






 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ 

ประจ าปี 2563 (ไตรมาส 4) 
 

โครงการ/แผนงาน 

แผนงาน 
ที่ด าเนิน 

การ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
และเป็นไป
ตามกรอบ
ระยะเวลา 

แผนงาน 
ที่ล่าช้า

กว่ากรอบ
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

คิดเป็นร้อยละ 
ไตรมาส 1 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

คิดเป็นร้อยละ 
ไตรมาส 2 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

คิดเป็นร้อยละ 
ไตรมาส 3 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

คิดเป็นร้อยละ 
ไตรมาส 4 

1. การวิเคราะห์อัตราก าลังในระดับเน้ืองาน  - - 20% 20% 100% 100% 

2. การสรรหาบุคลากรรองรับงานที่จะมุ่งเน้น  - - 40% 40% 60% 100% 

3. การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง  - - 45% 63.64% 90.90% 100% 

4. การสืบทอดต าแหน่งทางการบริหาร  - - 57% 71.43% 71.43% 100% 

5. การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง  - - 40% 40% 80% 100% 

6. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการน าองค์กร  - - 0% 0% 0% 100% 

7. การพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งและสายงาน  - - 0% 0% 0% 100% 

8. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  - - 40% 40% 40% 100% 

9. การจัดการฐานข้อมูลบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  - - 40% 40% 40% 100% 

10. การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะด้วยสารสนเทศ  - - 40% 40% 60% 100% 

11. การปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  - - 50% 66.67% 66.67% 100% 

12. การจัดการองค์ความรู้และสร้างวัฒนธรรมแห่ง 
     การเรียนรู้  - - 28.57% 42.86% 42.86% 100% 

13. การส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
     ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  - - 60% 60% 60% 100% 

14. การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร  - - 40% 40% 40% 100% 
15. การสื่อสารด้านทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก  - - 40% 40% 60% 100% 
16. การสร้างความผูกพันของและธ ารงรักษาบุคลากร  - - 42.86% 42.86% 42.86% 100% 
17. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขในการท างาน  - - 50% 50% 50% 100% 
18. การเสริมสร้างและยกระดับความพึงพอใจของบุคลากร  - - 40% 40% 40% 100% 
19. การบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ  - - 40% 40% 40% 100% 
20. การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
     และสภาพแวดล้อมในการท างาน  - - 50% 50% 66.67% 100% 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ประจ าปี 2563  ไตรมาส 4 
 
1. โครงการ/กิจกรรม   การวิเคราะห์อัตราก าลังในระดับเน้ืองาน 
ตัวชี้วดั   จ านวนหน่วยงานที่มีการทบทวนกรอบอัตราก าลัง 
เป้าหมาย   มีการทบทวนกรอบอัตราก าลังตามโครงสร้างจ านวน 2 หน่วยงาน 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
     

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
1. จัดท าบันทึกใหห้น่วยงานด าเนินการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
   ในระดับเน้ืองาน และจัดส่งให้ ส.บก. ภายในเวลาที่ 
   ก าหนด 
 
2. รวบรวม ตรวจสอบ และพิจารณาความสอดคล้อง 
   ของกระบวนงานกับภาระกรรมของแต่ละงาน  
   ปริมาณงาน และเวลาทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 
3. สรุปเสนอขอความเห็นชอบจาก  อ.อ.ป. 
4. ประกาศใช้ และใหห้น่วยงานที่เก่ียวข้องใช้เป็นแนวทาง 
   ประกอบการปรับปรุงโครงสร้าง และการบริหารบุคคล 
   ภายในหน่วยงาน 
5.น าเผยแพร่ทางเว็บไซต์ อ.อ.ป. และเวียนแจ้งให้ทุก 
   หน่วยงานทราบ 
 

ม.ค. – พ.ค. 
 
 
 

พ.ค. – ก.ย. 
 
 

ก.ย. – ธ.ค. 
พ.ย. – ธ.ค. 

 
 

พ.ย. – ธ.ค. 
 

1. จัดท าบันทึกให้หน่วยงานด าเนินการวิเคราะห์ฯ  
ให้ผู้อ านวยการเห็นชอบ ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 
1401/936 ลว. 31 มี.ค. 63 แล้ว ผู้อ านวยการให้ความ
เห็นชอบ 1 เม.ย. 63 
2. กลุ่มเป้าหมายได้จัดส่งมาครบทุกหน่วยงานแล้ว  
อยู่ระหว่างตรวจสอบและพิจารณา เสนอ อ.อ.ป.  
ให้ความเห็นชอบ 
 3.-5. อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบการวิเคราะห์ฯ แล้ว 
ตามบันทึก ที่ ทส 1401/2152 ลว. 3 ก.ย. 63  
และมีการประกาศใช้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ อ.อ.ป.  
แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบแล้ว 

100% 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ประจ าปี 2563  ไตรมาส 4 
 
2. โครงการ/กิจกรรม   การสรรหาบุคลากรรองรับงานที่จะมุ่งเน้น 
ตัวชี้วดั    ร้อยละของบุคลากรที่สรรหาได้ตามแผนอัตราก าลังแต่ละปี 
เป้าหมาย    มีการสรรหาอัตราก าลังที่สอดคล้องกับงานที่ อ.อ.ป. มุ่งเน้น เป็นไปตามแผนอัตราก าลังแต่ละปี ร้อยละ 90 
ผลลัพธ์เป้าหมาย     
         

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
1. ศึกษายุทธศาสตร์ ทิศทางการด าเนินงานของ อ.อ.ป.  
   วิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลัง เพื่อสรรหาอัตราก าลัง 
   รองรับงานที่จะมุ่งเน้น 
2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะสรรหาจากผลการ 
   วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าบันทึกเสนอ อ.อ.ป. เพื่อให้ 
   ความเห็นชอบให้ด าเนินการจ้าง  
3. น าเร่ืองเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อก าหนด 
   คุณวุฒิ คุณสมบัติและ/หรือประสบการณ์ของ 
   ต าแหน่งตลอดจนรายละเอียดอ่ืนๆของพนักงาน 
   สัญญาจ้าง,พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้างและคัดสรร 
   ผู้สมัคร รวมทั้งวิธีการคัดสรร 
4. ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคลากร  
   และประกาศผลการสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงาน 
   สัญญาจ้าง 
5. สรุปรายงานผลการสรรหาเสนอ อ.อ.ป. เพื่อทราบ  
 

ม.ค. – มี.ค. 
 
 

ม.ค. – มี.ค. 
 
 

มี.ค. – ธ.ค. 
 
 
 
 

มี.ค. – ธ.ค. 
 
 

ธ.ค.  

