที่สามารถน ามาใช้ในการบริหารบุคคลและ 
   เอ้ือต่อการวิเคราะห์ตัดสินใจ 

3. พัฒนาระบบการบริหาร 
   ทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริม 
   ภารกิจหลักและสนับสนุน 
   ภารกิจตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ 

6. มีการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในระบบการบริหารทรัพยากรบคุคล 

7. มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนเปูาหมาย 
   องค์กร 
8. มีระบบจัดการความรู้ที่เป็นระบบต่อเน่ือง เพ่ือน าไปสู่การสร้างมลูค่าเพ่ิม 
   ที่ส่งเสริมภารกจิขององค์กร  
9. มีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตาม 

   หลักธรรมาภิบาล 10. ส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรรองรับเปลี่ยนแปลง 

11. บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร 5. เสริมสร้างความผูกพันและจูงใจ 
   บุคลากร 

12. สร้างแรงจูงใจและสวัสดิภาพบุคลากร 
 

 จากการวิเคราะห ์SWOT Analysis และก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์ข้างต้น จึงได้ท า
การวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR 
Scorecard) ของส านักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นเครื่องมือส าหรับประเมินผลการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลโดยรวม 
มีท่ีมาจากแนวทางการประเมินผลงานขององค์กรแบบสมดุล  (Balanced Scorecard) เพื่อจัดให้ทิศทาง
ยุทธศาสตร์และแนวปฏิบัติทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตอบสนอง สนับสนุน และเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. โดยให้เกิดการมุ่งเน้นผลลัพธ์ และการติดตามวัดประเมินผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง 
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 โดยน าเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ ท้ัง 12 เป้าประสงค์ 5 ประเด็นกลยุทธ์ มาก าหนดในกรอบ
มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ 5 มิติบนพื้นฐานแนวคิดของ HR Scorecard 
ประกอบด้วย 

กรอบมาตรฐาน
ความส าเร็จ 

ด้าน HR Scorecard 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ กลยุทธ ์

มิติที่ 1  ความสอดคล้อง 
เชิงยุทธศาสตร ์(Strategic 
Alignment) 

1. มีโครงสร้างที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่ 1  
บริหารอัตราก าลังคน 
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ 2. บริหารอัตราก าลังคนที่มีศักยภาพสูงและ พร้อมข้ึนสู่ 

    ต าแหน่งทางการบริหาร 

3. เพ่ิมศักยภาพบุคลากรตอบสนองความต้องการขององค์กร กลยุทธ์ที่ 2 
เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรรองรับงาน 
ที่จะมุ่งเน้นเพ่ือมุ่งสู่
ความส าเร็จองค์กร 

4. บุคลากรมีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญที่ส่งเสริมงาน 
    ที่มุ่งเน้น 

มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Operational 
Efficiency) 

5. มีระบบฐานข้อมูลด้านบุคคลที่สามารถน ามาใช้ในการ 
   บริหารบุคคลและเอ้ือต่อการวิเคราะห์ตัดสินใจ 

กลยุทธ์ที่ 3  
พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
ส่งเสริมภารกิจหลัก 
และสนับสนุนภารกิจ 
ตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ 

6. มีการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในระบบการบริหาร 
   ทรัพยากรบุคคล 

มิติที่ 3  ประสิทธิผลของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HRM Program 
Effectiveness) 

7. มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือ 
    สนับสนุนเปูาหมายองค์กร 
8. มีระบบจัดการความรู้ที่เป็นระบบต่อเน่ือง เพ่ือน าไปสู่การ 
   สร้างมูลค่าเพ่ิมที่ส่งเสริมภารกิจขององค์กร  

มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิด
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR 
Accountability) 

9. มีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรตามหลัก 
   ธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 4  
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล 

10. ส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรรองรับเปลี่ยนแปลง 

มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและ 
ความสมดุลระหว่างชีวิต 
กับการท างาน (Quality  
of Work Life) 

11. บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร กลยุทธ์ที่ 5  
เสริมสร้างความผูกพัน 
และจูงใจบคุลากร 12. สร้างแรงจูงใจและสวัสดิภาพบุคลากร 
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4.3 แนวคิดในการก าหนดโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดรับกับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ 

 จากการวิเคราะห์อุปสรรคปัญหาและสภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังการก าหนดเปูาหมาย
ประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ เห็นว่าประเด็นต่างๆ ท่ีควรด าเนินการมีดังนี้ 
 1. การแสวงหาคัดเลือก  องค์กรจะต้องสรรหาและคัดเลือกพนักงานท่ีมีความสามารถเข้าสู่องค์กรซึ่ง
การสรรหาคนรุ่นใหม่เป็นเรื่องท่ีองค์กรต้องแสวงหาและแย่งชิง (War of Talent) ภายใต้สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการสร้างโอกาสให้คนเก่งท่ีมีขีดความสามารถมีทางเลือกในการ
ท างาน รวมไปถึงการสรรหาคัดเลือกบุคลากรภายในองค์กร การแต่งต้ังเล่ือนต าแหน่ง เพื่อเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็น
ถึงความใส่ใจขององค์กรท่ีมีต่อบุคลากร สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพและแรงจูงใจให้พัฒนาตนเอง องค์กรจึง
ต้องปรับตัวในการบริหารบุคลากรให้สอดรับกับกับสภาพแวดล้อมและการด าเนินการธุรกิจขององค์กรในปัจจุบัน 
 2. การใช้ประโยชน์  องค์กรต้องมีการออกแบบและวางแผนงานท่ีชัดเจน มีการวัดผลท่ีมีมาตรฐาน      
มีปัจจัยครอบคลุม ช้ีวัดผลงานหรือความส าเร็จท่ีสามารถเช่ือมโยงกับระดับองค์กรและถ่ายทอดลงสู่ระดับล่าง
และมีการน าผลการปฏิบัติงานมาใช้ประโยชน์ รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องเน้นเปูาหมายท่ี
ยืดหยุ่น คล่องตัว มีการตรวจสอบให้ข้อมูลปูอนกลับ (Continues Performance Feedback ) อย่างต่อเนื่อง 
และให้ความส าคัญต่อการประเมินผลงานบุคลากรจากการมีส่วนช่วยสนับสนุน (Contribution) ท่ีมีต่อองค์กร  
อีกท้ังส่งเสริมให้มีการสนับสนุนหรือเปิดโอกาสการท างานของบุคลากรให้ท างานท่ีท้าทาย ซึ่งเป็นการจูงใจ
บุคลากรท่ีมีความสามารถให้แสดงศักยภาพและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้อย่างดี 
 3. การรักษาคนไว้ในองค์กร  องค์กรควรมีการบริหารหรือทบทวนค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ต่างๆ      
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร ใส่ใจในสภาพแวดล้อมในการท างาน และการสร้างบรรยากาศท่ีดีจะช่วยกระตุ้นให้
เกิดการส่ือสารภายในองค์กร ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์ของคนในองค์กรด้วยกิจกรรมต่างๆ และสร้างแรงจูงใจ
ในเรื่องศักยภาพ เช ่น การมอบรางวัลด้านต่างๆ จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดีและสร้าง
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ความภาคภูมิใจ เกิดแรงผลักดันให้คนในองค์กรร่วมมือกันแสดงศักยภาพได้เต็มท่ี รวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรม
การท างานให้มีภาพลักษณ์เข้ากับยุคสมัยและส่งผลต่อเปูาหมายในการขับเคล่ือนองค์กรต่อไป 
 4. การพัฒนาบุคคลการฝึกอบรม  องค์กรจะต้องสนับสนุนการเติบโตของบุคลากรโดยมอบงาน           
ท่ีหลากหลายและเปิดโอกาสให้ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากงานเพื่อพัฒนาความสามารถ สนับสนุนให้บุคลากร
ใช้ความสามารถอย่างเต็มท่ี และจะต้องพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นเพิ่มความรู้ศักยภาพสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการท างานของบุคลากรในระยะยาว โดยให้การเรียนรู้และพัฒนาทักษะบุคลากรท่ีส่งเสริมการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ 

 ซ่ึงสามารถก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และก าหนดโครงการ/กิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์         
ปี 2564 – 2568 ได้ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 บริหารอัตราก าลังคนเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
 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 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรรองรับงานที่จะมุ่งเน้นเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จองค์กร 
 เปูาหมาย : ผลประกอบการขององค์กรเพิ่มข้ึนเปรียบเทียบจากปีท่ีผ่านมา 
 ตัวชี้วัด : เสริมสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพมุ่งเน้นด้านท่ีส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุเปูาหมาย 
 แนวทางการด าเนินการ : พัฒนาบุคลากรมุ่งเน้นเพิ่มความรู้ศักยภาพสมรรถนะและขีดความสามารถ    
ในการท างานของบุคลากร โดยเฉพาะด้านการตลาด อุตสาหกรรมไม้ ท่องเท่ียว สารสนเทศ และนวัตกรรม 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในการท างาน ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตด้านอุตสาหกรรมและ
การตลาดเพิ่มขึ้น สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น สามารถขับเคล่ือนการด าเนินงานขอ ง
องค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ ท่ีก าหนดไว้ เตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับการพัฒนาองค์กรสู่
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  รองรับการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2561 – 2565 และแผนเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.อ.ป. ปี 2562 – 2566 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมภารกิจหลักและสนับสนุนภารกิจ
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 
 เปูาหมาย : ด าเนินการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลได้ครบถ้วนตามแผนงานท่ีก าหนด 
          และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน 
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 ตัวชี้วัด : การพัฒนาเครื่องมือท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลและการบริหารงาน 
 แนวทางการด าเนินการ : มีฐานข้อมูลบุคคลและสายงานท่ีครบถ้วน สามารถน าข้อมูลสารสน เทศ      
ท่ีประมวลได้จากฐานข้อมูลมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของผู้บริหาร หรือวางแผนด้านการจัดการบุคคล
ในองค์กรเชิงรุก อีกท้ังพัฒนาการประเมินสมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่ อ
พัฒนากระบวนการท างานหรือระบบงานให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพและเพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาสู่เทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีสนับสนุนระบบการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรในทุกระดับ โดยก าหนดตัวช้ีวัดในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคลท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กรและแผนงานขององค์กร เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากการวัดและประเมินผล
การปฏิบัติงาน สามารถน ามาเช่ืองโยงกับการพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนต าแหน่ง การยกย่อง/ชมเชย 
รวมถึงการน าไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงาน มีการน าการจัดการ
ความรู้มาใช้เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์หรือเปูาหมายขององค์กร กระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรม
ท่ีน าไปสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ ความรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมท้ังสามารถ
ต่อยอดหรือขยายผลไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กร 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
 เปูาหมาย : ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมครบถ้วนตามแผนงานท่ีก าหนด 
 ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 แนวทางการด าเนินการ : มีแนวทางการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรท่ีครอบคลุมเรื่องการ
ท างานขององค์กรท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับตระหนักและปฏิบัติงานตน
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและเตรียมพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง
ท่ีอาจเกิดขึ้น อีกท้ังมีการก าหนดแนวทางในการสอบทานการด าเนินการของกระบวนงานท่ีส าคัญด้านบริหาร
บุคคล เพื่อให้เกิดระบบการบริหารบุคคลท่ีมีธรรมาภิบาลและลดข้อผิดพลาดในการท างาน 
 กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความผูกพันและจูงใจบุคลากร 
 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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กลยุทธด้์าน
ทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ HR 

