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บทสรุปรายงานผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

จากสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ก้าวเข้าสู่ยุคการบริหารที่เน้นองค์ความรู้ 
(Knowledge Economy) องค์กรต่าง ๆ เผชิญภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงยิ่งขึ้น เป็นเหตุให้องค์กรต้องเริ่มหันมาตระหนัก
ถึงความส าคัญในเรื่องของการบริหารจัดการ "คน" ในองค์กรมากยิ่งขึ้น เพ่ือสร้างคนให้สร้างคุณค่า (Value Creation) 
และความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน (Competitive Advantage) ให้กับองค์กร 

การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์มีพื้นฐานจากแนวคิดในเรื่อง “ทุนมนุษย์” ที่มองทรัพยากรบุคคลเป็น
สินทรัพย์ (Asset) ขององค์กรที่มีสภาพเป็น“ทุน (Human Capital)” ซึ่งส าคัญยิ่งต่อการสร้างคุณค่าให้กับองค์กร  การ
บริหารทุนมนุษย์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกลยุทธ์ขององค์กร จึงไม่ใช่การมองแค่ตัวคนหรือกระบวนการอย่างใด
อย่างหนึ่ง แต่เป็นการมองทั้งสองอย่างเชื่อมโยงกันโดยมีกลยุทธ์ขององค์กรเป็นแกนในการด าาเนินการ การบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใต้แนวคิดของ “ทุนมนุษย์” จึงไม่ใช่เรื่องของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลแต่เพียงฝ่าย
เดียว แต่เป็นเรื่องของทุกฝ่ายที่จะต้องน าทุนหรือทรัพยากรต่าง ๆ มาประสานให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กร จึงจะสามารถยืนอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าองค์กรคู่แข่งได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

 

ภายในไม่เกิน 5 ปีข้างหน้า รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการน าพาประเทศเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0)” ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” แน่นอนว่า เมื่อ
บริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาคธุรกิจต่าง ๆ ควรต้องมีการปรับตัวตาม
เช่นกัน เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 

แผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลของ อ.ส.ค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 –2564 เป็นแผนทีมุ่่งเน้นพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร พัฒนาระบบการจูงใจ สร้างความผูกพัน และพัฒนาระบบปฏิบัติงานด้าน HR ให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ SEPA โดยแผนงาน/โครงการได้ปรับบทบาทการด าเนินการเพ่ิมขึ้นในการ
พัฒนาระบบงาน HR ให้เป็นการด าเนินการเชิงรุก โดยก าหนดทิศทางและแผนการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ทีเ่ชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนวิสาหกิจขององค์กร 

 

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง การ
จัดท าแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ในครั้งนี้ ได้มีการปรับจากบทบาทการด าเนินงานด้าน HR จากเชิงรับ เป็นเชิงรุก  
(ดังตาราง) 
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การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรับ (แบบเก่า) การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก (แบบใหม่) 

1. การบริหารแบบมุ่งเน้นงานธุรการงานบุคคล 
2. กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลจะออกแบบ

เฉพาะเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น   
3. ล าดับความส าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล          

มักจะสอดคล้องกับกิจกรรมประจ าวัน (Routine 
Activities) ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4. หน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร 

1. การบริหารแบบมุ่งเน้นการเพ่ิมมูลค่าให้องค์กรโดยผ่าน
ทรัพยากรมนุษย์ 

2. กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลต้องสัมพันธ์และ
สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจขององค์กร 

3. การจัดล าดับความส าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ต้องสอดคล้องกับล าดับความส าคัญของกลยุทธ์องค์กร 

4. ผู้บริหารสายงาน/หน่วยงานและหน่วยงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลร่วมกันรับผิดชอบในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 
 

 
          
(รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการและผลการทบทวนทิศทางองค์กร อยู่ในรายงานส่วนที่ 5)  

1. ก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์
องค์กร และรวบรวมข้อมูลส าคัญ

ด้านทรัพยากรบุคคล

2. HR SWOT

3. วิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปประเด็นส าคัญ

ในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

4. ประชุมคณะท างานและ
ผู้เกี่ยวข้องก าหนด               

HR Strategy

5. เสนอแผนแม่บท HR    
ต่อคณะกรรมการผู้บริหาร

ระดับสูง

6. จัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ

ก าหนดระบบการติดตามประเมินผล
การพัฒนาตามแผน
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คณะท างาน ทบทวนและวิเคราะห์บริษัท ผลลัพธ์การด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล สรุปภาพรวมการด าเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2564  ดังนี้ 

 
เป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคล (HR Transformation) 

พัฒนาบุคลากรให้เชี่ยวชาญ สู่ความเป็นมืออาชีพที่สร้างคุณค่า ท างานอย่างมีคุณภาพ คุณธรรมและมีความสุข 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ประเด็น และโครงการเชิงยุทธ์ จ านวน 12 โครงการ  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการพัฒนา 

1. พัฒนาและวางระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล         
ให้มีความทันสมัย                 
และมีประสิทธิภาพ    

1. โครงการ ยกระดับองค์กรตามกรอบ SEPA 
2. โครงการทบทวนโครงสร้างองค์กรและจัดอัตราก าลังให้เพียงพอ 
3. โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4. โครงการจัดท าฐานข้อมูลด้านกฎหมายและรายงานสารสนเทศด้านทรัพยากร

บุคคลเพื่อการบริหารงาน  
5. HR Automation 4.0 (HRIS) 
6. โครงการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างานเชิงรุก 
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2. พัฒนาและส่งเสริมให้
บุคลากร มีสมรรถนะสูง
และการท างานที่เพิ่ม
คุณค่าให้แก่องค์กร   

7. โครงการพัฒนาระบบ Career Path & Career Development Plan  
8. โครงการ Talent Management for Successor(บุคลากรสร้างผลงานที่เพ่ิม

มูลค่าให้กับองค์กร 
9. โครงการจัดท าแผนเพ่ิมสมรรถนะรายบุคคล (Individual Development Plan) 

3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   10. โครงการจัดการความรู้ (KM)  

4. เสริมสร้างความผูกพัน
องค์กร  

11.   โครงการเสริมสร้างความผูกพัน 
12.   โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและภาพลักษณ์องค์กร 

 

 
ก าหนดภาพรวมระยะเวลาการพัฒนาและผลการด าเนินงานในแต่ละปี (ดังภาพ) 
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เป้าหมายความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล 5 ปี ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ    

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากร มีสมรรถนะสูงและการท างานที่เพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความผูกพันองค์กร 
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การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ HR  
การก าหนดงบประมาณการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแต่ละป ีจะสอดคล้องกับกรอบ

การลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ในระยะ 5 ปี  แสดงสัดส่วนงบพัฒนาระบบงานด้าน HR ดังนี้ 
 

เป้าหมายทางการเงินของ อ.ส.ค. 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รายได้รวม (ล้านบาท) 9,250 9,740 10,360 11,000 11,700 

EBITDA (ล้านบาท) 384 410 490 587 764 

ก าไร (ล้านบาท) 280 347 417 491 639 

กรอบงบประมาณการพัฒนาตามแผนเชิงยุทธ์ 

กรอบงบประมาณแผนเชิงยุทธ์ (ล้านบาท) 47.5 75 75 75 77.5 

งบประมาณแผนยุทธศาสตร์ HR (ล้านบาท) 21 23 25 25 25 

งบประมาณตามแผน HR  
  - เทียบกับรายได้รวม (%) 

 
0.23% 

 
0.24% 

 
0.24% 

 
0.23% 

 
0.21% 

  - เทียบกับ EBITDA (%) 5.5% 5.6% 5.1% 4.3% 3.3% 

  - เทียบกับบประมาณเชิงยุทธ์ (%) 42.2% 30.7% 33.3% 33.3% 32.3% 

(รายละเอียดงบประมาณทั้งหมด อยู่ในรายงานส่วนที่ 5) 

 
สรุปแผนพัฒนาระบบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มิได้จ ากัดอยู่เพียงแค่การสรรหา คัดเลือก หรือ

การสร้างแรงจูงใจ และพัฒนาบุคลากร เท่านั้น แตย่ังมีการเตรียมความพร้อมด้านขีดความสามารถก าลังคน ให้มีปริมาณ 
และคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานให้พนักงานมีความ     
พึงพอใจและความผูกพันกับองค์กรที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงาน โดยน าผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์การประเมินผลการบริหารจัดการองค์กร (SEPA)  มาใช้ในการวางแผนการพัฒนาเพ่ือผลักดัน
ให้รัฐวิสาหกิจมีระบบงาน ที่มมีาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นสากลตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลเป็นการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือรองรับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และ
เป็นแผนที่มีรอบระยะเวลาสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจของ อ.ส.ค. 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จนถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  การด าเนินงานทุกปีจะมีการพิจารณาผลปฏิบัติงาน และทบทวนแผนงานด้านทรัพยากร
บุคคล เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของแผนงานและนโยบายองค์กร ควบคู่กับการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือให้แผน
ทรัพยากรบุคคลมีความสมบูรณ์ และตอบสนองความต้องการขององค์กรได้ตามเป้าหมาย 
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ส่วนที่ 1  
โครงสร้างการบริหาร 

 
1.1 โครงสร้างการบริหารของ อ.ส.ค. 

โครงสร้างการบริหารงานขององค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ประกอบด้วย สายงานหลัก 3 
สายงาน ได้แก่  

1. สายอุสาหกรรมนม จ าแนกการบริหารจัดการออกเป็น 7 ฝ่าย ดังนี้  

1.1 ฝ่ายการตลาดและการขาย   

1.2 ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง   

1.3 ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้   

1.4 ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

1.5 ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน   

1.6 ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง   

1.7 ส านักเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 

2. สายอ านวยการ จ าแนกการบริหารจัดการออกเป็น 5 ฝ่าย ดังนี้ 

2.1 ฝ่ายอ านวยการ   

2.2 ฝ่ายนโยบายและแผนงาน   

2.3 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   

2.4 ฝ่ายบัญชีและการเงิน   

2.5 ฝ่ายพัสดุและบริการ 

2.6 ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน (ข้ึนตรง ผอ. อ.ส.ค.) 

3. สายกิจการโคนม จ าแนกการบริหารจัดการออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ 

3.1 ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม  

3.2 ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

3.3 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม   
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โครงสร้างการบริหารงานขององค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

 
 
1.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายงาน 
1. สายอุสาหกรรมนม  

1.1 ฝ่ายการตลาดและการขาย  

มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา งานบริหารการตลาด วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด 
และ จัดท าแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ทุกชนิด งานส่งเสริมการตลาด การประสานงานกับหน่วยผลิต ในการวางแผนการ
ผลิต  การประสานงานกับแผนกการตลาดและการขาย ส านักงานภาค การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ งานส่งเสริมการขาย 
งานขายผลิตภัณฑ์นมตามช่องทางตลาดดั้งเดิมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล งานขายผลิตภัณฑ์นมตามช่องทาง
การตลาดสมัยใหม่ งานการค้าระหว่างประเทศ งานติดตามทวงถามหนี้การค้า งานบริหารจัดระบบรับข้อร้องเรียนคู่ค้า
และผู้บริโภค (Consumer Service) งานบริหารระบบการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า และปฏิบัติงานอ่ืนใด
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและหรือผู้อ านวยการ  
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1.2 ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง   

มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานผลิตผลิตภัณฑ์นม การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประกันคุณภาพ 
งานทางด้านงบประมาณ  งานทางด้านบัญชีและการเงิน  การจัดซื้อจัดจ้าง  งานพัสดุ งานด้านการตลาดและการขาย  
การบริหารงานบุคคล กฎหมาย  งานบริหารจัดการน้ านมดิบ     และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ และหรือผู้อ านวยการ 

1.3 ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้  

 มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานผลิตผลิตภัณฑ์นม การประกันคุณภาพงานทางด้านงบประมาณ งาน
ทางด้านบัญชีและการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ งานด้านการตลาดและการขาย การบริหาร งานบุคคล กฎหมาย  
งานด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และหรือผู้อ านวยการ 

1.4 ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานผลิตผลิตภัณฑ์นม การประกันคุณภาพ  งานทางด้านงบประมาณ   งาน
ทางด้านบัญชีและการเงิน   การจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ   งานด้านการตลาดและการขาย  การบริหารงานบุคคล 
กฎหมาย งานด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และหรือ
ผู้อ านวยการ   

1.5 ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน 

มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานผลิตผลิตภัณฑ์นม การประกันคุณภาพ  งานทางด้านงบประมาณ งาน
ทางด้านบัญชีและการเงิน  การจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ งานด้านการตลาดและการขาย การบริหารงานบุคคล กฎหมาย  
งานด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม  และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และหรือผู้อ านวยการ   

1.6 ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง 

มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานผลิตผลิตภัณฑ์นม การประกันคุณภาพ งานทางด้านงบประมาณ งาน
ทางด้านบัญชีและการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ งานด้านการตลาดและการขาย การบริหาร งานบุคคล กฎหมาย 
งานด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม  และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และหรือผู้อ านวยการ  

1.7 ส านักเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 

มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานเลขานุการและการประชุมของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม   
และคณะอนุกรรมการฯ   ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม , งานบริหารจัดการตามมติ
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม และคณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม ตลอดจนงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวเนื่องกับคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม และปฏิบัติ
ภารกิจให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ.2551 
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2. สายอ านวยการ  

2.1 ฝ่ายอ านวยการ 

มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเป็นศูนย์กลางการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก อ.ส.ค. 
ในฐานะหน่วยงานเลขานุการ อ.ส.ค. และเลขานุการผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รับผิดชอบงาน
ด้านสารบรรณและธุรการกลาง การบริหารงานการประชุม งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ งานการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ขององค์กร รวมทั้งงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานและปฏิบัติงานอ่ืน
ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และหรือผู้อ านวยการ   

