
 

กิจกรรมการธ ารงรักษาบุคลากร 

ประจ าปี 2561  
 

 
 
 
  

องค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้ 



ส่วนที่ 1  
กิจกรรมการธ ารงรักษาบุคลากร ประจ าปี 2561 

1. หลักการและเหตุผล 
การรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับองค์การนั้น เป็นความท้าทายที่องค์การต้องเผชิญหน้าอยู่ เสมอ                  

ถ้าเราสามารถรักษาบุคลากรได้ ก็จะช่วยให้องค์การบรรลุสิ่งที่ปรารถนา นั่นคือ สามารถรักษาทรัพย์สินในเชิง
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไว้กับองค์การได้ ปัจจุบันการบริหารได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ต้องให้
บุคลากรมีส่วนร่วม และผู้บริหารขององค์การจะค านึงถึงผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอย่างเดียว หรือ
สวัสดิการตามกฎหมายก าหนดคงไม่เพียงพอ เพราะในปัจจุบันระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรสูงขึ้น 
การเผยแพร่วิทยาการข่าวสารทั่วถึงกันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบ Social ที่ท าให้บุคลากรได้รับทราบ
ข่าวสาร ได้อย่างรวดเร็วการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การก็จะต้องปรับเปลี่ยนในหลาย
ประเด็นไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์การที่ต้องเอ้ือกับยุคของการเปลี่ยนแปลง 
การจ่ายค่าตอบแทนที่มีการเปรียบเทียบกับธุรกิจ
ในลักษณะเดียวกัน การก าหนด สวัสดิการ สิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ  ที่อยู่ในระดับเทียบเคียง
ได้กับรัฐวิสาหกิจ อ่ืน นอกจากการดูแลเรื่อง
สวัสดิการของบุคลากรแล้ว การธ ารงรักษา
บุคลากรขององค์การยังมีอีกมากที่ต้องค านึงถึง 
เช่น  การส่ ง เสริมให้บุคลากรมีสุขภาพจิตดี                    
มีพลานามัยแข็งแรง การสร้างสถานที่ท างานให้ 
น่าอยู่ การมอบหมายงานที่ท้าทาย ปัจจัยทาง 
ด้านการเงิน สภาพสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
ตลอดจนความก้าวหน้าในการท างานก็เป็นส่วนส าคัญไม่น้อยทีเดียว นับเป็นเพียงปัญหาส่วนหนึ่งที่ผู้บริหาร
จะต้องเผชิญหน้า ดังนั้น ความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การจึงอยู่ที่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
(Human  Resource  Planning) โดยเฉพาะเรื่องการการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและการรักษาบุคคลากร 
ให้อยู่กับองค์การต่อไป องค์การจะต้องมีกลยุทธ์และกลวิธีต่างๆ ที่สร้างแรงจูงใจ เพราะแรงจูงใจมีความ
เกี่ยวข้องกับการท างาน เนื่องจากคนเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การใด ย่อมคาดหวังว่าจะได้รับการตอบสนอง
ความต้องการในด้านต่างๆ โดยองค์การต้องสร้างความพึงพอใจในการท างาน รวมถึงการสร้างความรัก และ
ความผูกพันเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความจงรักภักดีและมุ่งม่ันที่จะท างานในองค์การ  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้            
ได้เล็งเห็นความส าคญัของการธ ารงรักษาบุคลากร (Employee Retention) จึงได้จัดท ากิจกรรมการธ ารงรักษา
บุคลากร ประจ าปี 2561 ขึ้นภายใต้กรอบและแนวทางของส านักบริหารกลาง “ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาระบบ
โครงการสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาการสื่อสาร แรงงาน
สัมพันธ์ สวัสดิการ แรงจูงใจ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน” 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สามารถธ ารงรักษาบุคลากรที่ดีมีคุณภาพให้คงอยู่กับองค์การในระดับที่
เหมาะสม 
  2.2  เพ่ือลดปัญหาการลาออกของผู้ปฏิบัติงาน 
 2.3  ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อองค์การ 

3. เป้าหมาย  

3.1 สามารถด าเนินการตามกิจกรรมการธ ารงรักษาบุคลากรได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม 
  3.2 สามารถธ ารงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้คงอยู่กับองค์การได้ร้อยละร้อย 