เป้าหมายกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

64 65 66 67 68 
กลยุทธ์ท่ี 1 บริหาร
อัตราก าลังคนเพื่อ
สนบัสนุนยุทธศาสตร์ 

1. มีโครงสร้างที่เอ้ือต่อการ 
   ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

- มีการวางแผนอัตราก าลัง
กลุ่มเปูาหมายที่สนับสนุน
ความต้องการขององค์กร
และสรรหาได้ร้อยละ 90 
จากเปูาหมาย 
- มีการสรรหาผู้สืบทอด
ต าแหน่งเพื่อรองรับต าแหน่ง
ที่ส าคัญเชิงกลยุทธ์ได้
ครบถ้วนทุกต าแหน่ง 

- การสรรหา
อัตราก าลังที่
สนับสนุนกับความ
ต้องการขององค์กร 
- การสรรหาผู้สืบ
ทอดต าแหน่งเพื่อ
รองรับต าแหน่งที่
ส าคัญเชิงกลยุทธ์ 

1. การปรับปรุงโครงสรา้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพ      

2. บริหารอัตราก าลังคนที่ม ี
    ศักยภาพสูงและพร้อมขึ้นสู่ 
    ต าแหน่งทางการบริหาร 

2. การวิเคราะห์อัตราก าลังในระดับเน้ืองาน      

3. การสรรหาบุคลากรรองรับงานที่จะมุ่งเน้น      

4. การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง      

5. การสืบทอดต าแหน่งทางการบริหาร      
กลยุทธ์ท่ี 2
เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรรองรับงานที่
จะมุ่งเน้นเพื่อมุ่งสู่
ความ ส าเร็จองค์กร 

3. เพิ่มศักยภาพบุคลากร 
   ตอบสนองความต้องการ 
   ขององค์กร 

- ผลประกอบการของ
องค์กรเพิ่มขึ้น
เปรียบเทียบจากปี 
ที่ผ่านมา 
  

- เสริมสร้าง
บุคลากรให้มี
ศักยภาพมุ่งเน้น
ด้านที่ส่งเสริมการ
ด าเนินงานของ
องค์กรให้บรรลุ
เปูาหมาย 

6. การพฒันาบคุลากรที่มศีักยภาพสูง      

7. การพฒันาศักยภาพผู้บริหารในการน าองค์กร      

4. บุคลากรมีสมรรถนะและ 
    ความเชี่ยวชาญที่ส่งเสริม 
    งานที่มุ่งเน้น 

8. การพฒันาบคุลากรตามต าแหน่งและสายงาน      

9. การพฒันาสมรรถนะบุคลากร      

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนา
ระบบ 
การบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อสง่เสริม 
ภารกิจหลักและ
สนับสนุนภารกิจตาม
เปูาหมายยุทธศาสตร์ 

5. มีระบบฐานข้อมูลด้านบุคคล 
   ที่สามารถน ามาใชใ้นการ 
   บริหารบุคคลและเอ้ือต่อการ 
    วิเคราะห์ตัดสินใจ 

- ด าเนินการพัฒนา
เคร่ืองมือในการ
บริหารงานบุคคลได้
ครบถ้วนตามแผนงานที่
ก าหนด และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงาน 
  

- การพัฒนา
เคร่ืองมือที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
บริหารงานบุคคล
และการบริหารงาน 
 

10. การจัดการฐานข้อมูลบุคคลให้มีประสทิธิภาพ      

11. การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะด้วยสารสนเทศ      6. มีการน าเทคโนโลยีและ 
    สารสนเทศมาใชใ้นระบบ 
    การบริหารทรัพยากรบุคคล 
7. มีระบบประเมินผลการ 
   ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
   เพื่อสนับสนุนเปูาหมายองค์กร 

12. การปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน      
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กลยุทธด้์าน
ทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ HR 

เป้าหมายกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

64 65 66 67 68 
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนา
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ส่งเสริม ภารกิจหลัก
และสนับสนุนภารกิจ
ตามเปูาหมาย
ยุทธศาสตร์ 

8. มีระบบจัดการความรู้ที่เป็น 
    ระบบต่อเน่ืองเพื่อน าไปสู่การ 
    สร้างมูลค่าเพิ่มที่สง่เสริม 
    ภารกิจขององค์กร 

- ด าเนินการพัฒนา
เคร่ืองมือในการ
บริหารงานบุคคลได้
ครบถ้วนตามแผนงานที่
ก าหนด และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงาน 

- การพัฒนา
เคร่ืองมือที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
บริหารงานบุคคล 
 

13. การจัดการองคค์วามรูแ้ละสรา้งวัฒนธรรมแห่งการ 
     เรียนรู้      

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

9. มีการส่งเสริมคุณธรรมและ 
   จริยธรรมของบุคลากรตาม 
   หลักธรรมาภิบาล 

- ด าเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมครบถ้วนตาม
แผนงานที่ก าหนด 
  
 

- การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม 

14. การส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
     ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ      

15. การส่งเสริมวฒันธรรมและค่านิยมองค์กร      10. ส่งเสริมวัฒนธรรมและ 
    ค่านิยมองค์กรรองรับ       
    เปลี่ยนแปลง 16. การสื่อสารด้านทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก      

กลยุทธ์ท่ี 5 
เสริมสร้างความ
ผูกพันและจูงใจ
บุคลากร 

11. บคุลากรมีความผูกพันต่อ 
      องค์กร 

- ผลคะแนนความผูกพัน
และความพึงพอใจของ
บุคลากรดีกว่าปีที่ผ่านมา 
และอัตราการลาออกของ
บุคลากรลดลง 
   
 

- การก าหนด
แนวทางและ
กิจกรรมเสริมสร้าง
ความผูกพันและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากร 
 

17. การสรา้งความผูกพันของและธ ารงรักษาบุคลากร      

18. การเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตและความสุขในการท างาน      

12. สร้างแรงจูงใจและ 
     สวัสดิภาพบุคลากร 

19. การเสริมสรา้งและยกระดับความพึงพอใจของบุคลากร      

20. การบริหารจัดการความกา้วหน้าในสายอาชีพ      

21. การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
     สภาพแวดล้อมในการท างาน      
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จากยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์ ปี 2563 - 2567 ท่ีก าหนดไว้ สามารถเช่ือมโยงเพื่อแสดงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. และกรอบการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

กลยุทธ์ 
ด้านทรัพยากรมนุษย์  

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี  

(พ.ศ.2561-2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560-2564) 

เป้าหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืน (SDGs) 

นโยบายรัฐบาล 
ประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0) 

แผนดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

(Digital Economy : 
DE) 

ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ระยะ20ปี  

(พ.ศ.2560-2579) 

แผนยุทธศาสตร์ 
ของ อ.อ.ป. 

ปี 2561-2565 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
อ.อ.ป. ระยะ 5 ปี  
พ.ศ.2562-2566 

กลยุทธ์ที่ 1  
บริหารอัตราก าลังคน

เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5      
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
- เปูาหมายการพัฒนาที่
ส าคัญ เพื่อน าไปสู่การ
บรรลุเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ 
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม  
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4     
การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
- เปูาหมายหลักในการ
เพิ่มพื้นที่ปุาไม้และ
แก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ 

เป้าหมายที่ 16  
ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข
และครอบคลุมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคน
เข้าถึงความยุติธรรม 
และสร้างสถาบันที่มี
ประสทิธิผลรับผิดรับ
ชอบและครอบคลุม 
ในทุกระดับ ลดการ
ทุจริตในต าแหน่งหน้าที่
และการรับสินบนทุก
รูปแบบ   

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ   
เพิ่มทักษะ สมรรถนะที่
จ าเป็นและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ซึ่งจะส่งผล
ต่อการแสดงบทบาท
ของการเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Change 
Leader)  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล จะ
มุ่งเน้นใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการปรับปรุง
ประสทิธิภาพการบริหาร
จัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู 
ส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน  
- เปูาหมายการเพิ่ม
พื้นที่ปุาไม้จากพื้นที่
เสื่อมโทรม สร้างปุา
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
ก าหนดบทบาท
รัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน
เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
บริหารการลงทุนให้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ     
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
โครงสร้างพื้น
ฐานรองรับการ 
เข้าสู่องค์กรดิจิทัล 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2 
เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรรองรับงาน 
ที่จะมุ่งเน้นเพื่อมุ่งสู่
ความส าเร็จองค์กร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5      
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
- เปูาหมายการพัฒนาที่
ส าคัญ เพื่อน าไปสู่การ
บรรลุเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ 
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม  

ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4     
การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
- เปูาหมายหลักในการ
เพิ่มพื้นที่ปุาไม้และ
แก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ 

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริม
สังคมที่สงบสุขและ
ครอบคลุมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  
ให้ทุกคนเข้าถึง 
ความยุติธรรม และ 
สร้างสถาบันที่มี
ประสทิธิผลรับผิดรับ
ชอบและครอบคลุม 
ในทุกระดับ ลดการ
ทุจริตในต าแหน่งหน้าที่
และการรับสินบนทุก
รูปแบบ   

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพิ่ม
ทักษะ สมรรถนะที่
จ าเป็นและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ซึ่งจะส่งผล
ต่อการแสดงบทบาท
ของการเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Change 
Leader) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนา
ก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่
ยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล ทั้งบคุลากร
ภาครัฐและภาคเอกชน 
และพัฒนาบุคลากรใน
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยตรง ให้มีความรู้ 
ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู 
ส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน  
- เปูาหมายการเพิ่ม
พื้นที่ปุาไม้จากพื้นที่
เสื่อมโทรม สร้างปุา
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ทางการเงินเพื่อความ
ยั่งยืนในระยะยาว    
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสู่ยุค
เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล 
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กลยุทธ์ 
ด้านทรัพยากรมนุษย์  

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี  

(พ.ศ.2561-2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560-2564) 

เป้าหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืน (SDGs) 

นโยบายรัฐบาล 
ประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0) 

แผนดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

(Digital Economy : 
DE) 

ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ระยะ20ปี  

(พ.ศ.2560-2579) 

แผนยุทธศาสตร์ 
ของ อ.อ.ป. 