1. -2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลังฯ และก าหนด
กลุ่มเป้าหมายแล้ว เสนอผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบ 
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/939 ลว 31 มี.ค. 63  
 
 
 
3. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาข้อมูลที่ขออนุมัติ
จ้าง เรียบร้อยแล้ว และเสนอ อ.อ.ป. เพื่อขออนุมัติจ้าง 
 
 
 
4. ด าเนินการสรรหาและประกาศเรียบร้อยแล้ว 
 
 
5. สรุปรายงานผลการสรรหาเสนอ อ.อ.ป. 
เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส. 1401/3173 
ลว 25 ธ.ค. 63 
 

100% 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ประจ าปี 2563  ไตรมาส 4 
 
3. โครงการ/กิจกรรม   การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
ตัวชี้วดั    ร้อยละของการด าเนินการตามแผนและจ านวนพนักงานที่มีศักยภาพสูงที่ได้มีการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร  
เป้าหมาย    มีการด าเนินการเพื่อสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพสูงสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรตามแผนปฏิบัติการร้อยละ 100   
                            และมีการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร 
ผลลัพธ์เป้าหมาย     
                                                     

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อย
ละ 

1. ศึกษาหลักเกณฑ์การบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพ 
   สูงที่ผ่านมา แผนการด าเนินงานวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
   ยุทธศาสตร์ ของ  อ.อ.ป. นโยบายกระทรวงทรัพยากร  
   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการด าเนินงาน 
   ของหน่วยงานอ่ืนๆ อาทิ รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ 
2. น าข้อมูลที่ได้ศึกษามาปรับปรุงหลักเกณฑ์ ให้สอดคล้อง 
   กับแผนการด าเนินงานและยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2563  
   เพื่อให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 
3. จัดท าโครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
   เสนอ อ.อ.ป.ใหค้วามเห็นชอบ 
4. คณะกรรมการโครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง  
   ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง  
   ประจ าปี 2563 เสนอ อ.อ.ป. เพื่อพิจารณาให้ความ 
   เห็นชอบ 
5. เวียนหลักเกณฑ์ให้ทุกหน่วยงานทราบเพื่อด าเนินการ 
   คัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูงของหน่วยงาน 
6. หน่วยงานรายงานผลการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
   ให้ อ.อ.ป. ทราบ เพื่อประกาศในเว็บไซด์ อ.อ.ป.  
 
7. ประชุมคณะกรรมการโครงการการบริหารพนักงาน 
   ที่มีศักยภาพสูง เพื่อก าหนดวิธีการพิจารณาคัดเลือก 
   พนักงานที่มีศักยภาพสูงของหน่วยงานและก าหนดวิธีการ 
   ที่เหมาะสมในการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
   และคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
8. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพ 
   สูงของ อ.อ.ป. ให้ทราบโดยทั่วกัน 
9. จัดท าบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อสอบถามความคิดเห็น 
   ต่อการด าเนินการตามโครงการการบริหารจัดการพนักงาน 
   ที่มีศักยภาพสูง 
10. บริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูงตามแนวทาง 
   ที่ก าหนด 
11. ติดตามประเมินผลการพัฒนาเพื่อรักษามาตรฐาน 
   ของการเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสูง 

ม.ค. 
 
 
 
 

ม.ค. 
 
 

ม.ค. – ก.พ. 
 

ก.พ. – มี.ค. 
 
 
 

มี.ค. – เม.ย. 
 

เม.ย.  
 

 
เม.ย. – พ.ค.  

 
 
 
 

มิ.ย. – ก.ค.  
 

ก.ค. – ส.ค.  
 
 

ส.ค. – ต.ค. 
 

พ.ย. – ธ.ค.  
 

1.-2. ศึกษาหลักเกณฑ์ฯ เรียบร้อยแล้ว โดยจัดท าบันทึก
เสนอ ผอส.บก. เพื่อโปรดทราบ ตามบันทึก  
ฝ.ทม. ลว 27 ม.ค. 63 
 
 
3. จัดท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการ ให้ความเห็นชอบ ตาม
บันทึก ส.บก. 1401/477 ลว. 14 ก.พ. 63 
4. คณะกรรมโครงการฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ 
ตามบันทึก ส.บก. ด่วนที่สุด 1401/744  
ลว. 10 มี.ค. 63  
 
5. เวียนหลักเกณฑ์ให้ทุกหน่วยงานทราบ ตามบันทึก  
ส.บก. ที่ ทส 1401/ว 1093 ลว. 26 มี.ค. 63 
6. หน่วยงานรายงานผลการคัดเลือกฯ ส.บก.ด าเนินการให้ 
อ.อ.ป. ทราบ ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/ 1179  
ลว. 30 เม.ย. 63 
7. นัดประชุมคณะกรรมการฯ วันที่ 28 พ.ค. 63  
ตามบันทึก ส.บก ที่ ทส 1401/1336 ลว. 25 พ.ค. 63 
และมีบันทึกเลื่อนการประชุม ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 
1401/1351 ลว. 25 พ.ค. 63 
 
8. ประกาศตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/ว 2368 ลว. 
17 ก.ค. 63 
9. จัดท าบันทึกเวียนหน่วยงาน เพื่อตอบแบบสอบถาม
แล้ว ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/1953 ลว. 11 ส.ค. 
63 
10. จัดท าบันทึกเสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ  
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/ว 2894 ลว. 31 ส.ค. 63 
11. จัดท าบันทึกติดตามประเมินผลฯ เสนอให้ อ.อ.ป. 
เห็นชอบ ตามบันทึก สบก. ลับ ที่ ทส.1401/ล 108  
ลว 10 พ.ย. 63 และสรุปผลโครงการฯ ตามบันทึก สบก. 
ที่ ทส 1401/3126 ลว 23 ธ.ค. 63 

100% 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ประจ าปี 2563  ไตรมาส 4 
 
4. โครงการ/กิจกรรม   การสืบทอดต าแหน่งทางการบริหาร 
ตัวชี้วดั    จ านวนผู้สืบทอดต าแหน่งทางการบริหารในต าแหน่งที่ส าคัญ 
เป้าหมาย    มีการด าเนินการเพื่อสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่งทางการบริหารที่เปน็ต าแหน่งส าคัญครบถ้วนประจ าปี 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
 

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
1. พิจารณาทบทวนและวิเคราะห์บทบาท อ านาจหน้าที ่ 
   ภารกิจ โครงสร้างการด าเนินงานที่ผ่านมา 
2. ส ารวจต าแหน่งที่จะว่างเน่ืองจากการเกษียณอายุ 
3. ส.บก. จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง                                               
   เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.อ.ป. ประกอบด้วย 
- ก าหนดต าแหน่งงานหลักของ อ.อ.ป. 
- สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
- หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการสรรหา                   

ผู้สืบทอดต าแหน่ง 
4. เวียนแผนสืบทอดต าแหน่งให้ทุกหน่วยงานทราบ   
   เพื่อเสนอรายชื่อผู้สืบทอดต าแหน่ง 
5. คณะกรรมการวางแผนฯ ด าเนินการสรรหาตาม 
   หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด และรายงานผล 
   การสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่งต่อ อ.อ.ป. 
 
 
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสืบทอด
ต าแหน่ง 
7. สรุปผลการด าเนินการและรายงาน อ.อ.ป. 
 
 
 
 

ม.ค. 
 

ม.ค. 
ก.พ. – มี.ค. 

 
 
 
 
 

เม.ย. – พ.ค. 
 

พ.ค. – ส.ค. 
 

 
 
 

ก.ย. – ต.ค. 
 

ธ.ค. 