4. ตัวช้ีวัด 

  เชิงปริมาณ 
 จ านวนกิจกรรมการธ ารงรักษาบุคลากร 
 เชิงคุณภาพ   
 ร้อยละของการธ ารงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 
5. วิธีด าเนินการ 
  4.1 ศึกษาท าความเข้าใจ แนวคิด วัตถุประสงค์ ข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายของ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และแนวทางการธ ารงรักษาบุคลากร 
  4.2 ตรวจสอบข้อมูลการลาออกจากงานของผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
  4.3 น าผลการศึกษามาวิเคราะห์และจัดท ากิจกรรมการธ ารงรักษาบุคลากร ประจ าปี 2561  
เสนอองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ให้ความเห็นชอบ 
  4.4 เวียนหน่วยงานเพื่อทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 4.5 ด าเนินการตามกิจกรรมการธ ารงรักษาบุคลากร 
 4.6 สรุปการด าเนินงานตามแผนประจ าปี เสนอองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปี 2561 

7. สถานที่ด าเนินการ 

ส านักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

8. งบประมาณ  

 งบด าเนินงานของส านักบริหารกลาง 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1  สามารถธ ารงรักษาบุคลากรที่ดีมีคุณภาพให้คงอยู่กับองค์การได้ 
 9.2  สามารถลดปัญหาการลาออกของบุคลากรและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมให้
บุคลากรที่คัดสรรเข้ามาใหม่ 

 9.3  มีแนวทางในการธ ารงรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์การได้นานที่สุด 

10. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักบริหารกลาง 
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แผนปฏิบัติการกิจกรรมการธ ารงรักษาบุคลากร ประจ าปี 2561 

แผนงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ศึกษาท าความเข้าใจ แนวคิด วัตถุประสงค์ ข้อมูล 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายของ อ.อ.ป. 
   และแนวทางการธ ารงรักษาบุคลากร 

 
                       

2. ตรวจสอบข้อมูลการลาออกจากงานของผู้ปฏิบัติงาน  
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้             
3. น าผลการศึกษามาวิเคราะห์และจัดท ากิจกรรม 
   การธ ารงรักษาบุคลากร ประจ าปี 2561              

4. เสนอองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ให้ความเห็นชอบ 
    

 
                   

5. เวียนหน่วยงานเพื่อทราบและด าเนินการในส่วน 
   ที่เก่ียวข้อง         

 
             

6. ด าเนินการตามกิจกรรมการธ ารงรักษาบุคลากร             
7. สรุปการด าเนินงานตามแผนประจ าปีเสนอ 
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้             



 
 

ส่วนที่ 2  
การศึกษาข้อมูลการลาออกจากงานของผู้ปฏิบัติงาน 

 
1. จ านวนผู้ปฏิบัติงานที่ลาออกตั้งแต่ ปี 2556 – 2560 

2. อัตราการลาออกจากสูตร Turnover rate 

 
 

จากการส ารวจจ านวนพนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ลาออกจากงานด้วยความสมัครใจ   
มีอัตราการลาออกจากงาน  (Turnover Rate) ของพนักงานในปี  2560  เท่ากับร้อยละ 1.56 เพ่ิมขึ้นจาก 
ปี 2559 ร้อยละ 0.39 