ปี 2561-2565 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
อ.อ.ป. ระยะ 5 ปี  
พ.ศ.2562-2566 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาระบบ 

การบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อส่งเสริม 
ภารกิจหลักและ

สนับสนุนภารกิจตาม
เปูาหมายยุทธศาสตร ์

  เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริม
สังคมที่สงบสุขและ
ครอบคลุมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  
ให้ทุกคนเข้าถึง 
ความยุติธรรม และ 
สร้างสถาบันที่มี
ประสทิธิผลรับผิดรับ
ชอบและครอบคลุม 
ในทุกระดับ ลดการ
ทุจริตในต าแหน่งหน้าที่
และการรับสินบนทุก
รูปแบบ   

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพิ่ม
ทักษะ สมรรถนะที่
จ าเป็นและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ซึ่งจะส่งผล
ต่อการแสดงบทบาท
ของการเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Change 
Leader) 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล จะ
มุ่งเน้นใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการปรับปรุง
ประสทิธิภาพการบริหาร
จัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนา
กลไก ระบบบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสทิธิภาพ และการ
จัดการองค์กรอย่างมี
ธรรมาภิบาลและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
สนับสนุนการใช้
นวัตกรรมและเทคโลยี
ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรป์ระเทศไทย 
4.0 และแผน DE 

 

กลยุทธ์ที่ 2 ขับเคลื่อน
ธุรกิจขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

กลยุทธ์ที่ 4 
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5      
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
- เปูาหมายการพัฒนาที่
ส าคัญ เพื่อน าไปสู่การ
บรรลุเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ 
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม  
ธรรมาภิบาล 

 เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริม
สังคมที่สงบสุขและ
ครอบคลุมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  
ให้ทุกคนเข้าถึง 
ความยุติธรรม และ 
สร้างสถาบันที่มี
ประสทิธิผลรับผิดรับ
ชอบและครอบคลุม 
ในทุกระดับ ลดการ
ทุจริตในต าแหน่งหน้าที่
และการรับสินบนทุก
รูปแบบ   

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพิ่ม
ทักษะ สมรรถนะที่
จ าเป็นและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ซึ่งจะส่งผล
ต่อการแสดงบทบาท
ของการเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Change 
Leader) 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนา
กลไก ระบบบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสทิธิภาพ และการ
จัดการองค์กรอย่างมี
ธรรมาภิบาลและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  
ส่งเสริมระบบธรรมมา-
ภิบาลให้มีความโปร่งใส
และมีคุณธรรม    
 

 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับ
การบริหารองค์กรที่มี
ประสทิธิภาพ 
และธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ์ 
ด้านทรัพยากรมนุษย์  

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี  

(พ.ศ.2561-2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560-2564) 

เป้าหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืน (SDGs) 

นโยบายรัฐบาล 
ประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0) 

แผนดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

(Digital Economy : 
DE) 

ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ระยะ20ปี  

(พ.ศ.2560-2579) 

แผนยุทธศาสตร์ 
ของ อ.อ.ป. 

ปี 2561-2565 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
อ.อ.ป. ระยะ 5 ปี  
พ.ศ.2562-2566 

กลยุทธ์ที่ 5 
การสร้างความผูกพัน
และจูงใจบุคลากร 

  เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริม
สังคมที่สงบสุขและ
ครอบคลุมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  
ให้ทุกคนเข้าถึง 
ความยุติธรรม และ 
สร้างสถาบันที่มี
ประสทิธิผลรับผิดรับ
ชอบและครอบคลุม 
ในทุกระดับ ลดการ
ทุจริตในต าแหน่งหน้าที่
และการรับสินบนทุก
รูปแบบ   

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพิ่ม
ทักษะ สมรรถนะที่
จ าเป็นและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ซึ่งจะส่งผล
ต่อการแสดงบทบาท
ของการเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Change 
Leader) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนา
ก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่
ยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล ทั้งบคุลากร
ภาครัฐและภาคเอกชน 
และพัฒนาบุคลากรใน
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยตรง ให้มีความรู้ 
ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนา
กลไก ระบบบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสทิธิภาพ และการ
จัดการองค์กรอย่างมี
ธรรมาภิบาลและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  
ส่งเสริมระบบธรรมมา-
ภิบาลให้มีความโปร่งใส
และมีคุณธรรม    

 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับ
การบริหารองค์กรที่มี
ประสทิธิภาพ 
และธรรมาภิบาล 

 

 
4.5  แผนท่ีกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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บทที่ 5 
แผนปฏิบัติการดา้นทรัพยากรมนุษย์ ปี 2564 - 2568 

 
      กลยุทธ์ที่ 1  บริหารอัตราก าลงัคนเพื่อสนับสนนุยุทธศาสตร์ 
  1. การปรับปรุงโครงสรา้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
  2. การวิเคราะห์อัตราก าลังในระดับเนื้องาน 
  3. การสรรหาบุคลากรรองรับงานที่จะมุ่งเน้น 
  4. การบริหารพนกังานที่มศีักยภาพสงู 
  5. การสืบทอดต าแหนง่ทางการบริหาร 
      กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรรองรบังานที่จะมุ่งเน้นเพื่อมุ่งสูค่วามส าเร็จองค์กร 
  6. การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 
  7. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการน าองค์กร 
  8. การพัฒนาบุคลากรตามต าแหนง่และสายงาน 
  9. การพัฒนาสมรรถนะบคุลากร 
      กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารทรพัยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมภารกจิหลักและสนับสนุนภารกจิ
ตามเปูาหมายยุทธศาสตร ์
  10. การจัดการฐานข้อมูลบุคคลให้มีประสทิธิภาพ 
  11. การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะด้วยสารสนเทศ 
  12. การปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  13. การจัดการองค์ความรู้และสรา้งวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู ้
      กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
  14. การส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั 
  15. การส่งเสริมวัฒนธรรมและคา่นิยมองค์กร 
  16. การสื่อสารด้านทรัพยากรมนุษย์เชงิรุก 
      กลยุทธ์ที่ 5  การสร้างความผูกพันและสรา้งแรงจูงใจบุคลากร 
  17. การสร้างความผูกพนัของและธ ารงรักษาบุคลากร 
  18. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขในการท างาน 
  19. การเสริมสร้างและยกระดับความพึงพอใจของบุคลากร 
  20. การบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
  21. การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
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แผนปฏิบัติการปี 2564 – 2568 

1.  โครงการ/กิจกรรม การปรับปรงุโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
        กลยุทธ์ท่ี 1 บริหารอัตราก าลังคนเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
     หลักการและเหตุผล  ในการบริหารงานขององค์กรเพ่ือให้ผลการด าเนินงานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งที่จ าเป็นต่อองค์กรจะต้องมีระบบการบริหาร 
   จัดการทั้งระบบงานและคนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ใช้และเปูาหมายที่องค์กรต้องการ ดังน้ัน อ.อ.ป. จ าเป็นต้องมีโครงสร้างเพ่ือ 
   รองรับระบบงานที่สามารถท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ โดยโครงสร้างของหน่วยงานภายในจะต้องมีความกระชับ คล่องตัว และสามารถสะท้อนให้เห็น 
   ถึงผลการด าเนินงานของ อ.อ.ป. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพมากข้ึน 
     วัตถุประสงค์  เพ่ือให้มีการทบทวนโครงสร้างให้มีความสอดคล้องกับภารกิจของ อ.อ.ป. และรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนาคต และเตรียมความพร้อมสู่สถานการณ์ 

ภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
     เปา้หมาย  มีการทบทวนโครงสร้างใหส้อดคล้องกับภารกิจขององค์กรทุกๆ 2 ปี 
     ตัวชี้วัด  ระยะเวลาในการด าเนินการทบทวนแล้วเสร็จตามท่ีก าหนด 
     รายละเอียดแผนงาน 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรมย่อย 2564 2565 2566 2567 2567 ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดท าบันทึกให้หน่วยงานประเมินผลสรุปข้อดี/ข้อเสีย/ข้อเสนอแนะ โครงสร้างและจัดสง่ให้ ส.บก. ตามท่ีก าหนด      ส.พร. 
ฝ.ทม.  
ส.บก. 

2.รวบรวม ประมวลผล และสรุปโครงสร้างที่หน่วยงานให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง      
3.จัดท าบันทึกเสนอต่อทีค่ณะท างานปรับปรุงโครงสร้างฯ      
4.น าผลของที่ประชุมคณะท างานปรับปรงุโครงสร้างฯ เสนอขอความเห็นชอบต่อ อ.อ.ป.      
5.จัดท าค าสั่งก าหนดหน้าท่ีส่วนงานและประกาศใช้โครงสร้าง (เฉพาะอ านาจ อ.อ.ป.)      
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แผนปฏิบัติการปี 2564 – 2568 

2.  โครงการ/กิจกรรม การวิเคราะห์อัตราก าลังในระดับเน้ืองาน 
        กลยุทธ์ท่ี 1 บริหารอัตราก าลังคนเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
     หลักการและเหตุผล  เพ่ือให้โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างก าลังคนของ อ.อ.ป. ในปัจจุบัน มีความสอดคล้องกันโดยมีความเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์กร  ดังน้ัน เพ่ือให้ 
   กรอบอัตราก าลังมีการวิเคราะห์ในระดับเน้ืองานให้มีเหมาะสม จึงต้องทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราก าลังให้ทราบถึงกระบวนการท างานในแต่ละงาน โดยสามารถ 

น ามาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นและเหมาะสมของอัตราก าลัง อีกทั้งยังสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจดัการบุคลากรใน อ.อ.ป. ได้ด้วย 
     วัตถุประสงค์  เพ่ือให้มีกรอบอัตราก าลังที่วิเคราะห์จากกระบวนการท างาน มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน และสามารถน ามาประกอบการบริหารจัดการบุคคลได้ 
     เปา้หมาย  มีการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลงัในระดับเน้ืองานหลังมีการทบทวนโครงสร้างครบ 1 ป ี
     ตัวชี้วัด  ระยะเวลาที่มกีารวิเคราะห์อัตราก าลังในระดับเน้ืองานแล้วเสร็จ 
     รายละเอียดแผนงาน 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรมย่อย 2564 2565 2566 2567 2568 ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดท าบันทึกให้หน่วยงานด าเนินการวิเคราะห์อัตราก าลังในระดับเน้ืองาน และจัดส่งให้ ส.บก. ภายในเวลาท่ีก าหนด      ส.พร. 
ฝ.ทม.  
ส.บก. 