1.-2. พิจารณาทบทวนต าแหน่งงานที่ว่างเรียบร้อยแล้ว
โดยจัดท าบันทึกเสนอ ผอส.บก. เพื่อโปรดทราบ  
ตามบันทึก ฝ.ทม. ลว. 27 ม.ค. 63 
3. จัดท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบ 
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/492 ลว. 17 ก.พ. 63  
ผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบ วันที่ 19 ก.พ. 63 
 
 
 
4. เวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ ตามบันทึก ส.บก. ที ่ทส 
1401/ว 621 ลว. 19 ก.พ. 63 
5. คณะกรรมการฯ ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการสรรหาผู้สืบทอด
ต าแหน่ง (ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ เน่ืองจากมี
บันทึกสั่งการผู้อ านวยการ ตามบันทึก ที่ ทส 1401/ 
ล 67 ก.ค. 63) 
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ  
ตามประกาศ อ.อ.ป. ลว 26 พ.ย. 63 
7. สรุปผลการด าเนินการฯ ขออนุมัติปรับแผนสืบทอด  
เสนอ อ.อ.ป. ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส. 1401/3144 
ลว 24 ธ.ค. 63 
 
 

100% 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ประจ าปี 2563  ไตรมาส 4 
 
5. โครงการ/กิจกรรม   การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง  
ตัวชี้วดั    ร้อยละของบุคลากรที่มีศักยภาพสูงประจ าปีที่ผ่านมาได้รับการพัฒนา 
เป้าหมาย    บุคลากรที่มีศักยภาพสูงประจ าปีที่ผ่านมาได้รับการพัฒนาร้อยละ 80 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
 

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่มี 
   ศักยภาพสูงของ อ.อ.ป. ประจ าปีที่ผ่านมา และแนวทาง 
   การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูงแต่ละราย ตามที่  
   อ.อ.ป. ก าหนด 
 
 
2. จัดท าบันทึกแจ้งหน่วยงานผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น 
   พนักงานที่มีศักยภาพสูงของ อ.อ.ป. เพื่อทราบ และคอย 
   ติดตามให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการพัฒนาตามที่ อ.อ.ป.  
   ก าหนด และรายงานผลผ่านหน่วยงานต้นสังกัด  
 
3. หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการรายงานผลการพัฒนา 
   ของพนักงานที่มีศักยภาพสูงให้ อ.อ.ป. เพื่อทราบ 
4. ส.บก. ติดตามการรายงานผลการพัฒนาของพนักงาน 
   ที่มีศักยภาพสูง 
5. จัดท าบันทึกสรุปผลการด าเนินการ การพัฒนาพนักงาน 
   ที่มีศักยภาพสูงของ อ.อ.ป. ประจ าปี ให้ อ.อ.ป. ทราบ  
   และบันทึกในประวัติฝึกอบรม/ทะเบียนประวัติ 
  
 
 

ม.ค. 
 

 
 
 
 

ม.ค. – ก.พ. 
 
 
 
 

มี.ค. – มิ.ย. 
 

มิ.ย. 
 
ก.ค. – ธ.ค. 

1. ตรวจสอบผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่มี
ศักยภาพสูงของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2562 จ านวน 3 คน 
ดังน้ี 
   1) นายณฐกร วุ้นเชื้อ ส.วป. 
   2) น.ส.เปี่ยมพร ศรีประทัย ส.วป. 
   3) นายชลเทพ บัวแก้ว ออป.กลาง 
2. ได้มีบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/576 ลว. 25 ก.พ. 
63 เร่ือง ติดตามผลการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
(talent Management) ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
พนักงานที่มีศักยภาพสูงของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2562 
โดยให้รายงานผลเป็นรายไตรมาส  
3. ส.วป. รายงานผลการพัฒนาของพนักงานที่มี
ศักยภาพสูงให้ อ.อ.ป. แล้ว จ านวน 2 คน  
4. ออป.กลาง รายงานผลการพัฒนาของพนักงานที่มี
ศักยภาพสูงแล้ว จ านวน 1 คน  
5. สรุปผลการด าเนินการ การพัฒนาพนักงาน 
ที่มีศักยภาพสูงของ อ.อ.ป. ประจ าปี เรียบร้อยแล้ว 
ตามบันทึก ส.บก. 1401/20 ลว 5 ม.ค. 64 เร่ือง  
การติดตามผลการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
(Talent) ที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการบริหาร
พนักงานที่มีศักยภาพสูง ประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 
 

100% 

 
                                                                                                            
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



-6- 
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6. โครงการ/กิจกรรม   การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการน าองค์กร  
ตัวชี้วดั    ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาตรงต่อความต้องการขององค์กร 
เป้าหมาย    ผู้บริหารระดับต้น กลาง สูง ได้รับการพัฒนาตรงต่อความต้องการองค์กรร้อยละ 80 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
 

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
1. ด าเนินการตามแผนฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา 
   ศักยภาพผู้บริหารแต่ละระดับประจ าปี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สรุปผลการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนา 
   รายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ 
3. บันทึกประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ 
   ประชุม/สัมมนาตามหลักสูตรผู้บริหาร 
4. ส ารวจจ านวนผู้บริหาร โดยพิจารณาจากประวัติการ 
   ฝึกอบรมด้านต่างๆ และน าข้อมูลภารกิจ/ยุทธศาสตร์ 
   ของ อ.อ.ป. ที่ส าคัญเร่งด่วนมาร่วมวิเคราะห์จัดท า 
   แผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารของปีถัดไป 
 
5. ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
   ในแต่ละระดับของปีถัดไปเสนอ อ.อ.ป. ให้ความ   
   เห็นชอบ 
 
 

ม.ค. - ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค. - ธ.ค. 
 

ม.ค. - ธ.ค. 
 

พ.ย. - ธ.ค. 
 
 
 
 

พ.ย. - ธ.ค. 
 

- อยู่ระหว่างการด าเนินการ และร่างโครงการเสนอให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 โดยมีโครงการที่
เสนอแล้ว ดังน้ี 
   1) โครงการสัมมนาระหว่างคณะกรรมการของ  
อ.อ.ป. กับผู้บริหาร  
   2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารเชิงนวัตกรรมในยุค digital (อ.อ.ป. เห็นชอบ
แล้ว แต่ให้เลื่อนการจัดเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-
19) 
  3) ส่งผู้บริหารอบรมกับหน่วยงานภายนอก จ านวน 4 
หลักสูตร 
      - หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
ระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า  
      - หลักสูตรนักบริหารศาสตร์ ระดับกลาง รุ่น 8  
      - หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจ
การเมืองโลก รุ่นที่ 10 
      - หลักสูตรกฎหมายปกครองเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ 
2. สรุปผลการฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว 
 
3. บันทึกประวัติผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว 
 
4. ส ารวจจ านวนผู้บริหาร โดยพิจารณาจากประวัติการ
ฝึกอบรมด้านต่างๆ และน าข้อมูลภารกิจ/ยุทธศาสตร์
ของ อ.อ.ป. ทีส่ าคัญเร่งด่วนมาร่วมวิเคราะห์จัดท า
แผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารของป ี2564 
 
5. ด าเนินการสรุปผลการส ารวจความต้องการพัฒนา
ตนเองเพื่อจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ อ.อ.ป. 
ประจ าปี 2564 เสนอ อ.อ.ป. ใหค้วามเห็นชอบ  
ตามบันทึก ส.บก. 1401/2951 ลว. 4 ธ.ค. 63 

