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สถานะภาพดานอัตรากําลัง 
 
โครงสรางบุคลากร 
 
 
                  อัตรากําลังขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในปจจุบัน ขอมูล  
เดือนสิงหาคม 2560 มีจํานวนท้ังสิ้น 1,054 คน โดยมีสัดสวนของพนักงานชาย และหญิง คิดเปนรอยละ 
56.6  และ 43.4 ตามลําดับ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 รอยละของพนักงานจําแนกตามเพศ 

 

รูปท่ี 2 รอยละของพนักงานจําแนกตามสายงาน 
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สาย ฝาย/สํานัก จํานวน รอยละ 

1.สายอํานวยการ ฝายบรหิาร 5 0.5 

  ฝายอํานวยการ 29 2.8 

  ฝายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 18 1.7 

  ฝายนโยบายและแผนงาน 29 2.8 

  ฝายทรัพยากรบุคคล 32 3.0 

  ฝายบัญชีและการเงิน 36 3.4 

  ฝายพัสดุและบริการ 60 5.7 

1.สายอํานวยการ Total 209 19.8 

2.สายกิจการโคนม ฝายทองเท่ียวเชิงเกษตร         32 3.0 

  ฝายวิจัยและพัฒนาการเลีย้งโคนม 82 7.8 

  ฝายสงเสรมิการเลี้ยงโคนม 79 7.5 

2.สายกิจการโคนม Total 193 18.3 

3.สายอุตสาหกรรมนม ฝายการตลาดและการขาย  37 3.5 

  สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง  257 24.4 

  สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต  135 12.8 

  สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  101 9.6 

  สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนลาง 66 6.3 

  สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน  46 4.4 

  สํานักเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลติภณัฑนม  10 0.9 

3.สายอุตสาหกรรมนม Total 652 61.9 

โดยรวม 1054 100.0 
 

อัตรากําลังตามลักษณะงาน 

         อ.ส.ค.ไดแบงระดับโครงสรางของบุคลากรออกเปน 2 ระดับ คือ พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 1-5) 
คิดเปนรอยละ  24.7   และพนักงานระดับบริหาร (ระดับ 6 ข้ึนไป) รอยละ 75.3 โดยมีรายละเอียดของระดับ 
โครงสรางของบุคลากรในแตละสายงาน ดังตารางท่ี 2 
 
 

ตารางท่ี 1 อัตรากําลังจําแนกตามลักษณะตําแหนงละสายงาน (ขอมูล ณ 31 เดือนสิงหาคม 2560) 
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ตารางท่ี 2 จํานวนพนักงานจําแนกตามลักษณะตําแหนงของสายงาน 
 

สาย ฝ่าย/สํานัก 
  

จํานวน ร้อยละ 
ระดบั

ปฏิบัติการ

(ระดบั 1-5) 

ระดบับริหาร

(ระดบั 6 ขึน้ไป) 

1.สายอาํนวยการ ฝ่ายบริหาร 0 5 5 0.5 

  ฝ่ายอาํนวยการ 20 9 29 2.8 

  ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 10 8 18 1.7 

  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 17 12 29 2.8 

  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 23 9 32 3.0 

  ฝ่ายบญัชีและการเงิน 29 7 36 3.4 

  ฝ่ายพสัดุและบริการ 52 8 60 5.7 

1.สายอาํนวยการ Total 151 58 209 19.8 

2.สายกจิการโคนม ฝ่ายวจิยัและพฒันาการเล้ียงโคนม 10 72 82 7.8 

  ฝ่ายส่งเสริมการเล้ียงโคนม 8 71 79 7.5 

  ฝ่ายท่องเท่ียวเชิงเกษตร     7 25 32 3.0 

2.สายกจิการโคนม Total 25 168 193 18.3 

3.สายอุตสาหกรรมนม ฝ่ายการตลาดและการขาย  8 29 37 3.5 

  สาํนกังาน อ.ส.ค.ภาคกลาง  17 240 257 24.4 

  สาํนกังาน อ.ส.ค.ภาคใต ้ 14 121 135 12.8 

  สาํนกังาน อ.ส.ค.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  18 83 101 9.6 

  สาํนกังาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง 14 52 66 6.3 

  สาํนกังาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน  9 37 46 4.4 

  สาํนกัเลขานุการคณะกรรมการโคนม 4 6 10 0.9 

  และผลิตภณัฑน์ม                      

3.สายอุตสาหกรรมนม Total 84 568 652 61.9 

โดยรวม 260 794 1054 100.0 
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โครงสรางการศึกษา 

          การศึกษาของพนักงาน อ.ส.ค.สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 42.6 รองลงมาเปนระดับ 
ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา รอยละ 29.1 ถัดมาคือ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและต่ํากวา รอยละ 22 และจบ
การศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 6.4 จบการศึกษาระดับปริญญาเอกมีสัดสวนนอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 0.1 ตามลําดับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           รูปท่ี 3 รอยละของพนักงานจําแนกตามระดับการศึกษา 
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รายละเอียดของวุฒิการศึกษาของพนักงานในแตละสายงาน ดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของพนักงานจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

สาย ฝาย/สํานัก 

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
าเ

อก
 

รวม 
รอย
ละ 

1.สายอํานวยการ ฝายบริหาร     2 3   5 0.5 

  ฝายอํานวยการ 1 5 20 3   29 2.8 

  ฝายตรวจสอบและประเมินระบบงาน   3 13 2   18 1.7 

  ฝายนโยบายและแผนงาน   1 18 10   29 2.8 

  ฝายทรัพยากรบุคคล   8 16 8   32 3.0 

  ฝายบัญชีและการเงิน   10 24 2   36 3.4 

  ฝายพัสดุและบริการ 27 14 18 1   60 5.7 

1.สายอํานวยการ Total 28 41 111 29 0 209 19.83 

2.สายกิจการโคนม ฝายวิจัยและพัฒนาการเล้ียงโคนม 26 21 28 6 1 82 7.8 

  ฝายสงเสริมการเล้ียงโคนม 15 25 38 1   79 7.5 

  ฝายทองเท่ียวเชิงเกษตร     9 3 19 1   32 3.0 

2.สายกิจการโคนม Total 50 49 85 8 1 193 18.3 

3.สายอุตสาหกรรมนม ฝายการตลาดและการขาย  0 5 25 7   37 3.5 

  สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง  66 109 76 6   257 24.4 

  สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต  32 61 38 4   135 12.8 

  สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  17 26 52 6   101 9.6 

  สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนลาง 9 16 35 6   66 6.3 

  สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน  12 8 23 3   46 4.4 

  สํานักเลขานุการคณะกรรมการโคนม 
  2 8     10 0.9 

  และผลิตภัณฑนม  
  

  

3.สายอุตสาหกรรมนม Total 136 227 257 32 0 652 61.9 

โดยรวม 214 317 453 69 1 1054 100 
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โครงสรางอายุ  

 
จํานวนและรอยละของพนักงานจําแนกตามอายุ 

 

ชวงอายุ Genneration จํานวน รอยละ อายุเฉลี่ย(ป) 

50-60 ป  Gen-B 549 52.1 54.1  

35-49 ป  Gen-X 323 30.6 43.5  

25-34 ป  Gen-Y 163 15.5 30.2  

ต่ํากวา 25 ป  Gen-Z 19 1.8 23.5  

โดยรวม 1054 100.0 48.2  

 

หมายเหตุ  

Gen-B  :  (Generation B หรือ Baby Boomers)  เปนกลุมคนท่ีเกิดในชวง พ.ศ.2489-2507             

Gen-X  :  (Generation B) คนเกิดระหวางป พ.ศ. 2508 - 2522             

Gen-Y  :  (Generation Y) คนเกิดระหวางป พ.ศ. 2523 - 2540                                   

Gen-Z   : (Generation Z) กลุมอายุนอยท่ีสุดในปจจุบัน เปนผูท่ีเกิดในชวง พ.ศ. 2540 – ปจจุบัน                         
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โครงสรางฝายทรัพยากรบุคคลมีโครงสรางการทํางานภายในฝายทรัพยากรบุคคล  

แบงเปน 2 กอง 5 แผนก  

 
 กองบริหารทรัพยากรบุคคล  แบงเปน 3 แผนก ไดแก 

-แผนกทรัพยากรบุคคล 

- แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

-แผนกวินัยและสวัสดิการ 

 กองกฎหมาย แบงเปน 2 แผนก ไดแก 

- แผนกนิติกรรมสัญญาและคดี  

- แผนกนิติการและระเบียบ 
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ขอเสนอผลการประเมินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล อ.ส.ค. ประจําป 2559 

(คะแนนรวม 3.0183) 

เกณฑการประเมิน ขอเสนอแนะ 

1.1 นโยบายและกลยุทธดานการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(คะแนน 3.2313 ) 

- ควรทบทวนกลยุทธและนโยบายดาน HR ใหสอดคลองกับกลยุทธหลักขององคกร  และวิสัยทัศนองคกร 

ท่ีตองการใหเปน " นมแหงชาติภายในป 2564" 

- จัดลําดับความสําคัญของกลยุทธดาน HR ใหมีความสมดุลกับความสําคัญ  และความเรงดวน 

2.1.1 การสรรหาและการจัดการ

อัตรากําลัง  

(คะแนน 2.8781) 

- ควรมีการวิเคราะหกระบวนการทํางาน ( Workflow Analysis )  หรือการศึกษาเวลาทํางาน  

( Time and Motion  Study ) ใหครอบคลุมทุกกระบวนการท่ีสําคัญ เพ่ือใหทราบถึงอัตรากําลังสวนเกินท่ี

แทจริง 

- ควรมีการหมุนเวียนงาน (Job rotation)  และการจาง Outsourcing  เพ่ือตอบสนองอัตรากําลังสวนขาด 

(Supply  side)  

- ควรมีการสอบทานโครงสรางธุรกิจและโครงสรางองคกรอยางสมํ่าเสมอ 

- การกําหนดโครงสรางองคกรใหมีความยืดหยุนเพ่ีอรองรับการเปล่ียนแปลงตางๆ 

2.1.2 การบริหารผลตอบแทนและ

สิทธิประโยชน (คะแนน 3.2500) 

- ควรมีการประเมินคางาน 

2.1.3 การวัดและประเมินผลการ

ดําเนินงาน  

(คะแนน 2.5734) 

- ควรมีการทบทวนการถายทอดตัวช้ีวัดขององคกรลงสูระดับสายงาน  และระดับบุคคลใหสอดคลองกับ      

กลยุทธแผนการดําเนินงานขององคกร  มาตรฐานงานและภาระงานแตละตําแหนงงาน 

- ควรมีระบบติดตามผลการดําเนินงานระหวางป  ท้ังในระดับสายงาน  และระดับบุคคล เพ่ือนํามาปรับปรุง

กระบวนการทํางาน 

- ควรนําผลการประเมินรายบุคคลมาใชวิเคราะหเพ่ือเสริมสรางศักยภาพการพัฒนาหนวยงาน 

- ควรมีการเช่ือมโยงระหวางผลการประเมินพนักงานและการปรับเพ่ิมผลตอบแทนจูงใจท่ีเปนตัวเงิน 

2.2.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(คะแนน 2.6688) 

- ควรมีการทบทวนแผนสืบทอดตําแหนง ( Succession plan ) ใหมีความเปนมาตรฐานโดยใหครอบคลุม   

ทุกกระบวนการต้ังแตการสรรหา  การพัฒนาเพ่ือเตรียมพรอมกอนเขารับตําแหนงและการสรางความผูกพัน  

- ควรมีการทบทวนแนวทางการบริหารจดัการคนเกง ( Talent management ) และการจัดการ

ความกาวหนาในอาชีพ ( Career management ) ใหมีความชัดเจนและเริ่มดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

- ควรกําหนดแนวทางหรือกลไกในการติดตาม สอบทานระบบการจัดการความรู                                    

( Knowledge management) ขององคกรเพ่ือใหม่ันใจวามีการดําเนินอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

3.1 ชองทางการส่ือสารและ

แรงงานสัมพันธ  

(คะแนน 3.0125) 

- ควรมีการเพ่ิมชองทางท่ีสามารถใหพนักงาน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น 

- ควรมีการวิเคราะหการดําเนินงานเพ่ือสรางสุขในท่ีทํางาน( Happy  Workplace) อยางเปนระบบถึงกิจกรรม

ท่ีเหมาะสมเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของพนักงานใหเปนไปอยางถูกตองและมีทิศทางมากขึ้น 

- ควรมีการศึกษาอยางเปนระบบถึงแนวทางและปจจัยท่ีสรางความผูกพันองคกรท่ีแตกตางกันในแตละกลุม

พนักงานเพ่ือใหการจัดทําแผนปรับปรุงหรือยกระดับความผูกพันสามารถทําไดสอดคลองกับความตองการและ

ความคาดหวังของพนักงานท่ีแตกตางกันในแตละกลุมพนักงาน 
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3.2 หลักปฏิบัติและกฎระเบียบท่ี

เกี่ยวของ (คะแนน 3.4250) 

- ควรมีการส่ือสารมาตรฐานจรรยาบรรณองคกร 2 ทาง 

- ควรมีการทบทวนการส่ือสารและใหความรูแกพนักงานในเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนใหมากขึ้น 

- ควรปรับปรุงรูปแบบการรายงานการเปดเผยขอมูลความขดัแยงทางผลประโยชนใหมีความแตกตางของ

พนักงานในแตละระดับและแตกตางกันในแตละสายงาน 

3.3 ระบบสารสนเทศดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคล        

(คะแนน 3.0000 ) 

- ควรมีการนําฐานขอมูลพ้ืนฐานดาน HR มาใชในการจัดทําระบบงานสารสนเทศและใชประโยชนตอการ

ประกอบการตัดสินใจในงานดานบุคคล กระบวนการจัดการภายในองคกรและการกําหนดกลยุทธ  

ดาน HR ใหมากขึ้น 

- ควรจัดทํารายงานใหมีความเปนมาตรฐานและเปนระบบกลาวคือใหพิจารณาความจําเปนวาขอมูลใดควร

นําเสนอเปนรายงาน ใหใครเม่ือใด โดยไมตองรอการรองขอ 

3.4 ความปลอดภัย สุขอนามัย 

และสภาพแวดลอม  

(คะแนน 3.8750) 

- ควรมีการจัดทําแผนงานดานความปลอดภัยระยะยาวใหมีความชัดเจนและสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง 

- ควรมีการส่ือสารและทํากิจกรรมรณรงคเพ่ือสงเสริมความปลอดภัยฯ และใหพนักงานมีความรู ความเขาใจ

และตระหนักถึงภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึ้น 

3.5 การเพ่ิมศักยภาพดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคล      

(คะแนน 2.4750) 

- หนวยงานดาน HR ควรมีการเสริมสรางบทบาทของตนเองใหชัดเจน ในการเขารวมกําหนดกลยุทธท่ีสําคัญ

ขององคกรและสรางการยอมรับจากหนวยงานภายใน เพ่ือจะไดกําหนดแนวทางใหความชวยเหลือไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม 

- ควรมีการวิเคราะหปญหา อุปสรรค  เชิงลึกดาน HR ของแตละสายงานเพ่ือจะไดกําหนดกลยุทธหรือแผนงาน 

หรือแนวทาง เพ่ือจะไดใหความชวยเหลือไดอยางถูกตองเหมาะสม 

- ควรจัดใหมีการพัฒนาทักษะดาน HR ใหแกผูบริหารสายงาน(Line manager) อยางตอเน่ืองเพ่ือใหการ

ผลักดันนโยบายและกลยุทธดาน HR ประสบผลสําเร็จไดตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว 
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 หลักการและเหตุผล 
   