2.รวบรวม ตรวจสอบ และพิจารณาความสอดคล้องของกระบวนงานกับภาระกรรมของแต่ละงาน ปริมาณงาน และ 
   เวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  

     

3.สรุปเสนอขอความเห็นชอบจาก  อ.อ.ป.      
4.ประกาศใช้ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางประกอบการปรับปรุงโครงสร้าง และการบริหารบคุคล 
  ภายในหน่วยงาน 

     

5.น าเผยแพร่ทางเว็บไซด์ อ.อ.ป. และเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ      
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แผนปฏิบัติการปี 2564 – 2568 

3.  โครงการ/กิจกรรม การสรรหาบุคลากรรองรับงานที่จะมุง่เน้น 
        กลยุทธ์ท่ี 1 บริหารอัตราก าลังคนเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
     หลักการและเหตุผล  การสรรหาเปน็กิจกรรมข้ันแรกในการจัดคนเข้าท างาน การสรรหาจึงมคีวามส าคัญตอองคกรอยางย่ิงซึ่งจะสงผลใหองคกรประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน  
   กระบวนการในการแสวงหาจึงจ าเป็นต้องวางแผนออกแบบและพัฒนากิจกรรมให้เหมาะสม และสามารถรองรับกบัสภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนไปในอนาคตได้  
   เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป.  ดังน้ัน  อ.อ.ป. จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินการด้านการสรรหาบุคลากรอย่าง 
   มีระบบและเป็นข้ันตอน เพ่ือให้สามารถคัดสรรพนักงานที่มีศักยภาพให้กับองค์กรได้ในอนาคต 
     วัตถุประสงค์  เพ่ือให้มีการด าเนินการสรรหาอัตราก าลังรองรับการด าเนินงานและสอดคล้องตามภารกิจของ อ.อ.ป.  
     เปา้หมาย  มีการสรรหาอัตราก าลังที่สอดคล้องกับภารกิจของ อ.อ.ป. เป็นไปตามแผนอัตราก าลังแต่ละปี ร้อยละ 90 
     ตัวชี้วัด  ร้อยละของบุคลากรที่สรรหาได้ตามแผนอัตราก าลังแต่ละปี 
     รายละเอียดแผนงาน 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรมย่อย 2564 2565 2566 2567 2568 ผู้รับผิดชอบ 

1.ศึกษายุทธศาสตร์ ทิศทางการด าเนินงานของ อ.อ.ป. วิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลัง เพ่ือสรรหาอัตราก าลังรองรับ  
  การเปลี่ยนแปลง 

     ส.ทม. 
ฝ.ทม.  
ส.บก. 2.ก าหนดกลุ่มเปูาหมายที่จะสรรหาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าบันทึกเสนอ อ.อ.ป. เพ่ือให้ความ 

  เห็นชอบให้ด าเนินการจ้าง  
     

3.น าเรื่องเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือก าหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติและ/หรือประสบการณ์ของต าแหน่ง  
   ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ ของพนักงานสัญญาจ้าง พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง และคัดสรรผู้สมัคร  
   รวมทั้งวิธีการคัดสรร 

     

4.ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคลากร และประกาศผลการสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง      
5.สรุปรายงานผลการสรรหาเสนอ อ.อ.ป. เพ่ือทราบ      
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แผนปฏิบัติการปี 2564 – 2568 

4.  โครงการ/กิจกรรม การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง  
        กลยุทธ์ท่ี 1 บริหารอัตราก าลังคนเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
     หลักการและเหตุผล  บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ คือ องค์ประกอบที่มีความส าคัญอย่างย่ิงต่อความส าเร็จขององค์กร ทั้งน้ี เพราะการที่องค์กรหน่ึงๆ จะบรรลุถึงเปูาหมายได้ส าเร็จน้ันจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีสมรรถนะ 
   (Competency) ที่เหมาะสมกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายขององค์กร กล่าวคือบุคลากรจะต้องมีความรู้ ทักษะความสามารถ และคุณลักษณะต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน จึงเป็นความส าคัญ 
   อย่างย่ิงที่จะต้องท าให้บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ มีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเปูาหมายและยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป จึงได้มีการด าเนินการคัดสรรพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
   และส่งเสริมเพิ่มเติมความรู้ให้เต็มศักยภาพพร้อมกับมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความสามารถ โดยได้จัดท าโครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)  ต้ังแต่ปี 2558  

เป็นการด าเนินการต่อเน่ืองจากเดิม และได้มีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์มากย่ิงขึ้น      
     วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถพิเศษหรือมีศักยภาพสูงให้พร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
     เปา้หมาย  มีการด าเนินการเพ่ือสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพสูงสอดคล้องกับเปูาหมายองค์กรตามแผนปฏิบัติการร้อยละ 100 และมีการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร  
     ตัวชี้วัด  ร้อยละของการด าเนินการตามแผนและจ านวนพนักงานที่มีศักยภาพสูงที่ได้มีการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร 
     รายละเอียดแผนงาน 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรมย่อย 2564 2565 2566 2567 2568 ผู้รับผิดชอบ 
1.ศึกษาหลักเกณฑ์การบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูงที่ผ่านมาแผนการด าเนินงานวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป.  นโยบายกระทรวง 
  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานอ่ืนๆ อาทิ เช่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ 

     ส.ทม. 
ฝ.ทม.  
ส.บก. 

2.น าข้อมูลที่ได้ศึกษามาปรับปรุงหลักเกณฑ์ ให้สอดคล้อง กับแผนการด าเนินงานและยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น      

3.จัดท าโครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูงเสนอ องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ให้ความเห็นชอบ      

4.คณะกรรมการโครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง เสนอ อ.อ.ป. เพื่อพิจารณาให้ความ 
  เห็นชอบ 

     

5.เวียนหลักเกณฑ์ให้ทุกหน่วยงานทราบเพื่อด าเนินการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูงของหน่วยงาน      

6.หน่วยงานรายงานผลการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูงให้ อ.อ.ป. ทราบ เพื่อประกาศในเว็บไซด์ อ.อ.ป. เป็นระยะเวลา 15 วัน      

7.ประชุมคณะกรรมการโครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง เพือ่ก าหนดวิธีการพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูงของหน่วยงานและ 
  ก าหนดวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง และคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง 

     

8.ประกาศรายชื่อผู้ไดร้ับการคดัเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูงของ อ.อ.ป. ให้ทราบโดยทั่วกัน      

9.จัดท าบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อสอบถามความคิดเห็นต่อการด าเนินการตามโครงการการบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูง      

10..บริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูงตามแนวทางที่ก าหนด      

11.ติดตามประเมินผลการพัฒนาเพื่อรักษามาตรฐานของการเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสูง      
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แผนปฏิบัติการปี 2564 – 2568 

5.  โครงการ/กิจกรรม การสืบทอดต าแหน่งทางการบริหาร  
        กลยุทธ์ท่ี 1 บริหารอัตราก าลังคนเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
     หลักการและเหตุผล การวางแผนสืบทอดต าแหน่งเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้มีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมส าหรับต าแหน่งงานที่เป็นต าแหน่งงานหลักหรือมีความส าคัญต่อการ 
   ด าเนินธุรกิจขององค์กรเพ่ือให้เกิดความพร้อมและความต่อเน่ืองในด้านการบริหารจัดการหากต าแหน่งที่ส าคัญดังกล่าวจะเกิดว่างลงในอนาคตข้างหน้า ซึ่งการวางแผน 
   สืบทอดต าแหน่งจะให้หลักประกันในการธ ารงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพส าหรับภารกิจในอนาคต      
     วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นหลักประกันว่าองค์กรจะมีบคุลากรที่ก้าวขึน้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารและไดร้ับการเตรียมความพร้อมในการด ารงต าแหน่งท่ีส าคัญในการด าเนนิงานขององค์กร      

 เป้าหมาย  มีการด าเนินการเพ่ือสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่งทางการบริหารทีเ่ป็นต าแหน่งส าคัญตามแผนร้อยละ 80  
     ตัวชี้วัด  ร้อยละของการด าเนินการตามแผนผู้สืบทอดต าแหน่งทางการบริหารในต าแหน่งที่ส าคัญ 
     รายละเอียดแผนงาน 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรมย่อย 2564 2565 2566 2567 2568 ผู้รับผิดชอบ 

1.ทบทวนและจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง เสนอ อ.อ.ป ให้ความเห็นชอบ      ส.ทม. 
ฝ.ทม.  
ส.บก. 