 

100% 
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7. โครงการ/กิจกรรม   การพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งและสายงาน  
ตัวชี้วดั    ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามต าแหน่งและสายงาน 
เป้าหมาย    บุคลากรได้รับการพัฒนาตามต าแหน่งและสายงานร้อยละ 80 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
 

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
1. ด าเนินการตามแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง  
    (Training Roadmap) ประจ าปี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สรุปผลการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนา    
   รายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ 
3. บันทึกประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม/ 
   ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนารายต าแหน่ง  
    (Training Roadmap) 
4. จัดท าบันทึกใหผู้้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานแจ้งความ 
   ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมราย 
   ต าแหน่งของปถีัดไป โดยผ่านการกลั่นกรองจาก 
   หน่วยงานต้นสังกัดและประเมินผลช่องว่างสมรรถนะ  
   รายงานให้ ส.บก. ทราบและตรวจสอบความต้องการ 
   ตามแผนธุรกิจ/ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ อ.อ.ป. 
5. ก าหนดหลักสูตรแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง 
    (Training Roadmap) ประจ าปีของปีถัดไปเสนอ  
   อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ  
 

 ม.ค. - ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค. - ธ.ค. 
 

ม.ค. - ธ.ค. 
 
 

ต.ค. - ธ.ค. 
 
 
 
 

 
ต.ค. - ธ.ค. 

- อยู่ระหว่างการด าเนินการ และร่างโครงการเสนอให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 โดยมีโครงการที่
เสนอแล้ว ดังน้ี 
   1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน  
   2) โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  
   3) ส่งผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศฝึกอบรมภายนอก
เก่ียวกับดิจิทัลภาครัฐ  
  4) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไม้ 
จ านวน 4 หลักสูตร 
     - เทคนิคการแปรรูปไม ้
     - การออกแบบและผลิตภัณฑ์ไม้ประสาน 
     - การท าสีแบบมืออาชีพ 
     - การประยุกต์ใช้เคร่ือง CNC กับงานเฟอร์นิเจอร์ 
2. รายงานสรุปผลการฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว 
 
3. บันทึกประวัติผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว 
 
 
4. จัดท าบันทึกส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาบุคคล ของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2564 
และประเมินช่องว่างสมรรถนะฯ ประจ าปี 2563 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
5. ด าเนินการสรุปผลการส ารวจความต้องการพัฒนา
ตนเองเพื่อจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ อ.อ.ป. 
ประจ าปี 2564 เสนอ อ.อ.ป. ใหค้วามเห็นชอบ  
ตามบันทึก ส.บก. 1401/2951 ลว. 4 ธ.ค. 63 
 

100% 

 
 
 
 

 



 
-8- 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ประจ าปี 2563  ไตรมาส 4 
 
8. โครงการ/กิจกรรม   การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ตัวชี้วดั    ร้อยละของบุคลากรที่มีช่องว่างได้รับการพัฒนา 
เป้าหมาย    บุคลากรที่มีช่องว่างได้รับการพัฒนาร้อยละ 100 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
 

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
1. ตรวจสอบข้อมูลผู้ปฏิบัติงานที่มีช่องว่างสมรรถนะ 
   และผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีช่องว่างแต่มีความประสงค์ 
   จะพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล     
   (IDP) ที่ได้จัดท าไว้ 
2. หน่วยงานด าเนินการตามวิธีพัฒนาที่ได้เลือกไว้  
   กรณีเลือกวิธีพัฒนาโดยการฝึกอบรมให้พิจารณาในส่วน 
   ที่อยู่ในอ านาจของหัวหน้าหน่วยงาน หากอยู่เหนืออ านาจ    
   ต้องขออนุมัติจาก อ.อ.ป. 
3. ติดตามการรายงานผลการพัฒนารายบุคคล (IDP)   
   โดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด และรายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ  
   รายไตรมาส 
4. จัดท าบันทึกสรุปผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล  
   (IDP) ประจ าปี ให ้อ.อ.ป. ทราบบันทึกประวัติ 
   ผู้ปฏิบัติงานที่พัฒนาตามแผน IDP 
5. จัดท าบันทึกใหผู้้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานด าเนินการ 
   ประเมินสมรรถนะ เพื่อหาช่องว่าง (Gap) และให้ 
   ผู้ปฏิบัติงานที่มีช่องว่างสมรรถนะและผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ม ี
   ช่องว่างแต่มีความประสงค์จะพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะ  
   ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อด าเนิน  
   การพัฒนาตามแผนในปีถัดไป 

 ม.ค. 
 
 
 

ม.ค. – ธ.ค. 
 
 
 

ม.ค. – ธ.ค. 
 
 

ต.ค. – ธ.ค. 
 
 

ต.ค. – ธ.ค. 
 

1. ผู้ปฏิบัติงานมชี่องว่างสมรรถนะและผู้ปฏิบัติงานที่ไม่
มีช่องว่างแต่มีความประสงค์จะพัฒนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ได้จัดท า
ไว ้รวมจ านวน 36 ราย 
2. ผู้มีช่องว่างได้จัดท าบันทึกข้อตกลงการจัดท าแผน
รายบุคคล (IDP) ประจ าปี 63 เรียบร้อยแล้ว 
 
 
3. รายงานผลการพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยผ่าน
หน่วยงานต้นสังกัด และรายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ  
ไตรมาส 3 
4. ด าเนินการตามแผนฯ ไตรมาส 4 รายงานผล 
ให้ อ.อ.ป. ทราบ 
 
5. ด าเนินการจัดท าบันทึกให้ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน
ด าเนินการประเมินสมรรถนะ เพื่อหาช่องว่าง (Gap) 
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/ว 3184 ลว. 23 ก.ย. 
63 และให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีช่องว่างสมรรถนะและ
ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีช่องว่างแต่มีความประสงค์จะพัฒนา
เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) เพื่อด าเนิน การพัฒนาตามแผน 
ในปีถัดไป เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก  ส.บก. ที่ ทส 
1401/ว 4396 ลว. 23 ธ.ค. 63 

 

100% 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ประจ าปี 2563  ไตรมาส 4 
 
9. โครงการ/กิจกรรม   การจัดการฐานข้อมูลบุคคลให้มปีระสิทธิภาพ 
ตัวชี้วดั                ความถูกต้องของฐานข้อมูลและจ านวนเร่ืองที่น าข้อมูลไปใช้ได้จริง 
เป้าหมาย                ฐานข้อมูลบุคคลเป็นปัจจุบันและน าไปใชใ้นการบริหารจัดการบุคคลได้จริงอย่างน้อย 10 เร่ือง 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
 

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

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

ม.ค. – ธ.ค.  
 

ม.ค. – ธ.ค. 
 
 
 

ม.ค. – ธ.ค. 
 

ม.ค. – ธ.ค. 
 
 
 

ม.ค. – ธ.ค. 