               ฝายทรัพยากรบุคคล องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ไดมีแนวทางการบริหารจัดการ
องคการท่ีสอดคลองและเปนไปตามทิศทางทางเดียวกับนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการประเมินผลการดําเนินงาน
ของกระทรวงการคลังโดยการประเมินของ TRIS มาโดยตลอด  มีการจัดทําแผนและทบทวนแผนการ ดําเนินงานท้ังใน
ระยะยาว ไดแกแผนแมบท  และแผนระยะสั้น ไดแกแผนปฏิบัติการประจําป อยูเสมออยางตอเนื่องท้ังนี้ก็เพ่ือใหการนํา
แผนไปสูการปฏิบัติในการดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคลของ อ.ส.ค มีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์และเอ้ือตอการ
ขับเคลื่อนองคกรอยางเปนรูปธรรม 

การดําเนินการทบทวนแผนแมบททรัพยากรบุคคล  ฝายทรัพยากรบุคคล ไดนําขอมูลในดานตาง มาเปนขอมูลใน

การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับคณะทํางานของฝายทรัพยากรบุคคล ใชในการดําเนินการทบทวน โดยเนนความ

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการท่ีถายทอดมาจากแผนวิสาหกิจ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)  และความจําเปน   

ในเชิงนโยบายดานอ่ืน เพ่ือใหแผนแมบททรัพยากรบุคคล  เปนแผนท่ีครอบคลุมตามภารกิจดานอํานวยการและบริหาร     

ท่ีตองสอดคลองตามแผนวิสาหกิจของ อ.ส.ค. ท่ีมุงสูวิสัยทัศน “นมแหงชาติภายในป 2564”  

แบบแผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล  ป 2560-2564 (ฉบับเดิม ป 2560) 
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 การทบทวนแผนแมบททรัพยากรบุคคล ประจําป 2560-2564 ( ฉบับปใหม 2561)  ฝายทรัพยากรบุคคลไดมีการ
ทบทวน และปรับเปลี่ยน ใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก      
 

 
ประเด็นการปรับเปลี่ยน 

 

 
แผนแมบททรัพยากรบุคคล 

(ฉบับเดิม ) 

 
แผนแมบททรัพยากรบุคคล 

(ฉบับใหม ) 
1.หลักคิดของการวางแผน 
 

ใชหลักโครงการในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรโดยตรง โดยเนนตัวชี้วัด             
รายโครงการ 

ใชหลักการวางแผนยุทธศาสตร และใช               
HR Scorecard  ซ่ึงสามารถติดตามและ
ประเมินกลยุทธ และโครงการท่ีตอบสนอง
ตัวชี้วัดไดอยางชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 

2.รูปของการวางแผน 
 

- ไมมีวิสัยทัศน และพันธกิจ ดาน
ทรัพยากรบุคคล   
- ไมมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
- ไมมีตัวชี้วัดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
- ไมมีกลยุทธการขับเคลื่อนใหบรรลุ
ตัวชี้วัดของเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

- มีวิสัยทัศน และพันธกิจ ดานทรัพยากรบุคคล 
- มีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
- มีตัวชี้วัดของเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
- มีกลยุทธการขับเคลื่อนใหบรรลุตัวชี้วัดของ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

 3. เนื้อหาของการวางแผน 
 

 - แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ประจาํป            
2560-2564  (สําหรับป พ.ศ. 2560) 
 - ผลการประเมินการบริหารงานบุคคล
ของ อ.ส.ค. โดย TRIS ประจําป 2558 
 - ผลการประเมินความพึงพอใจตอ
ระบบงาน HR อ.ส.ค.   
 

 - แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ประจาํป  2560-2564  
(สําหรับป พ.ศ. 2561) 
 - ยุทธศาสตร  อ.ส.ค. ระยะ 20 ป               
(2560-2579) 
 - ผลการประเมินการบริหารงานบุคคลของ 
อ.ส.ค. โดย TRIS ประจาํป 2559       
 - ขอกําหนด ดาน  HR ในเกณฑ SEPA 
 - ผลการประเมินความพึงพอใจตอระบบงาน 
HR อ.ส.ค.   
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ข้ันตอนการทบทวนแผนแมบททรัพยากรบุคคลของ อ.ส.ค.  
ประจําป 2560-2564 

(ทบทวนป 2561) 
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1. ทบทวนขอมูลประกอบการวิเคราะหเพ่ือจัดทําแผนแมบท HR 
 

 

                 ฝายทรัพยากรบุคคลไดดําเนินการทบทวนขอมูลท่ีเก่ียวของกับประเด็นความตองการดานงานทรัพยากร
บุคคลของ อ.ส.ค. ท่ีจะสงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกร   ดังนี้ 
 
1.1 แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ประจําป  2560-2564  (สําหรับป พ.ศ. 2561) 

ในปงบประมาณ 2561 อ.ส.ค. ไดมีการทบทวนแผนวิสาหกิจ ประจําป 2560-2564  ในบางสวน   ซ่ึงมีประเด็นความ
ตองการดานทรัพยากรบุคคลท่ีจําเปนตองมีการวิเคราะหเพ่ือนํามาเปนปจจัยในการทบทวนการทําแผนแมบท
ทรัพยากรบุคคลครั้งนี้ 
 

1.2 ยุทธศาสตร  อ.ส.ค. ระยะ 20 ป  (2560-2579) 
ในปงบประมาณ 2561 อ.ส.ค. ไดมีการจัดทํายุทธศาสตร 20 ป เพ่ือเปนกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนองคกรในระยะ
ยาวซ่ึงมีความตองการดานทรัพยากรบุคคลเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรซ่ึงการทบทวนแผนแมบท
ทรัพยากรบุคคลจําเปนตองมีการวิเคราะหเพ่ือนํามาเปนปจจัยในการทบทวนแผนครั้งนี้ 
 

1.3 ผลการประเมินการบริหารงานบุคคลของ อ.ส.ค. โดย TRIS ประจาํป 2559 
ในปงบประมาณ 2559  TRIS  ไดมีการแจงผลการประเมินงานบุคคลของ อ.ส.ค. .ซ่ึงมีการประเมินดีข้ึนจากปกอนๆ 

เปนลําดับ แตอยางไรก็ยังมีประเด็นท่ียังตองมีการทบทวน และพัฒนาใหไดผลการประเมินท่ีดีข้ึนตอไป ซ่ึงความ

ตองการดานทรัพยากรบุคคลตามเกณฑการประเมินของ TRIS จําเปนตองมีการวิเคราะหเพ่ือนํามาเปนปจจัยใน   

การทบทวนแผนครั้งนี้ 

1.4 ขอกําหนด ดาน  HR ในเกณฑ SEPA 
ในอนาคตอันใกล อ.ส.ค.มีแนวโนมการเขาสูระบบการประเมินรัฐวิสาหกิจ SEPA ซ่ึง อ.ส.ค. จําเปนตองมีการเตรียม

ความพรอมงานดานทรัพยากรบุคคลใหมีความพรอม ซ่ึงจําเปนตองศึกษาความตองการดานทรัพยากรบุคคลของ

ระบบ SEPA ซ่ึงการทบทวนแผนแมบททรัพยากรบุคคลจําเปนตองมีการวิเคราะหเพ่ือนํามาเปนปจจัยในการทบทวน

แผนครั้งนี้ 

1.5 ผลการประเมินความพึงพอใจตอระบบงาน HR อ.ส.ค.   
      การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอระบบงาน HR ถือเปนปจจัยสําคัญในการนํามาเปนปจจัยนําเขาใจ       
      การทบทวนแผนแมบททรัพยากรบุคคล 
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วิเคราะหทบทวนขอมูลเพ่ือจัดทําแผนแมบท HR 
ประเด็นในการทบทวน: แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ป 2560-2564  (สําหรับป 2561) 

 
ประเด็นความตองการดาน HR 

 
1.โครงการ Talent Management for Successor  
2.โครงการพัฒนาเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
3.โครงการพัฒนาสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร 
4.โครงการทบทวนกรอบอัตรากําลังท่ีเหมาะสม 
5.โครงการยกระดับองคกรตามกรอบ SEPA 
6.เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร (Competency) 
7.เสริมสรางความผูกพันองคกร 
 

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทําแผนแมบท HR 
ประเด็นในการทบทวน : ยุทธศาสตร อ.ส.ค.ระยะ 20 ป (60- 79) 

 
ประเด็นความตองการดาน HR 

1.ทบทวนโครงสรางและกรอบอัตรากําลังท่ีเหมาะสม 

2.พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  

3.พัฒนาผูสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร(Successors Development) 

4.พัฒนาผูมีสมรรถนะสูง(Talent) 

5.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล ( Individual Development Plan (IDP) 

6.จัดการความรูเพ่ือมุงสูองคการนวัตกรรม  (Knowledge Management) 

7.เสริมสรางและยกระดับความผูกพันองคกร/เสริมสรางและยกระดับความสุขและคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

8.พัฒนาและเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

9.พัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

10.จัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการปฏิบัติงานและเปนไปตาม      

มาตรฐานสากล 
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การวิเคราะหทบทวนขอมูลเพ่ือจัดทําแผนแมบาท HR 
ประเด็นในการทบทวน :ผลการประเมินการบริหารงานบุคคลของ อ.ส.ค. โดย TRIS ประจําป 2559 

 
ประเดน็ความต้องการด้าน HR 

 

1.กลยุทธและนโยบาย ดาน HR ยังไมสอดคลองกับกลยุทธหลักขององคกร และวิสัยทัศนองคกรท่ีตองการใหเปน 
“นมแหงชาติ” ภายในป 2564 
2.การวิเคราะหกระบวนการทํางาน (Work Flow Analysis) ใหครอบคลุมทุกระบวนการท่ีสําคัญ เพ่ือใหทราบถึง
อัตราสวนเกินท่ีแทจริง 
3.ทบทวนโครงสรางองคกรอยางสมํ่าเสมอใหมีความยืดหยุน เพ่ือรองรบการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
4.การประเมินคางาน 
5.ทบทวนการถายทอดตัวชี้วัดขององคกรลงสูระดับสายงาน และระดับบุคคลใหสอดคลองกับกลยุทธ 
-ติดตามผลการดําเนินงานระหวางปท้ังในระดับสายงาน/ระดับบุคคล เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
-นําผลการประเมินรายบุคคลมาใชวิเคราะหเพ่ือเชื่อมโยงการปรับเพ่ิมผลตอบแทนจูงใจท่ีเปนตัวเงิน 
6.ทบทวนแผนสืบทอดตําแหนง 
7.การบริหารจัดการคนเกง 
8.การจัดการความรู 
9.เพ่ิมชองทางท่ีสามารถใหพนักงานมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นใหมากข้ึน 
10.Happy Workplace อยางเปนระบบตอบสนองความคาดหวังของพนักงาน 
11.ศึกษาปจจัยท่ีสรางความผูกพันองคกรท่ีแตกตางกันในแตละกลุมพนักงาน 
12.สือ่สารมาตรฐานจรรยาบรรณองคกร 2 ทาง 
13.สื่อสารและใหความรูแกพนักงานในเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนใหมากข้ึน 
14.ปรับปรุงรูปแลบการรายงาน การเปดเผยขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความแตกตางของพนกังานใน
แตละระดับและสายงาน 
15.นําฐานขอมูลดาน HR มาใชการจัดทําระบบงานสารสนเทศมาใชประโยชนในการตัดสินใจในงานดานบุคคล 
16.จัดทําแผนงานดานความปลอดภัยระยะยาวใหมีความชัดเจน และสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง 
17.พัฒนาทักษะดาน HR ใหแกผูบริหารสายงาน 
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การวิเคราะหทบทวนขอมูลเพ่ือจัดทําแผนแมบาท HR 
ประเด็นในการทบทวน: ขอกําหนดดาน HR ในเกณฑ SEPA 

 
ประเด็นความตองการดาน HR 

 
1. ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
2. ผูนําระดับสูง 
3. บุคลากรใหม 
4. การทํางานใหบรรลุผล 
5. การจัดการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร 
6. สภาพแวดลอมในการทํางาน 
7. นโยบายดานบุคลากรและสิทธิประโยชน 
8. ความผูกพันของบุคลากร 
9. ปจจัยของความผูกพัน 
10. วัฒนธรรมองคกร 
11. ผลการปฏิบัติงาน 
12. ระบบการเรยีนรูและการพัฒนา 
13. การประเมินความผูกพันของบุคลากร 

 

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทําแผนแมบท HR 
ประเด็นในการทบทวน : ผลการประเมินความพึงพอใจตอระบบงาน HR ของ อ.ส.ค. 

 

ประเดน็ความต้องการด้าน HR 

1.ระบบงานท่ีสําคัญตาง ๆ  

1.1กระบวนการบรรจุแตงตั้งมีความโปรงใสเปนธรรม 

1.2กระบวนการเลื่อนระดับโปรงใสเปนธรรม 

1.3กระบวนการโยกยายมีความโปรงใสเปนธรรม  

1.4กระบวนการเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปมีความโปรงใสเปนธรรม  

ประเด็นความตองการดาน HR 

2.การพัฒนาบุคลากร 

2.1การจัดเตรียมและพัฒนาแหลงขอมูลเพ่ือสงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน เชน หองสมุด 

2.2การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร 
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ประเด็นความตองการดาน HR 

3.การจางงานและความกาวหนาในอาชีพ 

3.1ทานไดรับทราบหลักเกณฑความกาวหนาในอาชีพ(ตําแหนงงาน)อยูเสมอ 

3.2ในหนวยงานของทานมีขอกําหนดเผยแพรหลักเกณฑความกาวหนาในงานอาชีพ(ตําแหนงงาน) ใหผูปฏิบัติงาน

รับทราบและมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวอยางตอเนื่อง 

3.3ความชัดเชนในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของทาน 

4.สภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน ทรัพยากรท่ีสนับสนุนการทํางาน 

4.1การจัดกิจกรรมตาง ๆ (สันทนาการ) เพ่ือสงเสริมสุขภาพท่ีดีแกพนักงานอยูเสมอ  

4.2การดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานท่ีทํางาน เชน บริเวณลานจอดรถ หองทํางาน ฯลฯ 

4.3การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบัติ 

5.ระบบสารสนเทศ HR 

5.1ระดับความพึงพอใจในการเขาถึงฐานขอมูลเก่ียวกับ กฎ ระเบียบ ขอบังคับผานทาง IT 

5.2ระดับความพึงพอใจในระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในปจจุบัน 

6.การดําเนินงานเชิงรุกของฝาย HR 

6.1เม่ือมีปญหาดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ทานไดรับการชวยเหลือและไดรับคําแนะนําแกปญหาจากฝาย

ทรัพยากรบุคคลโดยทันทวงที 

6.2ทานไดรับโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขอเสนอแนะดาน HR 

6.3ความพึงพอใจในการมีสวนรวมกําหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานบุคคล 
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ตารางสังเคราะหการวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทําแผนแมบท HR 

 

 

 

 

ประเด็นความตองการดาน HR 

                            แหลงท่ีมาของประเด็นความตองการดาน HR 

แผนวิสาหกิจ 

อ.ส.ค. ป 
2560-2564 

ยุทธศาสตร 

อ.ส.ค.ระยะ 

20 ป 

ขอแนะนํา
ของ 

TRIS 

ขอกําหนด

ดาน HR ใน

เกณฑ SEPA 

การประเมิน

ความพึง

พอใจตอ

ระบบงาน 
HR 

1.ทบทวนโครงสรางและกรอบอัตรากําลังท่ีเหมาะสม      

2.พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน      

3. จัดทําแผนสืบทอดตําแหนงงาน (Succession Plan)      

4.พัฒนาผูสืบทอดตาํแหนงทางการบริหาร(Successors 

Development) 

     

5.พัฒนาผูมีสมรรถนะสูง(Talent)      

6.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล Individual Development 

Plan (IDP) 

     

7.จัดการความรูเพ่ือมุงสูองคการนวัตกรรม Knowledge 

Management (KM) 

     

8.เสรมิสรางและยกระดับความผูกพันองคกร (Employee 

Engagement) 

     

9. เสรมิสรางและยกระดับความสขุและคณุภาพชีวิตในการ

ทํางาน (Happy Workplace) 