3. กิจกรรมการส ารวจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของผู้ปฏิบัติงาน 
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เห็นว่าความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของผู้ปฏิบัติงาน เป็นอีก
ปัจจัยที่มีความส าคัญเช่นกัน เพราะความพึงพอใจ และความผูกพัน สามารถท านาย การเข้าออกจากงานได้ 
เป็นแรงผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ดีข้ึน เนื่องจากความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์การ และยังเป็น
ดัชนีตัวหนึ่งที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การโดยมีผลการศึกษา ดังนี้ 
  3.1 ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 
          อ.อ.ป. ได้จัดท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อ อ.อ.ป. ประจ าปี
งบประมาณ 2560  โดยให้ผู้ปฏิบัติงานแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ เสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร 9 ด้าน จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างบุคลากรของ อ.อ.ป.  พบว่า ความพึง
พอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อ อ.อ.ป. ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางค่าคะแนนเฉลี่ย 3.34  
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ลดลงจากปี 2558 ที่มีค่าคะแนน เฉลี่ย 3.47 (เทียบกับปี 2558 เนื่องจากในปี 2559  มีการปรับปรุงแบบ
ประเมิน โดยในปี 2560 กลับมาใช้แบบประเมินเช่นเดียวกับปี 2558) ซึ่งพิจารณารายด้านจะสะท้อนให้เห็น 
ว่าระบบบริหารจัดการองค์กรไม่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินงานเชิงรุกของฝ่าย HR  
เพ่ิมมากข้ึน  การสื่อสารในด้านต่างๆ และต้องน าเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์มาใช้เพ่ือให้
การบริหารจัดการบุคลากรของ อ.อ.ป. ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงานที่สะท้อน
ความสามารถที่แท้จริงของพนักงาน  และผลตอบแทนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ซึ่งจะท าให้สามารถรักษา
พนักงานที่มีศักยภาพสูงได้  
 3.2  ความผูกพันต่อองค์กรของผู้ปฏิบัติงาน 
 อ.อ.ป. ได้จัดท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานต่อ อ.อ.ป. โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส ารวจระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากร (Employee Engagement) ในปี 2560  เพ่ือสร้างและยกระดับความผูกพัน
และความพึงพอใจของบุคลากร อ.อ.ป. และเพ่ือให้การด าเนินการของ อ.อ.ป. ในด้านความผูกพันและความ
พึงพอใจของบุคลากรมีแนวทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งผลการส ารวจ
ความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ภาพรวมของปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ในปี 2560 มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับ “เห็นด้วยมาก” (3.62)  
      การวิเคราะห์ความสัมพันธ์  
     ด้านความมีคุณค่า, ด้านความพร้อมใช้งาน, ด้านการพัฒนาพนักงาน, ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม,  
ด้านความมุ่งเน้นเพ่ือผลลัพธ์, ด้านการท างานไปอย่างต่อเนื่อง, ด้านการยอมรับ, ด้านความสัมพันธ์ต่อ
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน มีผลต่อ “ความพยายามทุ่มเท”   
  ด้านการท างานไปอย่างต่อเนื่อง มีผลต่อ “ความตั้งใจที่จะลาออก”  โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปใน
ทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ หากพนักงานได้รับสวัสดิการและผลประโยชน์ที่เหมาะสมก็จะท าให้พนักงาน
เกิดแรงจูงใจและตั้งใจจะปฏิบัติงานกับองค์กรนี้จนกว่าจะเกษียณอายุ ท าให้พนักงานลาออกน้อยลง  
 ดังนั้น อ.อ.ป. ควรด าเนินการดังนี้น าปัจจัยด้านต่างๆ เช่น  การพัฒนาบุคลากร การท างานมุ่งเน้น
ผลลัพธ์  มาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีความพยายามทุ่มเทในการปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้นปัจจัยด้านการท างานไปอย่างต่อเนื่องที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะลาออก ควรส่งเสริมในด้านการสื่อสาร
เพ่ือสร้างการรับรู้ท าความเข้าใจแนวทางการจัดสวัสดิการ เพ่ือสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของ
ผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน อ.อ.ป. มีการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรเพ่ือให้คงอยู่กับองค์กร  
โดยนอกจากการก าหนดอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้ว มีการก าหนด สวัสดิการ 
สิทธิประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ อยู่ในระดับเทียบเคียงได้กับรัฐวิสาหกิจอ่ืน อีกทั้ง เมื่อมีการปรับเงินช่วยเหลือ
ต่างๆ อ.อ.ป. จะด าเนินการในทันที แต่ผู้ปฏิบัติงานอาจขาดการรับรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ส่วนที่ 3 
แนวทางในการธ ารงรักษาบุคลากรขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

การธ ารงรักษาบุคลากรเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์การต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขหรือขจัด
สาเหตุ ไม่ควรผลักภาระให้คนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งจากการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น          
อัตราการลาออกจากงาน (Turnover Rate) ของผู้ปฏิบัติงานประกอบกับผลส ารวจความพึงพอใจและผล
ส ารวจการสร้างความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อองค์การสะท้อนให้เห็นว่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
จะต้องมีแนวทางเพ่ือรองรับการธ ารงรักษาบุคลากร  ดังนี้ 

  แนวทางท่ี 1 พัฒนา/ปรับปรุง/ทบทวนระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพโดยการ
ด าเนินงานเชิงรุกของฝ่าย HR ให้เพ่ิมมากข้ึน  

 แนวทางท่ี 2 การพัฒนาการสื่อสาร เพ่ือสร้างการรับรู้ท าความเข้าใจแนวทางการจัดสวัสดิการ เพ่ือ
สร้างแรงจูงใจและความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
          แนวทางท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human  Resource  Development) โดยให้
ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร 
           

แนวทางในการธ ารงรักษาบุคลากร กิจกรรมการธ ารงรักษาบุคลากรประจ าปี 2561 
แนวทางที่ 1 พัฒนา/ปรับปรุง/ทบทวนระบบการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสทิธิภาพโดยการ
ด าเนินงานเชิงรุกของฝ่าย HR ให้เพิ่มมากขึ้น  

1. โครงการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรและ   
    โครงสร้างการบริหารงาน 
2. การวิเคราะห์อัตราก าลังในระดบัเนื้องาน 
3. การวิเคราะห์และประเมินค่างาน 
4. การปรับปรุงระบบประเมินผลการด าเนินงานรายบุคคล 
5. การบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

แนวทางที่ 2 การพัฒนาการสื่อสาร เพื่อสร้างการ
รับรู้ท าความเข้าใจแนวทางการจัดสวัสดิการ เพื่อ
สร้างแรงจูงใจและความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานมาก
ยิ่งข้ึน 