1-2 จัดท าโครงการฯ เสนอผู้อ านวยการ ตามบันทึก 
ส.บก. ที่ ทส 1401/766 ลว. 12 ม.ีค. 63 ผู้อ านวยการ
เห็นชอบ ลว. 13 ม.ีค. 63 
 
 
 
3. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รายงาน ผอส.บก. 
เรียบร้อยแล้ว 9 เดือน (เม.ย. – ธ.ค.) 
4. น าข้อมูลเผยแพร่แล้ว 9 คร้ัง 
 
 
 
5. รวบรวมฐานข้อมูลบุคคลและน าไปใชใ้นการบริหาร
จัดการบุคคล จ านวน 10 เร่ืองแล้ว ตามบันทึก ส.บก.  
ที่ ทส 1401/3118 ลว 22 ธ.ค. 63 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



-10- 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ประจ าปี 2563  ไตรมาส 4 
 
10. โครงการ/กิจกรรม   การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะด้วยสารสนเทศ 
ตัวชี้วดั     จ านวนหน่วยงานที่ได้มีการใช้ระบบประเมินสมรรถนะในปี 2563 และระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบ 
เป้าหมาย     ทุกหน่วยงานได้มีการใช้ระบบประเมินสมรรถนะในปี 2563 และมีความพึงพอใจการใช้ระบบอยู่ในระดับมาก  
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
 

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
1. ศึกษาปัญหาอุปสรรคของระบบประเมินสมรรถนะ 
   ของปีที่ผ่านมา และด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อพร้อม 
   ใช้กับทุกหน่วยงาน   
2. ก าหนดกกลุ่มเป้าหมายประจ าปี และจัดท าบันทึกเสนอ 
  ขอความเห็นชอบจาก อ.อ.ป. 
3. น าคู่มือแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายศึกษา และก าหนดวัน 
   ประเมินสมรรถนะ 
4. ประเมินผลการใช้งานระบบประเมินฯ และเพื่อน าผล 
   ไปปรับปรุงการใช้ระบบในปีต่อไป 
5. น าผลการประเมินไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนา 
   บุคลากรประจ าปี 
 
 
 

ม.ค.- พ.ค. 
 
 

ม.ค.- พ.ค. 
 

มิ.ย. – ต.ค. 
 

พ.ย. – ธ.ค. 
 

พ.ย. – ธ.ค. 

1.-2. ศึกษาระบบประเมินสมรรถนะของปีที่ผ่านมา 
และเสนอโครงการรวมทั้งก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
เสนอผู้อ านวยการ ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/654  
ลว. 3 มี.ค. 63 ผู้อ านวยการอนุมัติ ลว. 4 มี.ค. 63 
 
3. ผู้ปฏิบัติงานศึกษาคู่มือฯ โดยได้ก าหนดวันอบรม 
และวันประเมินเรียบร้อยแล้ว 
4.-5 สรุปผลการใช้งานระบบประเมินฯ เสนอ
ผู้อ านวยการ ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/2929   
ลว. 2 ธ.ค. 63  
 
 
 
 

100% 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ประจ าปี 2563  ไตรมาส 4 
 
11. โครงการ/กิจกรรม    การปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วดั      ร้อยละของกิจกรรมย่อยที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จ และการน าผลไปใช้ในการบริหารบุคคล 
เป้าหมาย      ด าเนินการได้ร้อยละ 100 ของแผนปฏิบัติการ และมีการน าผลไปใชใ้นการบริหารบุคคล 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
 

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
1. จัดท าบันทึกใหห้น่วยงานจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน 
   และตัวชี้วัดรายบุคคลประจ าปี โดยให้จัดส่งระดับ   
  หัวหน้าส่วนขึ้นไปให้ ส.บก. ตรวจสอบ 
2. รวมรวมตรวจสอบค าบรรยายลักษณะงานและตัวชี้วัด 
   รายบุคคลของหัวหน้าส่วนขึ้นไปให้มคีวามสอดคล้อง 
   กับตัวชี้วัดองค์กร 
3. น าค าบรรยายลักษณะงานและตัวชี้วัดรายบุคคล 
   ของหัวหน้าส่วนขึ้นไป เสนอผู้อ านวยการลงนาม 
   ท าความตกลง 
 
4. จัดท าบันทึกแจ้งทุกหน่วยงานจัดท าแบบติดตาม 
   ตัวชี้วัดรายบุคคลรายไตรมาส 
5. แจ้งทุกหน่วยงานให้น าผลจากการติดตามตัวชี้วัด
รายบุคคลไปประกอบการประเมินความดีความชอบ
ประจ าปี 

ม.ค. – ก.พ. 
 
 

ม.ค. – ก.พ. 
 
 

ก.พ. - มี.ค. 
 
 
 

มี.ค. - ธ.ค. 
 

ธ.ค. 
 
 
 
 

 

1. จัดท าบันทึกให้หน่วยงานจัดส่งค าบรรยายลักษณะงาน  
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/416 ลว. 6 ก.พ. 63 
 
2. รวบรวมค าบรรยายลักษณะงานฯ แล้ว 
 
 
3. น าเสนอผู้อ านวยการแล้วตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 
1401/790 ลว. 16 มี.ค. 63, 1401/830 ลว. 20  
มี.ค. 63, 1401/884 ลว. 26 มี.ค. 63 และ 1401/918 ลว. 
30 มี.ค. 63 
4.-5 จัดท าบันทึกให้หน่วยงานจัดส่งแบบติดตามฯ  
รายไตรมาส แล้ว 
ไตรมาส 1-2  
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/1054 ลว 15 เม.ย. 63 
ไตรมาส 3 
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/2127 ลว 1 ก.ย. 63 
ไตรมาส 4  
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/2992 ลว 8 ธ.ค. 63 และ
แจ้งให้ทุกหน่วยงานให้น าผลจากการติดตามตัวชี้วัดไป
ประกอบการประเมินฯ 

100% 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ประจ าปี 2563  ไตรมาส 4 
 
12. โครงการ/กิจกรรม    การจัดการองค์ความรู้และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
ตัวชี้วดั      จ านวนผู้ปฏิบัติงานที่น าองค์ความรู้ต่างๆ ของ อ.อ.ป. ไปศึกษาหรือต่อยอด 
เป้าหมาย      มีผู้ปฏิบัติงานที่น าองค์ความรู้ต่างๆ ของ อ.อ.ป. ไปศึกษาหรือต่อยอดอย่างน้อยปีละ 2 เร่ือง 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
1. ศึกษาขอบเขตการด าเนินงานวิเคราะห์ และทบทวน 
   องค์ความรู้ของ อ.อ.ป. โดยให้สอดคล้องกับพันธกิจ/ 
   วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ ตลอดจนองค์ความรู้ที่จ าเป็น 
   ต่อการด าเนินงานของ อ.อ.ป. 
2. คณะท างานจัดการองค์ความรู้ของ อ.อ.ป. พิจารณา/     
   คัดเลือกและแสวงหาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการด าเนิน 
   กิจการของ อ.อ.ป. และจัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ 
   ประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ยุทธศาสตร์  
   และนโยบายของ อ.อ.ป.  เสนอให้ อ.อ.ป. ให้ความ 
   เห็นชอบ 
3. แจ้งทุกหน่วยงานทราบและใหค้ณะท างานของหน่วยงาน 
   ด าเนินการตามแผนการจัดการองค์ความรู้ประจ าปี 
 
 
 
 
4. คณะท างานของหน่วยงาน รวบรวม ประมวล กลั่นกรอง 
   องค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานจากผู้มีประสบการณ์  
   ผู้เกษียณอายุ องค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดจากความรู้เก่า  
   เสนอ อ.อ.ป. 
5. สรุปรวบรวมองค์ความรู้ของทุกหน่วยงานน ามาจัด    
   หมวดหมู่ในรูปแบบเอกสาร หนังสือ ฯลฯ ตามแผน  
   การจัดการองค์ความรู้ เสนอ อ.อ.ป. 
 