     

10. พัฒนาและเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร (Organization 

Culture) 

     

11.พัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ 
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ประเด็นความตองการดาน HR 

แหลงท่ีมาของประเด็นความตองการดาน HR 

แผนวิสาหกิจ 

อ.ส.ค. ป 
2560-2564 

ยุทธศาสตร 

อ.ส.ค.ระยะ 

20 ป 

ขอแนะนํา

ของ 

TRIS 

ขอกําหนด

ดาน HR ใน

เกณฑ SEPA 

ผลการ

ประเมิน

ความพึง

พอใจตอ

ระบบงาน 
HR 

12.จัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ

เพียงพอกับการปฏิบัติงานและเปนไปตามมาตรฐานสากล
(HRIS)  

     

13. เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร (Competency)      

14. ยกระดับองคกรตามกรอบ SEPA      

15. กลยุทธและนโยบาย ดาน HR ใหสอดคลองกับแผนวิสาหกิจ      

16. การประเมินคางาน (Job Evaluation)      

17.พัฒนาทักษะดาน HR ใหแกผูบรหิารสายงาน (HR For Non HR)      

18. เพ่ิมชองทางท่ีสามารถใหพนักงานมีสวนรวมแสดงความ

คิดเห็นใหมากข้ึน 

     

19.สื่อสารมาตรฐานจรรยาบรรณองคกร 2 ทาง      

20.สื่อสารและใหความรูแกพนักงานในเรื่องความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหมากข้ึน 

     

21.ปรับปรุงรูปแลบการรายงาน การเปดเผยขอมูลความ

ขัดแยงทางผลประโยชนใหมคีวามแตกตางของพนักงานในแต

ละระดับและสายงาน 
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ประเด็นความตองการดาน HR 

แหลงท่ีมาของประเด็นความตองการดาน HR 

แผนวิสาหกิจ 

อ.ส.ค. ป 
2560-2564 

ยุทธศาสตร 

อ.ส.ค.ระยะ 

20 ป 

ขอแนะนํา

ของ 

TRIS 

ขอกําหนด

ดาน HR ใน

เกณฑ SEPA 

ผลการ

ประเมิน

ความพึง

พอใจตอ

ระบบงาน 
HR 

22. นําฐานขอมูลดาน HR มาใชการจัดทําระบบงาน

สารสนเทศมาใชประโยชนในการตัดสินใจในงานดานบุคคล 

     

23.    จัดทําแผนงานดานความปลอดภัยระยะยาวใหมีความ

ชัดเจน และสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง 

     

24. ผูนําระดับสูง      

25.บุคลากรใหม      

26.การทํางานใหบรรลุผล      

27. การจัดการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร      

28. สภาพแวดลอมในการทํางาน      

29. นโยบายดานบุคลากรและสิทธิประโยชน      

30. ระบบการเรียนรูและการพัฒนา      

31. กระบวนการบรรจุแตงตั้งมีความโปรงใสเปนธรรม      

32. กระบวนการเลื่อนระดับโปรงใสเปนธรรม      

33. กระบวนการโยกยายมีความโปรงใสเปนธรรม       

34. กระบวนการเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปมีความโปรงใสเปน

ธรรม 

     

35. การจัดเตรียมและพัฒนาแหลงขอมูลเพ่ือสงเสรมิการเรียนรู

หรือการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน เชน หองสมุด 
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ประเด็นความตองการดาน HR 

แหลงท่ีมาของประเด็นความตองการดาน HR 

แผนวิสาหกิจ 

อ.ส.ค. ป 
2560-2564 

 

ยุทธศาสตร 

อ.ส.ค.ระยะ 

20 ป 

ขอแนะนํา

ของ 

TRIS 

ขอกําหนด

ดาน HR ใน

เกณฑ SEPA 

ผลการ

ประเมิน

ความพึง

พอใจตอ

ระบบงาน 
HR 

36. การไดรับขอมลูขาวสารเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร      

37. ความกาวหนาในอาชีพ      

38. สภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน ทรัพยากรท่ี

สนับสนุนการทํางาน 

     

39. การจัดกิจกรรมตาง ๆ (สันทนาการ) เพ่ือสงเสริมสุขภาพท่ี

ดีแกพนักงานอยูเสมอ  

     

40. การดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานท่ีทํางาน      

41.การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรยีมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน และ

ภัยพิบัต ิ

     

42. การเขาถึงฐานขอมูลเก่ียวกับ กฎ ระเบียบ ขอบังคับผาน

ทาง IT 

     

43. ระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในปจจุบัน      

44. การดําเนินงานเชิงรุกของฝาย HR      

45. การบริหารทรัพยากรบุคคล ทานไดรบัการชวยเหลือและ

ไดรับคําแนะนําแกปญหาจากฝายทรัพยากรบุคคลโดย

ทันทวงที 

     

46. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขอเสนอแนะดาน HR      

 

47.การมีสวนรวมกําหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงาน

บุคคล 
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                                 2. ทบทวน SWOT ดานทรัพยากรบุคคล 
 
 
    
 ฝายทรัพยากรบุคคลไดดําเนินการทบทวน SWOT ของการดําเนินการดานทรัพยากรบุคคล มีผลดังนี ้
 
 
จุดแข็ง (Strength)  
 

1. หนวยงานดานทรัพยากรบุคคลมีอัตรากําลังบุคลากรเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
2. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคลมีความกระตือรือรนในการเรียนรูในสิ่งใหม ๆ 
3. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคลมีบุคลากรหลาย Gen ทําใหมีความหลากหลายในดานความคิด 
4. บุคลากรดานทรัพยากรบุคคลมีการทํางานเปนทีม 
5. บุคลากรดานทรัพยากรมีมนุษยสัมพันธท่ีดีท้ังหนวยงานภายในและภายนอก 
6. มีอุปกรณเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
7. มีงบประมาณเพียงพอในการดําเนินงาน 
8. มีวิธีการทํางานอยางเปนระบบ 

 
จุดออน (Weakness) 
 

1. บุคลากรขาดความรู ความเขาใจ ในการนําเครื่องมือใหม ๆ มาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. บุคลากรบางสวนขาดความเชี่ยวชาญในดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. บุคลากรปฏิบัติงานไมตรงตามความรูความสามารถ 
4. อุปกรณเครื่องมือ (คอมพิวเตอร) ยังไมทันสมัยตอการใชงาน 
5. ขาดสถานท่ีในการจัดอบรมมีไมเพียงพอ 
6. ไมมีระบบฐานขอมูลดาน HR ท่ีเปนสากล 
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โอกาส (Opportunity) 
 
  1. เกณฑการประเมินของ TRIS สงผลตอนโยบายเชิงรุกดาน HR 
  2. การประเมินของ TRIS สงผลใหมีการนําเครื่องมือดาน HR สมัยใหมมาใช 
  3. ไทยแลนด 4.0 เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวนนวัตกรรม ท่ีมุงเนนมีความสามารถของบุคลากรพัฒนาระบบการ 
     จูงใจสรางความผูกพันและพัฒนาระบบปฏิบัติงานดาน HR 
  4. มีอนุกรรมการดานการบริหารงานบุคคลท่ีชวยสนับสนุนงานHR 
  5. การประเมินรัฐวิสาหกิจ SEPA ไดมีกําหนดหมวดมุงเนนดานบุคลากรสงผลใหมีการใชระบบ HR ยุคใหม 
  6. แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ป 2560-2564 ใหความสําคัญกับงาน HR 
  7. องคกรมีการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศดาน HR 

 
 

อุปสรรค (Threat) 
 
1. เกณฑการประเมินของ TRIS ท่ีมีเกณฑความเขมขนในการประเมิน 
2. ไมสามารถกําหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลไดอยางคลอบคลุมในทุกมิติอยางอิสระ 
3. บางหนวยงานมีการมอบหมายงานไมตรงตามตําแหนงงาน 
4. การบริหารจัดการพนักงาน Outsource ของหนวยงานบางหนวยงานยังไมสอดคลองกับระเบียบขอบังคับ           
หรือนโยบายของ อ.ส.ค. 
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                                  3. กําหนดยุทธศาสตรทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) 
 
 
    ฝายทรัพยากรบุคคลไดดําเนินการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรบุคคล โดยมีการทบทวนรูปแบบใหเปนไปตามหลัก 
HR Scorecard  ท่ีมีการนําการบริหารเชิงยุทธศาสตร (Strategic Management) มาปรับใชในการจัดทําแผนแมบท    
ซ่ึงการดําเนินการเปนไปตามข้ันตอนดังนี้ 
 
     3.1 ทบทวนวิสัยทัศนดานทรัพยากรบุคคล (HR Vision) ดังนี้ 
 

     
วิสัยทัศนดานทรัพยากร

บุคคล HR Vision  ( เดิม) 

 
วิสัยทัศนดานทรัพยากรบุคคล HR 

Vision  (ใหม) 

 
ความสอดคลองของวิสัยทัศน                                 

ดานทรัพยากรบุคคล HR Vision   
 
 
      ไมมีวิสัยทัศนดาน HR 
 
 
 

 
“ นมแหงชาติภายในป 2564 
ดวยการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลท่ีทันสมัย             

มีความโปรงใส                               
พรอมกาวไกลสูยุค 4.0 ” 

 

 
1. สอดคลองกับแผนวิสาหกิจของ อ.ส.ค. 
     “นมแหงชาติ ภายในป 2564” 
 
2. สอดคลองกับ ยุทธศาสตร  อ.ส.ค. ระยะ 20 ป 
      “เปนองคกรท่ีเปนศูนยกลางการจัดการ 
            อุตสาหกรรมโคนมของประเทศ” 
 
3. สอดคลองกับทิศทางกับขับเคลื่อนประเทศไทย 
               “ ประเทศไทย  4.0 “ 
 
4. สอดคลองกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลยุคใหมท่ีเนนความทันสมัยและความโปรงใสตาม
หลักธรรมมาภิบาล 
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 3.2 ฝายทรัพยากรบุคคลไดกําหนดพันธกิจดานทรัพยากรบุคคล (HR Mission) จากวิสัยทัศนดานทรัพยากรบุคคล    
(HR Vision) ดังนี้ 
 
 
วิสัยทัศนดานทรัพยากรบุคคล HR 

Vision  (ใหม) 
ปจจัยแหงความสําเร็จท่ีสําคัญ 

ท่ีจะทําใหบรรลุวิสัยทัศน       (Key 
Success Factors : KSF) 

พันธกิจดานทรัพยากรบุคคล 
 (HR Mission) 

 
 

“ นมแหงชาติภายในป 2564 
ดวยการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลท่ีทันสมัยมีความโปรงใส                               
พรอมกาวไกลสูยุค 4.0 ” 

 
 
 
 
 

-ระบบทรัพยากรบุคคลตองมีความ
ทันสมัย 
-ระบบทรัพยากรบุคคลตองมี
มาตรฐาน 
-บุคลากรตองไดรับการพัฒนาใหมี
สมรรถนะสูง 
-บุคลากรตองมีความสามารถพรอม
เขาสูยุค 4.0 
-บุคลากรตองมีความสุขและมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
-บุคลากรตองมีความผูกพันตอองคกร 
-บุคลากรตองมีวัฒนธรรมการทํางานท่ี
ดี 
-บุคลากรตองมีการทํางานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

1. พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลใหมี
ความทันสมัยและมีมาตรฐาน 
2. พัฒนาบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะสูง
พรอมเขาสูยุค 4.0   
3. ยกระดับความผูกพันและเสริมสราง
คุณภาพชีวิตและความสุข 
ในการทํางานของบุคลากร 
4. เสริมสรางวัฒนธรรมและคุณธรรม
ในการทํางานของบุคลากร 
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3.3 ฝายทรัพยากรบุคคลไดยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) โดยใชกระบวนการแบบผสมผสาน     
(Mixed Method) ซ่ึงนําผลการวิเคราะหกลยุทธในการขับเคลื่อนพันธกิจดานทรัพยากรบุคคล (HR Mission) และ
วิสัยทัศน ดานทรัพยากรบุคคล (HR Vision) มาสังเคราะหรวมกับการผลการวิเคราะหกลยุทธจากการวิเคราะห      
TOW Matrix มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
      3.3.1 การวิเคราะหกลยุทธในการขับเคลื่อนพันธกิจดานทรัพยากรบุคคล (HR Mission)  
  และวิสัยทัศนดานทรัพยากรบุคคล (HR Vision)      
 

วิสัยทัศนดานทรัพยากรบุคคล 
HR Vision  (ใหม) 

พันธกิจดานทรัพยากรบุคคล 
 (HR Mission) 

กลยุทธดานทรัพยากรบุคคล 
(HR Strategy) 

 
 
“ นมแหงชาติภายในป 2564 
ดวยการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลท่ีทันสมัย              

มีความโปรงใส                               
พรอมกาวไกลสูยุค 4.0 ” 

 
 
 
 
 

1.พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลใหมีความ
ทันสมัยและมีมาตรฐาน 
2.  พัฒนาบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะสูง
พรอมเขาสูยุค 4.0   
3. ยกระดับความผูกพันและเสริมสราง
คุณภาพชีวิตและความสุข 
ในการทํางานของบุคลากร 
4.  เสริมสรางวัฒนธรรมและคุณธรรมใน
การทํางานของบุคลากร 

1. พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหเปนสากล และมี
ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาและเสริมสรางการบริหารจัดการ
ของผูบริหาร 
3. และวัฒนธรรมการทํางานใหเปนองคกรขีด
สมรรถนะสูง 
4. พัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานดวย
ธรรมาภิบาล 
5. เสริมสรางและยกระดับความผูกพัน 

6. เสริมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน                                            

7. พัฒนาและยกระดบัสมรรถนะของ

บุคลากรเพ่ือมุงสูงองคกรขีดสมรรถนะสูง                                    

8. พัฒนาสูระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 

4.0 
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   3.3.2   การวิเคราะห TOW Matrix เพ่ือกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรบุคคล มีผลการวิเคราะห ดังนี้ 
 
กลยุทธดาน SO :  การวิเคราะหกลยุทธทรัพยากรบุคคลจาก SWOT ในมิติดานจุดแข็ง (Strength)                                                                     
                       รวมกับโอกาส (Opportunity)  
 

ตารางการวิเคราะห  TOW Matrix :  SO 

 

                          จุดแข็ง S 

 

โอกาส  O 

 

กลยุทธ 

1.มีอัตรากําลังบุคลากรเพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน 
2.บุคลากรมีความกระตือรือรนใน
การเรียนรูในสิ่งใหม ๆ 
3.มีบุคลากรหลาย Gen ทําใหมี
ความหลากหลายในดานความคิด 
4.มีการทํางานเปนทีม 
5.มีมนุษยสัมพันธท่ีดีท้ังหนวยงาน
ภายในและภายนอก 
6.มีอุปกรณเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 
7.มีงบประมาณเพียงพอในการ
ดําเนินงาน 
8.มีวิธีการทํางานอยางเปนระบบ 

 
 

 

 

1.เกณฑการประเมินของ TRIS  สงผลตอ
นโยบายเชิงรุกดาน HR 
2.การประเมินของ TRIS  สงผลใหมีการนํา
เครื่องมือดาน HR สมัยใหมมาใช 
3.ไทยแลนด 4.0 เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวน
นวัตกรรม ท่ีมุงเนนมีความสามารถของ
บุคลากรพัฒนาระบบการจูงใจสรางความ
ผูกพันและพัฒนาระบบปฏิบัติงานดาน HR 
4.มีอนุกรรมการดานการบริหารงานบุคคลท่ี
ชวยสนับสนุนงานHR 
5.การประเมินรัฐวิสาหกิจ SEPA ไดมี
กําหนดหมวดมุงเนนดานบุคลากรสงผลใหมี
การใชระบบ HR ยุคใหม 
6.แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ป 2560-2564 ให
ความสําคัญกับงาน HR 
7.องคกรมีการลงทุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศดาน HR 

 

- ขับเคลื่อน HR เชิงรุกตอบสนองนโยบาย
และยุทธศาสตร 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ HR ท่ีทันสมัย 
(HRIS) 
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กลยุทธดาน ST :  การวิเคราะหกลยุทธทรัพยากรบุคคลจาก SWOT ในมิติดานจุดแข็ง(Strength)  
                      รวมกับอุปสรรค( Threat))  

         

ตารางการวิเคราะห  TOW Matrix :  ST 

 

                          จุดแข็ง S 

 

อุปสรรค  T 

 

กลยุทธ 

1.มีอัตรากําลังบุคลากรเพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน 
2.บุคลากรมีความกระตือรือรนใน
การเรียนรูในสิ่งใหม ๆ 
3.มีบุคลากรหลาย Gen ทําใหมี
ความหลากหลายในดานความคิด 
4.มีการทํางานเปนทีม 
5.มีมนุษยสัมพันธท่ีดีท้ังหนวยงาน
ภายในและภายนอก 
6.มีอุปกรณเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 
7.มีงบประมาณเพียงพอในการ
ดําเนินงาน 
8.มีวิธีการทํางานอยางเปนระบบ 

 
 

1. เกณฑการประเมินของ TRIS ท่ีมีเกณฑ
ความเขมขนในการประเมิน 
2. ไมสามารถกําหนดแนวทางการ
บริหารงานบุคคลไดอยางคลอบคลุมในทุก
มิติอยางอิสระ 
3. บางหนวยงานมีการมอบหมายงานไมตรง
ตามตําแหนงงาน 
4. การบริหารจัดการพนักงาน Outsource 
ของหนวยงานบางหนวยงานยังไมสอดคลอง
กับระเบียบขอบังคับ หรือนโยบายของ 
อ.ส.ค. 
 