2.2 ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

  มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนวิสาหกิจ แผนงาน โครงการและ
แผนปฏิบัติ กาจัดท างบประมาณ ทั้งงบท าการและงบลงทุน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ให้สอดคล้องกับแผนการ
ด าเนินงานของ อ.ส.ค. งานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของทุกส่วนงานภายใน อ.ส.ค. งานการศึกษา 
วิเคราะห์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพ่ือน ามาก าหนดนโยบาย เป้าหมายในการจัดท าแผนงานและการ
ด าเนินงานของ อ.ส.ค. เพ่ือสนองความต้องการของรัฐ งานการรวบรวมข้อมูล ทั้งภายในและภายนอก อ.ส.ค. เพ่ือ
น ามาใช้ประโยชน์ทางการบริหาร งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กร งานบริหารมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและหรือผู้อ านวยการ 

2.3 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  การวางระบบ  ระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  

การวางแผนอัตราก าลัง  การศึกษาและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของ อ.ส.ค. ให้เหมาะสมกับภารกิจ การ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ต าแหน่ง การจ าแนกต าแหน่ง การสรรหาบุคลากร การแต่งตั้ง  การ
โยกย้าย  การเลื่อนต าแหน่ง  การพัฒนาบุคลากร การปรับหรือเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าจ้าง สวัสดิการ การพิจารณา
ความดีความชอบ การจัดท าและควบคุมทะเบียนประวัติบุคคล งานแรงงานสัมพันธ์ งานกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  งานการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาล การด าเนินการเกี่ยวกับวินัยและการพิจารณาโทษ งานกฎหมาย งานการประสานด้านต่าง ๆ ทั้ง
ภายใน และภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และหรือ
ผู้อ านวยการ 

2.4 ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานการก าหนดนโยบาย  การวางระบบ  การบันทึกบัญชี และการจัดท า
รายงานด้านบัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน  การวิเคราะห์และแปลความหมายอัตราส่วนทางบัญชี การเงิน งานการจัดการ
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เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนระยะสั้น ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และการใช้จ่ายเงินสดและปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ และหรือผู้อ านวยการ   

2.5 ฝ่ายพัสดุและบริการ 

มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการวางระบบและการก ากับ ระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดท าทะเบียน
ครุภัณฑ์ งานการควบคุมดูแลคลังพัสดุกลาง งานอาคารสถานที่ ระบบน้ า ไฟฟ้า พลังงาน งานรักษาความปลอดภัย งาน
บริการยานพาหนะ งานก ากับดูแลและบริหารสัญญาเพ่ือให้ได้คุณภาพ งานบริการความรับผิดชอบภายนอก และ
ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และหรือผู้อ านวยการ 

2.6 ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน (ข้ึนตรง ผอ. อ.ส.ค) 

มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบในฐานะหน่วยตรวจสอบภายในของ อ.ส.ค. รับผิดชอบในการควบคุม ก ากับ  ติดตาม
การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานและทุกต าแหน่งให้มีการปฏิบัติตามที่กฎหมาย ข้อบังคับมติคณะกรรมการ ระเบียบ 
และหรือค าสั่งก าหนดไว้ ทั้งด้านบริหาร อุตสาหกรรมนมและกิจการโคนม เพ่ือให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหารในการ
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก ากับดูแลกิจการ โดยการประยุกต์ทักษะวิชาชีพของการ
ตรวจสอบภายในในการประเมินระบบและระเบียบ และน าเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงให้มีระบบงาน  
ข้อบังคับและระเบียบในการปฏิบัติงาน  ให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติ นอกจากนี้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และการให้บริการให้ค าปรึกษาฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นหน่วยงานที่ประสานงานกับ
ส านักงาน    ตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ระบบบัญชีการเงินของ อ.ส.ค. เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้ รวมทั้งจัดท ารายงาน
ผลการตรวจสอบภายใน อ.ส.ค.เสนอ    ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ และหรือผู้อ านวยการ 

 

3. สายกิจการโคนม  

3.1 ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 

 มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการด าเนินภารกิจด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ในพ้ืนที่เขตสระบุรี  เขต
ลพบุรี และเขตนครราชสีมา และการขยายเขตการส่งเสริมแหล่งใหม่ๆ ในภูมิภาคอ่ืน งานการด าเนินกิจกรรมการบริการ
ด้านสัตวแพทย์ ผสมเทียม และถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ระดับฟาร์มเกษตรกรด้วยวิธีการส่งเสริมการเกษตร งานการ
ด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการท าฟาร์มโคนม งานบริหารจัดการน้ านมดิบภาพรวมของ อ.ส.ค.ให้เป็นไปตามการ
ผลิตและคุณภาพได้มาตรฐาน งานการด าเนินกิจกรรมการจัดซื้อและจัดหาจ าหน่ายปัจจัยการเลี้ยงโคนม  และปฏิบัติงาน
อ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และหรือผู้อ านวยการ 
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3.2 ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบงานการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร งานกสิกรรมธรรมชาติงานการพัฒนา
พ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ในการท่องเที่ยว งานบริการบ้านพักเพ่ือการท่องเที่ยว โครงการ อ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และหรือผู้อ านวยการ 

3.3 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม   

มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบงานการจัดท ากลยุทธ์การขยายเขตการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค. งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ งานศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประสิทธิภาพ งานผลิตสื่อสารสนเทศและวิชาการ  เพ่ือเผยแพร่ งานจัดท า
ทะเบียนประวัติโคนม และทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม งานส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยง โคนมในภูมิภาคอาเซียน งาน
วางแผนการจัดฝึกอบรมด้านการเลี้ยงโคนมให้แก่ เกษตรกร นิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ งานจัดท าวารสารโคนม การจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม งานจัดการศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มโคนมครบวงจร งานวิจัยและพัฒนาด้านการเลี้ยงโค
นม งานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และนวัตกรรมด้านการเลี้ยง โคนม งานความร่วมมือทางวิชาการ  และวิจัยร่วมกับ
สถาบันการศึกษา และหน่วยราชการ งานศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการฟาร์มโคนมอาหารสัตว์และการปรับปรุง
พันธุ์โคนม เพ่ือน าไปปฏิบัติให้เกิดผลดี แล้วจึงน าไปเผยแพร่ ส่งเสริมให้แก่เกษตรกร นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจรวมถึง
งานการผลิตน้ าเชื้อและการพิสูจน์พันธุ์โคนม และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และหรือ
ผู้อ านวยการ 
 

 



  โครงการจัดท าแผนแม่บท HR ปี 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติการ HR ปี 2560 
 
 

Page | 14 
 

ส่วนที่ 2  
สถานะภาพด้านอัตราก าลัง 

 
2.1 โครงสร้างบุคลากร 

อัตราก าลังขององค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  ในปัจจุบัน ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559 มี
จ านวนทั้งสิ้น 1,026 คน โดยมีสัดส่วนของพนักงานชาย และหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.9 และ 43.1 ตามล าดับ 
 
 

 
รูปที ่1 ร้อยละของพนักงานจ าแนกตามเพศ 

 

 

 
 

รูปที ่2 ร้อยละของพนักงานจ าแนกตามสายงาน 
 

 
ตารางท่ี 1 อัตราก าลังจ าแนกตามลักษณะต าแหน่งและสายงาน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559) 
 

สาย ฝ่าย/ส านักงาน จ านวน ร้อยละ 
1. สายอ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 17 1.7 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 33 3.2 
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 28 2.7 
ฝ่ายบริหาร 6 0.6 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 37 3.6 
ฝ่ายพัสดุและบริการ 61 5.9 
ฝ่ายอ านวยการ 25 2.4 
1. สายอ านวยการ Total 207 20.2 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

สาย ฝ่าย/ส านักงาน จ านวน ร้อยละ 
2. สายกิจการโคนม ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร 31 3.0 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 83 8.1 
ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 80 7.8 
หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร 1 0.1 
2. สายกิจการโคนม Total 195 19.0 

3. สายอุสาหกรรมนม ฝ่ายการตลาดและการขาย 38 3.7 
ส านักงาน อ.ส.ค .ภาคเหนือตอนล่าง 65 6.3 
ส านักงาน อ.ส.ค.ภากกลาง 1 0.1 
ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง 236 23.0 
ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 100 9.7 
ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 129 12.6 
ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน 45 4.4 
ส านักเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 10 1.0 
3. สายอุสาหกรรมนม Total 624 60.8 

โดยรวม 1,026 100.0 
 
 
2.2 อัตราก าลังตามลักษณะงาน 

อ.ส.ค ได้แบ่งระดับโครงสร้างของบุคลากรออกเป็น 2 ระดับ คือ พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 1-5)        
คิดเป็นร้อยละ 83.6  และพนักงานระดับบริหาร (ระดับ 6 ขึ้นไป) ร้อยละ 16.4   โดยมีรายละเอียดของระดับโครงสร้าง
ของบุคลากรในแต่ละสายงาน  ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 จ านวนพนักงานจ าแนกตามลักษณะต าแหน่งและสายงาน 
 

สาย ฝ่าย/ส านักงาน 
ระดับปฏิบัติการ 

(ระดับ 1-5) 
ระดับบริหาร 

(ระดับ 6 ขึ้นไป) 
รวม ร้อยละ 

1. สายอ านวยการ 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 9 8 17 1.7 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 24 9 33 3.2 
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 16 12 28 2.7 
ฝ่ายบรหิาร 0 6 6 0.6 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 29 8 37 3.6 
ฝ่ายพัสดุและบริการ 54 7 61 5.9 
ฝ่ายอ านวยการ 19 6 25 2.4 

1. สายอ านวยการ Total 151 56 207 20.2 
2. สายกิจการโคนม 
  
  
  

ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร 25 6 31 3.0 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลีย้งโคนม 73 10 83 8.1 
ฝ่ายส่งเสรมิการเลี้ยงโคนม 71 9 80 7.8 
หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร 0 1 1 0.1 

2. สายกิจการโคนม Total 169 26 195 19.0 
3. สายอุสาหกรรมนม 
  
  
  
  
  
  
  

ฝ่ายการตลาดและการขาย 29 9 38 3.7 
ส านักงาน อ.ส.ค .ภาคเหนือตอนลา่ง 51 14 65 6.3 
ส านักงาน อ.ส.ค.ภากกลาง 1 0 1 0.1 
ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง 218 18 236 23.0 
ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 82 18 100 9.7 
ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต ้ 115 14 129 12.6 
ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน 36 9 45 4.4 
ส านักเลขานุการคณะกรรมการโคนม 
และผลิตภัณฑ์นม 

6 4 10 1.0 

3. สายอุสาหกรรมนม Total 538 86 624 60.8 
โดยรวม 858 168 1,026 100.0 
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2.3 โครงสร้างการศึกษา 
การศึกษาของพนักงาน อ.ส.ค ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 41.7  รองลงมาเป็นระดับ

ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 28.8   ถัดมาคือ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและต่ ากว่า ร้อยละ 22.9  และ
จบการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 6.6  ในขณะที่ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกมีสัดส่วนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
0.2  ตามล าดับ 
 
 

 
 

รูปที่ 3 ร้อยละของพนักงานจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

  
รายละเอียดของวุฒิการศึกษาของพนักงานในแต่ละสายงาน ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของพนักงานจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

สาย ฝ่าย/ส านักงาน 

< 
มัธ

ยม
ศึก

ษา
 

ปว
ช.

/ป
วท

./ป
วส

./
อน

ุปร
ิญ

ญ
า 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

รวม ร้อยละ 

1. สายอ านวยการ 
  
  
  
  
  
  

ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน  3 12 2  17 1.7 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 8 19 5  33 3.2 
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน  2 18 8  28 2.7 
ฝ่ายบรหิาร   1 4 1 6 0.6 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน  10 25 2  37 3.6 
ฝ่ายพัสดุและบริการ 28 15 17 1  61 5.9 
ฝ่ายอ านวยการ 1 3 19 2  25 2.4 

1. สายอ านวยการ Total 30 41 111 24 1 207 20.2 
2. สายกิจการโคนม 
  
  
  

ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร 11 4 15 1  31 3.0 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลีย้งโคนม 28 25 23 6 1 83 8.1 
ฝ่ายส่งเสรมิการเลี้ยงโคนม 15 26 38 1  80 7.8 
หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร   1   1 0.1 

2. สายกิจการโคนม Total 54 55 77 8 1 195 19.0 
3. สายอุสาหกรรมนม 
  
  
  
  
  
  

ฝ่ายการตลาดและการขาย  5 24 9  38 3.7 
ส านักงาน อ.ส.ค .ภาคเหนือตอนลา่ง 10 14 34 7  65 6.3 
ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 76 88 66 7  237 23.1 
ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคะวันออกเฉียงเหนือ 17 27 52 4  100 9.7 
ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต ้ 34 57 34 4  129 12.6 
ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน 13 7 21 4  45 4.4 
ส านักเลขานุการคณะกรรมการโคนม 
และผลิตภัณฑ์นม 

 1 8 1  10 1.0 

3. สายอุสาหกรรมนม Total 150 199 239 36  624 60.8 
โดยรวม 234 295 427 68 2 1,026 100.0 
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2.4 โครงสร้างอายุ 
องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2505 รวม

ระยะเวลาถึงปัจจุบันได้ 54 ปี  มีพนักงาน รวมทั้งสิ้น 1,026 คน อายุเฉลี่ยของพนักงาน 47 ปี และอายุงานเฉลี่ยของ
พนักงาน 21 ปี  

