


































 
สรุปผลการด าเนินงาน/ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/ผลลัพธ์เป้าหมาย ตามแผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์  

ประจ าปี 2564  
 

โครงการ/แผนงาน 

แผนงาน 
ที่

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

และเป็นไปตาม
กรอบระยะเวลา 

แผนงาน 
ที่ล่าช้ากว่า

กรอบ
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

คิดเป็นร้อยละ 
ไตรมาส 4 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์เป้าหมาย 

1. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มี  
   ประสิทธิภาพ 

 - - 100% ระเวลาในการด าเนินการ
ทบทวนปรบัปรุโครงสร้าง
องค์กรให้สอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลง 

มีการทบทวนปรบัปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงได้แล้วเสร็จภายในปี 2564 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
- ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงได้แล้วเสร็จภายในปี 2564  
โดยมีการปรบัปรุงโครงสร้าง จ านวน 8 หน่วยงาน 
จาก 13 หน่วยงาน 

2. การสรรหาบุคลากรรองรับงานที่จะมุ่งเน้น  - - 100% จ านวนด้านที่มุ่งเน้น 
ของบุคลากรที่สรรหาตามแผน 
อัตราก าลัง ปี 2564 

มีการสรรหาอัตราก าลังที่สอดคล้องกับงานที่ อ.อ.ป. 
มุ่งเน้น อย่างน้อย 1 ด้าน เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง 
ปี 2564  

เป็นไปตามเป้าหมาย 
- ด าเนินการสรรหาอัตราก าลังที่สอดคล้องกับงาน 
ที่ อ.อ.ป. มุ่งเน้น จ านวน 4 ด้าน และเป็นไปตามแผน
อัตราก าลังปี 2564 

3. การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง  - - 100% ร้อยละของการด าเนินการ 
ตามแผนและจ านวนพนักงาน
ที่มีศักยภาพสูงที่ได้มีการใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร 

มีการด าเนินการเพื่อสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพสูง
สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรตามแผนปฏิบัติการร้อยละ 
100 และมีการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
- ด าเนินการสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพสูงสอดคล้อง
กับเป้าหมายองค์กรตามแผนปฏิบัติการร้อยละ 100 
และมีการมอบหมายให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ 
ที่ได้รับการคดัเลือกเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
ประจ าปี 2564 มอบหมายงานเพิ่มเติมจากหน้าที่
ความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ  
น าความรู้ความสามารถ มาขับเคลื่อนการท างาน 
ของหน่วยงานให้เกิดประโยชนบ์รรลุเป้าหมาย 
และประสบความส าเร็จ 

4. การสืบทอดต าแหน่งทางการบริหาร  - - 100% ร้อยละของการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการ 
 

มีการด าเนินการได้ร้อยละ 80 ของแผนปฏิบัติการ เป็นไปตามเป้าหมาย 
- ด าเนินการได้ร้อยละ 100 ของแผนปฏิบัติการ 

5. การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง  - - 100% ร้อยละของบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงประจ าปีที่ผ่านมา
ได้รับการพัฒนา 

บุคลากรที่มีศักยภาพสูงประจ าปีที่ผ่านมาได้รับการ
พัฒนาร้อยละ 80 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
- บุคลากรที่มศีักยภาพสูงประจ าปทีี่ผ่านมา 
ได้รับการพัฒนาร้อยละ 100 

6. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการน าองค์กร  - - 100% ร้อยละของผู้บริหารระดับต้น 
กลาง สูง ที่ได้รบัการพัฒนา
ตรงต่อความต้องการของ
องค์กร 

ผู้บริหารระดบัต้น กลาง สูง ได้รบัการพัฒนาตรงต่อความ
ต้องการขององค์กรร้อยละ 80 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
- ผู้บริหารระดับต้น กลาง สูง ได้รับการพัฒนา 
ตรงต่อความต้องการขององค์กรร้อยละ 88.86 
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โครงการ/แผนงาน 

แผนงาน 
ที่

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

และเป็นไปตาม
กรอบระยะเวลา 

แผนงาน 
ที่ล่าช้ากว่า

กรอบ
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

คิดเป็นร้อยละ 
ไตรมาส 4 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์เป้าหมาย 

7. การพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่ง 
   และสายงาน 

 - - 100% ร้อยละของบุคลากรได้รบั
การพัฒนาตามต าแหน่งและ
สายงานและมุ่งเน้นประจ าป ี

บุคลากรได้รับการพัฒนาตามต าแหน่งและสายงาน 
ที่มุ่งเน้นประจ าป ีร้อยละ 80 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
- บุคลากรได้รบัการพัฒนาตามต าแหน่งและสายงาน 
ที่มุ่งเน้นประจ าป ีร้อยละ 80.91 

8. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  - - 100% ร้อยละของบุคลากรที่มี
ช่องว่างได้รับการพัฒนา 

บุคลากรที่มีช่องว่างได้รับการพัฒนาร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย 
- บุคลากรที่มีช่องว่างได้รับการพัฒนาร้อยละ 100 

9. การจัดการฐานข้อมูลบุคคล 
   ให้มีประสิทธิภาพ 

 - - 100% ความถูกต้องของฐานข้อมูล
และจ านวนเรื่องที่น าข้อมูล
ไปใช้ได้จริง 
 

ฐานข้อมูลบุคคลเป็นปัจจุบันและน าไปใช้ในการบริหาร
จัดการบุคคลได้จริงอย่างน้อย 10 เรื่อง 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
- ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลบุคคลให้เป็นปัจจุบัน 
และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
บุคคล จ านวน 15 เรื่อง 

10. การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะ 
     ด้วยสารสนเทศ 

 - - 100% ระดบัความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้ระบบและมีการน า
ผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ 

ทุกหน่วยงานประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบ 
อยู่ในระดับมากและมีการน าผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในป ี2565 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
- ทุกหน่วยงานประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบ 
จ านวน 1,220 คน จากผู้เข้าใช้ระบบจ านวน 1,289 
คน อยู่ในระดบัมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.47 คะแนน 
และมีการน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาตนเอง  
เพื่อปิดช่องว่างสมรรถนะ หรือต้องการที่จะพัฒนา
เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้สูงขึ้น  

11. การปรับปรุงระบบประเมินผลการ   
     ปฏิบัติงาน 

 - - 100%  ร้อยละของกิจกรรมย่อยที่
ด าเนินการได้แล้วเสร็จ และ
การน าผลไปใช้ในการ
บริหารบุคคล 

ด าเนินการได้ร้อยละ 100 ของแผนปฏิบัติการ  
และมีการน าผลไปใช้ในการบริหารบุคคล 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
- ด าเนินการได้ร้อยละ 100 ของแผนปฏิบัติการ 
และน าผลจากการติดตามตัวชี้วัดไปประกอบการ
ประเมินฯ ความดีความชอบประจ าปี 

12. การจัดการองค์ความรู้และสร้างวัฒนธรรม 
     แห่งการเรียนรู้ 

 - - 100% จ านวนผู้ปฏิบัติงานที่น าองค์
ความรู้ต่างๆ ของ อ.อ.ป. 
ไปศึกษาหรือต่อยอด 

มีผู้ปฏิบัติงานที่น าองค์ความรู้ต่างๆ ของ อ.อ.ป. ไปศึกษา
หรือต่อยอดอย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
- มีผู้ปฏิบัติงานที่น าองค์ความรู้ต่างๆ ของ อ.อ.ป.  
ไปศึกษาต่อยอด จ านวน 4 เรื่อง 

13. การส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความ 
     โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
     ภาครัฐ 

 - - 100% จ านวนการจัดกิจกรรม 
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม/
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
อย่างน้อย 3 กิจกรรม 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
- มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
จ านวน 4 กิจกรรม 

14. การส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร  - - 100% ระยะเวลาในการด าเนินการ
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมเพื่อสร้างวัฒนธรรม
องค์กรภายในปี 2564 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
- มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กรภายในปี 2564 จ านวน 4 กิจกรรม และมีผล
ส ารวจการรับรู้ อยู่ในระดับมากที่สดุ คะแนนเฉลี่ย 
4.52 คะแนน  
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โครงการ/แผนงาน 

แผนงาน 
ที่

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

และเป็นไปตาม
กรอบระยะเวลา 

แผนงาน 
ที่ล่าช้ากว่า

กรอบ
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

คิดเป็นร้อยละ 
ไตรมาส 4 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์เป้าหมาย 

15. การสื่อสารด้านทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก  - - 100% ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของหน่วยงานรับ
ตรวจที่มีต่อเจ้าหน้าที่ด้าน
ทรัพยากรมนุษย ์

หน่วยงานรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลที่สื่อสาร
และมีความพึงพอใจในการให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์              

เป็นไปตามเป้าหมาย 
- หน่วยงานรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูล 
ที่สื่อสารและมีความพึงพอใจในการให้ข้อมูลต่อ
เจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรมนุษย์ อยูใ่นระดับมากที่สดุ 
คะแนนเฉลี่ย 4.45 คะแนน  

16. การสร้างความผูกพันและธ ารงรักษา 
     บุคลากร   

 - - 100% จ านวนการจัดกิจกรรมธ ารง
รักษาบุคลากร และจ านวน
บุคลากรที่ลาออกต่อปีเทียบ
กับปีที่ผ่านมา 