 
- ทําระบบHR ใหมีมาตรฐานตาม

แนวทางการประเมิน TRIS  
- จัดอัตรากําลังใหเหมาะสมได

ทันเวลาและตามคางาน 
- การปรับทัศนคติและความรวมมือ

ในการทํางานของ GEN 
- การจัดทําระบบการบริหารงาน

บุคคลท่ีเปนมาตรฐาน มีคุณธรรม
และโปรงใส 
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กลยุทธดาน WT : การวิเคราะหกลยุทธทรัพยากรบุคคลจาก SWOT ในมิติดานจุดออน (Weakness)   
                           รวมกับ โอกาส( Opportunity)  

 

ตารางการวิเคราะห  TOW Matrix :  WO 

 

                          จุดออน W 

 

โอกาส  O 

 

กลยุทธ 

3 บุคลากรขาดความรู ความเขาใจ 
ในการนําเครื่องมือใหม ๆ มาใช
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4 บุคลากรบางสวนขาดความ
เชี่ยวชาญในดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

5 บุคลากรปฏิบัติงานไมตรงตาม
ความรูความสามารถ 

6 อุปกรณเครื่องมือ (คอมพิวเตอร) 
ยังไมทันสมัยตอการใชงาน 

7 ขาดสถานท่ีในการจัดอบรมมีไม
เพียงพอ 

8 ไมมีระบบฐานขอมูลดาน HR ท่ี
เปนสากล 

 

1.เกณฑการประเมินของ TRIS  สงผลตอ
นโยบายเชิงรุกดาน HR 
2.การประเมินของ TRIS  สงผลใหมีการ
นําเครื่องมือดาน HR สมัยใหมมาใช 
3.ไทยแลนด 4.0 เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ดวนนวัตกรรม ท่ีมุงเนนมีความสามารถ
ของบุคลากรพัฒนาระบบการจูงใจสราง
ความผูกพันและพัฒนาระบบปฏิบัติงาน
ดาน HR 
4.มีอนุกรรมการดานการบริหารงาน
บุคคลท่ีชวยสนับสนุนงานHR 
5.การประเมินรัฐวิสาหกิจ SEPA ไดมี
กําหนดหมวดมุงเนนดานบุคลากรสงผล
ใหมีการใชระบบ HR ยุคใหม 
6.แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ป 2560-2564 
ใหความสําคัญกับงาน HR 
7.องคกรมีการลงทุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศดาน HR 

 
 

 

- พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มุงสูไทยแลนด 
4.0 

- พัฒนาบุคลากรดาน HR ใหเปน 
“HP Professional” 

- สิ่งอํานวยความสะดวกจัดหาและ
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ
ขับเคลื่อนงานทรัพยากรมนุษยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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กลยุทธดาน WT  การวิเคราะหกลยุทธทรัพยากรบุคคลจาก SWOT ในมิตดิานจุดออน (Weakness)  
                      รวมกับ อุปสรรค (Threat)  

 

ตารางการวิเคราะห  TOW Matrix :  WT 

 

จุดออน W 

 

อุปสรรค  T 

 

กลยุทธ 

1. บุคลากรขาดความรู ความ
เขาใจ ในการนําเครื่องมือใหม 
ๆ มาใชในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2. บุคลากรบางสวนขาด    
ความเชี่ยวชาญในดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

3. บุคลากรปฏิบัติงานไมตรง
ตามความรูความสามารถ 

4. อุปกรณเครื่องมือ 
(คอมพิวเตอร) ยังไมทันสมัย
ตอการใชงาน 

5. ขาดสถานท่ีในการจัดอบรมมี
ไมเพียงพอ 

6. ไมมีระบบฐานขอมูลดาน HR 
ท่ีเปนสากล 

 

1. เกณฑการประเมินของ TRIS ท่ีมี
เกณฑความเขมขนในการประเมิน 
2. ไมสามารถกําหนดแนวทางการ
บริหารงานบุคคลไดอยางคลอบคลุมใน
ทุกมิติอยางอิสระ 
3. บางหนวยงานมีการมอบหมายงาน
ไมตรงตามตําแหนงงาน 
4. การบริหารจัดการพนักงาน 
Outsource ของหนวยงานบาง
หนวยงานยังไมสอดคลองกับระเบียบ
ขอบังคับ หรือนโยบายของ อ.ส.ค. 
 

 

-พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน HR 

-พัฒนาสิ่งอํานวยสะดวกดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหทันสมัย 
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   3.3.3 สังเคราะหกลยุทธในการขับเคลื่อนพันธกิจดานทรัพยากรบุคคล (HR Mission) และวิสัยทัศนดานทรัพยากร
บุคคล (HR Vision) มารวมกลยุทธจากการวิเคราะห TOW Matrix    มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 

กลยุทธดานทรัพยากรบุคคล 
จาก วิสัยทัศน และพันธกิจ 

ดาน HR 

กลยุทธดานทรัพยากรบุคคลจากการวิเคราะห 
TOW Matrix 

สังเคราะหเพ่ือกําหนด 
ประเด็นยุทธศาสตร HR 

1. พัฒนาระบบการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล                               
ใหเปนสากล และมีประสิทธิภาพ 
2.พัฒนาและเสริมสรางการบริหาร
จัดการของผูบริหาร 
3.และวัฒนธรรมการทํางานใหเปน
องคกรขีดสมรรถนะสูง 
4.พัฒนาการบริหารและการ
ปฏิบัติงานดวยธรรมาภิบาล 
5.เสริมสรางและยกระดับความ

ผูกพัน 

6.เสริมสรางคุณภาพชีวิตใน            

การทํางาน                                            

7.พัฒนาและยกระดับสมรรถนะ

ของบุคลากรเพ่ือมุงสูงองคกรขีด

สมรรถนะสูง                                    

8. พัฒนาสูระบบสารสนเทศ

ทรัพยากรบุคคล 4.0 

 
 

กลยุทธดาน SO 
- ขับเคลื่อน HR เชิงรุกตอบสนองนโยบายและ
ยุทธศาสตร 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ HR ท่ีทันสมัย (HRIS) 
กลยุทธดาน ST 
-ทําระบบHR ใหมีมาตรฐานตามแนวทางการประเมิน 
TRIS  
-จัดอัตรากําลังใหเหมาะสมไดทันเวลาและตามคางาน 
-การปรับทัศนคติและความรวมมือในการทํางานของ 
GEN ตางๆ 
-การจัดทําระบบการบริหารงานบุคคลท่ีเปนมาตรฐาน มี
คุณธรรมและโปรงใส 
กลยุทธดาน WO 
-พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล มุงสูไทยแลนด 4.0 
-พัฒนาบุคลากรดาน HR ใหเปน “HP Professional” 
-สิ่งอํานวยความสะดวกจัดหาและพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพ่ือขับเคลื่อนงานทรัพยากรมนุษยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
กลยุทธดาน WT 
-พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน HR 
-พัฒนาสิ่งอํานวยสะดวกดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยให
ทันสมัย 

 1.พัฒนาระบบการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมี

มาตรฐาน 

2.พัฒนาและเสริมสรางการ

บริหารจัดการและวัฒนธรรมการ

ทํางานใหเปนองคกรขีดสมรรถนะ

สูงดวยหลักธรรมาภิบาล 

3.เสริมสรางและยกระดับความ

ผูกพันและคุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน 

4. พัฒนาและยกระดับสมรรถนะ

ของบุคลากรเพ่ือมุงสูงองคกรขีด

สมรรถนะสูง  
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                                                       4. จัดทํา HR Scorecard 
 
      
             ฝายทรัพยากรบุคคลดําเนินการวิเคราะหเพ่ือจัดทํา HR Scorecard  เพ่ือถายทอดประเด็นยุทธศาสตรไปสู 
การปฏิบัติ (Transfer Strategic to Action) โดยนําประเด็นยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคล (HR Strategy)             
มากําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และมาจัดทําแผนท่ียุทธศาสตรทรัพยากรบุคคล (HR Strategic Map)              
ป 2560-2564   (ทบทวนป 2561) และจัดทํา HR Scorecard ท่ีประกอบดวย 
 

• เปาเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective) 

• ตัวชี้วัดผลงานหลัก(KPI) และ เปาหมาย(Target)    

• กลยุทธ (Tactic)   

• โครงการ (Project) 
 
           โดยนําประเด็นความตองการดาน HR  จาการสังเคราะห จากประเด็น  
 

• แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ประจําป  2560-2564  (สําหรับป พ.ศ. 2561)    

• ยุทธศาสตร  อ.ส.ค. ระยะ 20 ป  (2560-2579) 

• ผลการประเมินการบริหารงานบุคคลของ อ.ส.ค. โดย TRIS ประจําป 2559  

• ขอกําหนด ดาน  HR ในเกณฑ SEPA  

• ผลการประเมินความพึงพอใจตอระบบงาน HR อ.ส.ค.  
 
       ท่ีไดรวบรวมไวแลวในข้ันตอนท่ี 1 มารวมในการจัดทํา HR Scorecard ดวย  ท้ังนี้ก็เพ่ือใหกลยุทธและโครงการ     
มีความครบถวนสมบูรณ ท่ีจะตอบสนองความตองการเชิงนโยบายไดอยางครบถวน 
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        ในการจัดทําแผนแมบททรัพยากรบุคคลฉบับนี้ ฝายทรัพยากรบุคคล ไดกําหนดนิยามศัพทในแผนแมบท ดังนี้ 
 
บุคลากร   
  
      หมายถึง   พนักงานของ อ.ส.ค. ท้ังระดับปฏิบัติการ  ระดับตําแหนง  1-6   และ ผูบริหาร  หรือเทียบเทา  
ระดับตําแหนง  6- 10 
   
ผูบริหาร  
 
      หมายถึง   บุคลากร  ระดับตําแหนง  6- 10 
   
สายงานหลัก   
 
      หมายถึง  สายงานท่ีเปนงานดานธุรกิจหลักของ อ.ส.ค.  ไดแก 

1)  สายงานดานสงเสริมกิจการโคนม 
2)  สายงานดานอุตสาหกรรม 
3)  สายงานดานการตลาดและการขาย 

 
ผูปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคล 
   
       หมายถึง  บุคลากร ระดับตําแหนง 4-7 ท่ีปฏิบัติงาน ในแผนกทรัพยากรบุคคล  แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และแผนกวินัยและสวัสดิการ 
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แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ป  2560- 2564  (ทบทวนป 2561) 
 

                          วิสัยทศัน Vision 
 

 นม                                           “นมแหงชาติภายในป 2564 ดวยการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีทันสมัย มีความโปรงใสพรอมกาวไกลสูยุค 4.0 ” 

                       พันธกิจ  Mission 
 
                                   1. พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลใหมีความทันสมัยและมีมาตรฐาน 
                                   2. พัฒนาบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะสูงพรอมเขาสูยุค 4.0   
                                   3. ยกระดับความผูกพันและเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขในการทํางานของบุคลากร 
                                   4. เสริมสรางวัฒนธรรมและคุณธรรมในการทํางานของบุคลากร 
 

                      ประเด็นยุทธศาสตร  Strategic Issue 
 
                                  1. พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีมาตรฐาน 
                                  2. พัฒนาและเสริมสรางการบริหารจัดการและวัฒนธรรมการทํางานใหเปนองคกรขีดสมรรถนะสูงดวยหลักธรรมาภิบาล 
                                  3. เสริมสรางและยกระดับความผูกพันและคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
                                  4. พัฒนาและยกระดับสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือมุงสูงองคกรขีดสมรรถนะสูง  
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    ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1       :  พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีมาตรฐาน 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 (Strategic Goals) 

 

ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย (Target)  

กลยุทธ 

 

โครงการ  

2560 

 

2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

1.1 ระบบการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

สอดคลองตามเกณฑการ

ประเมินรัฐวิสาหกิจ 

 

 

 

คะแนนผลการประเมิน

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล 

 

(ป 2559 ไดคะแนน 3.0183) 

 

 

3.1 

 

3.2 3.3 3.4 3.5 

 

 

 

 

 

1.จัดทําและพัฒนาระบบงาน

ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองตาม

เกณฑการประเมินรัฐวิสาหกิจ 

1.โครงการทบทวนโครงสรางและอัตรากําลัง                                
2.โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน                                                                 
3.โครงการจัดทําเสนทางความกาวหนาและแผนสืบ
ทอดตําแหนง (Career path & Succession Plan)                                                                      
4.โครงการจัดทําเสนทางการฝกอบรม  
(Training Roadmap)                                                                                    
5.โครงการประเมินคางาน (Job Evaluation)                                
6. โครงการกํากับติดตามการดําเนินงานดาน
ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองตามเกณฑ            
การประเมินรัฐวิสาหกิจ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1       :  พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีมาตรฐาน (ตอ) 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 (Strategic Goals) 

 

ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย (Target)  

กลยุทธ 

 

โครงการ 
 

2560 

 

2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

1.2 ระบบงานสารสนเทศดาน
ทรัพยากรบุคคลมีความ
ทันสมัยและใชประโยชนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละของความพึงพอใจ

ของผูใชบริการดานระบบ

ขอมูลดานทรัพยากรบุคคล 

(เปนตัวช้ีวัดท่ีตองสราง

เครื่องมือวัดใหมใน ป 2561 

เมือวัดในป 2561 แลวจะมี

การทบทวนคาเปาหมายในป 

2562 อีกครั้ง) 

-   60  75  80 

 

 

85 2.พัฒนาระบบงาน

สารสนเทศดานทรัพยากร

บุคคลใหมีความทันสมัย 

1.โครงการปรับปรุงขอมูลดานทรัพยากรบุคคล

ใหมีประสิทธิภาพดานทรัพยากรบุคคล                                               

2.โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศดาน

ทรัพยากรบุคคลใหมีความทันสมัย และมี

ประสิทธิภาพ 
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   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาและเสรมิสรางการบริหารจัดการและวัฒนธรรมการทํางานใหเปนองคกรขีดสมรรถนะสูงดวยหลักธรรมาภิบาล 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 (Strategic Goals) 

 

ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย (Target)  

กลยุทธ 

 

โครงการ  

2560 

 

2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

2.1 บริหารจัดการองคกรให

มีขีดสมรรถนะสูงดวยหลัก    

ธรรมาภิบาล 

 

รอยละของคะแนนการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐอยูใน

ระดับสูงมาก                   

  80 83 86 89 92 

 

 

3.พัฒนาธรรมาภิบาลดาน

การบริหารจัดการองคกร 

1.โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ                        

2.โครงการรวมพลังคน อ.ส.ค.ตอตานคอรรัปชั่น 

เพ่ือสรางจุดเปลี่ยน อ.ส.ค.ท่ียั่งยืน                         

3.โครงการเสริมสรางความรูและเพ่ิม

ประสิทธิภาพ การทําและการบริหารสัญญาตาม

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ  
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 (Strategic Goals) 

 

ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย (Target)  

กลยุทธ 

 

โครงการ  

2560 

 

2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

2.2 บุคลากรมีวัฒนธรรม

การทํางานท่ีเอ้ือตอการ

ขับเคลื่อนไปสูองคกร

สมรรถนะสูง 

รอยละของคะแนนการ

ประเมินระดับ

วัฒนธรรมองคกร  

(เปนตัวชี้วัดท่ีตองสราง

เครื่องมือวัดใหมใน    

ป 2561 เม่ือวัดใน     

ป 2561 แลวจะมีการ

ทบทวนคาเปาหมายใน

ป 2562 อีกครั้ง) 

- 60 70 80 85 4. พัฒนาและเสริมสราง

วัฒนธรรม เพ่ือการขับเคลื่อน

องคกร 

1. โครงการพัฒนาวัฒนธรรมสูความเปนเลิศ 

(Excellence Culture) 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3 :  เสริมสรางและยกระดับความผูกพันและคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 (Strategic Goals) 

 

ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย (Target)  

กลยุทธ 

 

โครงการ  

2560 

 

2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

3.1 บุคลากรมีความผูกพัน

องคกร (Employee 

Engagement) 

รอยละคะแนนประเมิน

ความผูกพันองคกร          

         

60 65 70 75 80 5.พัฒนาและเสริมสรางความ

ผูกพันธองคกร 

1.โครงการเสริมสรางความผูกพันองคกร
ของพนักงาน อ.ส.ค. 
 