พนักงานที่มีอายุระหว่าง 50-60 ปี มีจ านวนมากที่สุด ร้อยละ 50.9  รองลงมาคือ พนักงานที่มีอายุระหว่าง 35-
49 ปี ร้อยละ 34.9  ถัดมาคือ มีอายุระหว่าง 25-34 ปี  ร้อยละ 13.0 และมีอายุต่ ากว่า 25 ปี ร้อยละ 1.3  ข้อมูลเหล่านี้
บ่งบอกว่า อ.ส.ค มีพนักงานสูงวัย และเริ่มจะสูงวัยมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหากไม่เตรียมความ
พร้อมของบุคลากรเพ่ือรับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากพนักงานอาวุโส และทดแทนในต าแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุ 
และจากการที่ อ.ส.ค. เป็นสังคมของผู้สูงวัยย่อมมีผลต่อทัศนคติเดิม และการไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ท าให้การ
บริหารจัดการอาจจะไม่สามารถตอบสนองทันต่อความต้องการของสังคมในปัจจุบัน 
 

ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละของพนักงานจ าแนกตามอายุ 
 

ช่วงอายุ Generation จ านวน ร้อยละ อายุเฉลี่ย (ปี) 
50-60 ปี Gen-B 522 50.9 54.3 
35-49 ปี Gen-X 358 34.9 44.6 
25-34 ปี Gen-Y 133 13.0 29.7 

ต่ ากว่า 25 ปี Gen-Z 13 1.3 23.4 
โดยรวม 1026 100.0 47.2 

หมายเหตุ :  
"Gen-B" (Generation B) หรือ Baby Boomers เป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2489-2507 
"Gen-X" (Generation X) คนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508-2522 
"Gen-Y" (Generation Y) คนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523-2540 
"Gen-Z" (Generation Z) กลุ่มอายุน้อยที่สุดในปัจจุบัน เป็นผู้ที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน 
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2.5 ตารางแสดง : จ านวนผู้เกษียณของ อ.ส.ค. (ปี 2559-2564) 
 

ล าดับ ปี จ านวน 

ระดับต าแหน่งที่เกษียณ   
จ านวน 

ผู้เกษียณ  
C1-5 

C10 C9 C8 C7 C6 จ านวน
ต าแหน่งที่
เกษียณ C6 

ขึ้นไป 

จ านวน Successor  
(จ านวนผู้เกษียณ 
C6 ขึ้นไป x 3 คน) 

C5 C4 C3 C2 C1 

1 2559 24   1 2 4 1 8 24 3   12   1 16 
2 2560 33     3 2 3 8 24 10   15     25 
3 2561 46 1   1 5 7 14 42 13   19     32 
4 2562 38       5 4 9 27 9   18 1 1 29 
5 2563 45   1 2 6 4 13 39 9 1 20   2 32 
6 2564 67 1   3 6 7 17 51 18   25 1 6 50 

  โดยรวม 61 183   184 
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ส่วนที่ 3  
ข้อมูลส าคัญประกอบการวิเคราะห์จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล (แผนแม่บท HR)  

ประจ าป ี2560 – 2564 

 

  
ประกอบด้วยข้อมูลแผนงานและนโยบายส าคัญ 6 เรื่อง 

1. ทิศทาง และยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ประจ าปี 2560 – 2564           
(ฉบับปรับปรุงประจ าปีงบประมาณ 2560) 

2. แผนการบริหารจัดการ 2559-2562 “5ส เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
3. การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย TRIS ประจ าปีงบประมาณ 2558 
4. ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อระบบงาน HR  อ.ส.ค. ปี 2558 – 2559 
5. แผนแม่บทการจัดการความรู้ ปี 2560-2564 
6. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อ.ส.ค. พ.ศ.2557-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2559) 

 
จากการทบทวนโครงร่างองค์กร ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 

 

 

 



  โครงการจัดท าแผนแม่บท HR ปี 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติการ HR ปี 2560 
 

Page | 22 
 

 

สรุปผลการทบทวนแผนเชิงยุทธ์และแผนงานที่เกี่ยวข้อง 
3.1 ทิศทาง และยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ประจ าปี 2560 – 2564 

(ฉบับปรับปรุงประจ าปีงบประมาณ 2560) 
 

วิสัยทัศน์    นมแห่งชาติ ภายในปี 2564 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
2. พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพ่ิม 
3. สร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม 
4. มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ค่านิยม 

องคก์รแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ   
วัฒนธรรมองค์กร 

1. รู้และรับผิดชอบ 
2. ส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า 
3. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. เน้นเรื่องธรรมาภิบาล 

 

แผนวิสาหกิจแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
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สรุปประเด็นส าคัญตามแผนวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์มิติด้านกระบวนการภายใน มี 2 เป้าประสงค์ คือ 

1. ยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

2. บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์มิติด้านคนและการเรียนรู้ มี 3 เป้าประสงค์ คือ 
1. การเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร 

2. การเสริมสร้างความผูกพันองค์กร 

3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมและภาพลักษณ์องค์กร 

3.2 แผนการบริหารจัดการ  ประจ าปี 2559 - 2562 
 

 

 

 “5ส เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” 
ส1 = เสริมความสัมพันธ์กับเกษตรกร/สหกรณ์กับ อ.ส.ค. ให้ยั่งยืน 
ส2 = สนับสนุนการท าธุรกิจแบบโปร่งใส เป็นธรรม ตามเป้าหมาย 
ส3 = สร้างอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อนามัยและสิ่งแวดล้อม 
ส4 = ส่งเสริมคุณภาพการท างานและคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ (Happy Workplace) 
ส5 = สู่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของ อ.ส.ค. เพ่ือสร้างความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนให้กับประเทศและสังคม 

 

ส1 = เสริมความสัมพันธ์กับเกษตรกร/สหกรณ์กับ อ.ส.ค. ให้ยั่งยืน 

• เปิดโอกาสให้ผู้แทนเกษตรกร / สหกรณ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร 

• เพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม  (การลดต้นทุน การจัดการด้านอาหาร การท าฟาร์มตัวอย่าง) 

• ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกร/สหกรณ์กับ อ.ส.ค. (CRM) 

• ยกระดับการให้บริการเกษตรกร / สหกรณ์ แบบมืออาชีพ 
ผลลัพธ์ : มีน้ านมดิบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอต่อความต้องการ 
 

ส2 = สนับสนุนการท าธุรกิจแบบโปร่งใส เป็นธรรม ตามเป้าหมาย 

• จัดท าแผนการตลาดระยะสั้นระยะยาว ทั้งมุ่งเน้นการตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการจ าหน่าย 

• สื่อสารและการสร้างการยอมรับของผู้บริโภค สร้างให้พนักงานทุกคนเป็น Brand Ambassador องค์กร  
ผลลัพธ์ : ยอดการจ าหน่ายเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ 
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ส3 = สร้างอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อนามัยและสิ่งแวดล้อม 

• ควบคุมการสูญเสียและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยน าระบบ Total Productive Maintenance มาปรับใช้
ในองค์กรเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมนม 

• จัดท ามาตรฐานการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพ่ือเข้าสู่ตลาด AEC 

• มุ่งความส าคัญของการด าเนินการผลิตด้วยความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

• ส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวในกระบวนการผลิต 
ผลลัพธ์ : การผลิตที่เป็นไปตามแผนและมีมาตรฐานสากล 
 

ส4 = ส่งเสริมคุณภาพการท างานและคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ (Happy Workplace) 

• ยกระดับการบริหารจัดการตามกรอบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

• เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

• เสริมสร้างสุขภาวะองค์กรและความผูกพัน 

• ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  
ผลลัพธ์ : บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพและมีความผูกพันกับองค์กร 
 

ส5 = สู่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของ อ.ส.ค. เพื่อสร้างความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนให้กับประเทศและสังคม 

• เพ่ิมมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดโดยพัฒนาพ้ืนที่ขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

• เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ของประเทศไทยและอาเซียนในเรื่องอุตสาหกรรมโคนม 
ผลลัพธ์ : องค์กรเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 
 

สรุปประเด็นส าคัญตามแผนวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานทรัพยากรบุคคล 
 ส2 = สนับสนุนการท าธุรกิจแบบโปร่งใส เป็นธรรม ตามเป้าหมาย 

ส4 = ส่งเสริมคุณภาพการท างานและคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ (Happy Workplace) 
 

3.3 ผลการประเมินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ อ.ส.ค. 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนประเมนิ 

ปี 2557 

คะแนนประเมนิ 

ปี 2558 

1. การมีนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (20%) 3.2250 3.1625 

   1.1 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 3.2250 3.1625 

2. การมีระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (40%) 2.5789 2.7543 

   2.1 ระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคล 2.6792 2.8313 

       2.1.1 การสรรหาและการจดัการอัตราก าลัง 2.5469 2.7781 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนประเมนิ 

ปี 2557 

คะแนนประเมนิ 

ปี 2558 

       2.1.2 การบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 3.2500 3.2500 

       2.1.3 การวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 2.2406 2.4656 

  2.2 ระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2.2781 2.5234 

      2.2.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2.2781 2.5234 

3. การมีโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (40%) 2.9058  

   3.1 ช่องทางการสื่อสารและแรงงานสัมพันธ์ 2.7500 2.8000 

   3.2 หลักปฏิบัติและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3.2750 3.3250 

   3.3 ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.0250 3.0000 

   3.4 ความปลอดภัย สุขอนามยั และสภาพแวดล้อม 3.9250 3.9625 

   3.5 การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 2.0281 2.2781 

คะแนนรวม 2.8389 2.9298 

 
สรุปข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

หมวดมาตรฐานการประเมิน จ านวนข้อเสนอแนะ 
1.1 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คะแนน 3.1625) 3 
2.1.1 การสรรหาและการจดัการอตัราก าลัง  (คะแนน 2.7781) 3 
2.1.2 การบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (คะแนน 3.2500) ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ที่เป็นนัยส าคญั 
2.1.3 การวัดและประเมินผลการด าเนินงาน (คะแนน 2.4656) 4 
2.2.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คะแนน 2.5234) 4 
3.1 ช่องทางการสื่อสารและแรงงานสัมพันธ์ (คะแนน 2.8000) 3 
3.2 หลักปฏิบัติและกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง (คะแนน 3.3250) 2 

หมวดมาตรฐานการประเมิน จ านวนข้อเสนอแนะ 
3.3 ระบบสารสนเทศด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล (คะแนน 3.0000) 1 
3.4 ความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม (คะแนน 3.9625) 2 
3.5 การเพิ่มศักยภาพด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล (คะแนน 2.2781) 2 

รวม 24 
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รายละเอียดข้อเสนอแนะ 

มาตรฐานการประเมิน จ านวน 
OFI 

ข้อเสนอแนะ 

1.1 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  
(คะแนน 3.1625) 

3 1. กลยุทธ์ด้าน HR มีลักษณะท่ีเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท างานมากกว่าเป็น   กลยุทธ์ 
ดังน้ัน ควรมีการทบทวนกลยุทธ์ด้าน HR 

2. จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ด้าน HR ให้มีความสมดุล กับความส าคัญและความเร่งด่วน 
3. ควรด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน HR ให้แล้วเสร็จตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

2.1.1 การสรรหาและการจัดการ
อัตราก าลัง  
(คะแนน 2.7781) 

3 4. ควรมีการวิเคราะห์กระบวนการท างาน (Workflow analysis) หรือศึกษาเวลาท างาน (Time and 
Motion Study) ให้ครอบคุลมในทุกกระบวนการงานท่ีส าคัญ เพื่อให้ทราบถึงอัตราก าลังส่วนเกินท่ี
แท้จริง 
5. ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการหมุนเวียนงาน (Job rotation) และการจ้างงานภายนอก 
(Outsourcing) เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่ออัตราก าลังส่วนขาด (Supply side) ภายใน
องค์กร 
6. การสอบทานโครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างองค์กร ควรมีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ และก าหนด
โครงสร้างฯ ให้มีความยืดหยุ่น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 

2.1.3 การวัดและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  
(คะแนน 2.4656) 

4 7. การถ่ายทอดตัวชี้วัดท่ีส าคัญขององค์กร  ลงสู่ระดับสายงานและระดับบุคคลน้ัน ควรมีการทบทวนให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ แผนการด าเนินงานขององค์กร รวมถึงมาตรฐานงานและภาระงานในแต่ละ
ต าแหน่ง 
8. ควรมีระบบท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังองค์กรในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ระหว่างปีในระดับสายงานและระดับบุคคล 
9. ควรมีการน าผลการประเมินรายบุคคล  มาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนา
หน่วยงาน 
10. ควรมีการเชื่อมโยงระหว่างผลการประเมินของพนักงาน  และการปรับเพ่ิมผลตอบแทนจูงใจท่ีเป็น
ตัวเงิน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานแก่พนักงาน 

2.2.1 การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  
(คะแนน 2.5234) 

4 11. ควรมีการทบทวนสืบทอดต าแหน่ง (Succession plan) ให้มีความเป็นมาตรฐาน โดยให้ครอบคลุม
ทุกกระบวนการ ตั้งแต่การสรรหา  การพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับต าแหน่ง  การติดตาม
ประเมินผลหลังเข้ารับต าแหน่งและการสร้างความผูกพัน 

  12. ควรมีการทบทวนแนวทางการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent management)  
  13. ควรมีการทบทวนแนวทางการจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career management)                             

ให้มีความชัดเจนและเริ่มด าเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  

14. ควรทบทวนระบบการจัดการความรู้ขององค์กร (Knowledge management)   ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการความรู้มีความยั่งยืน 

3.1 ช่องทางการสื่อสารและ
แรงงานสัมพันธ์  
(คะแนน 2.8000) 