 
6. เผยแพร่องค์ความรู้ที่ อ.อ.ป. เห็นชอบ ผ่านช่องทาง    
   ต่างๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสืบค้นน าไปใช้ปฏิบัติงาน 
   และเสนอข้อคิดเห็น 
7. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการองค์ความรู้ 
   ประจ าปี 
 

ม.ค. 
 
 
 

ม.ค. – เม.ย. 
 
 
 
 
 

เม.ย. – พ.ค. 
 
 
 
 
 

พ.ค. – ก.ย. 
 
 
 

ต.ค. – พ.ย. 
 
 
 

พ.ย. – ธ.ค. 
 
 

พ.ย. – ธ.ค. 
 

1. ศึกษาขอบเขตการด าเนินงานวิเคราะห์ และทบทวน 
องค์ความรู้ของ อ.อ.ป. โดยให้สอดคล้องกับพันธกิจ/ 
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ ตลอดจนองค์ความรู้ที่จ าเป็น 
ต่อการด าเนินงานของ อ.อ.ป. 
2. แจ้งใหค้ณะท างานจัดการองค์ความรู้ของ อ.อ.ป. 
พิจารณา/ คัดเลือกและแสวงหาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ
การด าเนินกิจการของ อ.อ.ป. และจัดท าแผนการ
จัดการองค์ความรู้ประจ าปี ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 
1401/778 ลว. 13 มี.ค.63 เร่ือง แผนพัฒนาการ
จัดการองค์ความรู้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
3. แจ้งให้รวบรวม ประมวล กลั่นกรอง องค์ความรู้ฯ 
และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ ใหผู้้ปฏิบัติงานได้รับรู้ 
และรายงานผลให้ ส.บก. ภายใน 30 ก.ย. 63 
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/1305 ลว. 20 พ.ค. 63 
เร่ือง การจัดการองค์ความรู้ของ อ.อ.ป. ประจ าปี 
2563  
4. คณะท างานฯ ของหน่วยงานจัดส่งองค์ความรู้  
เพื่อรวบรวมประมวลผล เรียบร้อยแล้ว 
 
 
5. ด าเนินการสรุปรวบรวมองค์ความรู้ของทุกหน่วยงาน
น ามาจัดหมวดหมู่ในรูปแบบเอกสาร หนังสือ ฯลฯ  
ตามแผนการจัดการองค์ความรู้ เสนอ อ.อ.ป. 
เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/ว 3667  
ลว. 29 ต.ค. 63 
6. ด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ อ.อ.ป. เห็นชอบ 
ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสืบค้นน าไปใช้
ปฏิบัติงานและเสนอข้อคิดเห็น 
7. จัดท าบันทึกขอความร่วมมือตอบแบบส ารวจความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ของ อ.อ.ป. 
เรียบร้อยแล้ว สรุปรายงานผลฯ ให้ อ.อ.ป. ทราบ 
ตามบันทึก ส.บก. 1401/ว 4429 ลว. 25 ธ.ค. 63 

100% 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ประจ าปี 2563  ไตรมาส 4 
 
13. โครงการ/กิจกรรม   การเสริมสร้างการประเมินคุณธรรม/ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ตัวชี้วดั     จ านวนการจัดกจิกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
เป้าหมาย     มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างน้อย 5 กิจกรรม 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
 

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
1. จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
   จรรยาบรรณ และค่านิยมขององค์กรระยะยาว และระยะ 
   สั้น พร้อมก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินการ  โดยทบทวน/ 
   วิเคราะห์แผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม     
   จรรยาบรรณ และค่านิยมองค์กร และสถานการณ์ที่ท าให ้
   เกิดการทุจริต ความประพฤติมิชอบ รวบรวม/วิเคราะห์ 
   ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบในการพิจารณาหาสาเหตุ  
   และแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อก าหนดเป็นโครงการ 
2. เสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบโครงการเสริมสร้าง 
   คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิยมขององค์กร 
3. แจ้งเวียนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
   จรรยาบรรณ และค่านิยมขององค์กรให้ทุกส านักทราบ 
   และด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
4. ด าเนินการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
   จรรยาบรรณ และค่านิยมขององค์กร 
 
5. รวบรวมติดตามผลการด าเนินงานของทุกส านัก เสนอ 
    อ.อ.ป. 
 
 
 
 
 

ม.ค. 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค. – ก.พ. 
 

ม.ค. - ก.พ. 
 

 
ก.พ. - ธ.ค. 

 
 

   ธ.ค. 

1.-3. จัดท าโครงการฯ เสนอผู้อ านวยการ ตามบันทึก 
ส.บก. ที่ ทส 1401/371 ลว. 5 ก.พ. 63 ผู้อ านวยการ
ให้ความเห็นชอบกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม ตามบันทึก 
ที่ ทส 1401/479 ลว. 14 ก.พ. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ด าเนินการตามโครงการฯ จ านวน 5 กิจกรรม  
เรียบร้อยแล้ว 
 
5. สรุปผลการด าเนินการโครงการเสริมสร้างการ
ประเมินคุณธรรม/ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2563 เสนอ อ.อ.ป. 
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/8 ลว 4 ม.ค. 64 

100% 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ประจ าปี 2563  ไตรมาส 4 
 
14. โครงการ/กิจกรรม   การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร 
ตัวชี้วดั     ระยะเวลาในการด าเนินการประกาศค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และจ านวนช่องทางการเผยแพร่ 
เป้าหมาย     ประกาศค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ อ.อ.ป. ภายในปี 2563 และมีการเผยแพร่มากกว่า 1ช่องทาง 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
 

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
1. ศึกษาแนวทางการก าหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
2. จัดท าโครงการและแผนปฏิบัติการเสนอให้ อ.อ.ป. 
    เห็นชอบ  
 
3. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ  
 
 
4. ประกาศค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
 
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารค่านิยมและ 
    วัฒนธรรมองค์กร 
 
 

ม.ค. – พ.ค. 
ม.ค. – พ.ค. 

 
 

พ.ค. – ต.ค. 
 

 
ต.ค. – ธ.ค. 

 
พ.ย. – ธ.ค. 

1.-2. ศึกษาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และจัดท า
โครงการฯ เสนอ ผู้อ านวยการ ตามบันทึก ส.บก.ที่  
ทส 1401/590 ลว. 26 ก.พ. 63  ผู้อ านวยการอนุมัติ 
ลว. 2 มี.ค. 63 
3. ด าเนินการตามแผนฯ โดยให้คณะท างาน (หัวหน้า
หน่วยงาน) ใหค้วามเห็นชอบตามมติที่ประชุมหัวหน้า
หน่วยงาน คร้ังที่ 10/2563 ลว. 15 ต.ค. 63  
4.-5. ได้จัดท าประกาศฯ ณ วันที่ 5 พ.ย. 63 และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทาง Website อ.อ.ป. , 
Facebook อ.อ.ป.  
 
