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  จากสภาพแวดลอม สังคม เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว กาวเขาสูยุคการบริหารท่ีเนนองค
ความรู (Knowledge Economy) เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม องคกรตางๆ เผชิญสภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงยิ่งข้ึน 
เปนเหตุใหองคกรตองเริ่มหันมาตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการ "คน" ในองคกรมากยิ่งข้ึน เพ่ือ
สรางคนใหสรางคุณคา (Value Creation) และความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน (Competitive Advantage) ใหกับ
องคกร 
  ฝายทรัพยากรบุคคล ตระหนักถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและ
ภายในองคกร จึงดําเนินการทบทวนแผนแมบทฯ เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายองคกรและทิศทางการบริหาร
ดําเนินงานของกระทรวง กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ผลการประเมินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ 
อ.ส.ค. (TRIS) เกณฑการประเมิน SEPA หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร และประกอบกับ อ.ส.ค. ไดดําเนินการทบทวน     
แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) ซ่ึงนํามาเปนกรอบแนวคิดในการทบทวนแผนแมบทดาน
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) เปนกระบวนการสําคัญท่ีจะดําเนินงานใหมีความสอดคลองและ
เชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและขับเคลื่อนให
บรรลุผลตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด   
  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) จึงไดกําหนดทิศทางของ   
การดําเนินงานประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ไวดังนี้ 
  ข้ันตอนการดําเนินงานการทบทวนแผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 – 2564  
(สําหรับป 2562) ประกอบดวย 3 ข้ันตอนดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 5 ประเด็น และโครงการพัฒนาจํานวน 18 โครงการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการพัฒนา 
1. การบริหารและพัฒนา

ระบบทรัพยากรบุคคลมุง    

สูองคกรนวัตกรรมดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

1. โครงการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลดิจิทัล (HR- Digital) 

2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานดวยกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลเพ่ือมุงสู

องคกรคุณธรรม 

3. โครงการพัฒนาองคกรคุณธรรม 

4. โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ อ.ส.ค. 

5. โครงการพัฒนากระบวนการและวิธีการทํางานบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมองคกร 

(Culture Based Working Process) 

6. โครงการเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคกร 
3. การยกระดับความสุข

ความผูกพัน คุณภาพชีวิต 

และความปลอดภัยใน     

การทํางาน 

7. โครงการเสริมสรางและยกระดับความสุขของบุคลากร (Happy work place) 

8. โครงการเสริมสรางและยกระดับความผูกพันตอองคกร (Employee Engagement) 

9. โครงการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
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4. การพัฒนาระบบ

ทรัพยากรบุคคลมุงสูความ

เปนมาตรฐานสากล 

 

10. โครงการยกระดับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

11. โครงการพัฒนาระบบโครงสรางตําแหนงงาน 

12. โครงการสื่อสารเพ่ือระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุก 

13. โครงการพัฒนาเครือขายดานทรัพยากรบุคคล 

14. โครงการพัฒนามาตรฐานงานทรัพยากรบุคคลอยางยั่งยืน 

15. โครงการจัดการความรูเชิงนวัตกรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

5. การพัฒนาขีดสมรรถนะ

ของบุคลากรสูความเปน   

มืออาชีพ 

16. โครงการพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร (Successor Development) 

17. โครงการพัฒนาผูมีสมรรถนะสูง (Talent Development) 

18. โครงการพัฒนาบุคลากรตามเสนทางการฝกอบรมและพัฒนา  

(Training and Development Roadmap) 
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1.1 โครงสรางการบริหารของ อ.ส.ค. 
 โครงสรางการบริหารงานขององคการสงเสริมโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ประกอบดวย     
สายงานหลัก 3 สายงาน ไดแก 

• ดานกิจการโคนม ประกอบดวย 3 หนวยงาน  

  1. ฝายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 
  2. ฝายสงเสริมการเลี้ยงโคนม 
  3. ฝายทองเท่ียวเชิงเกษตร 
 

• ดานอุตสาหกรรมนม ประกอบดวย 6 หนวยงาน  

  1. ฝายการตลาดและการขาย 
  2. สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง (โรงงานนมมวกเหล็ก) 
  3. สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคใต (โรงงานนมปราณบุรี) 
  4. สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนมขอนแกน) 
  5. สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนลาง (โรงงานนมสุโขทัย) 
  6. สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน  (โรงงานนมเชียงใหม) 
 