3 15. ควรเพิ่มช่องทางที่สามารถให้พนักงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ให้มีมากขึ้น 
16. การด าเนินงานเพื่อสร้างความสุขในท่ีท างาน (Happy Workplace) ควรมีการวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบถึงกิจกรรมท่ีเหมาะสมเพื่อให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของพนักงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมี
ทิศทางมากยิ่งขึ้น 
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มาตรฐานการประเมิน จ านวน 
OFI 

ข้อเสนอแนะ 

  17. ควรมีการศึกษาอย่างเป็นระบบถึงแนวทางและปัจจัยท่ีสร้างความผูกพันองค์กรท่ีแตกต่างกันในแต่
ละกลุ่มบุคลากร และควรจัดให้มีการประเมินระดับความผูกพันบุคลากร (Employee engagement) 

3.2 หลักปฏิบัติและกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง (คะแนน 3.3250) 

2 18. ควรมีการทบทวนการสื่อสารและการให้ความรู้แก่พนักงาน  ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์               
มากยิ่งขึ้น 
19. พิจารณาปรับปรุงรูปแบบในการรายงานการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความ
แตกต่างกันของพนักงานในแต่ละระดับ และแตกต่างกันในแต่ละสายงาน 

3.3 ระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
(คะแนน 3.0000) 

1 20. ควรมีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ และพัฒนารูปแบบในการจัดท ารายงาน
สารสนเทศ ท้ังในด้านการปฏิบัติการทางด้านบุคคล การวางแผนจัดการภายในองค์กร และการวางกล
ยุทธ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในกลุ่มต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

3.4 ความปลอดภัย สุขอนามัย 
และสภาพแวดล้อม  
(คะแนน 3.9625) 

2 21. ควรมีการจัดท าแผนงานด้านความปลอดภัยฯ ระยะยาวให้มีความชัดเจนและสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง 
22. ควรมีการสื่อสารและกิจกรรมการรณรงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ และให้พนักงานมีความรู้ 
ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ของ
องค์กรท้ังในส่วนท่ีเป็นส านักงาน และโรงงานในภูมิภาคต่างๆ มีความเป็นระบบและมีความเป็น
มาตรฐานเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น 

3.5 การเพิ่มศักยภาพด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
(คะแนน 2.2781) 

2 23. ควรมีการเสริมสร้างบทบาทของตนเอง (HR) ให้ชัดเจน ในการเข้าร่วมก าหนดกลยุทธ์ท่ีส าคัญของ
องค์กรและสร้างการยอมรับจากหน่วยงานภายใน เพื่อก าหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 
24. ควรจัดให้มีการพัฒนาทักษะด้าน HR ให้แก่ผู้บริหารสายงาน (HR for Non-HR) อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้การผลักดันนโยบายและกลยุทธ์ทางด้าน HR ประสบผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ 

 
สรุปประเด็นส าคัญตามแผนวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานทรัพยากรบุคคล 

คณะท างาน ได้น าข้อเสนอแนะทั้ง 24 ข้อ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาตามแผนวิสาหกิจของ อ.ส.ค. มาใช้ในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล  และแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560  เพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าหมายการพฒันาองค์กร 
 

3.4 ผลการส ารวจประเมินความพึงพอใจต่อระบบงาน HR  อ.ส.ค. ปี 2558 – 2559 
 

คณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล  ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจระบบการ
บริหารงานด้าน HR  กับผู้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ระดับ 1-6  ในปี 2560 รวมจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ ทั้งสิ้น 
960 ท่าน  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบบริหารงานด้าน HR ดังนี้ 
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รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ปี 2559 

หัวข้อการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจของพนักงาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

%ความ
พึงพอใจ 
(2559) 

ค่าเฉลี่ย 
(2558) 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ระบบงานที่ส าคัญต่าง ๆ                             

  1.1 กระบวนการบรรจุ แต่งตั้ง มีความ
โปร่งใส เป็นธรรม 

97 10.16 178 18.64 410 42.93 214 22.41 56 5.86 2.95 1.025 28.27 2.87 

  1.2 กระบวนการเลื่อนระดับ ความ
โปร่งใส เป็นธรรม 

99 10.37 179 18.74 415 43.46 223 23.35 39 4.08 2.92 0.997 27.43 2.85 

  1.3 กระบวนการโยกย้าย มีความ
โปร่งใส เป็นธรรม 

82 8.59 170 17.80 468 49.01 200 20.94 35 3.66 2.93 0.935 24.61 2.90 

  1.4 กระบวนการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจ าปี มีความโปร่งใส เป็นธรรม 

113 11.83 198 20.73 389 40.73 220 23.04 35 3.66 2.86 1.019 26.70 2.81 

โดยรวมระบบงานที่ส าคัญต่าง ๆ 2.92 0.871 26.75 2.86 

2. กระบวนการสื่อสารขององค์กร                             

  2.1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

61 6.39 212 22.20 413 43.25 241 25.24 28 2.93 2.96 0.920 28.17 2.90 

  2.2 ช่องทางการสื่อสารของหน่วยงาน 50 5.24 193 20.23 417 43.71 263 27.57 31 3.25 3.03 0.904 30.82 2.97 

  2.3 การประชุมชี้แจง/หารือ/ขอความ
คิดเห็นในเรื่องส าคัญท่ีเกี่ยวกับองค์กร 

55 5.77 198 20.75 423 44.34 243 25.47 35 3.67 3.01 0.917 29.14 2.90 

  2.4 การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี 
 

79 8.27 193 20.21 411 43.04 225 23.56 47 4.92 2.97 0.983 28.48 2.81 
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หัวข้อการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจของพนักงาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

%ความ
พึงพอใจ 
(2559) 

ค่าเฉลี่ย 
(2558) 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

 2.5 หน่วยงานมีแหล่งข้อมูลข่าวสารให้
สามารถเข้าถึงได้ 
 

45 4.71 187 19.58 444 46.49 241 25.24 38 3.98 3.04 0.892 29.21 3.03 

  2.6 การแลกเปล่ียนความรู้ 
ประสบการณ์กับเพื่อนร่วมงาน 
 

32 3.36 135 14.20 422 44.37 315 33.12 47 4.94 3.22 0.870 38.07 3.20 

  2.7 การสื่อสาร การรับฟังความคิดเห็น 
และการมีส่วนร่วมในหน่วยงาน 
 

43 4.50 131 13.70 442 46.23 298 31.17 42 4.39 3.17 0.881 35.56 3.09 

โดยรวมกระบวนการสื่อสารขององค์กร 3.06 0.751 31.35 2.99 

3. ระบบประเมินผลการด าเนินงาน                             

  3.1 ท่านมีความพึงพอใจในระดับใดท่ี 
อ.ส.ค. ก าหนดให้มีตัวชี้วัดรายบุคคล 
มาใช้ประกอบในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนประจ าปี  
 

62 6.49 156 16.32 375 39.23 295 30.86 68 7.11 3.16 0.996 37.97 3.10 

  3.2 ท่านมีความพึงพอใจในระดับใดท่ี 
อ.ส.ค. น าระบบการประเมินผลการ
ด าเนินงาน(KPI) ของฝ่าย/ส านักมา
ประกอบการจัดสรรเม็ดเงินเลื่อนขั้น
เงินเดือนประจ าปี  
 

54 5.65 151 15.79 409 42.78 280 29.29 62 6.49 3.15 0.956 35.77 3.08 

โดยรวมระบบประเมินผลการด าเนินงาน 3.15 0.897 36.87 3.09 
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หัวข้อการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจของพนักงาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

%ความ
พึงพอใจ 
(2559) 

ค่าเฉลี่ย 
(2558) 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

4. การพัฒนาบุคลากร                             

 4.1 การได้รับการพัฒนาทักษะ และ
ความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

50 5.22 147 15.36 421 43.99 293 30.62 46 4.81 3.14 0.917 35.42 3.13 

 4.2 การได้รับการสนับสนุน และ
ส่งเสริมให้ร่วมอบรม/สัมมนา  

58 6.08 156 16.35 405 42.45 277 29.04 58 6.08 3.13 0.962 35.12 3.15 

  4.3 แผนการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน  

67 7.02 160 16.77 430 45.07 260 27.25 37 3.88 3.04 0.936 31.13 3.00 

  4.4 การจัดเตรียมและพัฒนา
แหล่งข้อมูลเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ
การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เช่น 
ห้องสมุด  

137 14.35 255 26.70 399 41.78 148 15.50 16 1.68 2.63 0.964 17.17 2.61 

  4.5 การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากร  

69 7.20 258 26.93 442 46.14 168 17.54 21 2.19 2.81 0.885 19.73 2.77 

โดยรวมการพัฒนาบุคลากร 2.95 0.792 27.71 2.93 

5. การจ้างงานและความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

                            

  5.1 ท่านได้รับทราบหลักเกณฑ์
ความก้าวหน้าในอาชีพ (ต าแหน่งงาน) 
อยู่เสมอ 
 

83 8.70 209 21.91 435 45.60 205 21.49 22 2.31 2.87 0.926 23.79 2.83 
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หัวข้อการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจของพนักงาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

%ความ
พึงพอใจ 
(2559) 

ค่าเฉลี่ย 
(2558) 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

  5.2 ในหน่วยงานของท่านมีการก าหนด
เผยแพร่หลักเกณฑ์ความก้าวหน้าใน
อาชีพ (ต าแหน่งงาน) ให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับทราบและมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  

71 7.43 220 23.04 444 46.49 198 20.73 22 2.30 2.87 0.901 23.04 2.80 

 5.3 ความชัดเจนในเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของท่าน  

80 8.38 189 19.79 438 45.86 215 22.51 33 3.46 2.93 0.945 25.97 2.83 

โดยรวมการจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพ 2.89 0.843 24.27 2.82 

6. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการ
ท างาน ทรัพยากรที่สนับสนุนการท างาน 
รวมถึงสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานและ
หัวหน้างาน 

                            

  6.1 มีการตรวจสุขภาพประจ าปี  36 3.76 125 13.06 348 36.36 360 37.62 88 9.20 3.35 0.949 46.81 3.23 

  6.2 ท่านมีความพึงพอใจบรรยากาศใน
การท างานในหน่วยงานของท่าน 

42 4.39 127 13.27 360 37.62 347 36.26 81 8.46 3.31 0.956 44.72 3.26 

  6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
ร่วมงานในหน่วยงาน (ฝ่าย/ส านัก
,แผนก)  

25 2.61 92 9.61 343 35.84 385 40.23 112 11.70 3.49 0.913 51.93 3.44 

  6.4 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
กับผู้บังคับบัญชาภายในหน่วยงาน 
(ฝ่าย/ส านัก,แผนก)  
 

36 3.80 90 9.50 357 37.70 370 39.07 94 9.93 3.42 0.928 49.00 3.41 
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หัวข้อการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจของพนักงาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

%ความ
พึงพอใจ 
(2559) 

ค่าเฉลี่ย 
(2558) 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

  6.5 การจัดกิจกรรมต่าง ๆ(สันทนาการ) 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายท่ีดี แก่
พนักงานอยู่เสมอ  

80 8.44 177 18.67 432 45.57 222 23.42 37 3.90 2.96 0.956 27.32 2.85 

  6.6 สถานท่ีท างานในหน่วยงานของ
ท่าน เช่น ห้องท างานมีขนาดเหมาะสม 
สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอต่อการ
ท างาน ฯลฯ  

79 8.31 139 14.62 399 41.96 284 29.86 50 5.26 3.09 0.990 35.12 3.15 

  6.7 หน่วยงานมีอุปกรณ์/เครื่องมือ 
ส าหรับการท างานท่ีเหมาะสม  

57 6.00 159 16.74 370 38.95 314 33.05 50 5.26 3.15 0.963 38.32 3.13 

  6.8 การดูแลรักษาความปลอดภัย
บริเวณสถานท่ีท างาน เช่น บริเวณลาน
จอดรถ ห้องท างาน ฯลฯ 

76 7.99 185 19.45 403 42.38 257 27.02 30 3.15 2.98 0.955 30.18 2.91 

 6.9 การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบัติ  

75 7.89 193 20.29 443 46.58 218 22.92 22 2.31 2.91 0.913 25.24 2.86 

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการท างาน ทรัพยากรที่สนับสนุนการท างาน รวมถึงสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน 3.18 0.718 38.76 3.14 

7. ระบบสารสนเทศด้าน HR                             

  7.1 ระดับความพึงพอใจในการเข้าถึง
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ผ่านทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

54 5.67 181 18.99 479 50.26 214 22.46 25 2.62 2.97 0.864 25.08 2.95 
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หัวข้อการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจของพนักงาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

%ความ
พึงพอใจ 
(2559) 

ค่าเฉลี่ย 
(2558) 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

  7.2 ระดับความพึงพอใจในระบบ
สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลในปัจจุบัน 

53 5.57 182 19.14 480 50.47 212 22.29 24 2.52 2.97 0.859 24.82 2.93 

โดยรวมระบบสารสนเทศด้าน HR 2.97 0.815 24.95 2.94 

8. ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์                             

  8.1 การได้รับค่าตอบแทนเป็นธรรม 
และเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ
งานท่ีรับผิดชอบ 

47 4.94 133 13.99 417 43.85 304 31.97 50 5.26 3.19 0.913 37.22 3.15 

  8.2 การจัดสวัสดิการต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากรในหน่วยงาน  

43 4.54 135 14.24 443 46.73 273 28.80 54 5.70 3.17 0.901 34.49 3.13 

  8.3 ท่านพึงพอใจในระดับใดท่ี อ.ส.ค. 
จะน าระบบเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นร้อย
ละมาใช้แทนระบบบัญชีโครงสร้าง
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน 