 

3.2 บุคลากรมีความสุขใน

การทํางาน (Happy 

Workplace) 

รอยละคะแนนประเมิน

ความสุขโดยรวมของ

บุคลากร 

  70   72  74 76 78 6.เสริมสรางและยกระดับความสุข

ในการทํางาน 

1.โครงการสงเสริมสื่อสารแรงงานสัมพันธ 
2.โครงการเสริมสรางและยกระดับ
ความสุขและคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

3.3 บุคลากรมีความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน 

จํานวนของการเกิดอุบัติเหตุ

ในการทํางานไมเกินครั้ง  

ตอป 

  2    2   2   1  1 7.เสริมสรางใหบุคลการมีความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีด ี

1.โครงการบริหารจัดการความปลอดภัย            
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานเชิงรุก 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4       :  พัฒนาและยกระดับสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือมุงสูงองคกรขีดสมรรถนะสูง 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 (Strategic Goals) 

 

ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย (Target)  

กลยุทธ 

 

โครงการ  

2560 

 

2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

4.1 บุคลากรเปนผูท่ีมีขีด

สมรรถนะสูง 

รอยละของบุคลากรท่ีผาน

การประเมินสมรรถนะ

(Competency) ตาม

ตําแหนงงาน 

 

48 55 60 65 70 8.พัฒนาบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะสูง 1. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของ

บุคลากร (Core Competency 

Development)                                                                      

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะสายงานหลัก  

(Functional Competency 

Development)                

3.โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

ดวยแผนพัฒนารายบุคคล  

(Individual Development Plan)                                                    

4.โครงการพัฒนาผูมีสมรรถนะสูง 
 (Talent Development ) 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 (Strategic Goals) 

 

ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย (Target)  

                       กลยุทธ 

 

แนวทางการดําเนินการ  

2560 

 

2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

4.2 ผูบริหารมีความเปนเลิศ

ทางการบริหารจัดการ 

 

 

- รอยละของคะแนนการ

ประเมินความสามารถ

ทางการบริหารของ

ผูบริหาร 

(เปนตัวชี้วัดท่ีตองสราง

เครื่องมือวัดใหมใน ป 

2561 เมือวัดในป 2561 

แลวจะมีการทบทวนคา

เปาหมายในป 2562 อีก

ครั้ง) 

 

  - 60   65   70  75 9.พัฒนาผูบริหารใหเปนเลิศดานการ

บริหารจัดการ 

1. โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ทางการบริหาร  
(Managerial  Competency 
Development)                
2.โครงการพัฒนาผูสืบทอดตําแหนง
ทางการบริหาร (Successors 
Development)                                                                                                                                
3.โครงการพัฒนานักบริหารเชี่ยวชาญคน  
(Non HR Management 
Development)   
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 (Strategic Goals) 

 

ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย (Target)  

กลยุทธ 

 

แนวทางการดําเนินการ  

2560 

 

2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

4.3 ผูปฏิบัติงานดาน
ทรัพยากรบุคคลมีความเปน
มืออาชีพ  
(HR Professional) 
 
 
 

- รอยละของผูปฏิบัติงาน

ดานทรัพยากรบุคคลท่ีมี

ความเปนมืออาชีพ 

(เปนตัวชี้วัดท่ีตองสราง

เครื่องมือวัดใหมในป 

2561 เม่ือวัดในป 2561 

แลวจะมีการทบทวนคา

เปาหมายในป 2562 อีก

ครั้ง) 

- 70 80 90 100 10.พัฒนาผูปฏิบัติงานดานทรัพยากร

มนุษยใหมีความเปนมืออาชีพ 

1.โครงการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลมือ
อาชีพ (HR Professional 
Development) 

4.4 สงเสริมการเปนองคกร

ขีดสมรรถนะสูงดวยระบบ

การจัดการความรู 

จํานวนองคความรูท่ีไดรับ

การเผยแพรจาก

กระบวนการจัดการความรู 

55 60 70 80 90 11.จัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรขีด

สมรรถนะสูง 

 

 

 

 

1.โครงการจัดการความรู เพ่ือมุงสูองคกร
ขีดสมรรถนะสูง (KM) 
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สรุปปที่ดําเนินการ และงบประมาณของแนวทางการดําเนินการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรทรัพยากรบุคคล  ป 2560-2564 (ทบทวน ป 2561) 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  :  พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีมาตรฐาน 
 
 

 
เปาประสงค            

    เชิงยุทธศาสตร 

 
กลยุทธ 

 
โครงการ 

 

ปท่ีดําเนินการ  
งบประมาณป 
2561 (บาท) 

 
ผูรับผิดชอบ  

2560 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
1.1 ระบบการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลสอดคลองตาม
เกณฑการประเมิน
รัฐวิสาหกิจ 

1.จัดทําและพัฒนา

ระบบงานทรัพยากรบุคคล

ใหสอดคลองตามเกณฑการ

ประเมินรัฐวิสาหกิจ 

 

1.โครงการทบทวนโครงสรางและอัตรากําลัง      - แผนกทรัพยากรบุคคล 

2.โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(Performance Management) 

     - แผนกทรัพยากรบุคคล 

3.โครงการจดัทําเสนทางความกาวหนาและแผน   สืบทอด

ตําแหนง (Career path & Succession Plan) 

     - แผนกทรัพยากรบุคคล 

4.โครงการจดัทําเสนทางการฝกอบรม (Training Roadmap)      - แผนกพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

5.โครงการประเมินคางาน (Job Evaluation)      - แผนกวินัยและ
สวัสดิการ 

6. โครงการกํากับตดิตามการดาํเนินงานดานทรัพยากรบุคคล

ใหสอดคลองตามเกณฑการประเมนิรัฐวิสาหกิจ 

     - 
 
 
 

ฝายทรัพยากรบุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  :  พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีมาตรฐาน ( ตอ ) 
 

เปาประสงค 
    เชิงยุทธศาสตร 

 
กลยุทธ 

 
โครงการ 

 

ปท่ีดําเนินการ  
งบประมาณป 
2561 (บาท) 

 
ผูรับผิดชอบ  

2560 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
1.2 ระบบงาน

สารสนเทศดาน

ทรัพยากรบุคคลมี

ความทันสมัยและใช

ประโยชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 
 

1.พัฒนาระบบงานสารสนเทศ

ดานทรัพยากรบุคคลใหมีความ

ทันสมัย 

1.โครงการปรับปรุงขอมูลดานทรพัยากรบุคคลใหมี

ประสิทธิภาพดานทรัพยากรบุคคล            

                                     

     - แผนกทรัพยากรบุคคล 

2.โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศดานทรัพยากร
บุคคลใหมีความทันสมยั และมีประสิทธิภาพ 
 
 

     - แผนกทรัพยากรบุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  :  :  พัฒนาและเสริมสรางการบริหารจัดการและวัฒนธรรมการทํางานใหเปนองคกรขีดสมรรถนะสูงดวยหลักธรรมาภิบาล 

 
 

เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

 
กลยุทธ 

 
โครงการ 

 

ปท่ีดําเนินการ  
งบประมาณป 2561 

(บาท) 

 
ผูรับผิดชอบ  

2560 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
2.1 บริหารจดัการ

องคกรใหมีขีด

สมรรถนะสูงดวยหลัก      

ธรรมาภิบาล 

พัฒนาธรรมาภิบาลดานการ

บริหารจดัการองคกร 

 

1.โครงการพัฒนาคณุธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ                                    

     - แผนกวินัยและ
สวัสดิการ 

2.โครงการรวมพลังคน อ.ส.ค.ตอตานคอรรัปช่ัน เพ่ือ
สรางจุดเปลีย่น อ.ส.ค.ท่ียั่งยืน          
      

     - 
 

แผนกวินัยและ
สวัสดิการ 

3.โครงการเสรมิสรางความรูและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การทําและการบรหิารสัญญาตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดัจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

     - กองกฎหมาย 

2.2  บุคลากรมี
วัฒนธรรมการทํางาน
ท่ีเอ้ือตอการขับเคลื่อน
ไปสูองคกรสมรรถนะ
สูง 

 
 
 

พัฒนาและเสริมสราง
วัฒนธรรมเพ่ือการขับเคลื่อน
องคกร 

1.โครงการพัฒนาวัฒนธรรมสูความเปนเลิศ 

(Excellence Culture) 

 

     - แผนกพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 :  เสริมสรางและยกระดับความผูกพันและคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 

 
วัตถุประสงค 

เชิงยุทธศาสตร 

 
กลยุทธ 

 
โครงการ 

 

ปท่ีดําเนินการ  
งบประมาณป 
2561 (บาท) 

 
ผูรับผิดชอบ  

2560 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
3.1 บุคลากรมีความผูกพันตอ

องคกร (Employee 

Engagement) 

พัฒนาและเสริมสรางความ

ผูกพันธองคกร 

1.โครงการเสรมิสรางความผูกพันองคกรของ

พนักงาน อ.ส.ค. 

     - แผนกวินัยและ
สวัสดิการ 

3.2 บุคลากรมีความสุขในการ

ทํางาน (Happy Workplace) 

เสรมิสรางและยกระดับความสูข

ในการทํางาน 

 

1.โครงการสงเสริมสื่อสารแรงงานสัมพันธ 

 

     - แผนกวินัยและ
สวัสดิการ 

2.โครงการเสรมิสรางและยกระดบัความสุข

และคณุภาพชีวิตในการทํางาน 

     - แผนกวินัยและ
สวัสดิการ 

3.3 บุคลากรมีความปลอดภัย 
 อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน                       

เสรมิสรางใหบุคลการมีความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีด ี

1.โครงการบริหารจดัการความปลอดภัย                  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ          
ทํางานเชิงรุก 

     - แผนกวินัยและ
สวัสดิการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4       :  พัฒนาและยกระดับสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือมุงสูงองคกรขีดสมรรถนะสูง 

 

 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

 
กลยุทธ 

 

 
แนวทางการดําเนินการ 

 

ปท่ีดําเนินการ  
งบประมาณป 
2561 (บาท) 

 
ผูรับผิดชอบ  

2560 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
4.1 บุคลากรเปนผูท่ีมีขีด
สมรรถนะสูง 

พัฒนาบุคลากรใหมีขีด
สมรรถนะสูง 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร                   

(Core Competency Development)                                                                      

     - แผนกพัฒนา 
ทรัพยากร

บุคคล 
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะสายงานหลัก  (Functional 

Competency Development)                

     - แผนกพัฒนา 
ทรัพยากร

บุคคล 
3.โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดวยแผนพัฒนา

รายบุคคล (IDP)                                                    

     - แผนกพัฒนา 
ทรัพยากร

บุคคล 
4.โครงการพัฒนาผูมีสมรรถนะสูง (Talent 

Development ) 

     - แผนกพัฒนา 
ทรัพยากร

บุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4       :  พัฒนาและยกระดับสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือมุงสูงองคกรขีดสมรรถนะสูง ( ตอ ) 

 

 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

 
กลยุทธ 

 

 
แนวทางการดําเนินการ 

 

ปท่ีดําเนินการ  
งบประมาณป 
2561 (บาท) 

 
ผูรับผิดชอบ  

2560 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
4.2 ผูบริหารมีความเปนเลิศ

ทางการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาผูบริหารใหเปนเลิศดาน
การบริหารจัดการ 

                                                                    
 

1. โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางการ
บริหาร  (Managerial  Competency 
Development)                
                                                                                                                       

     - แผนกพัฒนา 
ทรัพยากร

บุคคล 

2.โครงการพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร 
(Successors Development)        
 
 

     - 
 

แผนกพัฒนา 
ทรัพยากร

บุคคล 

3.โครงการพัฒนานักบริหารเชี่ยวชาญคน         
(Non HR Management Development) 
 
 

     - แผนกพัฒนา 
ทรัพยากร

บุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4       :  พัฒนาและยกระดับสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือมุงสูงองคกรขีดสมรรถนะสูง ( ตอ ) 

 

 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

 
กลยุทธ 

 

 
โครงการ 

 

ปท่ีดําเนินการ  
งบประมาณป 
2561 (บาท) 

 
ผูรับผิดชอบ  

2560 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 

4.3  ผูปฏิบัติงานดาน

ทรัพยากรบุคคลมีความ  เปน

มืออาชีพ (HR Professional) 

พัฒนาผูปฏิบัติงานดาน

ทรัพยากรมนุษยใหมีความ

เปนมืออาชีพ 

1.โครงการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ  
(HR Professional Development) 

     - แผนกพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

4.4   สงเสริมการเปนองคกร

ขีดสมรรถนะสูงดวยระบบ  

การจัดการความรู 

จัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกร

ขีดสมรรถนะสูง 

 

1. โครงการจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรขีด
สมรรถนะสูง (KM) 

     - แผนกพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 

 

 
- 

 
ฝายทรัพยากรบุคคล 
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แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล 
ประจําปงบประมาณ  2561 
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แผนปฏิบัติการ  HR 
ประจําปงบประมาณ  2561 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 

:  พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ใหมีมาตรฐาน 

 
 



1. โครงการ  :  ทบทวนโครงสรางและอัตรากําลัง

ยุทธศาสตร :  พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีมาตรฐาน

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสอดคลองตามเกณฑการประเมินรัฐวิสาหกิจ

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : แผนกทรัพยากรบุคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝายทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) : ปงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัด : มีผลการศึกษาทบทวนโครงสรางและอัตรากําลังแลวเสร็จพรอมนําเสนออนุมัติ เปาหมาย : ภายในเดือนสิงหาคม 2561

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

  - กําหนดปจจัยและเครื่องมือในการทบทวนโครงสรางองคกร

  - สํารวจและวิเคราะหขอมูลเชิงนโยบายและเชิงอนาคต

  ทิศทางแนวโนมของกิจการโคนม และอุตสาหกรรมนม 

 และขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห

  - สํารวจสภาพปจจุบันในดานโครงสรางองคกรของ อ.ส.ค.