2.คณะกรรมการวางแผนฯ ด าเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด       
3.รายงานผลการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่งต่อ อ.อ.ป.       
4.ประกาศรายชื่อผู้สืบทอดต าแหน่ง และแจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบ      

 

 

 

 

 

 



 

 แผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ปี พ.ศ. 2564 – 2568)                                                                                                                                                                  
 

 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
 

  

40 

 

แผนปฏิบัติการปี 2564 – 2568 

6.  โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง  
        กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรรองรับงานที่จะมุ่งเน้นเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จองค์กร 
     หลักการและเหตุผล  การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง มคีวามส าคัญต่อการพัฒนาและสร้างความเจริญเติบโตขององค์กรเป็นอย่างมาก หากองค์การมีคนเก่งและสามารถบริหารจัดการ 
   คนเก่งได้ดี จะท าให้ได้เปรียบในการแข่งขัน อ.อ.ป. ได้ให้ความส าคัญกับบุคลากรที่มศีักยภาพสูง (Talent) เน่ืองจากบุคลากรดังกล่าว ถือเป็นทรัพยากรที่มีความพร้อม 
   ที่จะสนับสนุนองค์กรในการปฏิบัติงานภารกจิต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่ดีและสนับสนุนเปูาหมายองค์กร อ.อ.ป. จึงส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้คนเก่งเพ่ิมเติม  
   โดยการพัฒนาและฝึกอบรมให้บุคลากรดังกล่าวตลอดเวลาและต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการจูงใจและรักษาใหผู้้มีศักยภาพสูงคงอยู่กับองค์การ     
     วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่มศีักยภาพสูงและสร้างแรงจูงใจให้คงอยู่กับองค์กร 
     เปา้หมาย  บุคลากรที่มศีักยภาพสูงประจ าปีได้รับการพัฒนาร้อยละ 80  
     ตัวชี้วัด  ร้อยละของบุคลากรที่มีศักยภาพสูงประจ าปีได้รับการพัฒนา 
     รายละเอียดแผนงาน 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรมย่อย 2564 2565 2566 2567 2568 ผู้รับผิดชอบ 

1.ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสูงของ อ.อ.ป. ประจ าปีที่ผ่านมา และแนวทาง 
  การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูงแต่ละราย ตามท่ี อ.อ.ป. ก าหนด 

     ส.พร. 
ฝ.ทม.  
ส.บก. 2.จัดท าบันทึกแจ้งหน่วยงานผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสูงของ อ.อ.ป. เพ่ือทราบ และคัดเสือกวิธีการ 

  พัฒนาตนเอง ตามท่ี อ.อ.ป.  ก าหนด และแจ้งให้ อ.อ.ป. เพ่ือทราบ 
     

3.หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินติดตามการพัฒนาของพนักงานที่มีศักยภาพสูง (วิธีการที่เลือก) และรายงานผลให้ อ.อ.ป.  
   เพ่ือทราบ (2 ครั้ง/ปี) 

     

4.จัดท าบันทึกสรุปผลการด าเนินการ การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูงของ อ.อ.ป. ประจ าปี ให้ อ.อ.ป. ทราบ และ 
  บันทึกในประวัติฝึกอบรม/ทะเบียนประวัติ 
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แผนปฏิบัติการปี 2564 – 2568 

7.  โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการน าองค์กร     
        กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรรองรับงานที่จะมุ่งเน้นเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จองค์กร 

หลักการและเหตุผล การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มศีักยภาพ สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างย่ิงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขัน 
โดยต้องอาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้และการบริหารจัดการที่ดี คือปัจจัยส าคัญที่จะช่วยใหอ้งค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้  ดังน้ัน อ.อ.ป. 
จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงให้มีการพัฒนาผู้บริหารให้เป็นระบบและต่อเน่ือง มีความพร้อม และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะท าให้ผู้ที่ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหาร และผู้ที่ก าลังจะก้าวเข้าสู่ต าแหน่งผู้บรหิาร ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารที่ส าคัญ  มีความพร้อมที่จะน าพาองค์กรให้ก้าวไปสู่องค์กรที่มี
ผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ       

     วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาผู้บริหารให้มีศักยภาพสงูข้ึนตรงต่อความต้องการขององค์กร 
     เปา้หมาย  ผู้บริหารระดับต้น กลาง สูง ได้รับการพัฒนาตรงต่อความต้องการองค์กรร้อยละ 80 
     ตัวชี้วัด  ร้อยละของผู้บริหารระดับต้น กลาง สูง ที่ได้รับการพัฒนาตรงต่อความต้องการขององค์กร 
     รายละเอียดแผนงาน 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรมย่อย 2564 2565 2566 2567 2568 ผู้รับผิดชอบ 

1.ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลก าหนดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในแต่ละระดับ เสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ      ส.พร. 
ฝ.ทม.  
ส.บก. 

2.ด าเนินการตามแผนฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารแต่ละระดับประจ าปี        
3.สรุปผลการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนารายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ      
4.บันทึกประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชมุ/สัมมนาตามหลักสูตรผู้บริหาร      
5.ส ารวจจ านวนผู้บริหาร โดยพิจารณาจากประวัติการฝึกอบรมด้านต่างๆ และน าข้อมูลภารกิจ/ยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. 
  ที่ส าคัญเร่งด่วน มาร่วมวิเคราะห์จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารของปีถัดไป 
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แผนปฏิบัติการปี 2564 – 2568 

8.  โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งและสายงาน  
        กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรรองรับงานที่จะมุ่งเน้นเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จองค์กร 
     หลักการและเหตุผล เส้นทางการฝึกอบรมก าหนดไว้อย่างเป็นระบบแบบแผน โดยระบุว่าบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง แต่ละสายงานจะต้องหรือควรจะได้รับการพัฒนาและฝึกอบรม 

เรื่องอะไรบ้าง และแต่ละเรื่องควรจะได้รับการฝึกอบรมเมื่อใด ซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่การเดินทางตามต าแหน่งหรือสายอาชีพของแต่ละบุคคล ท าให้ทราบว่า 
ต้องมีความรู้ความสามารถอะไรบ้างในแต่ละช่วง ดังน้ันการส่งเสริมให้บุคลากรมคีวามรู้ ความสามารถ สอดคล้องตามเปูาหมายและยุทธศาสตร์ของ  อ.อ.ป.  
ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์ มีทัศนคติที่ดีต่อ อ.อ.ป. และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรใหส้ามารถ 
รอบรับและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย อ.อ.ป. จึงเห็นสมควรก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง 
และสนับสนุนเปูาประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. 

     วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรูค้วามสามารถตามต าแหน่งและสายงาน ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรูค้วามสามารถ สอดคล้องตามเปูาหมายและยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. 
     เปา้หมาย  บุคลากรได้รับการพัฒนาตามต าแหน่งและสายงานร้อยละที่มุ่งเน้นประจ าปี 80 
     ตัวชี้วัด  ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามต าแหน่งและสายงานที่มุ่งเน้นประจ าปี 
     รายละเอียดแผนงาน 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรมย่อย 2564 2565 2566 2567 2568 ผู้รับผิดชอบ 

1.ด าเนินการตามแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training Roadmap) ประจ าป ี       ส.พร. 
ฝ.ทม.  
ส.บก. 

2.สรุปผลการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนารายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ      
3.บันทึกประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนารายต าแหน่ง (Training  
   Roadmap) 

     

4.จัดท าบันทึกให้ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมรายต าแหน่ง 
   ของปีถัดไป โดยผ่านการกลั่นกรองจากหน่วยงานต้นสังกัดและประเมินผลช่องว่างสมรรถนะ รายงานให้ ส.บก.  
   ทราบและตรวจสอบความต้องการตามแผนธุรกิจ/ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ อ.อ.ป. 

     

5.ก าหนดหลักสูตรแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training Roadmap) ประจ าปีของปีถัดไป เสนอ อ.อ.ป. ให้ความ 
   เห็นชอบ 
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แผนปฏิบัติการปี 2564 – 2568 

9. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาสมรรถนะบุคลการ 
        กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรรองรับงานที่จะมุ่งเน้นเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จองค์กร 

หลักการและเหตุผล  การประเมินบุคลากรด้วยสมรรถนะจะได้ผลการประเมินโดยแสดงให้เห็นถึงระดับของสมรรถนะของบุคลากรแต่ละคน และจะเกิดช่องว่าง (Gap) โดยจะต้องมีการ
จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  ซึ่งเป็นกรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้พนักงานของ อ.อ.ป. บรรลุถึงเปูาหมายในสายอาชีพของตน ท่ีเชื่อมโยงหรือตอบสนองต่อความ
ต้องการ หรือเปูาหมายในระดับองค์กรและหน่วยงาน เป็นแผนที่จะท าให้พัฒนาพนักงานไปสู่เปูาหมายตามท่ีพนักงาน หน่วยงาน และองค์กรต้องการหรือคาดหวัง    
ให้เกิดข้ึน แผนพัฒนาบุคลากร จึงเป็นข้ันตอนที่ถูกท าข้ึนอย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือการพัฒนาจุดอ่อน (Weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength)  

 ของพนักงาน ให้มีสมรรถนะที่สูงข้ึน และส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
     วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาบุคลากรทีม่ีช่องว่างให้มสีมรรถนะสูงข้ึน พัฒนาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของพนักงานให้เป็นไปตามท่ีองค์กรคาดหวัง 
     เปา้หมาย  บุคลากรที่มีช่องว่างได้รับการพัฒนาร้อยละ 100 
     ตัวชี้วัด  ร้อยละของบุคลากรที่มีช่องว่างได้รับการพัฒนา 
     รายละเอียดแผนงาน 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรมย่อย 2564 2565 2566 2567 2568 ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดท าบันทึกผู้ปฏิบัติงานที่มีช่องว่างสมรรถนะและผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีช่องว่างแต่มีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ือเพ่ิม 
  สมรรถนะที่ได้ประเมินไว้ปี 2563 ให้ด าเนินการ    
  1.1 จัดท าบันทึกข้อตกลงแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  
  1.2 รายงานการติดตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รายไตรมาส   

     ส.พร. 
ฝ.ทม.  
ส.บก. 

2.รวบรวม ตรวจสอบ บันทึกข้อตกลงแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และเสนอ อ.อ.ป. เพ่ือโปรดทราบและลงนาม  
   (ลงนามกรณีของผู้อ านวยการส านักและรองผู้อ านวยการ) 

     

3.รวบรวม ตรวจสอบ รายงานการติดตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รายไตรมาส และเสนอผู้อ านวยการ เพ่ือโปรด 
   ทราบและลงนาม (ลงนามกรณีปิดช่องว่างของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ)   

     

4.จัดท าบันทึกสรุปผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจ าปี ให้ อ.อ.ป. ทราบ และบันทึกประวัติ 
   ผู้ปฏิบัติงานที่พัฒนาตามแผนฯ (IDP)  

     

5.จัดท าบันทึกให้ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานด าเนินการประเมินผลสมรรถนะ เพ่ือหาช่องว่าง (Gap) ประจ าปี 2564      
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แผนปฏิบัติการปี 2564 – 2568 

10. โครงการ/กิจกรรม  การจัดการฐานข้อมูลบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
        กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมภารกิจหลักและสนับสนุนภารกิจตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ 
      หลักการและเหตุผล  ข้อมูลบุคคลเป็นข้อมูลส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานและองค์กร เพ่ือเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ วางแผนด้านการจัดการบุคคลในองค์กรเชิงรุก 

และการใช้เพ่ือประกอบการจัดท ากลยุทธ์ที่ส าคัญ ดังน้ัน ข้อมูลบุคคลจงึต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอและมีการจัดการอย่างเป็นระบบ พร้อมรองรับ
ความต้องการของผู้บริหาร ดังน้ัน จึงต้องมีการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

     วัตถุประสงค์   เพ่ือให้มีฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นปัจจุบันและใช้ในการวิเคราะห์ ตัดสินใจในการบริหารจัดการบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     เปา้หมาย    ฐานข้อมูลบุคคลเป็นปัจจุบันและน าไปใช้ในการบริหารจัดการบุคคลได้จริงอย่างน้อย 10 เรื่อง/ปี 
     ตัวชี้วัด  ความถูกต้องของฐานข้อมูลและจ านวนเรื่องที่น าข้อมูลไปใช้ได้จริง 
     รายละเอียดแผนงาน 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรมย่อย 2564 2565 2566 2567 2568 ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดท าฐานข้อมูลบุคคลในระบบ Access ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน      ส.ทม. 
ฝ.ทม.  
ส.บก. 