 

100% 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ประจ าปี 2563  ไตรมาส 4 
 
15. โครงการ/กิจกรรม    การสื่อสารด้านทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก 
ตัวชี้วดั      ร้อยละของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานรับตรวจที่มีต่อเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย      หน่วยงานรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทีส่ื่อสารและมีความพึงพอใจในการให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากร-        
                                มนุษย์ในระดับมาก 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
 

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
1. ศึกษาข้อมูลระเบียบหลักเกณฑ์ด้านทรัพยากรมนุษย์  
    ล าดับความส าคัญเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน 
2. จัดท าโครงการสื่อสารด้านทรัพยากรมนุษย์เชิงรุกเพื่อให้ 
   เจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรมนุษย์ได้เข้าไปสื่อสารและ 
   ตรวจสอบการด าเนินงาน เสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ  
3. ด าเนินการสื่อสารและตรวจสอบหน่วยงานเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
4. หน่วยงานรับตรวจประเมินความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ด้าน 
   ทรัพยากรมนุษย์ อาทิ ความรู้ความเข้าใจในงาน 
   ของเจ้าหน้าที่ การสื่อสารมีความชัดเจนเข้าใจง่าย  
   ประโยชน์ที่ได้รับ 
5. สรุปผลความพึงพอใจ และรายงานผลการสื่อสาร 
   และ ตรวจสอบ เสนอ อ.อ.ป. เพื่อทราบ   
 

ม.ค.-เม.ย. 
 

ม.ค.-เม.ย. 
 
 

พ.ค. – ธ.ค. 
 

 
 
 
 
 
พ.ค. – ธ.ค. 

 
 
 

ต.ค. – ธ.ค. 

1.-2. ศึกษาข้อมูลระเบียบหลักเกณฑ์ฯ และจัดท า
โครงการฯ เสนอผู้อ านวยการ ตามบันทึก ส.บก.  
 ที่  ทส 1401/635 ลว. 2 ม.ีค. 63 ผู้อ านวยการอนุมัติ  
ลว. 3 มี.ค. 63 
 
3. ประชุมคณะท างานฯ เพื่อก าหนดจุดที่ต้องควบคุม
ของกระบวนการสื่อสารก าหนดวันที่สื่อสาร และ  
เลขานุการฯ ได้สรุปผลการประชุม ตามบันทึก ฝ.ทม. 
ส.บก. ลว. 5 มิ.ย. 63 แล้ว และได้ด าเนินการสื่อสาร
หน่วยงานที่ได้รับตรวจ 2 หน่วยงาน แล้ว  ส.ตส.  
เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 63 และ ออป.กลาง เมื่อวันที่ 22 
ก.ย. 63 
4. หน่วยงานรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูล 
ที่สื่อสาร และมีความพึงพอใจในการให้ข้อมูลต่อ
เจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรมนุษย์ในระดับมากที่สุด 
 
5. สรุปผลความพึงพอใจจากจ านวนผู้ได้รับการสื่อสาร 
23 คน มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 4.78 
ตามบันทึก ส.บก. 1401/2471 ลว. 14 ต.ค. 63 
 
 
 

100% 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ประจ าปี 2563  ไตรมาส 4 
 
16. โครงการ/กิจกรรม    การสร้างความผูกพันและธ ารงรักษาบุคลากร   
ตัวชี้วดั      จ านวนการจัดกิจกรรมธ ารงรักษาบุคลากร และจ านวนบุคลากรที่ลาออกต่อปีเทียบกับปีที่ผ่านมา 
เป้าหมาย      มีการจัดกิจกรรมเพื่อธ ารงรักษาบุคลากรอย่างน้อย 3 กิจกรรมต่อปี และมีบุคลากรลาออกน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
 

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
1. ศึกษาข้อมูล ยุทธศาสตร์  และผลการส ารวจความผูกพัน 
   ของปีที่ผ่านมาและมาจัดท าโครงการธ ารงรักษาบุคลากร 
   ให้สอดคล้องกับผลการส ารวจ 
2. จัดท าแผนการธ ารงรักษาบุคลากร เสนอ อ.อ.ป.  
   ให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วย แผนระยะยาว 5 ปี  
   และแผนระยะสั้น 1 ป ี
3. แจ้งหน่วยงาน เพื่อทราบและด าเนินการในส่วน 
   ที่เก่ียวข้อง 
4. ด าเนินการตามแผนธ ารงรักษาบุคลากร 
 
 
5. ติดตามผลและรายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ 
6. ด าเนินการส ารวจความผูกพันของบุคลากรประจ าปี  
7. สรุปผลการส ารวจพร้อมข้อเสนอแนะรายงาน อ.อ.ป. 

ม.ค.  
 

 
ม.ค. - มี.ค. 

 
 

ม.ค. - มี.ค. 
 

เม.ย. – ธ.ค. 
 
 

เม.ย. – ธ.ค. 
ต.ค. – ธ.ค. 

ธ.ค. 

1.- 2. ศึกษาข้อมูล และจัดท าแผนฯ เสนอผู้อ านวยการ 
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/845 ลว. 24 มี.ค. 63 
ผู้อ านวยการเห็นชอบ ลว. 26 มี.ค. 63 
 
 
 
3. แจ้งเวียนทุกหน่วยงาน ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 
1401/ว 1096 ลว. 26 มี.ค. 63 
4.-7. ด าเนินการตามแผนการสร้างความผูกพัน 
และธ ารงรักษาบุคลากร ประกอบด้วย กิจกรรม 10  
กิจกรรม และได้ท าการส ารวจความผูกพันของ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อ อ.อ.ป. ประจ าปี 2563 เรียบร้อย
แล้ว และสรุปผลการส ารวจ พร้อมข้อเสนอแนะ 
รายงาน อ.อ.ป. ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/3176 
ลว 28 ธ.ค. 63 

100% 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ประจ าปี 2563  ไตรมาส 4 
 
17. โครงการ/กิจกรรม   การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสขุในการท างาน 
ตัวชี้วดั     จ านวนกิจกรรมส่งเสริมความสุขในการท างานของบุคลากร และระดับความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม 
เป้าหมาย     มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสุขในการท างานของบคุลากรอย่างน้อย 3 กิจกรรม และผลส ารวจความพึงพอใจของการจัด     

   กิจกรรมอยู่ในระดับมาก 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
 

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
1. ทบทวนข้อมูลด้านนโยบาย (Happy workplace) 
    1.1 ศึกษาท าความเข้าใจ แนวคิด วัตถุประสงค์   
          ขอบเขตของ (Happy workplace) 
    1.2 ศึกษาข้อมูล ประเด็นยุทธศาสตร์  นโยบาย 
          ของ อ.อ.ป. โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับ  
          (Happy workplace) 
    1.3 ศึกษาผลการด าเนินงานที่ผ่านมาที่ 
          เก่ียวข้อง (Happy workplace) 
    1.4 น าผลการส ารวจความพึงพอใจและผลการ 
          ส ารวจความผูกพัน มาประกอบการวิเคราะห์ 
          จัดท าแผนการด าเนินงาน (Happy workplace) 
2. จัดท าแผนการด าเนินงาน (Happy workplace) 
   ประกอบด้วย แผนระยะยาว 5 ปี และแผนระยะสั้น 1ป ี
3. เสนอแผนให้ผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบและแจ้ง 
    เวียนหน่วยงานเพื่อทราบและด าเนินการ 
4. ด าเนินการตามกิจกรรมย่อย 
 
5. ส ารวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมฯ 
 
6. สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนด าเนินงานรายปี    
    เสนอผู้อ านวยการเพื่อโปรดทราบ 
 

ม.ค.-ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มี.ค. – พ.ค. 