  - ประเมินประสิทธิภาพของโครงสรางองคกรในปจจุบัน

    เมื่อเทียบกับขอมูลในเชิงนโยบายและเชิงอนาคต

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 
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โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2561

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

ผลที่คาดวาจะไดรับ :  อ.ส.ค.มีโครงสรางองคกรที่มีประสิทธิภาพและอัตรากําลังที่เหมาะสม

ศึกษางาน (Work Study) แกหนวยงานตางๆ 

  -สรุปอัตรากําลังของ อ.ส.ค.ที่เหมาะสมนําเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  เชนแผนยุทธศาสตรชาติ แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค.  

  - สรุปรูปแบบโครงสราง อ.ส.ค. ที่เหมาะสม เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ

3.ดําเนินการทบทวนอัตรากําลัง 

  - ดําเนินการใหความรูในการคํานวนอัตรากําลังโดยใชวิธีการ

  -รวบรวมและตรวจสอบขอมูลการคํานวนอัตรากําลังจากหนวยงานตางๆ

2.ดําเนินการทบทวนโครงสรางองคกร

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
หมายเหตุ

1.การวางแผนการดําเนินงานทบทวนโครงสรางและอัตรากําลัง

  - กําหนดรูปแบบแนวทางการทบทวนโครงสรางและอัตรากําลัง

  - จัดทําแผนงานการทบทวนโครงสรางและอัตรากําลัง



ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีมาตรฐาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ :   องคกรมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน

ตัวชี้วัด : รอยละผูบริหารระดับ 6 ขึ้นไปที่มีความรูความเขาใจระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปาหมาย : รอยละ 80

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

  หลักฐานอางอิงผลงานของหนวยงานตางๆ และและจัดทําสรุปผลการประเมินผลงานประจําป

5. ฝายทรัพยากรบุคคลนําเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปตอผูอํานวยการ

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 
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4. แผนกทรัพยากรบุคคล/ผูที่รับมอบหมายจากผูอํานวยการฯ ตรวจเอกสารหรือ

   เพื่อพิจารณาดําเนินการขั้นตอไป

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) : ปงบประมาณ 2561

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2561

2. โครงการ  : พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : ระบบทรัพยากรบุคคลสอดคลองตามเกณฑการประเมินรัฐวิสาหกิจ

   ประเมินผลตามแบบฟอรม พรอมทั้งจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอางอิงผลงาน

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  แผนกทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝายทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ

    โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อทําความเขาใจ

1. ทบทวนคูมือการลงขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. สือสารแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปใหทุกหนวยงาน

   และขออนุมัติคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป

    ในแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปไดอยางถูกตอง

3. หัวหนาทุกหนวยงานดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป โดยใชแบบ

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4



3. โครงการ  :  การจัดทําเสนทางความกาวหนาและแผนสืบทอดตําแหนง (Career Path & Succession Plan)

ยุทธศาสตร :  พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีมาตรฐาน

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสอดคลองตามเกณฑการประเมินรัฐวิสาหกิจ

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) :

ตัวชี้วัด : รอยละของบุคลากรมีความรูความเขาใจตอรูปแบบ Career Path & Succession Plan

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

    รูปแบบของ Career Path & Succession Plan

  ใหเหมาะสมและสอดคลองกับความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย

 - ประชุมคณะกรรมการ Career Path & Succession Plan เพื่อพิจารณาทบทวน

 การปรับรูปแบบของ Career Path & Succession Plan

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 
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หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : แผนกทรัพยากรบุคคล  กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝายทรัพยากรบุคคล

    กลุมที่ 1 ผูบริหารระดับตั้งแตหัวหนาแผนกขึ้นไป   จํานวน  2 ครั้ง

ผลที่คาดวาจะไดรับ : อ.ส.ค.มีรูปแบบของ Career Path & Succession Plan ที่มีมาตรฐาน

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

เปาหมาย : รอยละ 70

ปงบประมาณ 2561

  นําเสนอรุปแบบของ Career Path & Succession Plan เพื่อพิจารณาอนุมัติ

    กลุมที่ 2 พนักงานระดับปฏิบัติการ ระดับ 1-5    จํานวน  6  ครั้ง

2.  วิเคราะขอมูลและสรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นจากการประชุม

  - วิเคราะหขอมูลจาการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย เพื่อนําไปใชในการทบทวน

3.  ปรับทบทวนรูปแบบของ Career Path & Succession Plan

 - ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับทบทวนรูปแบบของCareer Path & Succession Plan

 4.  นําเสนอเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ไตรมาสที่ 4
หมายเหตุ

1.  การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียกับ Career Path & Succession Plan

 - จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นในรูปแบบของ Career Path & Succession Plan

  ที่ไดมีการออกแบบไวแลวในป 2560  โดยมีการกําหนดจํานวนกลุมดังนี้

ไตรมาสที่ 3



4. โครงการ  :  การจัดทําเสนทางการฝกอบรม (Training Road Map)

ยุทธศาสตร :  พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีมาตรฐาน

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสอดคลองตามเกณฑการประเมินรัฐวิสาหกิจ

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝายทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) : ปงบประมาณ 2561

เปาหมาย : แลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   จัดทําเสนทางการฝกอบรมรายกลุมงาน

 4.  สื่อสารเพื่อใหความรูความเขาใจแกบุคลากร

  จัดประชุม Vedio Conference เพื่อใหความรูความเขาใจ

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 
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ไตรมาสที่ 2

3.  นําเสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบเสนทางการฝกอบรม

  เสนอเสนทางการฝกอบรมพิจารณาใหความเห็นชอบ

   กลุมที่ 1 ผูบริหารตั้งแตระดับ 6 ขึ้นไป จํานวน 2 ครั้ง 

   2) สรุปผลการวิเคราะหกลุมงาน 

   1) วิเคราะหตําแหนงเพื่อกําหนดกลุมงาน

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4ไตรมาสที่ 1
หมายเหตุ

1.  การกําหนดกลุมงาน (Job Groups)

   กลุมที่ 2 พนักงานระดับ 1-5  จํานวน  4 ครั้ง

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2561

2.  การจัดทําเสนทางการฝกอบรม (Training  Road Map)

ผลที่คาดวาจะไดรับ :  อ.ส.ค. มีเสนทางทางฝกอบรมเปนกรอบในการพัฒนาบุคลากร ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด : มีคูมือเสนทางการฝกอบรม (Training Road Map) แลวเสร็จภายในกําหนด



5. โครงการ  :  การประเมินคางาน (Job Evaluation)

ยุทธศาสตร :  พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีมาตรฐาน

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการประเมินรัฐวิสาหกิจ

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : แผนกวินัยและสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝายทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) :

ตัวชี้วัด :  รอยละของจํานวนตําแหนงที่มีการประเมินคาแลวเสร็จ เปาหมาย : รอยละ 100

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จําแนกสายงานและตําแหนงในการประเมินคางาน

กําหนดเกณฑในการใหคะแนนคางานในแตละสายงานและตําแหนง

ดําเนินการพิจารณาใหคะแนนแตละตําแหนงและสายงานตางๆ

สรุปผลการประเมินคางานของตําแหนงและสายงานตางๆ

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 
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  นําเสนอสรุปผลการประมินคางานให ผอ.อ.ส.ค. พิจารณาอนุมัติ

4. นําผลการประเมินคางานไปใชประโยชนในงานดานทรัพยากรบุคคล 

 - ดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานประเมินคางานจากตัวแทนสายงานตางๆ

ผลที่คาดวาจะไดรับ : อ.ส.ค.มีคางานของทุกตําแหนงสามารถนําไปใชในการบริหาร และพัฒนาบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ

ไตรมาสที่ 4
หมายเหตุ

1. การจัดตั้งคณะทํางานประเมินคางาน

ไตรมาสที่ 3

ปงบประมาณ 2561

จัดประชุมใหความรูในรูปแบบและวิธีการประเมินคางานของ อ .ส.ค.

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

นําผลการประเมินคางานไปใชประโยชนในงานดานทรัพยากรบุคคล 

2. ดําเนินการประเมินคางาน

กําหนดปจจัยในการประเมินคางานของ อ.ส.ค.

3. นําเสนอเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ



6. โครงการ  :  โครงการกํากับงานทรัพยากรบุคคลตามเกณฑการประเมินรัฐวิสาหกิจ

ยุทธศาสตร :  พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีมาตรฐาน

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสอดคลองตามเกณฑประเมินรัฐวิสาหกิจ

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  แผนกทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝายทรัพยากรบุคคล

ผลที่คาดวาจะไดรับ : การดําเนินงานทรัพยากรบุคคลเปนไปตามเกณฑการประเมินรัฐวิสาหกิจ ระยะเวลาดําเนินการ : ปงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัด : คะแนนผลการประเมินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

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

1. จัดทําแบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามเกณฑการประเมินรัฐวิสาหกิจ

2. ติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามเกณฑการประเมินรัฐวิสาหกิจ

3. รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามเกณฑการประเมินรัฐวิสาหกิจ

4. สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามเกณฑการประเมินรัฐวิสาหกิจ

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 
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กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 หมายเหตุไตรมาสที่ 3
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ไตรมาสที่ 4ไตรมาสที่ 2

เปาหมาย : ไดคะแนน 3.2



ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีมาตรฐาน

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร :  ระบบขอมูลดานการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  แผนกทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝายทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) : ปงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัด : ขอมูลดานบุคลากร (ประวัต/ิวันลา/เงินเดือน/สวัสดิการ/อบรม) แลวเสร็จ เปาหมาย : ภายในเดือนมิถุนายน 2561

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

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 
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7. โครงการ  :   ปรับปรุงระบบขอมูลดานทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดวาจะไดรับ :  อ.ส.ค.ใชระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลอยางเต็มประสิทธิภาพ

ไตรมาสที่ 4

1. ลงขอมูลพื้นฐานดานทรัพยากรบุคคล ใหเปนปจจุบัน  และครบถวน

2. ดําเนินการตรวจสอบขอมูลดานทรัพยากรบุคคล 

3. ปรับปรุงแกไขระบบขอมูลดานทรัพยากรบุคคลใหถูกตอง  ครบถวน 

ไตรมาสที่ 1

5. นําเสนอผูอํานวยการเห็นชอบ  ประกาศใช 

ไตรมาสที่ 3กิจกรรมหลัก ไตรมาสที่ 2

4. จัดทําคูมือการใชงานระบบขอมูลดานทรัพยากรบุคคล



แผนปฏิบัติการ  HR 
ประจําปงบประมาณ  2561 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 

:  พัฒนาและเสริมสรางการบริหารจัดการและ
วัฒนธรรมการทํางานใหเปนองคกรขีดสมรรถนะสูง

ดวยหลักธรรมาภิบาล 
 



ยุทธศาสตร : พัฒนาและเสริมสรางการบริหารจัดการและวัฒนธรรมการทํางานเพื่อใหเปนองคกรขีดสมรรถนะสูงดวยหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : บริหารจัดการองคกรใหมีสมรรถนะสูงดวยหลักธรรมาภิบาล

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) 

ตัวชี้วัด : รอยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐอยูใน ระดับสูงมาก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. วิเคราะหผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2560

2. จัดทําแผนปฏิบัติการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ อ.ส.ค. 

ประจําป 2561

3. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ อ.ส.ค.

4. ประเมินผลการประเมินตามแผนปฏิบัติการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของ อ.ส.ค.

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 

Page 60

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2561

8. โครงการ  : พัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :    แผนกวินัยและสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝายทรัพยากรบุคคล

ไตรมาสที่ 4
หมายเหตุ

ผลที่คาดวาจะไดรับ :  ยกระดับคะแนนคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ อ.ส.ค.

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ปงบประมาณ 2561

เปาหมาย : รอยละ 83



ยุทธศาสตร : พัฒนาและเสริมสรางการบริหารจัดการและวัฒนธรรมการทํางานเพื่อใหเปนองคกรขีดสมรรถนะสูงดวยหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : บริหารจัดการองคกรใหมีสมรรถนะสูงดวยหลักธรรมาภิบาล

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) : ปงบประมาณ 2561

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

1. เสนอผูอํานวยการเพื่อขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

2. จัดกิจกรรมรวมพลังคน อ.ส.ค. ตอตานคอรรัปชั่น เพื่อสรางจุดเปลี่ยน อ.ส.ค. ที่ยั่งยืน

    2.1 ประธานกรรมการ อ.ส.ค.  มอบนโยบายการตอตานการทุจริต

    2.2 ผูอํานวยการ นําผูบริหารและพนักงาน อ.ส.ค. รวมประกาศเจตจํานงสุจริตการบริหารงาน 

    2.3 พิธีลงนามขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความรวมมือปองกันและตอตานการทุจริตระหวาง

คณะกรรมการ อ.ส.ค. และผูบริหาร อ.ส.ค. ระดับ 8 ขึ้นไป

   2.4 อบรมใหความรู เรื่อง “การสรางภูมิคุมกันเพื่อตอตานการทุจริต ประพฤติมิชอบในวงราชการและ

รัฐวิสาหกิจ”

3. ประเมินผลการดําเนินโครงการ 

4. สรุปผลการดําเนินโครงการเสนอตอผูที่เกี่ยวของ

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 
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หมายเหตุ

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2561

9. โครงการ  : รวมพลังคน อ.ส.ค. ตอตานคอรรัปชั่น เพื่อสรางจุดเปลี่ยน อ.ส.ค. ที่ยั่งยืน

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :     แผนกวินัยและสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝายทรัพยากรบุคคล

ผลที่คาดวาจะไดรับ :  เพื่อเสริมสรางใหพนักงาน อ.ส.ค. มีจิตสํานึก คานิยม วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตยสุจริต มุงมั่นทํางานอยางมี

ไตรมาสที่ 1

ตัวชี้วัด : รอยละของความรูเรื่องการสรางภูมิคุมกันเพื่อตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการและรัฐวิสาหกิจ เปาหมาย : รอยละ 80

ไตรมาสที่ 4
กิจกรรมหลัก

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3



ยุทธศาสตร : พัฒนาและเสริมสรางการบริหารจัดการและวัฒนธรรมการทํางานเพื่อใหเปนองคกรขีดสมรรถนะสูงดวยหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : บริหารจัดการองคกรใหมีสมรรถนะสูงดวยหลักธรรมาภิบาล

และจัดทําสัญญามใหมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : รอยละของสัญญาที่ถูกตอง ไมตองสงคืนแกไข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

  -ขอควรปฏิบัติในการจัดทําสัญญาใหถูกตอง

จัดจางและการบริหารพัสดุ  แกพนักงานและผูเกี่ยวของกับการจัดทําสัญญาของทุกฝาย /ทุกสํานักงาน

6.อบรมพนักงานสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน และสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนลาง

ฝายตรวจสอบและประเมินระบบงาน

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 
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10. โครงการ  :  เสริมสรางความรูและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําและบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :     กองกฎหมาย  ฝายทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ

1.ดําเนินการประสานงานเพื่อรวบรวมขอมูลการจัดทําสัญญาและบริหารสัญญา ประกอบดวย 

  -ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.2560

  -ขอบังคับ อ.ส.ค.วาดวยการพัสดุ (ฉบับแกไขใหมตาม พรบ .ใหม)

  -คําสั่งมอบอํานาจ

ไตรมาสที่ 3

9.เสนอขอคิดเห็นและวิธีการแกไขปญหาตอผูอํานวยการและหนวยงานที่เกี่ยวของ

  -ตัวอยางสัญญาที่ถูกตอง และสัญญาที่ตองสงคืนแกไข

2.ตรวจสอบและจัดทําเอกสารในการอบรม

3.เสนอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการจัดอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องการทําสัญญา