2.น าข้อมูลบุคคลในระบบ Access มาจัดท าในรูปแบบชาร์ตโครงสร้าง ให้มีองค์ประกอบคือ ชื่อส านัก ฝุาย ส่วน งาน  
  เลขที่อัตราก าลังที่ใช้ อัตราว่าง ชื่อผู้ปฏิบัติงานครบถ้วนทุกหน่วยงาน 

     

3.ปรับปรุงข้อมูลบุคคลในชาร์ตโครงสร้างให้เป็นปัจจุบัน และรายงาน ผอ.สบก. ทุกสิ้นเดือน      
4.แจ้ง ส.วป. เผยแพร่ในเว็บไซด์ อ.อ.ป. ทุกสิ้นเดือน เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ น าข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการด้าน 
   บุคลากรต่อไป พร้อมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลเมื่อน าเผยแพร่ในเว็บไซด์ 

     

5.รวบรวมจ านวนเรื่องที่น าข้อมูลไปใช้สรุปเสนอ ผอส.บก. ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี      
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แผนปฏิบัติการปี 2564 – 2568 

11. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะด้วยสารสนเทศ  
        กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมภารกิจหลักและสนับสนุนภารกิจตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ 
     หลักการและเหตุผล  อ.อ.ป. ได้ก าหนดประเภทสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก  (Core Competency) สมรรถนะในการบริหาร (Managerial Competency)  
   และสมรรถนะในสายงาน  (Functional Competency) ซึ่งก าหนดระดับความเชี่ยวชาญที่องค์กรคาดหวังไว้ตามแต่ละต าแหน่งที่เหมาะสม เพ่ือหาช่องว่างระหว่าง
   สมรรถนะที่เป็นจริงกับสมรรถนะที่คาดหวัง (Competency gap) น ามาวางแผนพัฒนา ฝึกอบรม และใช้ประกอบกระบวนการบริหารงานบุคคล  โดยก าหนดความรู้ 
   และทักษะที่จ าเป็นที่จะส่งเสริมให้บคุลากรแสดงสมรรถนะที่องค์กรต้องการ รูปแบบวิธีการพัฒนา ระยะเวลา รวมทั้งการมอบหมายงานเพ่ือให้มีโอกาสได้แสดง 
   สมรรถนะที่คาดหวัง  
     วัตถุประสงค์  เพ่ือให้การประเมินสมรรถนะของ อ.อ.ป. มีการประเมินด้วยระบบสารสนเทศ มีการประมวลผลที่สะดวกรวดเร็ว และสามารถน าผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ 
   ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลได้  
     เปา้หมาย  ทุกหน่วยงานประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบอยู่ในระดับมาก และมีการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ทุกปี 
     ตัวชี้วัด  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ และมีการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 
     รายละเอียดแผนงาน 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรมย่อย 2564 2565 2566 2567 2568 ผู้รับผิดชอบ 

1.ศึกษาปัญหาอุปสรรคของระบบประเมินสมรรถนะของปีที่ผ่านมา และด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพร้อมใช้กับ 
   ทุกหน่วยงาน   

     ส.พร. 
ฝ.ทม.  
ส.บก. 2.ก าหนดกกลุ่มเปูาหมายประจ าปี และจัดท าบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.อ.ป.      

3.น าคู่มือแจ้งให้กลุ่มเปูาหมายศึกษา และก าหนดวันประเมินสมรรถนะ          
4.ประเมินผลการใช้งานระบบประเมินฯ และเพ่ือน าผลไปปรับปรงุการใชร้ะบบในปีต่อไป      
5.น าผลการประเมินไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี       
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แผนปฏิบัติการปี 2564 – 2568 

12.  โครงการ/กิจกรรม การปรับปรงุระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
        กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมภารกิจหลักและสนับสนุนภารกิจตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ 
     หลักการและเหตุผล การบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน ในการผลักดันผลการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 

ตามเปูาหมาย และสอดคล้องกับทิศทาง เปูาหมาย ผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กร โดยเฉพาะต าแหน่งผู้บริหารที่จะต้องมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลงานจากองค์กร 
   เพ่ือด าเนินการให้ส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้  ท้ังน้ี น าตัวชี้วัดผลงานมาใช้เป็นเครื่องมือก าหนดเปูาหมายการท างานของบุคคลร่วมกัน ซึ่งผู้บงัคับบัญชาสามารถ 

ติดตามผลการปฏิบัติงานก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตามตัวชี้วัดผลงานที่ก าหนดน้ันๆ  เพ่ือจะได้ให้สิ่งจูงใจส าหรับการเสริมสร้างแรงจงูใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจองค์กร 
     วัตถุประสงค์  เพ่ือให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรสู่ระดับล่างที่มีความสอดคล้องกับทิศทาง เปูาหมาย ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กร และมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

อย่างต่อเน่ือง โดยสามารถน าผลการปฏิบัติงานจากตัวชี้วัดมาใช้ประกอบในการบริหารบคุคลได้ 
     เปา้หมาย  ด าเนินการได้ร้อยละ 100 ของแผนปฏิบัติการ และมีการน าผลไปใช้ในการบริหารบุคคล  
     ตัวชี้วัด  ร้อยละของกิจกรรมย่อยที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จ และการน าผลไปใช้ในการบริหารบุคคล 
     รายละเอียดแผนงาน 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรมย่อย 2564 2565 2566 2567 2568 ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดท าบันทึกให้หน่วยงานจัดท าค าบรรยายลักษณะงานและตัวชี้วัดรายบุคคลประจ าปี โดยให้จัดส่งระดับหัวหน้าส่วนขึ้นไป 
   ให้ ส.บก. ตรวจสอบ 

     ส.พร. 
ฝ.ทม.  
ส.บก. 2.รวมรวมตรวจสอบค าบรรยายลักษณะงานและตัวชี้วัดรายบคุคลของหัวหน้าสว่นขึ้นไปให้มคีวามสอดคล้องกับตัวชี้วัดองคก์ร      

3.น าค าบรรยายลักษณะงานและตัวชี้วัดรายบคุคลของหัวหน้าส่วนขึ้นไป เสนอผู้อ านวยการลงนามท าความตกลง      
4.จัดท าบันทึกแจ้งทุกหน่วยงานจัดท าแบบติดตามตัวชี้วัดรายบุคคลรายไตรมาส      
5.แจ้งทุกหน่วยงานให้น าผลจากการติดตามตัวชี้วัดรายบุคคลไปประกอบการประเมินความดีความชอบประจ าป ี      
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แผนปฏิบัติการปี 2564 – 2568 

13.  โครงการ/กิจกรรม การจัดท าระบบการจัดการองค์ความรู ้
        กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมภารกิจหลักและสนับสนุนภารกิจตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ 
     หลักการและเหตุผล อ.อ.ป. ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นทุนทางปัญญาท่ีสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งระดับบุคคลและองค์กร โดยมีเปูาหมายเพ่ือให้องค์กรแห่งการ 
   เรียนรู้ ดังน้ัน เพ่ือกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานเห็นความส าคัญ และมีการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เป็นเครือ่งมือในการพัฒนางานให้มีความก้าวหน้าน าพา 
   องค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร จึงควรมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 

และมีการติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
     วัตถุประสงค์  เพ่ือน าองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ใน อ.อ.ป. ไปใช้ในการด าเนินกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
     เปา้หมาย  มีผู้ปฏิบัติงานทีน่ าองค์ความรู้ต่างๆ ของ อ.อ.ป. ไปศึกษาหรือต่อยอดอย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง  
     ตัวชี้วัด   จ านวนผู้ปฏิบัติงานที่น าองค์ความรู้ต่างๆ ของ อ.อ.ป. ไปศึกษาหรือต่อยอด 
     รายละเอียดแผนงาน 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรมย่อย 2564 2565 2566 2567 2568 ผู้รับผิดชอบ 

1.คณะท างานจัดการองค์ความรู้ของ อ.อ.ป. พิจารณา\    คดัเลือกและแสวงหาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการด าเนิน 
   กิจการของ อ.อ.ป. และจัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ประจ าป ีให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ยุทธศาสตร์ และ 
   นโยบายของ อ.อ.ป.  เสนอให้ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ 

     ส.พร. 
ฝ.ทม.  
ส.บก. 

2.แจ้งทุกหน่วยงานทราบและให้คณะท างานของหน่วยงานด าเนินการตามแผนการจัดการองค์ความรู้ประจ าปี โดย     
   รวบรวม ประมวล กลั่นกรององคค์วามรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานจากผู้มีประสบการณ์  ผู้เกษียณอายุ องค์ความรู้ใหม่  
   หรือต่อยอดจากความรู้เก่า รายงานผล ให้ อ.อ.ป. เพ่ือทราบ 

     

3.สรุปรวบรวมองคค์วามรู้ของทุกหน่วยงานน ามาจัดหมวดหมู่ในรูปแบบเอกสาร หนังสือ ฯลฯ เสนอ อ.อ.ป.    
   ให้ความเห็นชอบ 

     

4.เผยแพร่องค์ความรู้ที่ อ.อ.ป. เห็นชอบ ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสืบค้นน าไปใช้ปฏิบัติงานและเสนอ 
   ข้อคิดเห็น 

     

5.ประเมินผลการจัดการองคค์วามรู้  ประจ าป ี      
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แผนปฏิบัติการปี 2564 – 2568 

14. โครงการ/กิจกรรม       การเสริมสร้างการประเมินคุณธรรม/ความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
        กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมภารกิจหลักและสนับสนุนภารกิจตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ 
     หลักการและเหตุผล สืบเน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้การส่งเสริม 

การบริหารแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับขององค์กรมีส่วนร่วมก าหนดหลักคุณธรรมในการท างานบนพ้ืนฐานคุณภาพคู่คุณธรรม  
ด้วยความสุข สร้างวัฒนธรรมการท างานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม อีกท้ังภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การสง่เสริมระบบธรรมาภิบาลให้มคีวามโปรง่ใสและ 
เป็นธรรม มีเปูาหมายเพ่ือให้องค์กรมีระบบการบรหิารจัดการที่มีธรรมาภิบาลเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความโปร่งใส และใช้เป็นแนวทางหลักในการ

 ด าเนินงานและการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล 
     วัตถุประสงค์              ส่งเสริมและเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ให้มีคุณธรรม โปร่งใส พร้อมทั้งปลูกฝังบคุลากรใหม้ีความแข็งแรงและ 
   ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม                  
     เปา้หมาย  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างน้อย 3 กิจกรรมต่อปี  
     ตัวชี้วัด  จ านวนการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
     รายละเอียดแผนงาน 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรมย่อย 2564 2565 2566 2567 2568 ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดท าโครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิยมขององค์กรระยะยาว และระยะสั้น พร้อมก าหนด 
  กิจกรรมที่จะด าเนินการ  โดยทบทวน/วิเคราะหแ์ผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิยมองค์กร และ 
  สถานการณ์ที่ท าให้เกิดการทุจริต ความประพฤติมิชอบ รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบในการพิจารณา  
  หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขปญัหาเพื่อก าหนดเป็นโครงการ 

     ส.ทม. 
ฝ.ทม.  
ส.บก. 