มีการจัดกิจกรรมเพื่อธ ารงรักษาบุคลากรอย่างน้อย 3 
กิจกรรมต่อปี และมบีุคลากรลาออกน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
- มีการจัดกิจกรรมเพื่อธ ารงรักษาบุคลากร จ านวน 
10 กิจกรรม และมีบคุลากรลาออกน้อยกว่าปีที่ผ่าน
มา ร้อยละ 1.79 

17. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข 
     ในการท างาน 

 - - 100% จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
ความสุขในการท างานของ
บุคลากร และระดับความ
พึงพอใจของการจัด
กิจกรรม 

มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสุขในการท างาน 
ของบุคลากรอย่างน้อย 3 กิจกรรมและผลส ารวจ 
ความพึงพอใจ ของการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
- มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสุขในการท างาน 
ของบุคลากร จ านวน 10 กิจกรรม และมีผลส ารวจ 
ความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก 
ที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.36 

18. การเสริมสร้างและยกระดับความพึงพอใจ   
     ของบุคลากร 

 - - 100% จ านวนกิจกรรมที่จัด
สอดคล้องกับผลการส ารวจ
ความพึงพอใจ และผล
ส ารวจความพึงพอใจ
เปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมา 

มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับผลส ารวจความพึงพอใจ
อย่างน้อย 2 กิจกรรม และมีผลส ารวจความพึงพอใจสูง
กว่าปีที่ผ่านมา 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
- มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับผลส ารวจ 
ความพึงพอใจ จ านวน 3 กิจกรรม และมีผลส ารวจ
ความพึงพอใจสูงกว่าปีที่ผ่านมา 0.21 คะแนน 

19. การบริหารจัดการความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

 - - 100% จ านวนบุคลากรที่อยู่ 
ในกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
แต่งตั้ง 

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการแต่งตั้งอย่างน้อย 1 คน 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
- บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการแต่งตั้ง จ านวน 3 
คน 

20. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  
     อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ 
     ท างาน 

 - - 100% จ านวนกิจกรรมที่เสริมสร้าง
มาตรฐานการด าเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างมาตรฐาน 
การด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างน้อย 7 กิจกรรม 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
- จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการด าเนินการ 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน จ านวน  9 กิจกรรม  

 



 
 

การประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป.  
ครั้งท่ี .......... /2564 

เรื่อง  ผลการด าเนินงานระบบบริหารจัดการองค์กรของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2564 
            (ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล)  ไตรมาส 4 
 

1.  เร่ืองเดิม 
 คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งท่ี 11/2563 เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2563  
วาระข้อ 3.5 เรื่อง การด าเนินการตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่  
(การติดตามความพอเพียงของระบบบริหารจัดการองค์กร และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล) มีมติเห็นชอบแผน
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของ อ.อ.ป. ปี พ.ศ. 2564–2568 และแผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนษุย์ ประจ าปี 
2564 และให้รายงานความพอเพียงของระบบบริหารจัดการองค์กรของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2564 ให้คณะกรรมการ
ของ อ.อ.ป. รับทราบ เป็นรายไตรมาสต่อไป (เอกสาร 1)  

2.  การด าเนินงาน 
 อ.อ.ป. ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 
2564 (ไตรมาส 4) ซึ่งมีโครงการ/แผนงานท่ีจะต้องด าเนินการ จ านวนท้ังส้ิน 20 โครงการ/งานแผน โดยมีความ
คืบหน้าการด าเนินการ  ดังนี้ 
       1) ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 20 แผน 
       2) อยู่ระหว่างด าเนินการและเป็นไปตามแผน จ านวน –  แผน 
       3) แผนงานท่ีล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด จ านวน – แผน 
(เอกสาร 2)       

3. ข้อพิจารณา 
       เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามมติท่ีประชุมข้างต้น จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ 
และพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการด าเนินงานระบบบริหารจัดการองค์กรของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2564  
(ไตรมาส 4) (ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล) ต่อไป 

มติที่ประชุม 
 

      ……………………………………………………………………………………….…………………………………….………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์  

ประจ าปี 2564 (ไตรมาส 4) 
 

โครงการ/แผนงาน 
แผนงาน 
ที่ด าเนิน 

การแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
และเป็นไป
ตามกรอบ
ระยะเวลา 

แผนงาน 
ที่ล่าช้า

กว่ากรอบ
ระยะเวลา 

ร้อยละ
เป้าหมาย 

การด าเนินการ 
ในไตรมาส 4 

ร้อยละ 
ผลการ

ด าเนินการ 
ที่แล้วเสร็จ 

ในไตรมาส 4 

ผลการ
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 
ของ 

ไตรมาส 4 

ผลการ
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 
ของ 

แผน/ป ี
1. การปรับปรุงโครงสรา้งองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

 - - 100% 100% 100% 100% 

2. การสรรหาบุคลากรรองรับงานที่จะมุ่งเน้น  - - 100% 100% 100% 100% 
3. การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง  - - 100% 100% 100% 100% 
4. การสืบทอดต าแหน่งทางการบริหาร  - - 100% 100% 100% 100% 
5. การพฒันาบคุลากรที่มศีักยภาพสูง  - - 100% 100% 100% 100% 
6. การพฒันาศักยภาพผู้บริหารในการน าองค์กร  - - 100% 100% 100% 100% 
7. การพฒันาบคุลากรตามต าแหน่งและสายงาน  - - 100% 100% 100% 100% 
8. การพฒันาสมรรถนะบุคลากร  - - 100% 100% 100% 100% 
9. การจัดการฐานข้อมูลบคุคลให้มีประสิทธภิาพ  - - 100% 100% 100% 100% 
10. การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะด้วย 
      สารสนเทศ 

 - - 100% 100% 100% 100% 

11. การปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  - - 100% 100% 100% 100% 
12. การจัดการองคค์วามรูแ้ละสรา้งวัฒนธรรม 
      แห่งการเรียนรู้ 

 - - 100% 100% 100% 100% 

13. การส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความ 
     โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
     ภาครัฐ 

 - - 100% 100% 100% 100% 

14. การส่งเสริมวฒันธรรมและค่านิยมองค์กร  - - 100% 100% 100% 100% 
15. การสื่อสารด้านทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก  - - 100% 100% 100% 100% 
16. การสรา้งความผูกพันและธ ารงรักษาบุคลากร    - - 100% 100% 100% 100% 
17. การเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตและความสุข 
      ในการท างาน 

 - - 100% 100% 100% 100% 

18. การเสริมสรา้งและยกระดับความพึงพอใจ 
     ของบุคลากร 

 - - 100% 100% 100% 100% 

19. การบริหารจัดการความกา้วหน้าในสายอาชีพ  - - 100% 100% 100% 100% 
20. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  
     อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ 
     ท างาน 

 - - 100% 100% 100% 100% 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
เป้าหมายการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์  

ประจ าปี 2564 (ไตรมาส 1-4) 

โครงการ/แผนงาน ร้อยละเป้าหมาย 
ไตรมาส 1 

ร้อยละเป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ร้อยละเป้าหมาย 
ไตรมาส 3 

ร้อยละเป้าหมาย 
ไตรมาส 4 

1. การปรับปรุงโครงสรา้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 20% 40% 60% 100% 
2. การสรรหาบุคลากรรองรับงานที่จะมุ่งเน้น 40% 60% 80% 100% 
3. การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง 30% 50% 70% 100% 
4. การสืบทอดต าแหน่งทางการบริหาร 25% 50% 75% 100% 
5. การพฒันาบคุลากรที่มศีักยภาพสูง 25% 50% 75% 100% 
6. การพฒันาศักยภาพผู้บริหารในการน าองค์กร 20% 40% 60% 100% 
7. การพฒันาบคุลากรตามต าแหน่งและสายงาน 20% 40% 60% 100% 
8. การพฒันาสมรรถนะบุคลากร 20% 40% 60% 100% 
9. การจัดการฐานข้อมูลบคุคลให้มีประสิทธภิาพ 20% 40% 60% 100% 
10. การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะด้วย 
     สารสนเทศ 

40% 40% 60% 100% 

11. การปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 20% 60% 80% 100% 
12. การจัดการองคค์วามรูแ้ละสรา้งวัฒนธรรม 
      แห่งการเรียนรู้ 

20% 40% 60% 100% 

13. การส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความ 
     โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
     ภาครัฐ 

40% 60% 80% 100% 

14. การส่งเสริมวฒันธรรมและค่านิยมองค์กร 20% 40% 60% 100% 
15. การสื่อสารด้านทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก 20% 40% 60% 100% 
16. การสรา้งความผูกพันและธ ารงรักษาบุคลากร   20% 40% 60% 100% 
17. การเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตและความสุข 
     ในการท างาน 

20% 40% 60% 100% 

18. การเสริมสรา้งและยกระดับความพึงพอใจ 
     ของบุคลากร 

25% 50% 75% 100% 

19. การบริหารจัดการความกา้วหน้าในสายอาชีพ 20% 40% 60% 100% 
20. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  
     อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ 
     ท างาน 

40% 60% 80% 100% 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ประจ าปี 2564  ไตรมาส 4 
 
1. โครงการ/กิจกรรม   การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วดั   ระเวลาในการด าเนินการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
เป้าหมาย   มีการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้แล้วเสร็จภายในปี 2564 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
     

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ด าเนินการ 
แล้วเสร็จร้อยละ 

1. จัดท าบันทึกให้หน่วยงานประเมินผลสรุปข้อดี/ข้อเสีย/
ข้อเสนอแนะโครงสร้างและจัดส่งให้ ส.บก. ตามที่ก าหนด 
 
 
 
2. รวบรวม ประมวลผล และสรุปโครงสร้างที่หน่วยงานให้
ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง 
 
3. จัดท าบันทึกเสนอต่อที่คณะท างานปรับปรุงโครงสร้างฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. น าผลของที่ประชุมคณะท างานปรับปรุงโครงสร้างฯ 
เสนอขอความเห็นชอบต่อ อ.อ.ป. 
 