ใหมีประสิทธิภาพ และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ

ฝายบัญชีและการเงิน , ฝายนโยบายและแผน , ฝายทรัพยากรบุคคล ,สํานักงานเลขานุการฯ

8.วิเคราะหปญหาที่ไดจากการอบรม

ไตรมาสที่ 4

ผลที่คาดวาจะไดรับ :   ผูปฏิบัติงานมีความรู ความเขาใจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.2560

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

4.อบรมพนักงานสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต

5.อบรมพนักงานสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) : ปงบประมาณ 2561

7.อบรมพนักงานสํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง , ฝายพัสดุและบริการ ,ฝายการตลาดและการขาย

ฝายสงเสริมการเลี้ยงโคนม , ฝายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ,ฝายอํานวยการ ,ฝายทองเที่ยวฯ

กิจกรรมหลัก

เปาหมาย : รอยละ 40



ยุทธศาสตร :  พัฒนาและเสริมสรางการบริหารจัดการและวัฒนธรรมการทํางานใหเปนองคกรขีดสมรรถนะสูงดวยหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : บุคลากรมีวัฒนธรรมการทํางานที่เอื้อตอการขับเคลื่อนไปสูองคกรสมรรถนะสูง

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล  กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝายทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) :

ตัวชี้วัด : รอยละของคะแนนการประเมินระดับวัฒนธรรมองคกร เปาหมาย : รอยละ 60

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 
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11. โครงการ  :  การพัฒนาวัฒนธรรมสูความเปนเลิศ (Excellence Culture)

หมายเหตุกิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

  2) สรุปผลการประเมินวัฒนธรรมองคกรเพื่อนําเสนอผูบริหารระดับสูง 

  2)  จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรในป 2561

  3) ดําเนินการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตามรูปแบบและแผนปฏิบัติการ ฯ

 3. พัฒนาวัฒนธรรมองคกรมุงสูความเปนเลิศ

  1)  พัฒนารูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร

 3)สรุปผลการประเมินวัฒนธรรมองคกรเพื่อนําเสนอผูบริหารระดับสูง 

ปงบประมาณ 2561ผลที่คาดวาจะไดรับ :  บุคลากรมีวัฒนธรรมการทํางานในระดับสูง

 และอุปสรรคในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคกรในปจจัยตางๆ

1.  จัดทําเครื่องมือการประเมินวัฒนธรรมองคกร

 2) ดําเนินการจัดประชุมสนทนากลุมเพื่อรวบรวมขอมูลปญหา

ไตรมาสที่ 4

  1) จัดประชุมสนทนากลุมผูบริหารเพื่อจัดทําพจนานุกรมวัฒนธรรมองคกร 

และตัวชวัดเชิงพฤติกรรมของวัฒนธรรมองคกรในแตละขอ

  2) จัดทําแบบประเมินวัฒนธรรมองคกรรายบุคคล และหนวยงาน

 4. ดําเนินการประเมินวัฒนธรรมองคกรหลังการพัฒนา 

  1) ดําเนินการประเมินวัฒนธรรมองคกรทั้งระดับบุคคลและระดับหนวยงาน

 2. ดําเนินการประเมินวัฒนธรรมองคกรกอนการพัฒนา

 1) ดําเนินการประเมินวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหทราบถึงสภาพปจจุบัน

ของวัฒนธรรมองคกรในปจจัยตางๆ

   และนําไปใชในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร



แผนปฏิบัติการ  HR 
ประจําปงบประมาณ  2561 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 

:   เสริมสรางและยกระดับความผูกพันและ 
คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร : เสริมสรางและยกระดับความผูกพันและคุณภาพชีวิตในการทํางาน

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : บุคลากรมีความผูกพันในองคกร (Employee Engagement)

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) : ปงบประมาณ 2561
ตัวชี้วัด : รอยละคะแนนประเมินความผูกพันองคกร เปาหมาย :  รอยละ 65

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

1. คนหาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน อ .ส.ค.

2. ดําเนินการสํารวจความผูกพันองคกรของพนักงาน อ .ส.ค.

   1) ออกแบบประเมินความผูกพันธองคของพนักงาน อ.ส.ค.

   2) แจงเวียนแบบสอบถามแบบสุมสํารวจพนักงานครอบคลุมหนวยงานตางๆ ตามโครงสรางของ 

อ.ส.ค.

3. วิเคราะห และรายงานผลการสํารวจความผูกพันธองคกรของพนักงาน อ .ส.ค.

4. จัดแผนปฏิบัติการสรางความผูกพันองคกรของพนักงาน อ .ส.ค. และเสนอตอ ผอ. พิจารณา

ใหความเห็นชอบ เพื่อนําแผนปฏิบัติการฯ ไปดําเนินงานในป 2562

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 
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12. โครงการ  : เสริมสรางความผูกพันองคกรของพนักงาน อ .ส.ค. (Employee Engagement)

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : แผนกวินัยและสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝายทรัพยากรบุคคล

ผลที่คาดวาจะไดรับ : เพื่อประเมินความผูกพันองคกรของพนักงาน อ .ส.ค.และนําผลที่ไดมาวางแผนและดําเนินการจัดการความผูกพันของพนักงานใน อ.ส.ค.

หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3



ยุทธศาสตร : เสริมสรางและยกระดับความผูกพันและคุณภาพชีวิตในการทํางาน

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : บุคลากรมีความสุขในการทํางาน (Happy Workplace)

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) :

ตัวชี้วัด : รอยละคะแนนประเมินความพึงพอใจโครงการสงเสริมสื่อสารแรงงานสัมพันธ

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

   1) ออกแบบประเมิน

   2) แจงเวียนแบบสอบถามแบบสุมสํารวจพนักงานครอบคลุมหนวยงานตางๆ ตามโครงสรางของ อ.ส.ค.

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 
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หมายเหตุ
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13. โครงการ  : สงเสริมสื่อสารแรงงานสัมพันธ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ : เพื่อเปนการยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารดานแรงงานสัมพันธ เพื่อใหคุณภาพชีวิตพนักงานดีขึ้น

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  แผนกวินัยและสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝายทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมหลัก ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

เปาหมาย : รอยละ 70

ปงบประมาณ 2561

1. คนหาปจจัยที่มีผลตอการนําไปสัญจรสัมพันธพนักงาน อ .ส.ค.ทุกฝาย/สํานักงาน

2. ดําเนินการสํารวจปจจัยที่มีผลตอการสัญจร โดยดําเนินการสรางชองทาง หาปจจัยในการสัญจร พรอมไป

3. วิเคราะห และรายงานผลการสํารวจของพนักงาน อ.ส.ค.

4. จัดทําแผนปฏิบัติการสัญจรฯ เสนอตอ ผอ . พิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อนําแผนปฏิบัติการฯ ไป

ดําเนินงาน

5. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสัญจรฯ

6. ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสัญจรฯ 

ไตรมาสที่ 4



ยุทธศาสตร : เสริมสรางและยกระดับความผูกพันและคุณภาพชีวิตในการทํางาน

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : บุคลากรมีความสุขในการทํางาน (Happy Workplace)

ผลที่คาดวาจะไดรับ :  พัฒนาความผูกพันองคกรโดยการยกระดับความสุขอยางยั่งยืนกอใหเกิดการรังสรรคทางความคิด ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) :

สงผลใหงานที่ไดรับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวชี้วัด : รอยละคะแนนประเมินความสุขโดยรวมของบุคลากร

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

   1) ออกแบบประเมินความสุขของพนักงาน อ.ส.ค.

   2) แจงเวียนแบบสอบถามแบบสุมสํารวจพนักงานครอบคลุมหนวยงานตางๆ ตามโครงสรางของ อ.ส.ค.

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 
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เปาหมาย : รอยละ 72
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14. โครงการ  : เสริมสรางและยกระดับความสุขของพนักงาน อ .ส.ค. (Happy workplace)

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : แผนกวินัยและสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝายทรัพยากรบุคคล

ปงบประมาณ 2561

1. คนหาปจจัยที่มีผลตอการยกระดับความสุขของพนักงาน อ .ส.ค.

2. ดําเนินการสํารวจความสุขของพนักงาน อ.ส.ค.

3. วิเคราะห และรายงานผลการสํารวจความสุขของพนักงาน อ.ส.ค.

4. จัดแผนปฏิบัติการสรางความสุขของพนักงาน อ .ส.ค. และเสนอตอ ผอ. พิจารณา ใหความเห็นชอบ 

เพื่อนําแผนปฏิบัติการฯ ไปดําเนินงาน

6. ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสรางความสุขของพนักงาน อ .ส.ค.

5. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสรางความสุขของพนักงาน อ .ส.ค.

หมายเหตุไตรมาสที่ 4ไตรมาสที่ 3กิจกรรมหลัก ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2



15. โครงการ  : บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเชิงรุก

ยุทธศาสตร : ยกระดับการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเชิงรุก

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมเชิงรุก

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :    แผนกวินัยและสวัสดิการ  กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝายทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) :

ตัวชี้วัด : จํานวนของการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานไมเกินครั้งตอป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 
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   2.4 สํานักงาน อ.ส.ค. สุโขทัย และเชียงใหม

ผลที่คาดวาจะไดรับ :  บุคคลกรมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี

กิจกรรมหลัก ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หมายเหตุ

1.จัดอบรม จป.หัวหนางาน

2.จัดกิจกรรมสงเสริมดานความปลอดภัยทุกภาค (Safety Day)

   2.1 สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง

เปาหมาย : ไมเกิน 2 ครั้ง

ปงบประมาณ 2561

   2.2 สํานักงาน อ.ส.ค. ขอนแกน

   2.3 สํานักงาน อ.ส.ค. ปราณบุรี

3. ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานของสํานักงานมวกเหล็ก (แสงสวาง, ฝุน)

4. ฝกอบรมซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

5. ฝกซอมรับสถานการณฉุกเฉิน สารเคมีรั่วไหล



 

 

แผนปฏิบัติการ  HR 
ประจําปงบประมาณ  2561 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 

:   พัฒนาและยกระดับสมรรถนะของบุคลากร                 
เพื่อมุงสูงองคกรขีดสมรรถนะสูง 

 
 

 



16. โครงการ  :  การพัฒนาสมรรถนะหลัก ( Core  Competency  Development)

ยุทธศาสตร :  พัฒนาและยกระดับสมรรถนะของบุคลากรเพื่อมุงสูองคกรสมรรถนะสูง

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : บุคลากรเปนผูที่มีขีดสมรรถนะสูง

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝายทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) : ปงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัด : รอยละของคะแนนการประเมินสมรรถนะหลักของพนักงานทุกคน เปาหมาย : 

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

 - กําหนดหัวขอสมรรถนะหลักที่จัดฝกอบรมใหป 2561

 - กําหนดกลุมเปาหมาย และคัดเลือกผูที่เขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลัก

4.  ประเมินผลและติดตามผลการฝกอบรมบนพื้นฐานของสมรรถนะ

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 
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ผลที่คาดวาจะไดรับ :  บุคลากรของ อ.ส.ค.มีสมรรถนะหลักสูงขึ้น

รอยละ 80

ไตรมาสที่ 4
หมายเหตุ

1.  พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมบนพื้นฐานของสมรรถนะหลัก

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

 - พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมบนพื้นฐานของสมรรถนะหลัก

  - ดําเนินการประเมินผลการฝกอบรม

  - ดําเนินการติดตามผลการฝกอบรม

  - สรุปและรายงานผลการฝกอบรมใหผูบริหารระดับสูง

2.  คัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลัก

3.  ดําเนินการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลัก

 - ดําเนินการจัดฝกอบรมกลุมเปาหมายที่ไดรับการคัดเลือก



17. โครงการ  :  การพัฒนาสมรรถนะประจําสายงาน (Functional  Competency  Development)

ยุทธศาสตร :  พัฒนาและยกระดับสมรรถนะของบุคลากรเพื่อมุงสูองคกรสมรรถนะสูง

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : บุคลากรเปนผูที่มีขีดสมรรถนะสูง

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :   แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝายทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) : ปงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัด : คะแนนการประเมินสมรรถนะกลุมสายงานสงเสริมการเลี้ยงโคนม การวิจัยและพัฒนา (R&D) การตลาดและการขาย เปาหมาย : 

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

 - กําหนดสายงานเปาหมายที่จะพัฒนาในป 2561

 - คัดเลือกผูที่เขารับการพัฒนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจําสายงาน

4.  ประเมินผลและติดตามผลการฝกอบรมบนพื้นฐานของสมรรถนะ

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 
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หมายเหตุ

  - ดําเนินการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงาน

3.  ดําเนินการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะประจําสายงาน

  - ดําเนินการติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงาน

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2561

ผลที่คาดวาจะไดรับ :  บุคลากรของ อ.ส.ค.มีสมรรถนะประจําสายงานสูงขึ้น

รอยละ 80

  - สรุปและรายงานผลการพัฒนาใหผูบริหารระดับสูง

 - พัฒนารูปแบบการฝกอบรมบนพื้นฐานของสมรรถนะประจําสายงาน

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
กิจกรรมหลัก

ไตรมาสที่ 1

2.  คัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลัก

 - ดําเนินการพัฒนากลุมเปาหมายที่ไดรับการคัดเลือก

1.  พัฒนารูปแบบการฝกอบรมบนพื้นฐานของสมรรถนะประจําสายงาน



18. โครงการ  :  การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดวยแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)

ยุทธศาสตร :   พัฒนาและยกระดับสมรรถนะของบุคลากรเพื่อมุงสูองคกรขีดสมรรถนะสูง

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : บุคลากรเปนผูมีขีดสมรรถนะสูง

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝายทรัพยากรบุคคล

ไดรับการการพัฒนาเพื่อใหผลการประเมินในป 2561 ไดตามคาคาดหวัง

ตัวชี้วัด : รอยละของบุคลากรที่มีคะแนนการประเมินสมรรถนะ ป 2561 ในหัวขอที่ทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ผาน เปาหมาย : 

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

  จัดทําคูมือของแผนพัฒนารายบุคคล( IDP Manual)

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูและจัดทําแผน IDP แกผูบังคับบัญชารวมกับพนักงาน

          รุนที่ 1  สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือ

          รุนที่ 2  สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนลาง

          รุนที่ 3  สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          รุนที่ 4  สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคใต

          รุนที่ 5  สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง

          รุนที่ 6  ฝาย อ.ส.ค. สวนกลาง สํานักงานมวกเหล็ก

          รุนที่ 7  ฝาย อ.ส.ค. สวนกลาง สํานักงานมวกเหล็ก

          รุนที่ 8  ฝาย อ.ส.ค. สวนกลาง สํานักงานกรุงเทพฯ

         5)  สรุปผลการประเมินคางานของตําแหนงและสายงานตางๆ

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 
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กิจกรรมหลัก

ผลที่คาดวาจะไดรับ :บุคลากรผูที่มีผลการประเมินสมรรถนะต่ํากวาคาคาดหวังในป 2560

รอยละ 80
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ไตรมาสที่ 4
หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) : ปงบประมาณ 2561

ไตรมาสที่ 3

1.  ทบทวนรูปแบบของแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)

  รวบรวมและสรุปปญหาของการปฏิบัติตามแผน IDP ในป 2560

  ออกแบบรูปแบบของแผนพัฒนารายบุคคลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.  ใหความรูในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)

คณะทํางานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผน IDP 

3.   ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผน IDP

ที่มีผลการประเมินสมรรถนะ (Competency) ติด GAP ในป 2560 จํานวน 8 รุน  ดังนี้



19. โครงการ  :  การพัฒนาผูมีสมรรถนะสูง (Telent Development)

ยุทธศาสตร : พัฒนาและยกระดับสมรรถนะของบุคลากรและผูบริหาร

บวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : บุคลากรเปนผูที่มีสมรรถนะสูง

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล  กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝายทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) :

ตัวชี้วัด : รอยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูรับการฝกอบรมไมนอยกวา เปาหมาย : 