39 4.14 120 12.73 465 49.31 277 29.37 42 4.45 3.17 0.858 33.83 3.04 

โดยรวมผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 3.18 0.754 35.19 3.11 

9. การด าเนินงานเชิงรุกของฝ่าย HR                             

  9.1 เมื่อมีปัญหาด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ท่านได้รับการ
ช่วยเหลือและได้รับค าแนะน าแก้ปัญหา
จากฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยทันท่วงที 

63 6.63 215 22.63 433 45.58 221 23.26 18 1.89 2.91 0.891 25.16 2.76 
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หัวข้อการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจของพนักงาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

%ความ
พึงพอใจ 
(2559) 

ค่าเฉลี่ย 
(2558) 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

  9.2 ท่านได้รับโอกาสในการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  

69 7.26 219 23.05 453 47.68 193 20.32 16 1.68 2.86 0.879 22.00 2.72 

  9.3 ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วม
ก าหนดนโยบาย และทิศทางการ
บริหารงานบุคคล 

83 8.74 202 21.26 459 48.32 191 20.11 15 1.58 2.85 0.896 21.68 2.69 

โดยรวมการด าเนินงานเชิงรุกของฝ่าย HR 2.87 0.814 22.95 2.72 

โดยรวมความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. 3.04 0.946 31.17 
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กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของพนักงานต่อระบบงาน HR  ปี 2558 - 2559 
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สรุปประเด็นส าคัญตามผลการส ารวจความพึงพอใจต่อระบบงาน HR น ามาวางแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล 

จากการทบทวนผลลัพธ์การประเมิน เปรียบเทียบ 2 ปี ( ปี 2558 – 2559 ) พบว่าโดยรวมคะแนนความ        
พึงพอใจเฉลี่ยปรับเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ได้ตามเป้าหมาย(เป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 3) พบว่าในภาพรวมต้อง
ด าเนินการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานในทุกระบบ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากฝ่าย/แผนกต่างๆในองค์กร 
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3.5 แผนแม่บทการจัดการความรู้ ปี 2560-2564 
วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ ( KM Vision ) ป ี2560-2564  
“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่ยกระดับด้านอุตสาหกรรมโคนมในภาคพื้นอาเซียนอย่างยั่งยืน” 
 

พันธกิจการจัดการความรู้ (KM Mission) 
1. สร้างศูนย์การเรียนรู้อุตสาหกรรมโคนมระดับสากล  
2. สร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
3. สร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์การจัดการความรู้ (KM Goal) 
1. เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้ในด้านอุตสาหกรรมโคนม  
2. มีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมความรู้ในด้านอุตสาหกรรมโคนม  
3. บุคลากรมีวัฒนธรรมการท างานที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ 
4. บุคลากรมีความตระหนักรับผิดชอบในการขับเคลื่อนภารกิจการจัดการความรู้  
5. มีระบบการจัดการความรู้ที่มีมาตรฐานและเป็นสากล  
6. ยกระดับมาตรฐานการดาเนินงานเพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

 

กลยุทธ์การจัดการความรู้ (KM Strategy) ปี 2560-2564 
1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมโคนมระดับสากล  
2. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้มีมาตรฐาน  
3. สร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการจัดการความรู้ 
5. สร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยการจัดการความรู้ 
6. เชื่อมโยงการจัดการความรู้กับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพการดาเนินงานองค์กรด้วยการจัดการความรู้ 

 
สรุปประเด็นส าคัญตามแผนแม่บท ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานทรัพยากรบุคคล 
 น ามาจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณ และก าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  โครงการจัดท าแผนแม่บท HR ปี 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติการ HR ปี 2560 
 

Page | 40 
 

 

3.6 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557-2564 

(ฉบับปรับปรุงปี 2559) 

 

 



  โครงการจัดท าแผนแม่บท HR ปี 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติการ HR ปี 2560 
 

Page | 41 
 

 

 
DPO ICT Project Road Map 
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สรุปประเด็นส าคัญตามแผน ICT ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานทรัพยากรบุคคล 
1. น ามาวางแผนการพัฒนาระบพัฒนาสารสนเทศ HR เชื่อมโยงกับแผนสารสนเทศขององค์กร 

2. เนื่องจากการทบทวนผลการด าเนินงาน พบปัญหาในการใช้งานโปรแกรม E-HR  ได้ประชุมร่วมกับกับ

คณะท างานด้าน IT ในการแก้ไข และปรับกรอบเวลาในการพัฒนาระบบรายงาน HR ส าหรับการบริหารงาน 

โดยในช่วงปี 2560 – 2562 จะด าเนินการแก้ไขฐานข้อมูลและรูปแบบรายงานของ HR ให้ถูกต้องตาม

มาตรฐานให้แล้วเสร็จ หลังจากนั้นจะด าเนินการเชื่อมระบบ เข้าสู่ระบบสารสนเทศขององค์กร ในปี 2563 - 

2564 
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ส่วนที่ 4  
การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล 

 

4.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบด้านทรัพยากรบุคคล 
4.1.1 การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจและความสามารถหลักขององค์กร (CORE CAPABILITIES)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  โครงสร้างรายได้ของ อ.ส.ค. ใน 3-5 ปีข้างหน้าจะมาจากผลิตภัณฑ์นมเป็นหลัก  ส่วนรอง
มาคือรายได้จากงานส่งเสริมกิจการโคนม ซึ่งหน่วยงานหลักในการสร้างรายได้ทั้งสองส่วน
ได้แก่ งานด้านการตลาด ด้านงานส่งเสริมกิจการโคนม ด้านงานวิจัยและพัฒนา ด้านการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ และงานด้านท่องเที่ยว โดยมีงานด้านนโยบายและแผนที่ช่วยผลักดันและ
ขับเคลื่อนงานอ่ืน ๆ  

(2) ปัจจัยที่สร้างความสามารถในการแข่งขันและท าให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายด้าน
รายได้ ตลอดจนลดทอนความเสี่ยงในอนาคต คือ แนวคิดและองค์ความรู้ด้านการตลาด 
ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้ที่มีความส าคัญอย่างมากที่ทุกคนในองค์กรควรต้องมีไม่เฉพาะเพียง
บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในงานการตลาดโดยตรงเท่านั้น  โดยมุ่งเน้นในหลายมิติ ได้แก่ 
- สร้างบริหารจัดการและความแข็งแกร่งของช่องทางจัดจ าหน่ายของ อ.ส.ค. ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 
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- การสร้างความเหมาะสมของของสัดส่วนโครงสร้างทางการตลาดระหว่างช่องทาง
กระจายสินค้าแบบการตลาดดั้งเดิม (Traditional Trade : TT) และการค้าปลีก
สมัยใหม่ (Modern Trade : MT)  

- สร้างความสมดุลระหว่างการส่งออกและการขายในประเทศ โดย อ.ส.ค. ต้องเป็น
ศูนยก์ลางของการบริหารจัดการทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานในประเทศ 

(3) พัฒนางานวิจัยและพัฒนาควบคู่กับงานด้านตลาด ทั้งในการวิจัยและพัฒนาให้เกิดความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจและ
ทันสมัย รวมทั้งการท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดมีระยะเวลาออกวางขาย (Shelf Life) 
ในท้องตลาดที่มากข้ึน ซึ่งจะท าให้องค์กรแข่งขันและบรรลุเป้าหมายด้านรายได้  

(4) สร้างความแข็งแกร่งด้านการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปควบคู่กับงาน
การตลาดแบบเชิงรุก ทั้งการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร  

(5) ข้อได้เปรียบของ อ.ส.ค. ต่อคู่แข่งหรือคู่เทียบในธุรกิจนี้  คือ การที่ อ.ส.ค. มีนมที่คุณภาพ
ได้มาตรฐานและเป็นน้ านมดิบ 100% อย่างไรก็ตาม อ.ส.ค. เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่
ระบบการปฏิบัติงานภายในยังต้องมีการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ
และคล่องตัวให้มากข้ึน  

(6) การสร้างความแข็งแกร่งในการสร้างพันธมิตรที่เป็นความร่วมมือกับ อ.ส.ค. ทั้งคู่ค้าใน
ประเทศและต่างประเทศ ทั้งองค์กรชุมชน สหกรณ์ เกษตรกร  สถาบันการศึกษา   

4.1.2  การวิเคราะห์กระบวนการของธุรกิจ  
(1) อ.ส.ค. เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจและมีพันธกิจที่ต้องท าเพ่ือสังคม ขณะเดียวกันองค์กรมี

เป้าหมายด้านรายได้ที่ต้องเพ่ิมมากขึ้น ด้วยภารกิจดังกล่าว อ.ส.ค. จ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุก
กระบวนการภายในองค์กรต้องค านึงถึงประโยชน์ต่อสังคม เกษตรกร (CSR In Process) 
ไปพร้อมกับการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในทุกกระบวนการของการท างาน เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ (Experience) ต่อผู้บริโภค/ประชาชน 

(2) ให้ความส าคัญตั้งแต่กระบวนการที่เป็นต้นน้ า (Up-Stream) คือ การให้ความส าคัญงาน
ส่งเสริมและพัฒนา โดยด าเนินการพัฒนาพันธุ์โคนมและอาหารของโคนม รวมทั้งให้
ความรู้แก่เกษตรกรในการเลี้ยงโคนมเพ่ือให้ได้น้ านมดิบที่มีคุณภาพสูง 

(3) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังน้ านมดิบ (Stock)  
(4) พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการผลิต เพ่ือช่วยให้ลดความสูญเสียจากการผลิต ท าให้

การผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและทันกับความต้องการของตลาด 
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(5) ในทุก ๆ กระบวนการท างานขององค์กร ให้ความส าคัญทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(Efficiency & Effectiveness) ตลอดจนต้องให้ความส าคัญกับผลส าเร็จ (Outcome) 
มากกว่าการได้เพียงผลที่เกิดข้ึน (Output) 

4.1.3 การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจที่มีผลต่อประเด็นด้านทรัพยากรบุคคล 
(1) การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ควรที่จะต้องพัฒนาให้มีการหมุนเวียน เพ่ือให้มีความรู้

ความสามารถที่พร้อมส าหรับการเติบโตในระดับที่สูงขึ้นไปที่ต้องอาศัยความรู้ในเชิงกว้าง
และความรู้ทางด้านธุรกิจ 

(2) พัฒนาองค์ความรู้หลักให้แก่บุคลากรใน อ.ส.ค. ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับกิจการโคนมและ
การท าฟาร์มโคนม รวมทั้งควรมีการปลูกฝั่งให้บุคลากรใน อ.ส.ค. รู้จักค่านิยม วัฒนธรรม
องค์กร ความภาคภูมิใจในองค์กรตั้งแต่เริ่มต้นเป็นพนักงานใหม่และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

(3) เน้นความเป็นองค์กรที่เล็กแต่มีประสิทธิภาพสูง จึงควรมีการทบทวนอัตราก าลังของ
บุคลากรให้มีความเหมาะสมและสามารถผลักดันไปสู่ทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้ง
สามารถสร้างมูลค่าต่อองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ผลิตเพ่ือสร้างให้เกิดประสิทธิภาพด้านอัตราก าลัง โดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ต้องร่วมกับการเตรียมพนักงานให้พร้อมต่อเทคโนโลยีใหม่ควบคู่กัน 

(4) ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้พร้อมต่อการตัดสินใจ
ด้านทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารได้ตลอดเวลา อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการองค์กร 

(5) กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรในปัจจุบันสามารถรองรับกับทิศทางและกลยุทธ์ที่
องค์กรจะเติบโตไปในอนาคตได้  

(6)  ในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีบุคลากรที่จะเกษียณอายุจ านวนมาก ควรต้องมีการเตรียม
ความพร้อมด้านความรู้ความสามารถของพนักงานเพื่อรองรับการเกษียณอายุ ดังต่อไปนี้ 
- การสร้างกลุ่มบุคคล หรือตัวบุคคลไปถ่ายโอนความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุ 
- การปรับปรุงกระบวนการสรรหาคัดเลือกให้สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร 
- งานในลักษณะที่ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือเพ่ืออบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เช่น งาน

ส่งเสริม งานสัตวแพทย์ เป็นต้น ต้องเร่งพัฒนาพนักงานในระยะยาวก่อนที่บุคลากร
เดิมจะเกษียณอายุ 
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(7) ปัจจัยที่มีส่วนในการจูงใจพนักงาน คือ ความเป็นองค์กรที่ได้รับพระราชการก่อตั้งจาก
โครงการในพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   บรรยากาศในการท างาน 
สภาพแวดล้อมที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี ความเป็นมิตรและความร่วมใจของพนักงานแบบพ่ี
น้องภายในองค์กร ค่าตอบแทนที่จูงใจและการเติบโตในสายอาชีพ 

(8) พนักงานในโรงงานบางแห่งเป็นลูกจ้างช่ัวคราวมากกว่าพนักงานประจ า ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงของ

องค์กร เนื่องจากพนักงานชั่วคราวจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากพนักงาน และมี
การลาออกบ่อย ดังนั้นในต าแหน่งงานที่มีความส าคัญควรหาพนักงานประจ าทดแทน หรือ
รับพนักงานชั่วคราวมาเป็นพนักงาน เช่น ต าแหน่งที่เก่ียวกับการบริหารจัดการนม เป็นต้น 

(9) สิ่งที่ควรมีการปลูกฝั่งให้แก่พนักงานนอกจากการความรู้ความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานแล้ว สิ่งที่พนักงานควรต้องมี คือ ความสามารถในการบริหารจัดการตนเองได้ 
ทั้งการบริหารจัดการเงิน จัดการหนี้สิน การดูแลสุขภาพของตนเอง การระมัดระวังและ
รอบคอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือมิให้เกิดอุบัติเหตุในการท างาน การดูแลครอบครัว 