 
5. จัดท าค าสั่งก าหนดหน้าที่ส่วนงานและประกาศใช้
โครงสร้าง (เฉพาะอ านาจ อ.อ.ป.) 

1ม.ค.-31มี.ค.64 
 
 
 
 

1เม.ย.-30มิ.ย.64 
 
 

1ก.ค.-31ส.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ก.ย.-31ต.ค.64 
 
 
 

1พ.ย.-31ธ.ค.64 

1. จัดท าบันทึกใหห้น่วยงานประเมินผล 
สรุปข้อดี/ข้อเสียฯ เสนอผู้อ านวยการให้ 
ทุกหน่วยงานตอบแบบสอบถามข้อมูล  
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/ว 395   
ลว. 1 ก.พ. 64 
2. รวบรวม ประมวลผลฯ เรียบร้อยแล้ว 
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/1163   
ลว. 20 พ.ค. 64 
3. จัดท าบันทึกเสนอต่อที่ประชุมฯ ตามบันทึก  
ส.บก. ที่ ทส 1401/ว 2081  ลว. 11 มิ.ย. 64 
- จัดท ารายงานการประชุมเสนอคณะท างานฯ 
เพื่อให้การรับรอง ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 
1401/1704 ลว. 29 ก.ค. 64  
- ด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะท างานฯ เสนอ
ประธานคณะท างานฯ ตามบันทึก ที่ ทส 1401/ 
1814 ลว 11 ส.ค. 64 
- ประธานคณะท างานฯ นัดประชุม เพื่อให้การ
ปรับปรุงโครงสร้าง และกรอบอัตราก าลังได้ข้อยุติ 
ในวันที่ 27 ก.ย. 64 ตามบันทึกที่ ทส 1401/ 
ว 3145 ลว. 20 ก.ย. 64 
4. ด าเนินการให้คณะท างานฯ รับรองรายงาน
การประชุม และเสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ 
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/2705 ลว. 25 
พ.ย. 65 
5. จัดท าค าสั่ง อ.อ.ป. ที่ 165/2564 เร่ือง 
ก าหนดส่วนงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ  
และกรอบอัตราก าลังของ อ.อ.ป. ประกาศใช้  
ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  และมีผลบังคับ
ใช้ 1 มกราคม 2565 
 

100% 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ประจ าปี 2564  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 าลังรองรับ
งานที่จะมุ่งเน้น 
2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะสรรหาจากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าบันทึกเสนอ อ.อ.ป. เพื่อให้
ความเห็นชอบให้ด าเนินการจ้าง  
3. น าเร่ืองเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อก าหนด
คุณวุฒิ คุณสมบัติและ/หรือประสบการณ์ของต าแหน่ง
ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนๆของพนักงานสัญญาจ้าง ,
พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้างและคัดสรรผู้สมัครรวมทั้ง
วิธีการคัดสรร 
4. ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคลากรและ
ประกาศผลการสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง  
 
 
 
 
 
 
 
5. สรุปรายงานผลการสรรหาเสนอ อ.อ.ป. เพื่อทราบ 

1ม.ค. –31มี.ค.64 
 
 

1ม.ค. –31มี.ค.64 
 
 

1เม.ย. –31ธ.ค.64 
 
 
 
 

1เม.ย. –31ธ.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 ธ.ค.64 

1.-2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลัง 
และก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะสรรหา 
เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 
1401/309 ลว. 1 ก.พ. 64  
 
 
3. น าเร่ืองเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ  
เพื่อก าหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติ รวมทั้งวิธีการ
คัดสรร เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก ส.บก.  
ที่ ทส 1401/661  ลว. 18 มี.ค. 64 
 
4. ประกาศรับสมัครแล้ว และมีการเลื่อน
ประกาศส านักบริหารกลาง อ.อ.ป. เร่ือง 
เลื่อนประกาศเข้ารับการสอบแข่งขัน 
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ.อ.ป. 
จะต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนดแพ่งพระราช-
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 20 ตามบันทึก  
ส.บก. ที่ ทส 1401/ว 1358 ลว 20/เม.ย./64 
5. สรุปรายงานผลการสรรหาเสนอ อ.อ.ป. 
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/2988 ลว.  
28 ธ.ค. 64 
 

100% 
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3. โครงการ/กิจกรรม   การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
ตัวชี้วดั    ร้อยละของการด าเนินการตามแผนและจ านวนพนักงานที่มีศักยภาพสูงที่ได้มีการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร  
เป้าหมาย    มีการด าเนินการเพื่อสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพสูงสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรตามแผนปฏิบัติการร้อยละ 100   
                            และมีการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร 
ผลลัพธ์เป้าหมาย     
                                                     

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
1. ศึกษาหลักเกณฑ์การบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูง
ที่ผ่านมา แผนการด าเนินงานวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
ของ อ.อ.ป.นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานอ่ืนๆ อาทิ 
รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการและน าข้อมูลที่ได้ศึกษามาปรับปรุง
หลักเกณฑ์ ให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานและ
ยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2564 เพื่อให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 
2. จัดท าโครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูงเสนอ 
อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ 
3. คณะกรรมการโครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง  
ประจ าปี 2564 เสนอ อ.อ.ป. เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
 
4. เวียนหลักเกณฑ์ให้ทุกหน่วยงานทราบเพื่อด าเนินการ
คัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูงของหน่วยงาน 
5.หน่วยงานรายงานผลการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูงให้
อ.อ.ป. ทราบ เพื่อประกาศในเว็บไซด์ อ.อ.ป.  
 
6. ประชุมคณะกรรมการโครงการการบริหารพนักงานที่มี
ศักยภาพสูง เพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง
ของหน่วยงานและก าหนดวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนา
พนักงานที่มีศักยภาพสูง  
7. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง
ของ อ.อ.ป. ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
8. จัดท าบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อสอบถามความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินการตามโครงการการบริหารจัดการพนักงานที่มี
ศักยภาพสูง 
 
9. บริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูงตามแนวทางที่
ก าหนด 
 
10. ติดตามประเมินผลการพัฒนาเพื่อรักษามาตรฐานของการ
เป็นพนักงานที่มีศักยภาพสูง 

1ม.ค.-28ก.พ.64 
 
 
 
 
 
 

1ม.ค.-31มี.ค.64 
 

1มี.ค.-30เม.ย.64 
 
 
 

31พ.ค.64 
 

1มิ.ย.-31ก.ค.64 
 
 

1มิ.ย.-31ก.ค.64 
 
 
 

31ก.ค.64 
 
 

1ส.ค.-30ก.ย.64 
 
 
 

1ต.ค.-30พ.ย.64 
 

 
1พ.ย.-31ธ.ค.64 

1.-2. ศึกษาหลักเกณฑ์การบริหารจัดการพนักงาน
ที่มีศักยภาพสูง และจัดท าโครงการการบริหาร
พนักงานที่มีศักยภาพสูงเสนอ อ.อ.ป. ให้ความ
เห็นชอบ ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส. 1401/284 
ลว. 29 ม.ค. 64 
 
 
 
 
3. คณะกรรมการโครงการการบริหารพนักงานที่มี
ศักยภาพสูง ก าหนดหลักเกณฑ์ฯ  เสนอ อ.อ.ป. 
ให้ความเห็นชอบ ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส. 
1401/713  ลว.  24 มี.ค. 64 
4. เวียนหลักเกณฑ์ฯ ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 
1401/ว 1212 ลว. 2 เม.ย. 64 
5. หน่วยงานรายงานฯ ประกาศขึ้นเว็ปไซต์  
อ.อ.ป. ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/1153  
ลว. 19 พ.ค. 64  
6. ประชุมคณะกรรมการฯแล้ว ตามบันทึก ส.บก. 
ที่ ทส 1401/1304 ลว. 7 ม.ิย. 64 
 
 
7. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานที่มี
ศักยภาพสูงของ อ.อ.ป. ให้ทราบ ตามบันทึก  
ส.บก. ที่ ทส 1401/ว 2455 ลว. 12 ก.ค. 64 
8. จัดท าบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อสอบถามความ
คิดเห็นต่อการด าเนินการตามโครงการฯ  
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/1663 ลว.  
21 ก.ค. 64 
9. บริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูง  
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/ว 2704 ลว.  
9 ส.ค. 64 
10. จัดท าบันทึกติดตามประเมินผลการพัฒนาฯ 
เสนอให้ อ.อ.ป.เพื่อโปรดทราบ ตามบันทึก ส.บก. 
ที่ ทส 1401/2883 ลว. 15 ธ.ค. 64 
 

100% 
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4. โครงการ/กิจกรรม   การสืบทอดต าแหน่งทางการบริหาร 
ตัวชี้วดั    ร้อยละของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
เป้าหมาย    มีการด าเนินการได้ร้อยละ 80 ของแผนปฏิบัติการ 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
 

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
1. ทบทวนและจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง เสนอ อ.อ.ป. 
ให้ความเห็นชอบ 
 
2. คณะกรรมการวางแผนผู้สืบทอดต าแหน่งด าเนินการ 
สรรหาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด 
 
3. รายงานผลการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่งต่อ อ.อ.ป. 
 