6. การส่งเสริมการสื่อสารดา้นบรหิารทรัพยากรมนุษย์ และ 
   ด้านแรงงานสัมพันธ ์
7. การส ารวจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อองค์กร 
   ประจ าปีงบประมาณ 2561 
8. การสร้างความสุขในการท างาน (Happy workplace) 
9. การสร้างความผูกพันองค์กร (Employee Engagement) 

แนวทางที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(Human  Resource  Development)          
โดยให้ความส าคญัในการพัฒนาบคุลากร 

10. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
11. การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 
12. การจัดท าระบบการจัดการองค์ความรู ้
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กิจกรรมการธ ารงรักษาบุคลากรประจ าปี 2561 
ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรและโครงสร้าง

การบริหารงาน 
น าผลการประเมินผลโครงสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานภายใน  
31 ธันวาคม 2561 

1) ร้อยละของกจิกรรมยอ่ยที่ด าเนินการ 
2) ระยะเวลาที่ด าเนินการแลว้เสร็จ 

ฝ.ทม. 

2 การวิเคราะหอ์ัตราก าลังในระดับเนื้องาน การวิเคราะหอ์ัตราก าลังในระดับเนื้องานของ 3 หน่วยงาน  
แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2561      

1) ร้อยละของกจิกรรมยอ่ยทีด าเนินการ 
2) จ านวนหน่วยงานที่วิเคราะหอ์ัตราก าลังในระดับเนื้องานแล้วเสร็จ 

ฝ.ทม. 

3 การวิเคราะหแ์ละประเมินค่างาน การจัดท าการวิเคราะหแ์ละประเมินค่างานของ 3 หนว่ยงาน 
แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2561 

1) มีการวิเคราะห์คา่งานที่สอดคล้องกับการบริหารค่าตอบแทน 
2) มีกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมกับปรมิาณงาน  

ฝ.ทม. 

4 การปรับปรุงระบบประเมินผลการด าเนินงานรายบุคคล จัดท าและเผยแพร่รายการตัวชีว้ัดรายบคุคลแล้วเสร็จ  
2 หน่วยงาน 
 

1) มีรายงานตัวชีว้ัดรายบุคคลครบทุกงานตามโครงสร้างของ อ.อ.ป. 
2) ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าไปเป็นแนวทางในการจัดท าตัวชีว้ัดรายบุคคล
ประจ าปีได้ 

ฝ.ทม. 

5 การบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพมีการปรับปรุงทบทวน เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพของ อ.อ.ป. ที่ก าหนดไว้มีประสิทธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ฝ.ทม. 

6 การส่งเสริมการส่ือสารด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และดา้นแรงงาน
สัมพันธ ์

ด าเนินการได้ร้อยละ 100 ของกิจกรรมย่อย 1) เป็นองค์กรที่มีสรรถนะสูง ส่งเสริมให้พนักงาน มีแรงจูงใจและภาคภูมิใจใน
องค์กรปฏิบัติงานอยา่งเต็มประสิทธิภาพ 
2) ส่งเสริม และเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ในการปฏิบัติงาน  

ฝ.ทม. 

7 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ปฏบิัติงานต่อองค์กรประจ าปี
งบประมาณ 2561 

สามารถสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจได้ส าเร็จ 
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 

1) ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อ อ.อ.ป. 
 2) ทราบถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อ อ.อ.ป. 
 3) มีข้อเสนอแนะการพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น 

ฝ.ทม. 

8 การสร้างความสุขในการท างาน (Happy workplace) ด าเนินการได้ร้อยละ 100 ของกิจกรรมย่อย องค์กรสามารถเสริมสร้างความสุขให้กับบุคลากรในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

ฝ.ทม. 

9 การสร้างความผูกพันองค์กร (Employee Engagement) สามารถสรุปผลการส ารวจความผกูพันองค์กรได้ส าเร็จ 
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 

ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ฝ.ทม. 

10 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ด าเนินการได้ร้อยละ 80 ของหลักสูตรตามแผน สามารถพัฒนาผู้บริหารให้มีศักยภาพสูงตามแผนงานที่ก าหนด ฝ.ทม. 
11 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ ด าเนินการได้ร้อยละ 80 ของหลักสูตรตามกิจกรรมย่อย สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสงูขึ้นและเป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง ฝ.ทม. 
12 การจัดท าระบบการจัดการองค์ความรู ้ ด าเนินการได้ร้อยละ 90 ของกิจกรรมยอ่ย สามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ที่มอียู่ใน อ.อ.ป. และได้รับการถ่ายทอดจาก

ผู้ปฏิบัติงานและองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมหรือการเรียนรู้ผ่านสื่อ 
ต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ด้วยการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 

ฝ.ทม. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