 
4.1.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านทรัพยากรบุคคล 
เมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามแนวทางของ SEPA หมวด 5  พบว่าจุดแข็ง (Strength) และ

จุดอ่อน (Weakness) ด้านทรัพยากรบุคคลของ อ.ส.ค. สรุปได้ดังนี้ 
 

5.1 ก. การจัดการขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 
หัวข้อการวิเคราะห์ ประเด็นย่อยเพ่ือการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ SWOT แต่ละประเด็น ความเชื่อมโยงกับหมวดอื่น ๆ 

5.1 ก. (1)  ประเมิน
ความต้องการด้านขดี
ความสามารถและ
อัตราก าลัง 

 ประเมินความต้องการของ 
อ.ส.ค. ด้านขีดความสามารถ 
และอัตราก าลัง ซึ่งรวมถึง 
ทักษะ สมรรถนะและจ านวน
ของบุคลากร 

จุดแข็ง (Strength) 
• การสรรหาผู้บริหารระดับสูงเป็นไป

ตามมาตรฐานของระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

• มีการก าหนดตัวช้ีวัดส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง ทั้งเพื่อการ
ประเมินผลส าเร็จของงานและขดี
ความสามารถของผู้บรหิาร 

• ผู้บริหารมีการสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์นโยบาย วสิัยทัศน์ 
ไปยังพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ  

• บริบท 1 ก (3) :  การแบ่งกลุ่ม
บุคลากร  และระดับการศึกษา  

• บริบท 1 ก (4) : อาคารสถานท่ี  
เทคโนโลยี  และอุปกรณ์   

• บริบท 1 ก (5) : สภาพแวดล้อม
ด้านกฎระเบียบ  ข้อบังคับ   

• บริบท 2 ข : ความท้าทายและ
ความไดเ้ปรียบเชิงยุทธศาสตร์   

• บริบท 2 ค : ระบบการปรับปรุง
ผลการด าเนินการ  

• 2.1 ก (1) : การก าหนด
ความสามารถพิเศษขององค์กร   

• 2.1ก  : การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์   

5.1 ก. (2) มี
กระบวนการสรรหา
ว่าจ้าง วางต าแหน่ง 
ผู้น าระดับสูงและ
บุคลากร 

 อ.ส.ค. ด าเนินการอย่างไรใน
การสรรหาว่าจา้งวางต าแหน่ง
ผู้น าระดับสูง 

 อ.ส.ค. ด าเนินการอย่างไร 
เพื่อให้ผู้น าระดับสูงมี
ความสามารถท่ีจะผลักดันการ
ด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุ
วิสัยทัศน์และภารกิจ 

 



  โครงการจัดท าแผนแม่บท HR ปี 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติงาน HR ปี 2560 

 

Page | 47 
 

 

5.1 ก. การจัดการขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร (ต่อ) 
หัวข้อการวิเคราะห์ ประเด็นย่อยเพ่ือการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ SWOT แต่ละประเด็น ความเชื่อมโยงกับหมวดอื่นๆ 

  อ.ส.ค. มีกระบวนการอย่างไร 
ในการท าให้ผู้น าระดับสูงเป็น
ตัวแทนท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ความหลากหลายทางความคิด
และวัฒนธรรม 

• อ.ส.ค. มีนโยบายในการจดัท า 
Career Path รวมทั้งแนวทางการ
พัฒนาพนักงานเพื่อเตรียมความ
พร้อมของพนักงานในการเป็น
ผู้บริหารระดับสูงในอนาคต  

• อ.ส.ค.มีการฝึกอบรมบุคลากรให้
ได้รับความรู้และมีความสามารถใน
การรองรับการเปลีย่นแปลง 

• 2.2 ก (4) : แผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล   

• 5.2ก : ปัจจัยความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากรแต่ละ
กลุ่ม   

• 5.2ก (3) : ระบบการจัดการผล
การปฏิบัติงาน   

• 5.2ข : การพัฒนาบุคลากรและ
ผู้น า   

• 7.4 ก : ผลลัพธ์ด้านบุคลากร      
5.1 ก. (3) จัด
โครงสร้างและบริหาร
บุคลากรให้บรรลุใช้
ประโยชน์จาก
ความสามารถพิเศษ
ขององค์กร 

 อ.ส.ค. ด าเนินการอย่างไร ใน
การจัดโครงสร้างและบริหาร
บุคลากร เพื่อให้บรรลุผลใน
เรื่องต่อไปนี้  
- เพื่อใหง้านของ อ.ส.ค.ส าเร ็
- การใช้ประโยชน์จาก
ความสามารถพิเศษขององค์กร 
- เสริมสร้างการมุ่งเน้นลูกค้า
และธุรกิจ  
- มีผลการด าเนินการที่
เหนือกว่าความคาดหมาย  
- สามารถด าเนินการกับความ
ท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และ 
แผนปฏิบัติการได ้
- ท าให้การด าเนินการด้านการ
สร้างมลูค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
บรรลตุามเป้าหมาย 

จุดอ่อน (Weakness) 
• องค์กรมีอัตราก าลัง แต่ละยังมิไดม้ี

การทบทวนให้สอดคล้องกับสภาวะ
ปัจจุบัน รวมทั้งไมส่อดคล้องกับ
ปริมาณงาน 

• ยังมีการใช้บุคลากรไมต่รงกับความรู้
ความสามารถ 

• องค์กรยังขาดอัตราก าลังในบาง
ลักษณะงานส าคญั เช่น วิศวกร 
สัตวแพทย์ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เป็นต้น 

• ค่าตอบแทนขององค์กรยังไม่จูงใจ
บุคลากรระดบัมืออาชีพเข้ามาใน
องค์กร 

• โครงสร้างขององค์กรยังไม่เอื้อให้
องค์กรบรรลุกลยุทธ์ขององค์กร 

• ยังขาดกระบวนการในการสรรหา
พนักงานที่ดีเพียงพอ 

• การประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ผู้บังคับบัญชาบางท่านยังไมจ่ริงจัง
เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถน าผลการ
ประเมินมาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาพนักงาน  

 

5.1 ก. (4) เตรียม
บุคลากรให้พร้อมกับ
การเปลีย่นแปลง 

 อ.ส.ค. ด าเนินการอย่างไร ใน
การเตรียมบุคลากรให้พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงของความ
ต้องการด้านขีดความสามารถ
และอัตราก าลังบุคลากร 
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5.1 ก. การจัดการขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร (ต่อ) 
หัวข้อการวิเคราะห์ ประเด็นย่อยเพ่ือการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ SWOT แต่ละประเด็น ความเชื่อมโยงกับหมวดอื่นๆ 

  อ.ส.ค. ด าเนินการอย่างไร ใน
การบริหารบุคลากร รวมทั้ง
บริหารความต้องการของ
บุคลากรและขององค์กรเพื่อให้
สามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง ป้องกันการลดจ านวน
ของบุคลากรและลดผลกระทบ 
จากการลดจ านวนของ
บุคลากรหากมีความจ าเป็น 

• หลักสตูรการอบรมพัฒนายังไม่ตรง
กับความต้องการของหน่วยงาน
เท่าที่ควร 

• ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคบางแหง่
พนักงานเป็นลูกจ้างช่ัวคราว
มากกว่าพนักงานประจ า ซึ่งถือเปน็
ความเสีย่งขององค์กร 

 

5.1 ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร 
หัวข้อการวิเคราะห์ ประเด็นย่อยเพ่ือการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ SWOT แต่ละประเด็น ความเชื่อมโยงกับหมวดอื่นๆ 

5.1 ข. (1) จัดการ
สภาพแวดล้อมในท่ี
ท างานเพื่อให้บุคลากร
มีสุขภาพดี มีความ
ปลอดภัยและป้องกัน
ภัย 

 อ.ส.ค. ด าเนินการอย่างไร 
ในการท าให้สถานที่ท างานมี
สุขอนามัย  ความปลอดภัย 
และสวัสดิภาพ รวมทั้งมีการ
ปรับปรุงประเด็นเหล่าน้ี 

 ตัววัดผลด าเนินการและ
เป้าประสงค์ของการ
ปรับปรุงแต่ละปัจจัยของ
สภาพแวดล้อมของสถานที่
ท างานที่แตกต่างกัน 

จุดแข็ง (Strength) 
• องค์กรมีหน่วยงานที่ท าหน้าท่ี

รับผิดชอบดา้นสุขอนามยัความ
ปลอดภัยและป้องกันภยัโดยตรง 

• องค์กรมีคู่มือความปลอดภัย 
• ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีการส ารวจ

ความพึงพอใจพนักงานในองค์กร
ทุกป ี

จุดอ่อน (Weakness) 
• องค์กรยังมี จป. วิชาชีพไม่เพียงพอ 
• กฎระเบียบด้านด้านสุขอนามัย

ความปลอดภัยที่ก าหนดไว้ ยัง
ปฏิบัติไม่ครบถ้วนสมบรูณ ์

• การส ารวจความพึงพอใจท่ีฝ่าย
ทรัพยากรด าเนินการยังไมไ่ด้การ
สื่อสารไปสู่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ในการแก้ไข เช่น จป.  

• สิทธิประโยชน์ของ อ.ส.ค. มี
ข้อจ ากัด ไมส่ามารถก าหนดได้เอง 

• บริบท 1 ก (3) : การแบ่งกลุ่มบุคลากร  
และระดับการศึกษา  

• บริบท 1 ก (4) : อาคารสถานท่ี  
เทคโนโลยี  และอุปกรณ์   

• บริบท 1 ก (5) : สภาพแวดล้อมดา้น
กฎระเบียบ  ข้อบังคับ   

• บริบท 2 ข : ความท้าทายและความ
ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์   

• บริบท 2 ค : ระบบการปรับปรุงผล
การด าเนินการ 

• 2.1 ก (1) : การก าหนดความสามารถ
พิเศษขององค์กร   
• 2.1ก : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์   
• 2.2 ก (4) :แผนพัฒนาทรัพยากร

บุคคล   
• 5.2ก :ปัจจัยความผูกพันและความพึง

พอใจของบุคลากรแต่ละกลุ่ม   
•  5.2ก (3) : ระบบการจัดการผลการ
ปฏิบัติงาน   
• 5.2ข : การพัฒนาบุคลากรและผู้น า   
•  7.4ก : ผลลัพธ์ด้านบุคลากร      

5.1 ข. (2) ช่วยเหลือ 
สนับสนุนบุคลากรด้วย
นโยบายการให้บริการ 
และสิทธิประโยชน์ให้
เหมาะสมแต่ละกลุ่ม 

 รัฐวิสาหกิจด าเนินการ
อย่างไร ในการชว่ยเหลือ 
สนับสนุนบุคลากร โดยการ
ก าหนดนโยบาย การให้ 
บริการ และสิทธิประโยชน์ 

 การช่วยเหลอืสนับสนุน
ดังกล่าวไดก้ าหนดให้
เหมาะสมตามความต้องการ
ของบุคลากรที่ หลากหลาย 
ของกลุ่มและสว่นของ
บุคลากรที่มีความแตกตา่ง
กันอย่างไร 
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5.2 ก. ผลการการปฏิบัติงานของบุคลากร 
หัวข้อการวิเคราะห์ ประเด็นย่อยเพ่ือการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ SWOT แต่ละประเด็น ความเชื่อมโยงกับหมวดอื่นๆ 

5.2 ก. (1) ก าหนด
ปัจจัย ท่ีส่งผลต่อ
ความผูกพันและความ
พึงพอใจของบุคลากร  
แต่ละกลุ่ม 

 อ.ส.ค. ด าเนินการอย่างไรใน
การก าหนดปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อความผกูพัน 

 อ.ส.ค. ด าเนินการอย่างไร ใน
การก าหนดปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
บุคลากร 

จุดแข็ง (Strength) 
• องค์กรให้ความส าคญัต่อความพึง

พอใจของพนักงาน และมีการ
ประเมินส าหรับระดับ 1-6 

• ปัจจุบันมีการจัดท าคู่มือวัฒนธรรม
องค์กร 

 

• บริบท 1 ก (2) :ความสามารถพิเศษ
ของรัฐวิสาหกิจ   

• บริบทก (3) : ลักษณะโดยรวมของ
บุคลากรการจ าแนกกลุ่มและปัจจยัที่
สร้างแรงบันดาลใจ   

 

  วิธีการก าหนดปัจจัยเหล่าน้ีมี
ความแตกต่างกัน ส าหรับแต่
ละกลุ่มและสว่นของบุคลากร 
อย่างไร 

• องค์กรมีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีการพิจารณาปีละ 2 
ครั้ง  

จุดอ่อน (Weakness) 
• พบปัญหาว่ากลุม่งานสัตวแพทย์  

วิศวกรลาออกเป็นจ านวนมาก แตย่ัง
ไม่มีการสมัภาษณ์ว่าลาออกเพราะ
เหตุใด 

• ยังไม่ได้น าผลการส ารวจไปปรับปรุง
แก้ไขอย่างครบถ้วน รวมทั้งแบบ 
สอบถามไม่ครอบคลุมทุกระดับใน
องค์กรจึงไม่ทราบปญัหาและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ครบถ้วน 

• ยังมิไดม้ีการสื่อสารค่านิยม
วัฒนธรรมองค์กรไม่สู่พนักงานอยา่ง
ต่อเนื่อง 

• พนักงานยังไม่เห็นความส าคญัของ
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

• ที่ผ่านมายังการน าค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรไปสู่การปฏิบตัิ
อย่างชัดเจน 

• ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวกับผลงานยังไม่
ชัดเจน  

• รอบการประเมินผลการปฏบิัติงาน
ไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณ 

• บริบท 2 ข :ความท้าทายและความ
ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตรด์้าน
ทรัพยากรบุคคล   

• 1.1 ข (1) :ผู้น าระดับสูงท าให้บุคลากร
ผูกพันกับองค์กร   

• 1.1 ข (2) :ผู้น าระดับสูงสร้างคุณคา่
อย่างสมดลุให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย   

• 2.1 ข (2) :วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์มีความสมดุลของความ
ต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี   

• 2.2 ก (4) :แผนด้านทรัพยากรบุคคลที่
ท าให้บรรลุวตัถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ   

• 4.1 ข :  การทบทวนผลการ
ด าเนินการ   

• 4.2 ก (3) : การรวบรวมและถ่ายทอด
ความรู้ของบุคลากร   

• •  4.2ก (3) : การถ่ายโอนความรู้  
และพัฒนาความรู้ระดับองค์กร   

• 5.1ก : ขีดความสามารถและ
อัตราก าลังของบุคลากร   

• 5.1ข : บรรยากาศการท างานของ
บุคลากร  

• 7.4 : ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 

5.2 ก. (2) เสริมสร้าง
วัฒนธรรมที่ให้ความ
ร่วมมือกัน มีการ
แบ่งปันทักษะ สื่อสาร
แบบสองทาง มี
ความคิดรเิริม่ และ
นวัตกรรม ให้อ านาจ
ในการตัดสินใจ และ
ก าหนดเป้าหมาย 

 อ.ส.ค. ด าเนินการอย่างไรใน
การเสริมสร้างวฒันธรรม
องค์กร ให้มีคุณลักษณะ 
- การร่วมมือกัน 
- การแบ่งปันทักษะของ
บุคลากร ทั้งภายใน
หน่วยงาน ข้ามหน่วยงาน 
และต่างสถานที ่

- การสื่อสารที่เป็นแบบสอง
ทางระหว่างพนักงานกับ
หัวหน้างานและผู้บริหาร 

- การมีความคิดริเริ่ม และ
นวัตกรรม 

- การให้อ านาจในการ
ตัดสินใจ 

- การก าหนดเป้าประสงค์
ระดับบุคคล  

 อ.ส.ค. ด าเนินการอย่างไร 
เพื่อให้วฒันธรรมองค์กร ได้
ใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายด้านความคิด 
วัฒนธรรม และ ความ
คิดเห็นของบุคลากร 
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5.2 ก. ผลการการปฏิบัติงานของบุคลากร (ต่อ) 
หัวข้อการวิเคราะห์ ประเด็นย่อยเพ่ือการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ SWOT แต่ละประเด็น ความเชื่อมโยงกับหมวดอื่นๆ 

5.2 ก. (3) ระบบการ
จัดการผลการ
ปฏิบัติงานสนับสนุนผล
การด าเนินการที่ดี ท า
ให้บุคลากรมีความ
ผูกพันและแผนปฏิบัติ
การส าเร็จ 

 อ.ส.ค. ด าเนินการอย่างไร 
เพื่อระบบการจัดการผลการ
ปฏิบัติงานบรรลุผลต่อไปน้ี 

- สนับสนุนให้เกิดการท างาน
ที่มีผลการด าเนินการที่ดี 
และท าให้บุคลากรมีความ
ผูกพัน 

- ใช้ในการพิจารณา การให้
ค่าตอบแทน การให้รางวัล 
การยกย่องชมเชย และการ
ให้แรงจูงใจ 

- เสริมสร้างการมุ่งเน้นลูกคา้
และธุรกิจและการบรรลุผล
ส าเร็จของแผนปฏิบัติการ 

จุดอ่อน (Weakness) (ต่อ) 
• ผลงานของแต่ละบุคคลยังไม่
เชื่อมโยงให้ประสบความส าเร็จของ
องค์กร 

• การประเมินผลการปฏิบตัิงานยัง
ไม่ได้ส่งผลต่อการเลื่อนระดับ
ต าแหน่ง หรือการยกย่องชมเชย 

 

5.2 ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 
หัวข้อการวิเคราะห์ หัวข้อการวิเคราะห์ หัวข้อการวิเคราะห์ ความเชื่อมโยงกับหมวดอื่น ๆ 

5.2 ข. (1) การพัฒนา
บุคลากรและผู้น า ใน
ประเด็นต่าง ๆ เช่น 
ความต้องการของ
บุคลากร ผู้บังคับ 
บัญชาและผู้น าระดับ 
สูง ความสามารถพิเศษ 
ความทา้ทายเชิง
ยุทธศาสตร์ การบรรลุ
แผน การปรับปรุง
นวัตกรรม จริยธรรม 
การมุ่งเน้นลูกค้า การ
ถ่ายโอนความรู้จาก
บุคลากรที่ลาออก หรือ
เกษียณ การส่งเสริมให้
ใช้ทักษะใหม่ การสร้าง
มูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐศาสตร์ 

 ระบบการเรียนรู้ และการ
พัฒนาบุคลากรและผู้น า
องค์กรด าเนินการอย่างไร 
กับปัจจัยต่อไปน้ี 
- ความต้องการด้านการ

เรียนรู้และการพัฒนา ทั้ง
เรื่องทีก่ าหนดโดยบุคลากร 
และทีก่ าหนดโดยผู้บังคับ 
บัญชา และผู้น าระดับสูง 

- ความสามารถพิเศษของ
องค์กร ความทา้ทายเชิง
ยุทธศาสตร์ และการ
บรรลุผลส าเร็จของแผน 
ปฏิบัติการขององค์กรทั้งใน
ระยะสั้น และระยะยาว 
- การปรับปรุงผลการ

ด าเนินการองค์กร และ
นวัตกรรม 

จุดแข็ง (Strength) 
• ปัจจุบันองค์กรมีการสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการ
ฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถ รวมทั้งทักษะในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

• มีประกาศก าหนดจรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. 

• มีระบบการประเมินความรู้ 
ความสามารถและทักษะหลังการ
ฝึกอบรม รวมทั้งมีการตดิตามผล
หลังการฝึกอบรม 3 เดือน 

จุดอ่อน (Weakness) 
• ปัจจุบันมีการส ารวจความต้องการ

ในการฝึกอบรมพัฒนา แต่ยังไมไ่ด้
น ามาวิเคราะห์และน ามาใช้ในการ
จัดท าแผนการฝึกอบรมพัฒนา
ประจ าป ี

• บริบท 1 ก (2) : ความสามารถพิเศษ
ของรัฐวิสาหกิจ   

• บริบทก (3) : ลักษณะโดยรวมของ
บุคลากรการจ าแนกกลุ่มและปัจจยัที่
สร้างแรงบันดาลใจ   

• บริบท 2 ข :ความท้าทายและความ
ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตรด์้าน
ทรัพยากรบุคคล   

• 1.1 ข (1) :ผู้น าระดับสูงท าให้บุคลากร
ผูกพันกับองค์กร   

• 1.1 ข (2) :ผู้น าระดับสูงสร้างคุณคา่
อย่างสมดลุให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย   

• 2.1 ข (2) :วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์มีความสมดุลของความ
ต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี   

• 2.2 ก (4) :แผนด้านทรัพยากรบุคคลที่
ท าให้บรรลุวตัถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ   
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5.2 ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า (ต่อ) 
หัวข้อการวิเคราะห์ หัวข้อการวิเคราะห์ หัวข้อการวิเคราะห์ ความเชื่อมโยงกับหมวดอื่น ๆ 

5.2 ข (2) ประเมิน
ประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพการ
พัฒนา 

 รัฐวิสาหกิจด าเนินการ
อย่างไร ในการประเมิน
ประสิทธิผลและ 
ประสิทธิภาพระบบการ
เรียนรู้และการพัฒนาของ
บุคลากรและผู้น าระดับสูง 

จุดอ่อน (Weakness) (ต่อ) 
• ยังไม่มรีะบบการถ่ายโอนความรู้
ความสามารถพิเศษอย่างชัดเจนและ
เป้นระบบ 

• ขาดการส่งเสรมินวัตกรรมของ
องค์กร 

• มีคณะกรรมการและกระบวนการ
ท างาน EVM  แต่ขาดการผลักดัน 
การปฏิบัติใหท้ั่วถึงทั้งองค์กร 

• ขาดการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Competency 

• ยังไม่มีการส่งเสรมิและสรา้งความ
เข้าใจเกี่ยวกับความส าคญัของการ
ติดตามผลหลังจากการฝึกอบรม
พัฒนา 

• ยังไม่ได้มีการน าผลการประเมินการ
พัฒนามาเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนพัฒนาในปีต่อไป 

• ยังไม่มรีะบบการพัฒนาเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้แก่พนักงานเพื่อการ
เติบโตในสายอาชีพ 

• องค์กรยังไม่มีแผนสืบทอดต าแหนง่ 
โดยเฉพาะต าแหน่งที่พนักงานก าลงั
จะเกษียณอาย ุ

• ยังไม่มรีะบบการบริหารจัดการคน
เก่งในองค์กร  

• ยังไม่มรีะบบการปลูกฝังความเป็น 
อ.ส.ค. ให้แก่พนักงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพนักงานใหม่ 

 
 
 
 

• 4.1 ข : การทบทวนผลการด าเนินการ   
• 4.2 ก (3) : การรวบรวมและถ่ายทอด

ความรู้ของบุคลากร   
• 4.2ก (3) : การถ่ายโอนความรู้  และ

พัฒนาความรู้ระดับองค์กร   
• 5.1ก : ขีดความสามารถและ

อัตราก าลังของบุคลากร   
• 5.1ข : บรรยากาศการท างานของ

บุคลากร   
• 7.4 : ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 

5.2 ข (3) จัดการ
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ การสืบทอด
ต าแหน่ง 

 รัฐวิสาหกิจด าเนินการ
อย่างไร ในการจดัการ
ความก้าวหน้าใน 
อาชีพการงานของบุคลากร
ทั่วทั้งองค์กรให้มี
ประสิทธิผล 

 รัฐวิสาหกิจรัฐด าเนินการ
อย่างไร ในการวางแผนสืบ
ทอดต าแหน่งของต าแหน่ง
ผู้บริหารและผู้น าใหม้ี
ประสิทธิผล 
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 5.2 ค. การประเมินความผูกพันขององค์กร 
หัวข้อการวิเคราะห์ หัวข้อการวิเคราะห์ หัวข้อการวิเคราะห์ ความเชื่อมโยงกับหมวดอื่น ๆ 

5.2 ค (1) ประเมิน
ความผูกพันของ
บุคลากรด้วยวิธีการที่
เป็นทางการ และไม่
เป็นทางการ 

 รัฐวิสาหกิจด าเนินการ
อย่างไร ในการประเมิน
ความผูกพันของบุคลากร
ทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ 

 ตัววัดที่ใช้ในการประเมิน
ความผูกพันและความ       
พึงพอใจของบุคลากรคือ
อะไร 

 วิธีการและตัววัดเหล่าน้ีมี
ความแตกต่างกันอย่างไร
ในแต่ละกลุ่มของบุคลากร 

 รัฐวิสาหกิจใช้ตัวชี้วัดอื่น ๆ 
เช่น การรักษาให้บุคลากร
อยู่กับองค์กร การขาดงาน 
การร้องทุกข์ ความ
ปลอดภัย และผลิตภาพ 
เพื่อตรวจประเมินและ
ปรับปรุงความผูกพันของ
บุคลากรอย่างไร 

จุดแข็ง (Strength) 
• บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร 
โดยแสดงให้เห็นจากเมื่อมีเหตผุลที่มี
ผลกระทบต่อองค์กร พนักงานจะ
ร่วมมือร่วมใจช่วยให้องค์กรผ่าน
วิกฤติไปได ้

• ปัจจุบันมีการประเมินความพึงพอใจ
ของพนักงานระดับ 1-6 

จุดอ่อน (Weakness) 
• ยังไม่มีการประเมินความผูกพันต่อ
องค์กร 

• ยังไม่มีข้อมลูความผูกพันต่อองค์กร
ในการที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

• การประเมินความพึงพอใจยังไม่ครบ
คลุมทุกระดับ 

• สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของ
พนักงานในศูนย์รับน้ านมยังต้อง
ได้รับการพัฒนา 

• บริบท 1 ก (2) : ความสามารถพิเศษ
ของรัฐวิสาหกิจ   

• บริบทก (3) : ลักษณะโดยรวมของ
บุคลากรการจ าแนกกลุ่มและปัจจัยที่
สร้างแรงบันดาลใจ   

• บริบท 2 ข :ความท้าทายและความ
ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ดา้นทรพัยากร
บุคคล   

• 1.1 ข (1) :ผู้น าระดับสูงท าให้บุคลากร
ผูกพันกับองค์กร   

• 1.1 ข (2) :ผู้น าระดับสูงสร้างคุณค่า
อย่างสมดุลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

• 2.1 ข (2) :วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
มีความสมดุลของความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย   

• 2.2 ก (4) :แผนด้านทรัพยากรบุคคลที่
ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ   

5.2 ค (2) ก าหนดตัว
วัดความผูกพันและ
ความพึงพอใจของแต่
ละกลุม่ 
5.2 ค (3) ใช้ตัวช้ีวัด
อื่นเพื่อประเมิน และ
ปรับปรุงความผูกพัน 

5.2 ค (4) เชื่อมโยงผล
การประเมินกับ
ผลลัพธ์ระดับทาง
ธุรกิจ 

 รัฐวิสาหกิจด าเนินการ
อย่างไร ในการน าผลการ
ประเมินความผูกพันของ
บุคลากรมาเช่ือมโยงกับ
ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ส าคญัที่
รายงานในหมวด 7 เพื่อ
ระบุโอกาสในการปรบัปรุง
ความผูกพันของบุคลากร
และผลลัพธ์ทางธุรกิจ 