 
4. ประกาศรายชื่อผู้สืบทอดต าแหน่งและแจ้งเวียนให้
หน่วยงานทราบ 

1 -31ม.ค. 64 
 
 

1ม.ค. –30ก.ย.64 
 
 

1ต.ค. –31ธ.ค.64 
 
 

1ต.ค. –31ธ.ค.64 

1. ทบทวนและจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง  
เสนอ อ.อ.ป. ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส. 
1401/336  ลว. 4 ก.พ. 64 
2. คณะกรรมการฯ ด าเนินการสรรหา 
ตามหลักเกณฑ์ ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส  
1401/ล 25  ลว. 23 ก.พ. 64 
3. รายงานผลการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่งต่อ  
อ.อ.ป. เฉพาะต าแหน่ง ผอส.บง. ตามบันทึก  
ส.บก.ที่ ทส 1401/ล 73 ลว. 19 ก.ค. 64 
4. ประกาศรายชื่อผู้สืบทอดต าแหน่งและแจ้ง
เวียนให้หน่วยงานทราบ เฉพาะต าแหน่ง  
ผอส.บง. ตามบันทึก ส.บก.ที่ ทส 1401/ว 2531 
ลว. 19 ก.ค. 64 
 

100% 
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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 และแนวทางการ
พัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูงแต่ละราย ตามที่ อ.อ.ป.  
ก าหนด 
 
2. จัดท าบันทึกแจ้งหน่วยงานผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
พนักงานที่มีศักยภาพสูงของ อ.อ.ป. เพื่อทราบ และคัด
เสือกวิธกีารพัฒนาตนเอง ตามที่ อ.อ.ป.  ก าหนด และแจ้ง
ให้ อ.อ.ป. เพื่อทราบ  
3. หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินติดตามการพัฒนาของ
พนักงานที่มีศักยภาพสูง (วิธีการที่เลือก) และรายงานผล 
ให้ อ.อ.ป. เพื่อทราบ (2 คร้ัง/ปี) 
 
4. จัดท าบันทึกสรุปผลการด าเนินการ การพัฒนาพนักงานที่
มีศักยภาพสูงของ อ.อ.ป. ประจ าปี ให้ อ.อ.ป. ทราบ และ
บันทึกในประวัติฝึกอบรม/ทะเบียนประวัติ 
 

1-31ม.ค.64 
 
 
 
 

1ม.ค. -31มี.ค.64 
 
 
 

1มิ.ย.-31ธ.ค.64 
 
 
 

31ธ.ค.64 

1.-2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
เป็นพนักงานที่มีศักยภาพสูงและจัดท าบันทึก 
แจ้งหน่วยงานผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงาน 
ที่มีศักยภาพสูง เพื่อทราบ ตามบันทึก ส.บก.  
ที่ ทส 1401/ว 299 ลว. 25 ม.ค. 64 
 
 
 
 
3. ด าเนินการติดตามการพัฒนาของพนักงานที่มี
ศักยภาพสูง และรายงานผลให้ อ.อ.ป. เพื่อทราบ 
1 คร้ังแล้ว ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/ 
ว 2460  ลว. 12 ก.ค. 64 
4. ด าเนินการสรุปผลการด าเนินการ การพัฒนา
พนักงานที่มีศักยภาพสูงของ อ.อ.ป. ประจ าปี 64 
ตามบันทึก ส.บก. ที่ 1401/2913 ลว. 20 ธ.ค. 
64 ที่ ทส 1401/ว 4265 ลว. 21 ธ.ค. 64 
 

100% 
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6. โครงการ/กิจกรรม   การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการน าองค์กร  
ตัวชี้วดั    ร้อยละของผู้บริหารระดับต้น กลาง สูง ที่ได้รับการพัฒนาตรงต่อความต้องการขององค์กร 
เป้าหมาย    ผู้บริหารระดับต้น กลาง สูง ได้รับการพัฒนาตรงต่อความต้องการขององค์กรร้อยละ 80 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
 

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลก าหนดหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารในแต่ละระดับ เสนอ อ.อ.ป. ให้ความ
เห็นชอบ 
 
2. ด าเนินการตามแผนฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารระดับต้น กลาง สูง ประจ าป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. สรุปผลการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนา
รายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ 
4. บันทึกประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/
สัมมนาตามหลักสูตรผู้บริหาร 
5. ส ารวจจ านวนผู้บริหารระดับ ต้น กลาง สูงและพิจารณา
จากประวัติการฝึกอบรมด้านต่างๆและน าข้อมูลภารกิจ/
ยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. ที่ส าคัญเร่งด่วนมาร่วมวิเคราะห์
จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพ   ผู้บริหารของปีถัดไป 
 

1-31ม.ค.64 
 

 
 

1ก.พ.-31ธ.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1ก.พ.-31ธ.ค.64 
 

1ก.พ.-31ธ.ค.64 
 

1พ.ย.-31ธ.ค.64 

1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลก าหนดหลักสูตร 
การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เสนอ อ.อ.ป. 
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/ว 1109 
ลว. 24 มี.ค. 64  
2. ด าเนินการตามแผนฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับต้น กลาง สูง 
ประจ าปี 2564 ดังน้ี 
   1) ส่งผู้บริหารระดับสูงเข้ารับการฝึกอบรม       
1 หลักสูตร (ปธส.8) จ านวน 1 คน (อยู่ระหว่าง
พัฒนา) 
   2) ผู้บริหารระดับกลาง และระดับสูง เข้าร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการน า
องค์กร ประจ าปี 2564 จ านวน 38 คน  
(อยู่ระหว่างพัฒนา) 
   3) ผู้บริหารระดับต้น เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การท างานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)” 
จ านวน 60 คน ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ตาม
บันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/ว 3164 ลงวันที่ 21 
ก.ย. 64  
3-4 สรุปผลการฝึกอบรมฯ ตามข้อ 3)  และ
บันทึกประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
 
 
5. ส ารวจจ านวนผู้บริหาร ตามบันทึก ส.บก.  
ที่ ทส 1401/2448 ลว. 28 ต.ค. 64 เร่ือง ส ารวจ
ความต้องการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ อ.อ.ป. 
ประจ าปี 2565 และได้ขออนุมัติจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร ของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/2924 ลว. 20 
ธ.ค. 64 
 

100% 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ประจ าปี 2564  ไตรมาส 4 
7. โครงการ/กิจกรรม   การพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งและสายงาน  
ตัวชี้วดั    ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามต าแหน่งและสายงานและมุ่งเน้นประจ าปี 
เป้าหมาย    บุคลากรได้รับการพัฒนาตามต าแหน่งและสายงานที่มุ่งเน้นประจ าปี ร้อยละ 80 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
1.  ด าเนินการตามแผนฝึกอบรมรายต าแหน่งและสายงาน
ประจ าปี 
2. สรุปผลการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนา
รายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ 
3. บันทึกประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม/
ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนารายต าแหน่งและสายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. จัดท าบันทึกให้ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานแจ้งความ
ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมราย
ต าแหน่งของปถีัดไปโดยผ่านการกลั่นกรองจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดและประเมินผลช่องว่างสมรรถนะ รายงานให้ 
ส.บก. ทราบและตรวจสอบความต้องการตามแผนธุรกิจ/
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ อ.อ.ป. 
 