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

 -คณะทํางานดําเนินการคัดเลือกผูมีสมรรถนะสูง

ดําเนินการพัฒนาผูมีสมรรถนะสูงที่ไดรับการคัดเลือกตามแนวทางที่กําหนด

4. สรุปผลศักยภาพของผูมีสมรรถนะสูง (Talent Assessment)

รายงานผลการประเมินศักยภาพผูมีสมรรนถะสูงรายบุคคล

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 
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โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2561

รอยละ 75

ปงบประมาณ 2561

2. การพัฒนาผูมีสมรรถนะสูง (Talent Development)

ผลที่คาดวาจะไดรับ :  บุคลากรที่มีสมรรถนะสูงไดรับการพัฒนาเพื่อยกระดับสายงานของตน

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4

หมายเหตุ

1. การคัดเลือกผูมีสมรรถนะสูง (Talent  Selection)

 -แตงตั้งคณะทํางานคัดเลือกผูมีสมรรถนสูง

 -คณะทํางานกําหนวิธีการในการคัดเลือกและพัฒนาผูมีสมรรถนะสูง

ไตรมาสที่ 3

ประเมินศักยภาพผูมีสมรรถนะสูงเปนรายบุคคล

3. มอบหมายภารกิจใหผูมีสมรรถนะสูง (Talent Assignment)

 -มอบหมายใหผูมีสมรรถนะสูงไดพัฒนานวัตกรรมในสายงานที่ไดรับ

การคัดเลือก เพื่อพัฒนาและยกระดับสายงานใหมีสมรรถนะสูง

 -ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูสูระบบการจัดการความรู



20. โครงการ  :  การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ( Managerial  Competency  Development)

ยุทธศาสตร :  พัฒนาและยกระดับสมรรถนะของบุคลากรเพื่อมุงสูองคกรสมรรถนะสูง

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : ผูบริหารมีความเปนเลิศทางการบริหารจัดการ

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :   แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝายทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) : ปงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัด : รอยละของคะแนนการประเมินสมรรถนะทางการบริหารของผูรับการฝกอบรมไมนอยกวา เปาหมาย : 

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

 -คัดเลือกผูบริหารเพื่อเขารับการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร

4.  ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 
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หมายเหตุ

  - ดําเนินการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร

3.  ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร

  - ดําเนินการติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2561

ผลที่คาดวาจะไดรับ :  ผูบริหารของ อ.ส.ค.มีสมรรถนะทางการบริหารสูงขึ้น

รอยละ 75

  - สรุปและรายงานผลการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร

 -พัฒนารูปแบบการพัฒนาบนพื้นฐานของสมรรถนะทางการบริหาร

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
กิจกรรมหลัก

ไตรมาสที่ 1

2.  คัดเลือกผูเขารับการพัฒนาสมรรถนทางการบริหาร

 -ดําเนินการพัฒนากลุมเปาหมายผูบริหารที่ไดรับการคัดเลือก

1.  พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร



21. โครงการ  :  การพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร (Successors Development)

ยุทธศาสตร : พัฒนาและยกระดับสมรรถนะของบุคลากรเพื่อมุงสูองคกรขีดสมรรถนะสูง

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : ผูบริหารมีความเปนเลิศทางการบริหารจัดการ

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล  กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝายทรัพยากรบุคคล

ผลที่คาดวาจะไดรับ :  ผูสืบทอดตําแหนงทางการบริหารไดรับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสูการดํารงตําแหนง ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) :

ตัวชี้วัด : รอยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเขารวมโครงการ เปาหมาย : รอยละ 75

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

  กับแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan)

    คณะทํางานดําเนินการคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนงตามเกณฑที่กําหนด

   ดําเนินการพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือกตามแนวทางที่กําหนดใน

  ประเมินความรูของผูสืบทอดตําแหนงจากการเรียนรู

 4.  สรุปผลศักยภาพของผูสืบทอดตําแหนง (Successors Potential)

   สรุปผลการประเมินศักยภาพ(ความรู รวมกับความสามารถ) ของผูสืบทอดตําแหนงรายบุคคล

   นําเสนอผลการประเมินศักยภาพของผูสืบทอดตําแหนงใหผูบริหารระดับสูงรับทราบ

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 
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โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2561

กิจกรรมหลัก ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ปงบประมาณ 2561

  แผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan)  

3.   มอบหมายภารกิจใหผูสืบทอดตําแหนง (Successors Assignment)

   ดําเนินการมอบหมายใหผูสืบทอดตําแหนงเรียนรูและทดลองปฎิบัติงานในตําแหนง

    ที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูสืบทอดตําแหนง

    ประเมินความสามารถของผูสืบทอดตําแหนงจากการทดลองปฎิบัติงานในตําแหนง

2.  การพัฒนาผูสืบทอดตําแหนง (Successors Development)

ไตรมาสที่ 4 หมายเหตุ

 - แตงตั้งคณะทํางานคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนง

   คณะทํางานกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกใหสอดคลอง

1.  การคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนง (Successors  Selection)



22. โครงการ  :  การพัฒนานักบริหารเชี่ยวชาญคนตนแบบ (Non HR Management Role Model )

ยุทธศาสตร :  พัฒนาและยกระดับสมรรถนะของบุคลากรเพื่อมุงสูองคกรขีดสมรรถนะสูง

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : ผูบริหารมีความเปนเลิศทางการบริหารจัดการ

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝายทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) :

ตัวชี้วัด : รอยละของผูบริหารที่ผานเกณฑการประเมินนักบริหารเชี่ยวชาญดานบุคคล

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

  1) แตงตั้งคณะทํางานพัฒนานักบริหารเชี่ยวชาญคนตนแบบ

3.  การประเมินศักยภาพนักบริหารเชี่ยวชาญคนตนแบบ

 1) ดําเนินการประเมินศักยภาพนักบริหารเชี่ยวชาญคนตนแบบ

 3) มอบรางวัลใหกับนักบริหารเชี่ยวชาญคนตนแบบดีเดน

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 
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 2) นักบริหารเชี่ยวชาญคนตนแบบแลกเปลี่ยนความรูเขาสูระบบการจัดการความรู

2.  ดําเนินการพัฒนานักบริหารเชี่ยวชาญคนตนแบบ

  ดําเนินการพัฒนานักบริหารเชี่ยวชาญคนตนแบบตามรูปแบบ

ไตรมาสที่ 4

  2) คณะทํางานฯกําหนดมาตรฐานนักบริหารเชี่ยวชาญคนตนแบบ

  3)กําหนดรูปแบบและแนวทางการพัฒนานักบริหารเชี่ยวชาญคนตนแบบ

กิจกรรมหลัก ไตรมาสที่ 1

1.  กําหนดเกณฑการพัฒนานักบริหารเชี่ยวชาญคนตนแบบ

ผลที่คาดวาจะไดรับ :  ผูบริหารมีความเปนในดานการบริหารและจัดการบุคลากร

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2561

หมายเหตุ

เปาหมาย : รอยละ 75

ปงบประมาณ 2561



23. โครงการ  :  การพัฒนานักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional Development)

ยุทธศาสตร :  พัฒนาและยกระดับสมรรถนะของบุคลากรเพื่อมุงสูองคกรสมรรถนะสูง

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : ผูปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคลมีความเปนมืออาชีพ

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝายทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) :

ตัวชี้วัด : รอยละของผูปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคลที่ผานเกณฑการประเมินนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ เปาหมาย : 

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

   1) แตงตั้งคณะทํางานพัฒนานักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

   1)  ดําเนินการคัดเลือกพนักงานเขารวมโครงการนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

   2)  จัดปฐมนิเทศใหความรูความเขาใจในรูแบบและแนวทางการการพัฒนา

 4.  การประเมินศักยภาพของนักทรัพยากรบุคคลที่เขารวมโครงการ

  1) ดําเนินการประเมินศักยภาพนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

  2) นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพแลกเปลี่ยนความรูเขาสูระการจัดการความรู

  3) มอบรางวัลใหกับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพดีเดน

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 
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 ดําเนินการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลตามรูปแบบและแนวทางตามที่กําหนด

ไตรมาสที่ 4

   2) คณะทํางานฯกําหนดมาตรฐานนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

   3) คณะทํางานฯกําหนดรูปแบบและแนวทางการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

2.  การคัดเลือกนักทรัพยากรมนษยเขารวมโครางการการพัฒนา

กิจกรรมหลัก

1.  กําหนดมาตรฐานนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

3.  ดําเนินการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลมือาชีพ

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2561

ผลที่คาดวาจะไดรับ :  ผูปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคลไดรับการพัฒนาใหมีความเปนมือาชีพ ดานงานทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ

รอยละ 70

ปงบประมาณ 2561



ยุทธศาสตร :  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีมาตรฐาน

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝายทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) :

ตัวชี้วัด : จํานวนองคความรูที่ไดรับการเผยแพรจากกระบวนการจัดการความรู เปาหมาย : 

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

 2) กําหนดเกณฑการใหรางวัลชุมชนนักปฏิบัติแหงป

 4) ประกาศเกณฑการประกวดชุมชนนักปฏิบัติแหงป

 6) จัดงาน "DPO KM Day"  เพื่อการแลกเปลี่ยนความรูในภาพรวมของ อ.ส.ค.

 7) ประกาศรางวัลชุมชนนักปฎิบัติแหงปและมอบรางวัล

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 
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ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2561

24. โครงการ  :  พัฒนาและยกระดับการจัดการความรู (Knowledge Management)

ผลที่คาดวาจะไดรับ : อ.ส.ค.มีการขับเคลื่อนระบบการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ

ไตรมาสที่ 4
หมายเหตุกิจกรรมหลัก

ปงบประมาณ 2561

จํานวน 60 องคความรู

1. การพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ (CoP Development)

ดําเนินการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  ใหมีการดําเนินการ

ดําเนินการเตรียมความพรอมดานการสื่อสาร การใหคําปรึกษา 

 1.2  ฝกอบรมเพื่อยกระดับมาตรฐานชุมชนนักปฏิบัติ (CoP Standard)

และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการความรู

 8) ชุมชนนักปฏิบัติแหงปถายทอดประสบการณความสําเร็จ

  ฝกอบรมเพื่อยกระดับมาตรฐานชุมชนนักปฏิบัติ จํานวน 7 รุน รุนละ 2 วัน

2.  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดการความรู

 โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้

1.1 การประกวดรางวัลชุมชนนักปฏิบัติแหงป ( CoP of the year) 

ดํานินการกําหนดเกณฑมาตรฐานและประกวดรางวัลชุมชนนักปฏิบัติแหงป เพื่อสงเสริม

และยกระดับมาตรฐานการจัดการความรูของชุมชนนักปฏิบัติ ดังนี้

 1) กําหนดเกณฑมาตรฐานชุมชนนักปฏิบัติ

 3) สื่อสารใหความรูแกชุมชนนักปฏิบัติในเรื่องเกณฑมาตรฐานชุมชนนักปฎิบัติ

 5) คัดเลือกชุมชนนักปฏิบัติเพื่อเขารับรางวัลชุมชนนักปฏิบัติแหงป

  2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู

 1) การจัดตั้ง KM Center  เพื่อสื่อสาร และ  ใหคําปรึกษาแกชุมชนนักปฎิบัติ



  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (ฉบับทบทวนป 2561) 
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แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2560 – 2564 (ฉบับทบทวนปี 2561)        
 

 

รายนามผู้เข้าร่วมการทบทวนแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และแผนปฏิบัติการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อ.ส.ค. 

 

คณะท างานทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1.  รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค. (นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์) ประธานคณะท างาน 
2.  หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล    คณะท างาน 
3.  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน   คณะท างาน 
4.  หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม  คณะท างาน 
5.  หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง   คณะท างาน 
6.  หัวหน้าส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้   คณะท างาน 
7.  หัวหน้ากองบริหารทรัพยากรบุคคล   คณะท างานและเลขานุการ 
8.  นางสาววรรณิภา  แสงดวงดี    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
แผนกทรัพยากรบุคคล 
 

1. นางสุนันทา  จุลกิ่ง       หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล 
2. น.ส.มณฑกานต์ ศิริเทศ     นักทรัพยากรบุคคล 5 
3. น.ส.รัฐญา เตียวตระกูล      นักทรัพยากรบุคคล 5 
4. น.ส.รุจิรา เมฆหมอก      นักทรัพยากรบุคคล 5 
5. นายเสกสรร  สิงห์วรรณุรัตน์      นักทรัพยากรบุคคล 5 
6. นางสายันต์  สินเสือ       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 
7. นางรัตนา  อินทรักษา      เจ้าพนักงานธุรการ 3 

แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

1. นายชัชชล วันเนาว์       หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2. น.ส.ปราณี ป่าจาก       นักทรัพยากรบุคคล 5 
3. นายธนะเมศฐ์ ธนากุลกิตติรัฐ     นักทรัพยากรบุคคล 5 
4. นางจ าเรียง  ศรีสร้อย      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 

แผนกวินัยและสวัสดิการ 
 

1. นายโกเพชร ทองแสง      หัวหน้าแผนกวินัยและสวัสดิการ 
2. นางจิราภรณ์  ประสายกา      นักทรัพยากรบุคคล 5 
3. น.ส.ณัฐกานต์ แก้มกระโทก      นักทรัพยากรบุคคล 5 
4. นายดีเรก  ร่าเริง       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 
5. นางอิศราวัลย์  ประโพธิง      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 



   

แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2560 – 2564 (ฉบับทบทวนปี 2561)        
 

 
กองกฎหมาย 
 

1. นายศุภชัย  ปะวะโพตะโก      หัวหน้ากองกฎหมาย   

แผนกนิติกรรมสัญญาและคดี 
 

1. น.ส.ฤทัยรัตน์ สุขเจริญศักดิ์      หัวหน้าแผนกนิติกรรมสัญญาและคดี 
2. น.ส.ขนิษฐา  วีระพงษ์      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 
3. นายเกรียงศักดิ์  ตรีสงฆ์    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 
4. นายชูสิน  บริเพชร     นิติกร 4      

แผนกนิติการและระเบียบ 
 

1. นายสิทธิวัชร์  แก้วทอง      หัวหน้าแผนกนิติการและระเบียบ 
2. น.ส.ฐิติมาพร จุลกิ่ง       นิติกร 5 
3. น.ส.เพียงตะวัน  กันล้อม    นิติกร 4 
4. นางศิริญาพร เสือเอ่ียม    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 



   

แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2560 – 2564 (ฉบับทบทวนปี 2561)        
 

 

ภาพกิจกรรมการทบทวนแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และแผนปฏิบัติการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อ.ส.ค. 

 
  

  


	
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1       :  พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีมาตรฐาน
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1       :  พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีมาตรฐาน (ต่อ)
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างการบริหารจัดการและวัฒนธรรมการทำงานให้เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงด้วยหลักธรรมาภิบาล
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 :  เสริมสร้างและยกระดับความผูกพันและคุณภาพชีวิตในการทำงาน
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4       :  พัฒนาและยกระดับสมรรถนะของบุคลากรเพื่อมุ่งสูงองค์กรขีดสมรรถนะสูง
	สรุปปีที่ดำเนินการ และงบประมาณของแนวทางการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล  ปี 2560-2564 (ทบทวน ปี 2561)

	
	1.โครงสร้างอัตรากำลัง
	2.Performance
	3.Career path & Succession Plan
	4.Training Roadmap
	5.Job Evaluation
	6. TRIS
	7.HRIS
	8. ITA
	9.ต่อต้านคอร์รัปชั่น
	10. กฎหมาย
	11.Culture
	12. Engagement
	13. สัญจร
	14. สร้างสุข
	15. ความปลอดภัย
	16.Core Competency Development
	17.Functional Competency
	18.IDP
	19.Talent
	20.Managerial Competency
	21. Successor Development
	22.HR for Non HR
	23.HR Professional
	24.KM