 • 4.1 ข : การทบทวนผลการด าเนินการ   
• 4.2 ก (3) : การรวบรวมและถ่ายทอด

ความรู้ของบุคลากร   
• 4.2ก (3) : การถ่ายโอนความรู้  และ

พัฒนาความรู้ระดับองค์กร   
• 5.1ก : ขีดความสามารถและอัตราก าลัง

ของบุคลากร   
• 5.1ข : บรรยากาศการท างานของ

บุคลากร   
• 7.4 : ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 
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4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของ อ.ส.ค. สรุปได้ดังนี้ 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. อ.ส.ค. เป็นองค์กรที่ก่อตั้งจากโครงการใน
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถือ
เป็นส่วนที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และ
ประชาชนที่เป็นลูกค้าของ อ.ส.ค. 
2. นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับนมโรงเรียนที่สนับสนุน
กิจการของ อ.ส.ค. 
3. มีระบบการประเมินผลงานของรัฐวิสาหกิจที่เป็น
มาตรฐาน และเป็นระบบที่เน้นให้มีการปรับปรุงและ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
4. การเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีการ
สื่อสารและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากข้ึน 
5. AEC  ท าให้เกิดความร่วมมือในภูมิภาคที่สูงขึ้น 
6. นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับโมเดล Thailand 4.0 
7. รูปแบบของเทคโนโลยีการสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ์ที่เกิดการเข้าถึงของประชาชนได้
สะดวกมากยิ่งข้ึน  

1. คู่แข่งหรือคู่เทียบในอุตสาหกรรมโคนมมีผลิตภัณฑ์
ที่มีความหลากหลายมากกว่าของ อ.ส.ค. ตลอดจน
รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีลักษณะที่ดึงดูดความสนใจต่อ
ลูกค้า 
2. ยังไม่มีสถาบันการศึกษาที่สร้างบุคลากรให้มีความ
ช านาญเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมโคนมในประเทศ
ไทย อีกท้ังลักษณะของกิจการเป็นการผสมผสาน
ความรู้ความช านาญที่หลากหลาย การสรรหา
บุคลากรที่มีความช านาญจากภายนอกเป็นเรื่องที่ยาก
หรือการสร้างความช านาญต้องสร้างจากภายใน
องค์กรเป็นหลัก  
3. บุคลากรทีเ่ป็นคนรุ่นใหม ่(Generation Y, Z) มี
แนวคิดแตกต่างจากคนรุ่นก่อน ท าให้องค์กรต้องปรับ
วิธีการบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้การปฏิสัมพันธ์ของแต่ละ
บุคคลลดน้อยลง 
5. AEC ท าให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจในภูมิภาคที่
สูงขึ้น 
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ข้อมูลการวิเคราะห์ร่วมกับทีมผู้บริหาร เพื่อประกอบการจัดล าดับการพัฒนาระบบงาน HR  
จากการประชุมร่วมกับทีมผู้บริหาร ได้ด าเนินการทบทวนและจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนที่สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจองค์กร ดังนี้ 

ระ
ดับ

คว
าม

ยา
กง

่าย
ขอ

งก
าร

ปร
ับป

รุง
 

ง่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยาก 

Medium priority (2562) High priority (2560-61) High priority (2560) 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา Grooming Program (ปลูกฝั่งความเป็น 
อ.ส.ค. และวัฒนธรรมองค์กร ตั้งแตก่ระบวนการปฐมนิเทศน์
พนักงานใหม่) 

1. พัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงาน (เชื่อมโยงกับกลยทุธ์ขององค์กร) 
2. ปรับโครงสร้างและวิเคราะห์อัตราก าลังให้เพียงพอ (HR ร่วมกับผู้บริหาร

หน่วยงานต่าง ๆ ในการวิเคราะห์) 
3. การประเมินและสร้างความผูกพันองค์กร (มี จป.ร่วมเป็นคณะท างานด้วย) 
4. การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
5. การพัฒนา Competency 
6. การบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (KM)   
7. HR for Non-HR 
8. Talent Management 
9. โครงการยกระดับความสขุ (Happy Workplace)  

Low priority (2563) Medium  priority (2562) High priority (2560-2561) 
 
 
 
 
 

1. การประเมินความผูกพันองค์กร (ท าตอ่เนื่อง และเน้น
การเชือ่มโยงกับผลส าเร็จขององค์กร) 

2. Career Development & Succession Planning 
3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศดา้นทรัพยากรบุคคลเพือ่

ใช้ในการบริหารงาน 

1. พัฒนาองค์กรด้วย SEPA  (พัฒนาให้เป็นรัฐวิสาหกิจชั้นดี) 
2. พัฒนาสมรรถนะตามต าแหน่งงาน (Competency Development Plan) 

Lowest priority (2564) Low priority (2563) Medial priority (2564) 
  1. ปรับสิทธิประโยชน์ และผลตอบแทนพนักงาน  

(หลังจากองค์กรยกระดับเป็น B) 
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ส่วนที่ 5  
แผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560 – 2564 

 
แผนยุทธศาตร์ด้านทรัพยากรบุคคลของ อ.ส.ค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 –2564 เป็นแผนทีมุ่่งเน้นพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากร พัฒนาระบบการจูงใจ สร้างความผูกพัน และพัฒนาระบบปฏิบัติงานด้าน HR ให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ SEPA โดยแผนงาน/โครงการได้ปรับบทบาทการด าเนินการเพ่ิมข้ึนในการ
พัฒนาระบบงาน HR ให้เป็นการด าเนินการเชิงรุก โดยก าหนดทิศทางและแผนการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ทีเ่ชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนวิสาหกิจขององค์กร 

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง การ
จัดท าแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ในครั้งนี้ ได้มีการปรับจากบทบาทการด าเนินงานด้าน HR จากเชิงรับ เป็นเชิงรุก  
(ดังตาราง) 

การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรับ (แบบเก่า) การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก (แบบใหม่) 
1. การบริหารแบบมุ่งเน้นงานธุรการงานบุคคล 
2. กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลจะออกแบบ

เฉพาะเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น   
3. ล าดับความส าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล          

มักจะสอดคล้องกับกิจกรรมประจ าวัน (Routine 
Activities) ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4. หน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร 

1. การบริหารแบบมุ่งเน้นการเพ่ิมมูลค่าให้องค์กรโดยผ่าน
ทรัพยากรมนุษย์ 

2. กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลต้องสัมพันธ์และ
สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจขององค์กร 

3. การจัดล าดับความส าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ต้องสอดคล้องกับล าดับความส าคัญของกลยุทธ์องค์กร 

4. ผู้บริหารสายงาน/หน่วยงานและหน่วยงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลร่วมกันรับผิดชอบในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 
 
         

 
 

คณะท างาน ทบทวนและวิเคราะห์บริษัท ผลลัพธ์การด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล สรุปภาพรวมการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2564  ดังนี้ 

1. ก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์
องค์กร และรวบรวมข้อมูลส าคัญ

ด้านทรัพยากรบุคคล

2. HR SWOT

3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุป
ประเด็นส าคัญ ในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. ประชุมคณะท างานและ
ผู้เกี่ยวข้องก าหนด               

HR Strategy

5. เสนอแผนแม่บท HR    
ต่อคณะกรรมการผู้บริหาร

ระดับสูง

6. จัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ

ก าหนดระบบการติดตามประเมินผล
การพัฒนาตามแผน
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เป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคล (HR Transformation) 

พัฒนาบุคลากรให้เชี่ยวชาญ สู่ความเป็นมืออาชีพที่สร้างคุณค่า ท างานอย่างมีคุณภาพ คุณธรรมและมีความสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ประเด็น และโครงการเชิงยุทธ์ จ านวน 12 โครงการ  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการพัฒนา 

1. พัฒนาและวางระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล         
ให้มีความทันสมัย                 
และมีประสิทธิภาพ    

1. โครงการ ยกระดับองค์กรตามกรอบ SEPA 
2. โครงการทบทวนโครงสร้างองค์กรและจัดอัตราก าลังให้เพียงพอ 
3. โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4. โครงการจัดท าฐานข้อมูลด้านกฎหมายและรายงานสารสนเทศด้านทรัพยากร

บุคคลเพื่อการบริหารงาน  
5. HR Automation 4.0 (HRIS) 
6. โครงการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างานเชิงรุก 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการพัฒนา 

2. พัฒนาและส่งเสริมให้
บุคลากร มีสมรรถนะสูง
และการท างานที่เพิ่ม
คุณค่าให้แก่องค์กร   

7. โครงการพัฒนาระบบ Career Path & Career Development Plan  
8. โครงการ Talent Management for Successor(บุคลากรสร้างผลงานที่เพ่ิม

มูลค่าให้กับองค์กร 
9. โครงการจัดท าแผนเพ่ิมสมรรถนะรายบุคคล (Individual Development Plan) 

3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   10. โครงการจัดการความรู้ (KM)  

4. เสริมสร้างความผูกพัน
องค์กร  

11.   โครงการเสริมสร้างความผูกพัน 
12.   โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและภาพลักษณ์องค์กร 

 

 
ก าหนดภาพรวมระยะเวลาการพัฒนาและผลการด าเนินงานในแต่ละปี (ดังภาพ) 
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เป้าหมายความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล 5 ปี ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ    

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากร มีสมรรถนะสูงและการท างานที่เพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความผูกพันองค์กร 
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ภาคผนวก 
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รายนามผู้เขา้ร่วมทบทวนจัดท าแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล  
ปี 2560-2564 

 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ   ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

2. นายนภดล  ตันวิเชียร        รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

3. นายสุชาต ิ จริยาเลิศศักดิ์      รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค 

4. น.ส.อรนุช  จิราวัฒนานุรักษ์      ผู้ช่วยผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

5. นายโชคชัย  ชัยมงคล        ผู้ช่วยผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

6. นายสัทธา  เลือ่มใสสขุ       นักวิชาการ (ด้านอุตสาหกรรมนม)      

7. นายสุมิตร  ลิกขะไชย       หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

8. นางนิธิมา  ตันตระกูล       หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน      

9. น.ส.ภรภัทร  จินายน       หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

10. นายปภิณวิทย ์ วิจารณ์ปรีชา      หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

11. น.ส.ศิริพร  วฒันาเอ๊ียบพันธ์      หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน   

12. นายมาโนช  มณีรัตน์        หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบริการ 

13. นายวุฒิชัย  จั่นเพ็ชร        หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 

14. นายสุรัตน์  สุขใจ        หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 

15. นายชวลิต  ขาวปลอด       หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร   

16. นายธีระ  เพลินสินธุ์        หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย 

17. นายสมพร  ศรเีมือง       หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 

18. นายชัยณรงค ์ เปาอินทร์      หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค ภาคใต้ 

19. นายณรงค์  วงศ์เณร       หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

20. นายวิศิษฎ ์ แสงคล้อย        หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค .ภาคเหนือตอนล่าง   

21. นายวินิจ  วงศ์วโรฬาร       หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน 

22. นายโกวิทย์  ลิธิชัย       นักวิชาการ 

23. น.ส. ชัชภรณ์  ฐิติวร             นักวิชาการ 

24. นายประเทือง  นิลพฤกษ ์     นักวิชาการ 
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25. นางนงลักษณ ์ ศรีนิล       หัวหน้ากองบริหารทรัพยากรบุคคล    

26. นายเจระวัฒน์  ยิ่งสวัสดิ์      หัวหน้ากองกฎหมาย   

27. นางสุนันทา  จลุกิ่ง      หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล 

28. นายชัชชล วันเนาว์      หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

29. นายสิทธิวัชร์  แก้วทอง      หัวหน้าแผนกนิติการและระเบียบ 

30. น.ส.ฤทัยรัตน์ สุขเจริญศักดิ์     หัวหน้าแผนกนิติกรรมสัญญาและคดี 

31. น.ส.มณฑกานต์ ศิริเทศ     นักทรัพยากรบุคคล 

32. น.ส.รัฐญา  เตียวตระกูล      นักทรัพยากรบุคคล 

33. น.ส.รุจิรา เมฆหมอก      นักทรัพยากรบุคคล 

34. นายเสกสรร  สิงห์วรรณุรัตน์      นักทรัพยากรบุคคล 

35. น.ส.วรรณิภา  แสงดวงดี      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

36. นางสายันต ์ สินเสือ       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

37. นางไพรัด  ทองซุ้ย       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

38. น.ส.ปราณี  ป่าจาก       นักทรัพยากรบุคคล 

39. นายธนะเมศฐ์  ธนากุลกิตติรัฐ      นักทรัพยากรบุคคล 

40. นางจ าเรียง  ศรีสร้อย       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

41. นางจิราภรณ์  ประสายกา      นักทรัพยากรบุคคล 

42. น.ส.ณัฐกานต์  แก้มกระโทก      นักทรัพยากรบุคคล 

43. นายดีเรก  ร่าเริง       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

44. นางอิศราวัลย์  ประโพธิง      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

45. นายณฐรัช  อนิทรัตน์       นิติกร 

46. น.ส.ขนิษฐา  วีระพงษ์       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

47. นายเกรียงศักด์ิ  ตรีสงฆ์       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

48. น.ส.ฐิติมาพร  จุลกิ่ง       นิติกร 

49. น.ส.จรรยาพร  เจริญรัมย์      นิติกร 

50. นางศิริญาพร  เสือเอี่ยม      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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ภาพกิจกรรมการทบทวนจัดท าแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2564 
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