 
 
 
5. ก าหนดหลักสูตรแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง(Training 
Roadmap) ประจ าปีของปีถัดไปเสนอ อ.อ.ป. ให้ความ
เห็นชอบ 

1ม.ค. -31ธ.ค.64 
 

1ม.ค. -31ธ.ค.64 
 

1ม.ค. -31ธ.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1ต.ค. -31ธ.ค.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ต.ค. -31ธ.ค.64 

1.-3. ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม ดังน้ี 
1) หลักสูตร PDPA for HR (สายงานทรัพยากร-
มนุษย์) ตามบันทึกสารบรรณกลาง ที่ ทส 1401/ 
ว 1686 ลว 14 พ.ค. 64 
2) หลักสูตรเคร่ืองมือปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สายงาน
ตรวจสอบภายใน) ตามบันทึกสารบรรณกลาง  
ที่ ทส 1401/ ว 1029 ลว 18 ม.ีค. 64 
3) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (สายงาน
กฎหมาย) ตามบันทึกสารบรรณกลาง ที่ ทส 
1401/ ว 1758 ลว 19 พ.ค. 64 
4) หลักสูตรการสร้างสรรค์ Infographics  
เพื่องานสิ่งแวดล้อมระดับ Advance (สายงาน
สารสนเทศ) ตามบันทึกสารบรรณกลาง ที่ ทส 
1401/ ว 1213 ลว 2 เม.ย. 64 โดยมีการสรุปผล
และบันทึกประวัติเรียบร้อยแล้ว 
5) หลักสูตร “เป็นนักขายออนไลน์แบบไม่ต้อง
ขาย ใครเห็นก็อยากซื้อ” หลักสูตรการพัฒนา
ทักษะนักขายที่ดีในยุคดิจิทัล” หลักสูตร 
“เทคนิคการขายและบริการอย่างมืออาชีพแบบ
ออนไลน์” ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/1322  
ลว 10 มิย. 64 โดยสรุปผลการฝึกอบรมและ
บันทึกประวัติเรียบร้อยแล้ว 
4. จัดท าบันทึกให้ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานแจ้ง
ความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมฯ 
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/2448 ลว. 28 
ต.ค. 64 เร่ืองส ารวจความต้องการพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร ของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 และ  
สรุปผลการประเมินสมรรถนะฯ ตามบันทึก  
ส.บก. ที่ ทส. 1401/2785 ลว. 3 ธ.ค. 64 
เร่ือง สรุปผลการประเมินสมรรถนะ 
ของผู้ปฏิบัติงาน ประจ าปี 2564 
5. ก าหนดหลักสูตรแผนฝึกอบรมรายต าแหน่งฯ
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/2924 ลว. 20 
ธ.ค. 64เร่ือง ขออนุมัติแผนพัฒนาบคุลากร  
ของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2565 
 

100%  
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8. โครงการ/กิจกรรม   การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ตัวชี้วดั    ร้อยละของบุคลากรที่มีช่องว่างได้รับการพัฒนา 
เป้าหมาย    บุคลากรที่มีช่องว่างได้รับการพัฒนาร้อยละ 100 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
  

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
1. จัดท าบันทึกผู้ปฏิบัติงานที่มีช่องว่างสมรรถนะและ
ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีช่องว่างแต่มีความประสงค์จะพัฒนาเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะที่ได้ประเมินไว้ปี 2563 ให้ด าเนินการ  
1.1 จัดท าบันทึกข้อตกลงแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)  
1.2 รายงานการติดตามแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)  
รายไตรมาส  
2. รวบรวม ตรวจสอบ บันทึกข้อตกลงแผนพัฒนา
รายบุคคล(IDP) และเสนอ อ.อ.ป. เพื่อโปรดทราบและลง
นาม (ลงนามกรณีของผู้อ านวยการส านักและรอง
ผู้อ านวยการ) 
3. รวบรวม ตรวจสอบ รายงานการติดตามแผนพัฒนา
รายบุคคล(IDP) รายไตรมาส และเสนอผู้อ านวยการ  
เพื่อโปรดทราบและลงนาม (ลงนามกรณีปิดช่องว่างของ
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ)  
4. จัดท าบันทึกสรุปผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล
(IDP) ประจ าปี ให้ อ.อ.ป. ทราบ และบันทึกประวัติ
ผู้ปฏิบัติงานที่พัฒนาตามแผนฯ (IDP)  
 
5. จัดท าบันทึกให้ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานด าเนินการ
ประเมินผลสมรรถนะเพื่อหาช่องว่าง (Gap) ประจ าปี 2564 
 
 
6. จัดท าบันทึกสรุปผลการประเมินสมรรถนะ ปี 2564 
รายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ และน ามาใช้ประกอบในการ 
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2565 ต่อไป 
 

1ม.ค.-28ก.พ.64 
 
 
 
 
 

1ก.พ.-31มี.ค.64 
 
 
 

1เม.ย.-31ธ.ค.64 
 
 
 

1 -31ธ.ค.64 
 
 
 

1ต.ค.-31ธ.ค.64 
 

 
 

1พ.ย.-31ธ.ค.64 

1-2 จัดท าบันทึกข้อตกลงแผนพัฒนารายบุคคล
และรวบรวม ตรวจสอบ บันทึกข้อตกลง
แผนพัฒนารายบุคคล เสนอ อ.อ.ป.  
เพื่อโปรดทราบ ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/ 
ว 116 ลว. 12 ม.ค. 64,  ที่ ทส 1401/363  
ลว. 8 ก.พ. 64 
 
 
 
 
3. รายงานการติดตามแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) ไตรมาส 3 เรียบร้อยแล้ว 
 
 
4. รายงานการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) ประจ าปี ที่ด าเนินการตามแผนฯ ให้       
อ.อ.ป. ทราบ และบันทึกประวัติผู้ปฏิบัติงาน    
ที่พัฒนาตามแผนฯ (IDP) แล้ว   
5. จัดท าบันทึกให้ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน
ด าเนินการประเมินผลสมรรถนะเพื่อหาช่องว่าง 
(Gap) ประจ าปี 2564 ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 
1401/ว 3091 ลว. 13 ก.ย. 64 
6. จัดท าบันทึกสรุปผลการประเมินสมรรถนะ  
ของผู้ปฏิบัติงาน ประจ าปี 2564 ตามบันทึก 
ส.บก. ที่ ทส 1401/2785 ลว. 3 ธ.ค. 64 
 

100% 
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9. โครงการ/กิจกรรม   การจัดการฐานข้อมูลบุคคลให้มปีระสิทธิภาพ 
ตัวชี้วดั                ความถูกต้องของฐานข้อมูลและจ านวนเร่ืองที่น าข้อมูลไปใช้ได้จริง 
เป้าหมาย                ฐานข้อมูลบุคคลเป็นปัจจุบันและน าไปใชใ้นการบริหารจัดการบุคคลได้จริงอย่างน้อย 10 เร่ือง 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
 

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
1. จัดท าฐานข้อมูลบุคคลในระบบAccess ใหถู้กต้อง 
และเป็นปัจจุบัน  
2. น าข้อมูลบุคคลในระบบ Access  
มาจัดท าในรูปแบบชาร์ตโครงสร้าง ให้มีองค์ประกอบคือ  
ชื่อส านักฝา่ยส่วนงาน เลขที่อัตราก าลังที่ใช้ อัตราว่าง  
ชื่อผู้ปฏิบัติงานครบถ้วนทุกหน่วยงาน 
3. ปรับปรุงข้อมูลบุคคลในชาร์ตโครงสร้างให้เป็นปัจจุบัน
และรายงาน ผอ.สบก. ทุกสิ้นเดือน 
4. แจ้ง ส.วป. เผยแพร่ในเว็บไซด์ อ.อ.ป. เพื่อให้หน่วยงาน
ต่างๆ น าข้อมูลไปใชใ้นการบริหารจัดการด้านบุคลากรต่อไป 
พร้อมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลเมื่อน าเผยแพร่
ในเว็บไซด์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. รวบรวมจ านวนเร่ืองที่น าข้อมูลไปใช้สรุปเสนอ ผอส.บก.
ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 

1ม.ค. –31ธ.ค. 64 
 
1ม.ค. –31ธ.ค. 64 

 
 
 

1ม.ค. –31ธ.ค. 64 
 

1ม.ค. –31ธ.ค. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ม.ค. –31ธ.ค. 64 

1.-2. จัดท าโครงการฯ เสนอผู้อ านวยการ  
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/ว 456 
ลว. 4 ก.พ. 64 
 
 
 
3.-4. จัดท ารายงานเสนอ ผอส.บก เพื่อโปรด
ทราบ และแจ้ง ส.วป. เผยแพร่ข้อมูล เร่ือง  
ชาตโครงสร้างฐานข้อมูล ในเว็ปไซต์ อ.อ.ป. 
- ณ วันที่ 31 มี.ค.64 ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 
1401/762 ลว. 1 เม.ย. 64   
- ณ วันที่ 30 เม.ย. 64 ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 
1401/1003 ลว. 30 เม.ย. 64 
- ณ วันที่ 31 พ.ค. 64 ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 
1401/1242  ลว. 31 พ.ค. 64 
-ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64  ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 
1401/1487 ลว. 1 ก.ค. 64 
- ณ วันที่ 29 ก.ค. 64 ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 
1401/1749 ลว. 3 ส.ค. 64 
- ณ วันที่ 31 ส.ค. 64 ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 
1401/1988 ลว. 3 ก.ย. 64 
- ณ วันที่ 30 ก.ย. 64 ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 
1401/2218 ลว. 1 ต.ค. 64  
- ณ วันที่ 31 ต.ค. 64 ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 
1401/2496 ลว. 1 พ.ย. 64 
- ณ วันที่ 30 พ.ย. 64 ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 
1401/2765 ลว. 2 ธ.ค. 64 
- ณ วันที่ 22 ธ.ค. 64 ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 
1401/2946 ลว. 22 ธ.ค. 64 
5. รวบรวมจ านวนเร่ืองที่น าข้อมูลไปใช ้
สรุปเสนอ อ.อ.ป. ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 
1401/2982 ลว. 24 ธ.ค. 64 
 

100% 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ประจ าปี 2564  ไตรมาส 4 
 
10. โครงการ/กิจกรรม   การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะด้วยสารสนเทศ 
ตัวชี้วดั     ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบและมีการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 
เป้าหมาย     ทุกหน่วยงานประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบอยู่ในระดับมากและมีการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในปี 2565 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
 