2.เสนอ อ.อ.ป. ใหค้วามเห็นชอบโครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และคา่นิยมขององค์กร      
3.แจ้งเวียนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิยมขององค์กรให้ทุกส านักทราบและด าเนินการในส่วน 
  ที่เก่ียวข้อง 

     

4.ด าเนินการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และคา่นิยมขององค์กร      
5.รวบรวมติดตามผลการด าเนินงานของทุกส านัก เสนอ อ.อ.ป.      
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แผนปฏิบัติการปี 2564 – 2568 

15.  โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร 
         กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
      หลักการและเหตุผล ในการท างานเพ่ือให้องค์กรบรรลุเปูาหมายน้ัน นอกจากการมีองค์ประกอบส าคัญ เช่น ทรัพยากร, วัตถุดิบ, เครื่องมือเครื่องจักร, การบริหารจัดการที่ดีแล้ว สิ่งส าคัญ 
   มาก คือต้องมีบุคลากรที่มคีวามสามารถและมีความมุ่งมัน่ทุ่มเทท างานเพ่ือองค์กรปัญหาและอุปสรรคส าคัญคือ คนในองค์กรมาจากหลากหลายต่างท้องถ่ินต่าง 
   วัฒนธรรม  ดังน้ัน หากคนเหล่าน้ีไม่มีแนวทางหรือกรอบให้ปฏิบัติที่ชัดเจน ย่อมมีพฤติกรรมที่ต่างกันไป ซึ่งมีผลเสยีมากกว่าผลดี การที่จะท าให้องค์กรบรรลุเปูาหมาย  
   นอกจากมีเปูาหมาย แผนงานที่สอดคล้องกันแล้ว การปรบัทัศนคติพฤติกรรม นิสัยของคนในองค์กร ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ก็จะช่วยให้ภารกิจขององค์กร ส าเร็จ 
   ลุล่วงได้เร็วข้ึน เครื่องมือที่ใช้ในการปรับ ทัศนคติ นิสัย พฤติกรรมของคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่ดีที่สุดคือ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
   น่ันเอง 
     วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมค่านิยมองค์กรให้บุคลากรได้ทราบและแสดงออกถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และปลูกฝังจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
     เปา้หมาย  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองคก์รทุกป ี
     ตัวชี้วัด  ระยะเวลาในการด าเนินการกิจกรรมสง่เสริมค่านิยมเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
     รายละเอียดแผนงาน 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรมย่อย 2564 2565 2566 2567 2568 ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าโครงการและแผนปฏิบัติการเสนอให้ อ.อ.ป. เห็นชอบ       ส.พร. 
ส.ทม. 
ฝ.ทม.  
ส.บก. 

2. ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามโครงการฯ      
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารกิจกรรม      
4. ประเมินผลความพึงพอใจโครงการฯ      
5. สรุปผลการด าเนินการโครงการฯ เสนอ อ.อ.ป. เพ่ือทราบ      
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แผนปฏิบัติการปี 2564 – 2568 

16.  โครงการ/กิจกรรม การสื่อสารด้านทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก 
         กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
      หลักการและเหตุผล การตรวจสอบเป็นการประเมินผลการกระท าเปรียบเทียบกับสิ่งที่ก าหนดไว้ ผลทีเ่กิดข้ึนต้องมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ ์อาจเป็นเอกสารหรือข้อมูลตัวเลข ซึ่งอาจคือ 

การตรวจดูว่ามีการท างานหรือปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้เพียงพอหรือไม่ และผลงานที่ได้เป็นไปตามท่ีก าหนดหรือไม่ เพียงใด ผลงานน้ันอาจอยู่ในรูปของก าไร ความ 
พึงพอใจ  ข้อโต้แย้งหรือข้อบกพร่อง ฯลฯ โดยจะเห็นว่าการตรวจสอบเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผล ทั้งน้ี ผู้ท าหน้าท่ีตรวจสอบการตรวจสอบผู้อื่นต้องมีความรู ้
มากกว่าผู้ถูกตรวจสอบ กล่าวคือต้องมีความรู้อย่างดีทั้งงานตรวจสอบ  โดยงานด้านทรัพยากรมนุษย์ มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคุณภาพพนักงานขององค์กร  
การจะรู้ว่างานด้านทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพหรือไม่ ควรที่จะมีผู้ตรวจสอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR auditor) เพ่ือให้งานด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้ังไว้ต่อไป 

     วัตถุประสงค์  เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีด้านทรัพยากรมนุษย์ได้มีการสื่อสารและตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ถึงการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นไปตามกระบวนการ/ข้ันตอน  
มีความเข้าใจและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้ังไว้ 

     เปา้หมาย  หน่วยงานรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลที่สื่อสารและมีความพึงพอใจในการให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าท่ีด้านทรัพยากรมนุษย์ในระดับมาก 
     ตัวชี้วัด  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานรับตรวจที่มีต่อเจ้าหน้าท่ีด้านทรัพยากรมนุษย์ 
     รายละเอียดแผนงาน 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรมย่อย 2564 2565 2566 2567 2568 ผู้รับผิดชอบ 

1.ศึกษาข้อมูลระเบียบหลักเกณฑ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ ล าดับความส าคัญเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน      ส.พร. ส.ทม. 
ฝ.ทม.  
ส.บก. 

2.จัดท าโครงการสื่อสารด้านทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก  เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีด้านทรัพยากรมนุษย์ได้เข้าไปสื่อสารและ 
   ตรวจสอบการด าเนินงาน เสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ  

     

3.ด าเนินการสื่อสารและตรวจสอบหน่วยงานเปูาหมาย      
4.หน่วยงานรับตรวจประเมินความพึงพอใจเจ้าหน้าท่ีด้านทรัพยากรมนุษย์ อาทิ ความรู้ความเข้าใจในงานของ 
  เจ้าหน้าท่ี การสื่อสารมีความชัดเจนเข้าใจง่าย ประโยชน์ที่ได้รับ 

     

5.สรุปผลความพึงพอใจ และรายงานผลการสื่อสารและตรวจสอบ เสนอ อ.อ.ป. เพ่ือทราบ        
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แผนปฏิบัติการปี 2564 – 2568 

17.  โครงการ/กิจกรรม การสร้างความผูกพันและธ ารงรักษาบุคลากร   
         กลยุทธ์ท่ี 5 เสริมสร้างความผูกพันและจูงใจบุคลากร 
     หลักการและเหตุผล  ความผูกพันของบคุลากรต่อองค์การ (Employee Engagement) เป็นความผูกพันของพนักงานที่มีให้กับองค์กรและงานที่ท าอยู่ ซึ่งพนักงานมีความความต้ังใจและทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับ

มอบหมายอย่างเต็มที่ เพื่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งพนักงานจะมีความพึงพอใจต่อการท างานและมีความภาคภูมิใจในองค์กรและพฤติกรรมที่พนักงานแสดงออก เช่น การยอมรับในเปูาหมาย
และแนวทางการด าเนินงานขององค์กร ความต้องการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร การสนับสนุนองค์กรและแสดงความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร เป็นต้น ได้มีการใช้พฤติกรรมความผูกพัน ของพนักงานเป็น
เคร่ืองพยากรณ์พฤติกรรมของพนักงานในองค์กรได้จากอัตราการเปลี่ยนงาน (Turnover) คือการเข้างานหรือลาออกจากงานของพนักงาน พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงมีแนวโน้มที่จะอยู่
กับองค์กรนานกว่าและเต็มใจที่จะท างานด้วยความต้ังใจ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นตัววัดประสิทธิภาพในการท างานขององค์กรได้อีกด้วย  ดังน้ัน จึงได้มีการส ารวจความผูกพันของพนักงานเพื่อน า
ข้อมูลมาใช้ในการธ ารงรักษาบุคลากร โดยแสวงหาวิธีการต่างๆ ในการผูกใจและเก็บรักษาบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ เป็นผู้ที่รักงานที่ท าโดยทุ่มเทก าลังกายก าลังใจให้กับหน่วยงานอย่างเต็มความ 
สามารถ มีทีมงานที่มั่นคง และมีทักษะในงานสูงสามารถช่วยแบง่เบาภาระหน้าที่ให้แก่ผู้บังคับบัญชาได้และองค์กรยังสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่าย ไมใ่ห้เกิดการติดขัดหยุดชะงัก สามารถ   
ด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองส่งผลด้านขวัญก าลังใจของพนักงานรวมทั้ง ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

     วัตถุประสงค์  เพื่อส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์กรและปัจจัยที่มีผลต่อความต้ังใจที่จะลาออกของบุคลากร โดยใช้เป็นแนวทางในการสร้างความผูกพันและธ ารงรักษาบุคลากรขององค์กรไว้   
  เพื่อเป็นการธ ารงรักษาบุคลากรที่ดีมีคุณภาพให้คงอยู่กับองค์กรในระดับที่เหมาะสม  
     เปา้หมาย  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือธ ารงรักษาบุคลากรอย่างน้อย 3 กิจกรรมต่อปี และมีบุคลากรลาออกน้อยกว่าปีทีผ่านมา 
     ตัวชี้วัด  จ านวนการจัดกิจกรรมธ ารงรักษาบคุลากร และจ านวนบุคลากรที่ลาออกต่อปีเทียบกับปีที่ผ่านมา 
     รายละเอียดแผนงาน 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรมย่อย 2564 2565 2566 2567 2568 ผู้รับผิดชอบ 

1.ศึกษาข้อมูล ยุทธศาสตร ์และผลการส ารวจความผูกพันของปีที่ผ่านมา และมาจัดท าโครงการธ ารงรักษาบุคลากรให้สอดคล้องกับผลการส ารวจ      ส.ทม. 
ฝ.ทม.  
ส.บก. 