 
พ.ค. 

 
มิ.ย.– ธ.ค. 

 
มิ.ย.– ธ.ค. 

ธ.ค. 

1.-3. ทบทวนศึกษาข้อมูล และจัดท าแผนด าเนินงานฯ 
เสนอผู้อ านวยการ ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/474 
ลว. 14 ก.พ. 63 ผู้อ านวยการเห็นชอบ ลว. 17 ก.พ. 
63 และเวียนให้ทุกหน่วยงาน ตามบันทึก ที่ ทส 1401/
ว 592 ลว. 18 ก.พ. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ด าเนินการตามกิจกรรมฯ จ านวน 11 กิจกรรม  
เรียบร้อยแล้ว 
5. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมฯ 
ซึ่งอยู่เกณฑ์ระดับมาก 3.97 คะแนน 
6. สรุปผลการปฏิบัติงาน เสนอ อ.อ.ป. ตามบันทึก  
ส.บก. ที่ ทส 1401/3161 ลว 25 ธ.ค. 63 
 

100% 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ประจ าปี 2563  ไตรมาส 4 
 
18. โครงการ/กิจกรรม   การเสริมสร้างและยกระดับความพึงพอใจของบุคลากร 
ตัวชี้วดั                     จ านวนกิจกรรมที่จัดสอดคล้องกับผลการส ารวจความพึงพอใจ และผลส ารวจความพงึพอใจเปรียบเทียบกบัปีที่ผ่านมา 
เป้าหมาย                  มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับผลส ารวจความพึงพอใจอย่างน้อย 2 กิจกรรม และมีผลส ารวจความพึงพอใจสูงกว่าปทีีผ่่านมา 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
 

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
1. ศึกษาผลการส ารวจความพึงพอใจฯ ของปีที่ผ่านมา  
    และน ามาจัดท าโครงการให้สอดคล้องกับผลการส ารวจ 
 
2. น าโครงการเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.อ.ป. และ 
    ด าเนินการตามโครงการฯ 
 
3. สรุปผลโครงการรายงาน อ.อ.ป. เพื่อทราบ 
4. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของ อ.อ.ป. 
    วิเคราะห์จุดอ่อน/จุดแข็ง วิธีแก้ไข และเปรียบเทียบ 
    ผลการวิเคราะห์กับปีที่ผ่าน 
5. สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของ อ.อ.ป. 
    เสนอ อ.อ.ป. เพื่อทราบ และน าผลการส ารวจไป 
    ด าเนินการในปีต่อไป 
 

ม.ค. - ก.พ.  
 
 

มี.ค. 
 
 

เม.ย. – ก.ค. 
ส.ค. – พ.ย. 

 
 

ธ.ค. 
 

1.-2. ศึกษาผลการส ารวจฯ ของปีที่ผ่านมาได้จัดท า
บันทึกเสนอ ผอส.บก. ลว. 25 ก.พ. 63 รายงาน
การศึกษาข้อมูลในการจัดท าโครงการ HR  
เชิงรุก และเสนอผู้อ านวยการ อ.อ.ป. เร่ือง โครงการ 
HR เชิงรุก ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/678  
ลว. 4 มี.ค. 63 ผู้อ านวยการเห็นชอบ ลว. 5 มี.ค. 63 
3. สรุปผลโครงการฯ (ล่าช้ากว่าก าหนด) 
4.-5. สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 
อ.อ.ป. ประจ าปี 2563 เสนอ อ.อ.ป. ตามบันทึก ส.บก. 
1401/3150 ลว 24 ธ.ค. 63 
 

100% 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ประจ าปี 2563  ไตรมาส 4 
 
19. โครงการ/กิจกรรม    การบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
ตัวชี้วดั      จ านวนบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายได้รับการแต่งต้ัง 
เป้าหมาย      บคุลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการแต่งต้ังอย่างน้อย 1 คน 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
 

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
1. ส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่จะท าการพัฒนา เพื่อความก้าว  
   หน้าในสายอาชีพ 
2. ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เป็น 
   กลุ่มเป้าหมาย 
3. พัฒนาผู้ปฏิบัติงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
4. น าเสนอรายชื่อผู้ได้รับการพัฒนาที่มีคุณสมบัติเป็นไป 
   ตาม ที่ อ.อ.ป. ก าหนดเพื่อให้ อ.อ.ป. พิจารณาแต่งต้ัง 
5. สรุปจ านวนผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังรายงาน อ.อ.ป.  
   เพื่อทราบ และใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ 
   ด้านบุคลากรต่อไป 
 
 
 

ม.ค.- เม.ย. 
 

มี.ค. – มิ.ย. 
 

มี.ค. – ธ.ค. 
ก.ย. – ธ.ค. 

 
ก.ย. - ธ.ค. 

 

1. -2. ส ารวจกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการจัดท า
โครงการฯ เสนอผู้อ านวยการแล้ว ตามบันทึก ส.บก. 
ที่ ทส 1401/782 ลว. 13 มี.ค. 63  ผู้อ านวยการอนุมัติ 
ลว. 16 มี.ค. 63 
3. ด าเนินการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานฯ 
4.-5. เสนอผู้อ านวยการ ผู้ได้รับการพิจารณา  
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/2987 ลว. 7 ธ.ค. 63 
ผู้อ านวยการเพื่อโปรดทราบ ลว. 8 ธ.ค. 63 

100% 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ประจ าปี 2563  ไตรมาส 4 
 
20. โครงการ/กิจกรรม    การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ตัวชี้วดั      จ านวนกิจกรรมที่เสริมสร้างมาตรฐานการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการท างาน 
เป้าหมาย      มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการท างาน 
                               อย่างน้อย 10 กิจกรรม 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
 

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

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

ม.ค. 
 
 
 
 

ม.ค.-ก.พ. 
 

มี.ค. 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. 
 
 

ธ.ค. 

1.-3. ศึกษาและทบทวนแผนฯ เสนอผู้อ านวยการ 
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/163 ลว. 16 ม.ค. 63 
ผู้อ านวยการเห็นชอบ ลว. 24 ม.ค. 63 
  
 
 
 
 
 
 
4. เวียนหน่วยงานในส านักงานกลาง ตามบันทึก ส.บก.
ที่ ทส 1401/ว 316 ลว. 24 ม.ค. 63 
 
 
5. ด าเนินการตามแผนฯ จ านวน 12 กิจกรรม 
 
 
6. สรุปผลการด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน เสนอ อ.อ.ป. ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 
1401/18 ลว 5 ม.ค. 64 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

 