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
1. ศึกษาปัญหาอุปสรรคของระบบประเมินสมรรถนะของปี
ที่ผ่านมาและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อพร้อมใช้กับทุก
หน่วยงาน  
2. ก าหนดกกลุ่มเป้าหมายประจ าปี และจัดท าบันทึกเสนอ
ขอความเห็นชอบจาก อ.อ.ป. 
3. น าคู่มือแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายศึกษา และก าหนดวัน
ประเมินสมรรถนะ 
 
 
4. ประเมินผลการใช้งานระบบประเมินฯ และเพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการใช้ระบบในปีต่อไป 
 
5. น าผลการประเมินไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาบคุลากร
ประจ าปี 

1ม.ค.-31พ.ค.64 
 
 
 1ม.ค.-31พ.ค.64 

 
1มิ.ย. –31ต.ค.64 

 
 
 

1พ.ย. –31ธ.ค.64 
 
 

1พ.ย. –31ธ.ค.64 

1.-2. ศึกษาปัญหาอุปสรรคของระบบประเมิน
สมรรถนะในปีที่ผ่านมา และเสนอโครงการ 
รวมทั้งก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เสนอผู้อ านวยการ 
ตามบันทึกที่ ทส 1401/319  ลว. 2 ก.พ. 64 
 
3. มีบันทึกแจ้งให้ผูป้ฏิบัติงานศึกษาคู่มือฯ  
โดยได้ก าหนดวันอบรม และวันประเมิน  
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/ว 3091 ลว 13 
ก.ย. 64 
4. สรุปผลการใชง้านระบบประเมิน  
เสนอผู้อ านวยการ ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 
1401/2779 ลว. 3 ธ.ค. 64 
5. น าผลการประเมินไปใช้ในการจัดท าแผน
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าป ีตามบันทึก ที่ ทส 
1401/2785 ลว. 3 ธ.ค. 64 
 

100% 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ประจ าปี 2564  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 โดยให้จัดส่งระดับหัวหน้า
ส่วนขึ้นไปให้ ส.บก. ตรวจสอบ 
2. รวมรวมตรวจสอบค าบรรยายลักษณะงานและตัวชี้วัด
รายบุคคลของหัวหน้าส่วนขึ้นไปให้มีความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดองค์กร 
3. น าค าบรรยายลักษณะงานและตัวชี้วัดรายบุคคลของ
หัวหน้าส่วนขึ้นไปเสนอผู้อ านวยการลงนามท าความตกลง 
 
 
 
 
 
 
4. จัดท าบันทึกแจ้งทุกหน่วยงานจัดท าแบบติดตามตัวชี้วัด
รายบุคคลรายไตรมาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. แจ้งทุกหน่วยงานให้น าผลจากการติดตามตัวชี้วัด
รายบุคคลไปประกอบการประเมินความดีความชอบ 
ประจ าปี 
 

1ม.ค. –28ก.พ.64 
 
 

1ก.พ. -31มี.ค.64 
 
 

1มี.ค. –30เม.ย.64 
 
 
 
 
 
 
 

1มี.ค. -31ธ.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31ธ.ค.64 

1. จัดท าบันทึกใหห้น่วยงานจัดส่งค าบรรยาย
ลักษณะงาน ตามบันทึก ที่ ทส 1401/ว 536 
ลว. 10 ก.พ. 64  
2.-3. รวมรวมตรวจสอบค าบรรยายลักษณะงานฯ 
ของหัวหน้าส่วนขึ้นไปเสนอผู้อ านวยการ 
เรียบร้อยแล้ว  
- ตามบันทึกสารบรรณกลาง ที่ ทส 1401/ 
ว 1011 ลว. 17 มี.ค. 64 
- ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/741 
ลว. 29 มี.ค. 64 
- ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/819 
ลว. 7 เม.ย. 64 
- ตามบันทึกสารบรรณกลาง ที่ ทส 1401/ 
ว 1333 ลว. 9 เม.ย. 64 
4.1. จัดท าบันทึกแจ้งทุกหน่วยงานจัดท าแบบ
ติดตามฯ ไตรมาส 1-2  ตามบันทึกสารบรรณ
กลาง ที่ ทส 1401/ว 1389 ลว. 20 เม.ย. 64 
รวบรวมแบบติดตาม KPI4 ไตรมาส 1-2 
- ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/1929 ลว. 27 
ส.ค. 64 
- ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/1928 ลว. 27 
ส.ค. 64 
- ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/2052 ลว. 13 
ก.ย. 64 
- ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/2053 ลว. 13 
ก.ย. 64 
4.2 จัดท าบันทึกแจง้ทุกหน่วยงาน จัดท าแบบ
ติดตามฯ ไตรมาส 3 ตามบันทึก สารบรรณกลาง 
ที่ ทส 1401/ ว 3123 ลว. 16 ก.ย. 64 
รวบรวมแบบติดตาม KPI4 ไตรมาส 3 
- ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/2561 ลว. 9  
พ.ย. 64 
- ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/2562 ลว. 9  
พ.ย. 64 
4.3,5 จัดท าบันทึกแจ้งเวียนหน่วยงาน จัดท า
แบบติดตามฯ ไตรมาส 4 และแจ้งให ้
ทุกหน่วยงานน าผลจากการติดตามตัวชี้วัด 
ไปประกอบการประเมินฯ ตามบันทึก ส.บก.  
ที่ ทส 1401/2835 ลว. 9 ธ.ค. 64  
 

100% 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ประจ าปี 2564  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. คณะท างานจัดการองค์ความรู้ของ อ.อ.ป. พิจารณา/
คัดเลือกและแสวงหาองคค์วามรู้ที่จ าเป็นต่อการด าเนิน
กิจการของ อ.อ.ป. และจัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้
ประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ยุทธศาสตร์ และ
นโยบายของ อ.อ.ป. เสนอให้ อ.อ.ป. ใหค้วามเห็นชอบ 
2. แจ้งทุกหน่วยงานทราบและใหค้ณะท างานของหน่วยงาน
ด าเนินการตามแผนการจัดการองค์ความรู้ประจ าปี โดย    
รวบรวม ประมวลกลั่นกรององค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน
จากผู้มีประสบการณ์ผู้เกษียณอายุองค์ความรู้ใหม่ หรือต่อ
ยอดจากความรู้เก่ารายงานผล  ให้ อ.อ.ป. เพื่อทราบ  
 
 
3. สรุปรวบรวมองค์ความรู้ของทุกหน่วยงานน ามาจัด
หมวดหมู่ในรูปแบบเอกสารหนังสือ ฯลฯ เสนอ อ.อ.ป. 
ให้ความเห็นชอบ 
 
4. เผยแพร่องค์ความรู้ที่ อ.อ.ป. เห็นชอบ ผ่านช่องทาง
ต่างๆเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสืบค้นน าไปใช้ปฏิบัติงานและเสนอ
ข้อคิดเห็น 
 
5. ประเมนิผลการจัดการองค์ความรู้  ประจ าปี 
 
 

1ม.ค.–31มี.ค.64 
 
 
 
 

1เม.ย. –31ส.ค.64 
 
 
 
 
 

 
1ก.ย. –31ต.ค.64 

 
 
 

1พ.ย. –31ธ.ค.64 
 
 
 

31ธ.ค.64 

1. คณะท างานจัดการองค์ความรู้ของ อ.อ.ป. 
คัดเลือกองค์ความรู้และจัดท าแผนการจัดการ
องค์ความรู้ประจ าป ีเสนอ อ.อ.ป. ให้ความ
เห็นชอบ ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/ว1060 
ลว. 22 มี.ค. 64 
2. จัดท าบันทึกแจ้งหน่วยงาน และให้
คณะท างานของหน่วยงานตามแผนฯ ตามบันทึก 
ส.บก. ที่ ทส 1401/760 ลว. 1 เม.ย. 64 
    - รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานของ
คณะท างานฯ คร้ังที่ 1-2  ตามบันทึก ส.บก.      
ที่ ทส 1401/1970  ลว. 2 ม.ิย. 64 และ ที่ ทส 
1401/ว 2550 ลว. 21 ก.ค. 64     
3. สรุปรวบรวมองค์ความรู้ของทุกหน่วยงาน 
เสนอ อ.อ.ป. (คณะท างานการจัดการองค์ความรู้
ของ อ.อ.ป.) ให้ความเห็นชอบ  ตามบันทึก       
ส.บก. ที่ ทส 1401/ว 3198 ลว. 23 ก.ย. 64 
4. ด าเนินการจัดท าบันทึกรายงานผลการจัดการ
องค์ความรู้ของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2564 และ
เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ตามบันทึก ส.บก.  
ที่ ทส 1401/ว 3423 ลว. 18 ต.ค. 64 
5. ด าเนินการประเมินผลการจัดการองค์ความรู้
ประจ าปี 2564 ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 
1401/2675 ลว. 23 พ.ย. 64 และ สรุปผลการ
ด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี 2564 ตามบันทึก 
ส.บก. ที่ ทส 1401/2842 ลว. 9 ธ.ค. 64 
 

100% 
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13. โครงการ/กิจกรรม   การเสริมสร้างการประเมินคุณธรรม/ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ตัวชี้วดั     จ านวนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม/ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เป้าหมาย     มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างน้อย 3 กิจกรรม 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
 

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
1. จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และค่านิยมขององค์กรระยะยาว และ
ระยะสั้นพร้อมก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินการโดย
ทบทวน/วิเคราะห์แผนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และค่านิยมองค์กรและสถานการณ์ 
ที่ท าให้เกิดการทุจริต ความประพฤติมิชอบรวบรวม/
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบในการพิจารณา
หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อก าหนดเป็น
โครงการ 
2. เสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยมของ
องค์กร 
3. แจ้งเวียนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และค่านิยมขององค์กรให้ทุกส านักทราบ
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
4. ด าเนินการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณ และค่านิยมขององค์กร 
5. รวบรวมติดตามผลการด าเนินงานของทุกส านักเสนอ 
อ.อ.ป. 
 