2.จัดท าแผนการธ ารงรักษาบุคลากร เสนอ อ.อ.ป. ใหค้วามเหน็ชอบ ประกอบด้วย แผนระยะยาว 5 ปี และระยะสั้น 1 ป ี      
3.แจ้งหน่วยงาน เพื่อทราบและด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง      
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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แผนปฏิบัติการปี 2564 – 2568 

18. โครงการ/กิจกรรม การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขในการท างาน 
         กลยุทธ์ท่ี 5 เสริมสร้างความผูกพันและจูงใจบุคลากร 
     หลักการและเหตุผล การดูแลทรัพยากรบุคคลในองค์กรน้ันได้ให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบคุคล เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนบรรลุ 

เปูาหมายขององค์กรเป็นหลัก แต่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี องค์กรต้องให้ความส าคัญด้านการเข้าถึงพนักงานในเรื่องความสุขพ้ืนฐานทั้ง 8 ประการด้วย  
เมื่อพนักงานในองค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ก็จะส่งผลให้องค์กรได้ผลงานตามเปูาหมาย ขณะเดียวกันพนักงานในองค์กรก็ท างานอย่างมีความสุขด้วย 

     วัตถุประสงค์  เพ่ือให้มีกิจกรรมสง่เสริมให้พนักงานในองค์กรปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข  
     เปา้หมาย  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสง่เสริมความสุขในการท างานของบุคลากรอย่างน้อย 3 กิจกรรมต่อปี และผลส ารวจความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก 
     ตัวชี้วัด  จ านวนกิจกรรมส่งเสริมความสุขในการท างานของบุคลากร และระดับความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม 
     รายละเอียดแผนงาน 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรมย่อย 2564 2565 2566 2567 2568 ผู้รับผิดชอบ 

1.เตรียมงาน โดยหน่วยงาน ท่ีรับผิดชอบด้านนโยบาย    (Happy workplace) 
    1.1 ศึกษาท าความเข้าใจ แนวคิด วัตถุประสงค์  ขอบเขตของ (Happy workplace) 
    1.2 ศึกษาข้อมูล ประเด็นยุทธศาสตร์  นโยบายของ อ.อ.ป. โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับ (Happy workplace) 
    1.3 ศึกษารวบรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมาท่ีเก่ียวข้องกัน (Happy workplace) 
    1.4 น าผลการส ารวจความพึงพอใจและผลการส ารวจความผูกพัน มาประกอบการวิเคราะห์จัดท าแผนการ 
         ด าเนินงาน (Happy workplace) 

     ส.ทม. 
ฝ.ทม.  
ส.บก. 

2.จัดท าแผนการด าเนินงาน (Happy workplace)  ประกอบด้วย  แผนระยะยาว 5 ปี  และแผนระยะสั้น 1 ปี  
   และเสนอแผนให้ผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบและแจ้งเวียนหน่วยงานเพ่ือทราบและด าเนินการ 

     

3.ด าเนินการตามกิจกรรมย่อย      
4.ส ารวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมฯ      
5.สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนด าเนินงานรายปี เสนอผู้อ านวยการเพ่ือโปรดทราบ      
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แผนปฏิบัติการปี 2564 – 2568 

19. โครงการ/กิจกรรม  การเสริมสร้างและยกระดับความพึงพอใจของบุคลากร 
         กลยุทธ์ท่ี 5 เสริมสร้างความผูกพันและจูงใจบุคลากร 
     หลักการและเหตุผล  ส านักบริหารกลาง (ฝุายทรัพยากรมนุษย์) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบการด าเนินการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจการของ

องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ ปัจจัยส าคัญต่อการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ คือ การมีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ัน เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ส.บก. จึงได้ส ารวจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อ อ.อ.ป. ประจ าปี
งบประมาณ 2563 เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร 

     วัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อ อ.อ.ป.  น าผลการส ารวจและข้อเสนอแนะที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงเก่ียวกับ 
  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์มาให้ดีย่ิงข้ึน 

          เปา้หมาย  มีการจัดกิจกรรมทีส่อดคล้องกับผลส ารวจความพึงพอใจอย่างน้อย 2 กิจกรรมต่อปี และมีผลส ารวจความพึงพอใจสูงกว่าปีที่ผ่านมา  
     ตัวชี้วัด   จ านวนกิจกรรมที่จัดสอดคล้องกับผลการส ารวจความพึงพอใจ และผลส ารวจความพึงพอใจเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
     รายละเอียดแผนงาน 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรมย่อย 2564 2565 2566 2567 2568 ผู้รับผิดชอบ 

1.ศึกษาผลการส ารวจความพึงพอใจฯ ของปีที่ผ่านมา และน ามาจัดท าโครงการใหส้อดคล้องกับผลการส ารวจฯ      ส.ทม. 
ฝ.ทม.  
ส.บก. 

2.น าโครงการเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.อ.ป.และด าเนินการตามโครงการฯ      
3.สรุปผลโครงการรายงาน อ.อ.ป. เพ่ือทราบ      
4.ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของ อ.อ.ป.วิเคราะห์จุดอ่อน/จุดแข็ง วิธีแก้ไข และเปรียบเทียบผลการ 
  วิเคราะห์กับปีที่ผ่าน 

     

5. สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของ อ.อ.ป.เสนอ อ.อ.ป. เพ่ือทราบ และน าผลการส ารวจไปด าเนินการ 
   ในปีต่อไป 
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แผนปฏิบัติการปี 2564 – 2568 

20. โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
         กลยุทธ์ท่ี 5 เสริมสร้างความผูกพันและจูงใจบุคลากร 
     หลักการและเหตุผล การท างานในองค์กร ผู้ปฏิบัติงานทุกหน้าท่ีย่อมมีความประสงค์ที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในสายอาชีพของตน หน่วยงานจึงต้องมีการบริหารจัดการ 
   ความกา้วหน้าสายอาชีพให้ชัดเจน เพ่ือให้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถวางแผนการท างานและก้าวหน้าไปในสายอาชีพของตนได้อย่างมั่นคง มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน  

สายงานเกิดการถ่ายทอด เรียนรู้และพัฒนาในสายงาน ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อีกทางหน่ึง 
     วตัถุประสงค์  เพ่ือให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าสายอาชีพของตน 
     เปา้หมาย  ด าเนินการได้ร้อยละ 100 ของกิจกรรมย่อย 
     ตัวชี้วัด  ร้อยละของกิจกรรมย่อยที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จ 
     รายละเอียดแผนงาน 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรมย่อย 2564 2565 2566 2567 2568 ผู้รับผิดชอบ 

1.ส ารวจกลุ่มเปูาหมายที่จะท าการพัฒนาเพ่ือความก้าวหน้าในสายอาชีพ      ส.พร. 
ฝ.ทม.  
ส.บก. 

2.ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย      
3.พัฒนาผู้ปฏิบัติงานที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย      
4.น าเสนอรายชื่อผู้ได้รับการพัฒนาท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ี อ.อ.ป. ก าหนดเพ่ือให้ อ.อ.ป. พิจารณาแต่งต้ัง      
5.สรุปจ านวนผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังรายงาน อ.อ.ป. เพ่ือทราบ และใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการด้านบุคลากรต่อไป      
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แผนปฏิบัติการปี 2564 – 2568 

21. โครงการ/กิจกรรม  การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
         กลยุทธ์ท่ี 5 เสริมสร้างความผูกพันและจูงใจบุคลากร 
     หลักการและเหตุผล ตามแผนแม่บทด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการท างานแห่งชาติ ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564 ได้ก าหนดกรอบและทิศทางการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ เพื่อสร้าง 
   ความตระหนักและจิตส านึกในเร่ืองความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในทุกภาคส่วน และเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงปูองกัน รวมทั้งเกิดความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการผลักดันให้งานความปลอดภัย 
   และอาชีวอนามัยขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการและเอกชน ได้ก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยขึ้นใช้ในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความ 
   มั่นใจในชีวิตและทรัพย์สิน และแสดงออกถึงความห่วงใยที่องค์กรมต่ีอคนท างาน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้คนท างานมีขวัญก าลังใจที่ดี และเป็นองค์กรที่สนับสนุนให้คนท างานมีความปลอดภัยในการ 
   ท างานในฐานะหน่วยงานของรัฐ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาความปลอดภัยฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผน 
   แม่บทด้านความปลอดภัยฯ ข้างต้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในการท างาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเร่ิมต้นจากการพิจารณาทบทวนระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
   ที่มีอยู่ เพื่อให้ทราบสถานภาพปัจจุบันขององค์กร และก าหนดนโยบายพร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการตามนโยบายด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับลักษณะการด าเนินงานของ 
   องค์กร 
     วัตถุประสงค์  เพื่อให้การด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมเป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสริมสร้างมาตรฐานการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย   
   และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     เปา้หมาย  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างน้อย 7 กิจกรรมต่อปี       
     ตัวชี้วัด  จ านวนกิจกรรมที่เสริมสร้างมาตรฐานการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
     รายละเอียดแผนงาน 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรมย่อย 2564 2565 2566 2567 2568 ผู้รับผิดชอบ 

1.ศึกษายุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานแห่งชาติ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 
  ความปลอดภัยฯ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม นโยบายด้านความปลอดภัยของกระทรวงเจ้าสังกัด และยุทธศาสตร์ ของ อ.อ.ป. 

     ส.ทม. 
ฝ.ทม.  
ส.บก. 2.ทบทวนแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ระยะยาว และแผนฯประจ าปี       

3.น าเสนอแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ระยะยาว และแผนฯประจ าปี  ต่อ อ.อ.ป.  
  เพื่อขอความเห็นชอบ 

     

4.เวียนแผนความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานระยะยาวและแผนฯประจ าปี ให้ทุกหน่วยงาน 
   ในส านักงานกลางทราบและด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

     

5.ด าเนินการตามแผนพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานประจ าป ี      



 

 แผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ปี พ.ศ. 2564 – 2568)                                                                                                                                                                  
 

 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
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