1ม.ค.–28ก.พ.64 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 -28ก.พ.64 
 
 

1ก.พ.–31มี.ค.64 
 

 
1มี.ค. –31ธ.ค.64 

 
31ธ.ค.64 

 1-3. จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิยม 
ขององค์กร เสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ 
และแจ้งเวียนโครงการฯ ให้ทุกส านักทราบ 
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามบันทึก  
ส.บก. ที่ ทส 1401/234  ลว. 25 ม.ค. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เรียบร้อย
แล้ว 4 กิจกรรม 
5. รวบรวมผลการด าเนินงาน เสนอ อ.อ.ป.  
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/1082  ลว. 11  
พ.ค. 64 
 

100% 
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14. โครงการ/กิจกรรม   การส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร 
ตัวชี้วดั     ระยะเวลาในการด าเนินการกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
เป้าหมาย     มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในปี 2564 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
 

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

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

1ม.ค.–31 มี.ค.64 
 
 
1มี.ค –30พ.ย.64 
 
1มี.ค –30พ.ย.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ต.ค. –31ธ.ค.64 
 
 
1พ.ย. –31ธ.ค.64 

1. จัดท าโครงการและแผนปฏิบัติการ  
เสนอผู้อ านวยการ ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 
1401/538 ลว. 3 ม.ีค. 64 
2.-3 ด าเนินการจัดกิจกรรม และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แล้ว จ านวน 4 กิจกรรม 
ประกอบด้วย 
  1) คู่มือค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
  2) สื่อส าหรับจัดบอร์ดในส านักงานกลาง  
และส าหรับจัดให้หน่วยงานน าไปจัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
  3) สื่อส าหรับเผยแพร่ทาง social media  
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/ว 2287 ลว. 29 
มิ.ย. 64 เสนอผู้อ านวยการ ให้ความเห็นชอบ 
  4) ส่งเสริมค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร 
ของ อ.อ.ป. ในรูปแบบออนไลน์ ตามบันทึก  
ส.บก. ที่ ทส 1401/2379 ลว. 13 ต.ค. 64 
4. ส ารวจการรับรู้และประเมินความพึงพอใจ
โครงการฯ ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/ 
2625 ลว. 15 พ.ย. 64 
5. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ เสนอ ส.บก. 
เพื่อโปรดทราบ ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/ 
2778 ลว. 3 ธ.ค. 64 
 

100% 
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15. โครงการ/กิจกรรม    การสื่อสารด้านทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก 
ตัวชี้วดั      ร้อยละของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานรับตรวจที่มีต่อเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย      หน่วยงานรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทีส่ื่อสารและมีความพึงพอใจในการให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรมนุษย์              
                                ในระดับมาก 
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 ความรู้ความเข้าใจในงานของ
เจ้าหน้าที่การสื่อสารมีความชัดเจนเข้าใจง่ายประโยชน์ที่
ได้รับ 
5. สรุปผลความพึงพอใจ และรายงานผลการสื่อสารและ
ตรวจสอบ เสนอ อ.อ.ป. เพื่อทราบ 
 

1ม.ค.-30เม.ย.64 
 

1ม.ค.-30เม.ย.64 
 
 

1พ.ค.–31ธ.ค.64 
 
 

1พ.ค.–31ธ.ค.64 
 
 
 

1ต.ค. –31ธ.ค.64 

1.-2. ศึกษาข้อมูลระเบียบหลักเกณฑ์ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ และจัดท าโครงการสื่อสาร 
ด้านทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก เสนอ ผู้อ านวยการ 
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/415 ลว. 15 
ก.พ. 64 
3. ด าเนินการสื่อสารและตรวจสอบหน่วยงาน
เป้าหมาย ประกอบด้วย ส.ธต., ออป.เหนือบน, 
ออป.เหนือล่าง 
4.-5 หน่วยงานรับตรวจประเมินความพึงพอใจ
เจ้าหน้าที่ด้านทรัพย์ฯ และสรุปผลความพึงพอใจ 
รายงานผลการสื่อสารและตรวจสอบ เสนอ  
อ.อ.ป. เพื่อทราบ ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 
1401/2508 ลว. 3 พ.ย. 64 
 
 

100% 
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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 ารงรักษาบุคลากรให้
สอดคล้องกับผลการส ารวจ 
2.จัดท าแผนการธ ารงรักษาบุคลากร เสนอ อ.อ.ป. ใหค้วาม
เห็นชอบประกอบด้วย แผนระยะยาว 5ปี และแผนระยะสั้น 
1 ป ี
3. แจ้งหน่วยงาน เพื่อทราบและด าเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้อง 
4. ด าเนินการตามแผนธ ารงรักษาบุคลากร 
 
 
 
5. ติดตามผลและรายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ 
6. ด าเนินการส ารวจความผูกพันของบุคลากรประจ าปี  
7. สรุปผลการส ารวจพร้อมข้อเสนอแนะรายงาน อ.อ.ป. 

1-31ม.ค.64 
 
 

1ก.พ.-31มี.ค.64 
 
 

31มี.ค.64 
 

1เม.ย. –31ธ.ค.64 
 
 
 

1เม.ย. –31ธ.ค.64 
1ต.ค.–31ธ.ค.64 

31 ธ.ค.64 

1.-3. ศึกษาข้อมูล ยุทธศาสตร์ และผลการส ารวจ
ความผูกพันของปีที่ผ่านมา มาจัดท าโครงการ
ธ ารงรักษาบุคลากร และจัดท าแผนการธ ารง
รักษาบุคลากร เสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ 
และแจ้งหน่วยงาน เพื่อทราบและด าเนินการใน
ส่วนที่เก่ียวข้อง ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 
1401/348 ลว. 5 ก.พ. 64 
 
4.-7. ด าเนินการตามแผนฯ จ านวน 10 กิจกรรม, 
ติดตามผล, ด าเนินการส ารวจความผูกพันของ
บุคลากร และ สรุปผลการส ารวจพร้อม
ข้อเสนอแนะรายงาน อ.อ.ป. ตามบันทึก ส.บก. 
ที่ ทส 1401/3009 ลว. 28 ธ.ค. 64 
 
 
 

100% 
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17. โครงการ/กิจกรรม   การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสขุในการท างาน 
ตัวชี้วดั     จ านวนกิจกรรมส่งเสริมความสุขในการท างานของบุคลากร และระดับความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม 
เป้าหมาย     มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสุขในการท างานของบคุลากรอย่างน้อย 3 กิจกรรมและผลส ารวจความพึงพอใจ  
                               ของการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
 

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
1.ทบทวนข้อมูลด้านนโยบาย (Happy workplace) 
1.1 ศึกษาท าความเข้าใจ แนวคิด วัตถุประสงค์  ขอบเขต
ของ (Happy workplace) 
1.2 ศึกษาข้อมูล ประเด็นยุทธศาสตร์นโยบายของ อ.อ.ป. 
โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับ (Happy workplace) 
1.3 ศึกษาผลการด าเนินงานที่ผ่านมาที่เก่ียวข้อง 
(Happy workplace) 
1.4 น าผลการส ารวจความพึงพอใจและผลการส ารวจความ
ผูกพัน มาประกอบการวิเคราะห์จัดท าแผนการด าเนินงาน 
(Happy workplace) 
2. จัดท าแผนการด าเนินงาน (Happy workplace)
ประกอบด้วย แผนระยะยาว 5 ปีและแผนระยะสั้น1 ปีและ
เสนอแผนให้ผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบและแจ้งเวียน
หน่วยงานเพื่อทราบและด าเนินการ 
3. ด าเนินการตามกิจกรรมย่อย 
 
4. ส ารวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมฯ 
5. สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนด าเนินงานรายปี    
เสนอผู้อ านวยการเพื่อโปรดทราบ 
 

1ม.ค.-ก.พ.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1มี.ค. –31พ.ค.64 
 
 
 

1มิ.ย.–31ธ.ค.64 
 

1มิ.ย.–31ธ.ค.64 
31ธ.ค.64 

1.-2. ทบทวนข้อมูลด้านนโยบาย (Happy 
workplace) และจัดท าแผนการด าเนินงาน 
(Happy workplace) เสนอแผนให้ผู้อ านวยการ
ให้ความเห็นชอบ และแจ้งเวียนหน่วยงาน 
เพื่อทราบและด าเนินการ ตามบันทึก  
ส.บก. ที่ ทส 1401/333  ลว. 3 ก.พ. 64, 
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/ว 472   
ลว. 3 ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
3.-5. ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสุข 
ในการท างานของบุคลากร จ านวน 10 กิจกรรม,  
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของการจัด
กิจกรรมฯ และสรุปผลการด าเนินงานฯ  
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/3005  ลว. 28 
ธ.ค. 64 
 

100% 
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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   
เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.อ.ป. 
 
2. ด าเนินการตามโครงการ และสรุปผลการด าเนินการ     
ตามโครงการรายงาน อ.อ.ป. เพื่อทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
3. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของ อ.อ.ป.
วิเคราะห์จุดอ่อน/จุดแข็งวิธีแก้ไขและเปรียบเทียบผลการ
วิเคราะห์กับปีที่ผ่าน 
4. สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของ อ.อ.ป.
เสนอ อ.อ.ป. เพื่อทราบ และน าผลการส ารวจไปด าเนินการ
ในปีต่อไป 
 

1ม.ค.–31มี.ค.64 
 

 
 
1เม.ย. –31ส.ค.64 
 

 
 
 
 

1ก.ย.–31พ.ย.64 
 
 

31ธ.ค.64 

1. ศึกษาผลการส ารวจความพึงพอใจฯ ของป ี
ที่ผ่านมา และน ามาจัดท าโครงการให้สอดคล้อง
กับผลการส ารวจ   เสนอ อ.อ.ป. ตามบันทึก  
ส.บก. ที่ ทส 1401/600 ลว. 12 ม.ีค. 64 
2. ด าเนินการตามโครงการฯ ตามบันทึก ส.บก. 
ที่ ทส 1401/ว 2000 ลว. 7 ม.ิย. 64 เร่ือง 
กิจกรรมการสร้างการรับรู้เก่ียวกับสิทธิประโยชน์
และสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
ของ อ.อ.ป. ตอนที่ 1 สิทธิการลา คร้ังที่ 1 
- ได้ด าเนินการเผยแพร่แล้ว จ านวน 2 คร้ัง  
ตามบันทึกสารบรรณกลาง ที่ ทส 1401/1812 
ลว.10 ส.ค. 64 
3. ส ารวจความพึงพอใจ ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 
1401/ว 2952 ลว. 1 ก.ย. 64 อยู่ระหว่าง
รวบรวมข้อมูล 
4. สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ เสนอ อ.อ.ป. 
เพื่อทราบ ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/2822 
ลว. 8 ธ.ค. 64 
 

100% 
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19. โครงการ/กิจกรรม    การบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
ตัวชี้วดั      จ านวนบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายได้รับการแต่งต้ัง 
เป้าหมาย      บคุลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการแต่งต้ังอย่างน้อย 1 คน 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
 

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
1.ส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่จะท าการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ 
2. ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
3. พัฒนาผู้ปฏิบัติงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
4. น าเสนอรายชื่อผู้ได้รับการพัฒนาที่มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามที่ อ.อ.ป. ก าหนดเพื่อให้ อ.อ.ป. พิจารณาแต่งต้ัง 
5. สรปุจ านวนผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังรายงาน อ.อ.ป.  
เพื่อทราบ และใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการด้าน
บุคลากรต่อไป 
 

1ม.ค.-30มิ.ย.64 
 

1มี.ค. –30มิ.ย.64 
 
 
 
 

1มี.ค. –31ธ.ค.64 
1พ.ค. –31ธ.ค.64 

 
1ก.ย. -31ธ.ค.64 

1.ส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่จะท าการพัฒนาฯ 
 
2. ก าหนดแนวทางการพัฒนา โดย ส.บก. ได้
จัดท าโครงการบริหารจัดการความก้าวหน้าสาย
อาชีพของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2564 เสนอ
ผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบ ตามบันทึก  
ส.บก. ที่ ทส 1401/1174 ลว. 21 พ.ค. 64 
3. ด าเนินการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานฯ 
4.-5. น าเสนอรายชื่อผู้ได้รับการพัฒนาฯ เพื่อให้ 
อ.อ.ป. พิจารณาแต่งต้ัง และสรุปจ านวนผู้ได้รับ
การแต่งต้ัง รายงาน อ.อ.ป. เพื่อทราบ  
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/2724 ลว. 26 
พ.ย. 64  
 

100% 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ประจ าปี 2564  ไตรมาส 4 
 
20. โครงการ/กิจกรรม    การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ตัวชี้วดั      จ านวนกิจกรรมที่เสริมสร้างมาตรฐานการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
เป้าหมาย      มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
                                อย่างน้อย 7 กิจกรรม 
ผลลัพธ์เป้าหมาย 
 

แผนการด าเนินงานโครงการ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
1. ศึกษายุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานแห่งชาติ และกฎหมาย 
ระเบียบที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยฯ ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม นโยบายด้านความปลอดภัยของกระทรวงเจ้าสังกัด 
และยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. 
2. น าเสนอแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ระยะยาว และแผนฯ  
ประจ าปี  ต่อ อ.อ.ป. เพื่อขอความเห็นชอบ  
 
 
3. เวียนแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ระยะยาว และแผนฯ  
ประจ าปี ให้ทุกหน่วยงานในส านักงานกลางทราบ  
และด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
4. ด าเนินการตามแผนพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมในการท างานประจ าปี 
 
5. สรุปผลการด าเนินการตามแผนความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานประจ าปี 
ของส านักงานกลาง เสนอ อ.อ.ป. 
 

1ม.ค.–ก.พ.64 
 
 
 
 

31มี.ค.64 
 
 

 
 

31มี.ค.64 
 
 

 
1เม.ย.-31ธ.ค.64 

 
 

31ธ.ค.64 

1. ศึกษายุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 
 
 
2. น าเสนอแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน และแผนฯ 
ประจ าปี  ต่อ อ.อ.ป. เพื่อขอความเห็นชอบ  
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/650  ลว. 17 
มี.ค. 64  
3. เวียนแผนความปลอดภัยฯ ตามบันทึก ส.บก.
ที่ ทส 1401/ว 1042  ลว. 19 ม.ค. 64 
 
 
4. ด าเนินการตามแผนฯ รวมทั้งสิ้น 11 กิจกรรม  
ด าเนินการจัดกิจกรรม จ านวน 9 กิจกรรม  
และของดการด าเนินการ จ านวน 2 กิจกรรม 
5. สรุปผลการด าเนินการฯ เสนอ อ.อ.ป.  
ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส 1401/2848  ลว. 13 
ธ.ค. 64 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ 

 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1. เกณฑ์การประเมนิการด าเนนิงานรัฐวสิาหกจิ หัวข้อ การ
ก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร ก าหนดให้แผนบริหารทุนมนุษย์ 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ก่อน
เร่ิมปีบัญชี ท าให้ข้อมูลบางตัวท่ีจะน ามาวิเคราะห์ยังด าเนินการ   
ไม่แล้วเสร็จ เช่น แผนการด าเนินงานของ อ.อ.ป. , ผลส ารวจ
ความพึงพอใจ เป็นต้น  ท าให้การเสนอแผนฯ จะต้องรอข้อมูล
และมรีะยะเวลากระชั้นชิดก่อนสิน้ปีบัญชีมากเกินไป 
2. บางโครงการ/แผนงานเป็นการด าเนินการเพื่อต้องการให้
ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ จดจ า แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ท่ีองค์กรคาดหวัง และเกิดการผูกพันในองค์กร  แต่ยังขาดความ
ร่วมมือจากหน่วยงานในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และขาดการ 
เข้าร่วมกิจกรรม  จึงท าใหข้้อมูลหรือการจัดกิจกรรมไม่ทราบ
อย่างท่ัวถึงเท่าท่ีควร 

1. ข้อมูลในส่วนท่ี ส.บก. เป็นผู้ด าเนินการ
จะต้องปรับปรุงกระบวนการจัดท าข้อมูล        
ท่ีจะน ามาประกอบการวิเคราะห์จัดท าแผนฯ 
ให้แล้วเสร็จเร็วข้ึน  เพื่อให้ได้ข้อมูล 
มาประกอบการจัดท าแผน  ส าหรับข้อมูล      
ท่ีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดท า จะประสานขอ
ข้อมูลมาด าเนินการก่อน 
2. ส.บก. ประสานงานโดยตรงกับหน่วยงาน 
และแจ้งว่ามีโครงการหรือกิจกรรมท่ีด าเนินการอยู่ 
โดยขอความร่วมมือให้สื่อสารประชาสัมพันธ์ 
ให้ท่ัวถึง 

  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 การด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ เป็นหัวข้อหนึ่งของการประเมินผลรฐัวิสาหกิจ  (หัวข้อ การบริหาร 
ทุนมนุษย์) โดยมีเกณฑ์และผลประเมินการด าเนินงานจากบริษัทที่ปรึกษา Tris และ สคร. ทุกปี (Feedback) เพื่อให้
หน่วยงานรัฐวิสาหกจิใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการ ซึ่งเกณฑ์มุ่งหวังให้หน่วยงานรัฐวสิาหกจิแต่ละแห่งมีศักยภาพ
เพิ่มข้ึน  ดังนั้น การจัดท าแผนฯ และการด าเนนิการต่างๆ ด้านทรพัยากรมนุษย์  ส.บก. จะได้น าเกณฑแ์ละผลการ
ประเมินดังกลา่วมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน เพื่อให้การด าเนนิการ    
ด้านทรพัยากรมนุษย์ของ อ.อ.ป. มีประสทิธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 
 
 
 
 

******************************* 
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