• ดานอํานวยการและบริหาร ประกอบดวย 7 หนวยงาน 

  1. ฝายอํานวยการ 
  2. ฝายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
  3. ฝายนโยบายและแผนงาน 
  4. ฝายทรัพยากรบุคคล 
  5. ฝายบัญชีและการเงิน 
  6. ฝายพัสดุและบริการ 
  7. สํานักเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตผลิตภัณฑนม 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 1  
โครงสรางการบริหาร 
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1.2 บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของงาน 
 1. ดานกิจการโคนม 
 1.1 ฝายวิจัยและพัฒนาการเล้ียงโคนม 
  มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทํากลยุทธการขยายเขตการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค.          
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ งานศึกษาและวิเคราะหขอมูลเชิงประสิทธิภาพ งานผลิตสื่อสารสนเทศและวิชาการ       
เพ่ือเผยแพร งานจัดทําทะเบียนประวัติโคนม และทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม งานสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยง โคนม
ในภูมิภาคอาเซียน งานวางแผนการจัดฝกอบรมดานการเลี้ยงโคนมใหแก เกษตรกร นิสิตนักศึกษาหรือผูท่ีสนใจงาน
จัดทําวารสารโคนม การจัดนิทรรศการเก่ียวกับ การเลี้ยงโคนม งานจัดการศูนยการเรียนรูฟารมโคนมครบวงจร 
งานวิจัยและพัฒนาดานการเลี้ยงโคนม งานเผยแพรความรูทางวิชาการ และนวัตกรรมดานการเลี้ยง โคนม งานความ
รวมมือทางวิชาการ และวิจัยรวมกับสถาบันการศึกษาและหนวยราชการ งานศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการฟารม
โคนมอาหารสัตวและการปรับปรุงพันธุโคนม เพ่ือนําไปปฏิบัติใหเกิดผลดี แลวจึงนําไปเผยแพร สงเสริมใหแกเกษตรกร 
นิสิต นักศึกษาและผูสนใจรวมถึงงานการผลิตน้ําเชื้อและการพิสูจนพันธุโคนม และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ และหรือผูอํานวยการ 
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 1.2 ฝายสงเสริมการเล้ียงโคนม 
  มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานการดําเนินภารกิจดานสงเสริมการเลี้ยงโคนม ในพ้ืนท่ี          
เขตสระบุรี เขตลพบุรี และเขตนครราชสีมา และการขยายเขตการสงเสริมแหลงใหมๆ ในภูมิภาคอ่ืน งานการดําเนิน
กิจกรรมการบริการดานสัตวแพทย ผสมเทียม และถายทอดเทคโนโลยีไปสูระดับฟารมเกษตรกรดวยวิธีการสงเสริม
การเกษตร งานการดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการทําฟารมโคนม งานบริหารจัดการน้ํานมดิบภาพรวมของ       
อ.ส.ค.ใหเปนไปตามการผลิตและคุณภาพไดมาตรฐาน งานการดําเนินกิจกรรมการจัดซ้ือและจัดหาจําหนายปจจัยการ
เลี้ยงโคนมและปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ และหรือผูอํานวยการ 
 1.3 ฝายทองเท่ียวเชิงเกษตร 
  มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารจัดการธุรกิจทองเท่ียวเชิงเกษตร งานกสิกรรมธรรมชาติ
งานการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือประโยชนในการทองเท่ียว งานบริการบานพัก เพ่ือการทองเท่ียว โครงการอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของกับ        
การทองเท่ียวเชิงเกษตร และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ และหรือผูอํานวยการ 
 2. ดานอุตสาหกรรมนม 
 2.1 ฝายการตลาดและการขาย 
  มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ งานการศึกษา งานบริหารการตลาดวิเคราะหสถานการณทาง
การตลาดและจัดทําแผนการตลาดผลิตภัณฑทุกชนิด งานสงเสริมการตลาด การประสานงานหนวยผลิต ในการวาง
แผนการผลิต การประสานงานกับแผนกการตลาดและการขายสํานักงานภาค การกําหนดราคาผลิตภัณฑ งานสงเสริม
การขาย งานขายผลิตภัณฑนมตามชองทางตลาดด้ังเดิมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล งานขายผลิตภัณฑนมตาม
ชองทางการตลาดสมัยใหม งานการคาระหวางประเทศ งานติดตามทวงถามหนี้การคา งานบริหารจัดระบบรับขอ
รองเรียนคูคาและผูบริโภค (Consumer Service) งานบริหารระบบการใหบริการและสรางความสัมพันธลูกคา และ
ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการและหรือผูอํานวยการ 
 2.2 สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง (โรงงานนมมวกเหล็ก) 
  มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานผลิตผลิตภัณฑนม การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ การประกัน
คุณภาพ งานทางดานงบประมาณ งานทางดานบัญชีและการเงิน  การจัดซ้ือจัดจาง  งานพัสดุ งานดานการตลาดและ
การขาย การบริหาร  งานบุคคล กฎหมายงานบริหารจัดการน้ํานมดิบและปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ และหรือผูอํานวยการ 
 2.3 สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคใต (โรงงานนมปราณบุรี) 
  มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ งานผลิตผลิตภัณฑนม การประกันคุณภาพงานทางดานงบประมาณ  
งานทางดานบัญชีและการเงิน การจัดซ้ือจัดจาง งานพัสดุ งานดานการตลาดและการขาย การบริหาร งานบุคคล 
กฎหมาย งานดานสงเสริมการเลี้ยงโคนม และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ และหรือ
ผูอํานวยการ 
 2.4 สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนมขอนแกน) 
  มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ งานผลิตผลิตภัณฑนม การประกันคุณภาพ งานทางดาน
งบประมาณ งานทางดานบัญชีและการเงิน การจัดซ้ือจัดจาง งานพัสดุ งานดานการตลาดและการขาย การบริหารงาน
บุคคล กฎหมาย งานดานสงเสริมการเลี้ยงโคนม และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการและหรือ
ผูอํานวยการ 
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 2.5 สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนลาง (โรงงานนมสุโขทัย) 
  มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานผลิตผลิตภัณฑนม การประกันคุณภาพ งานทางดานงบประมาณ 
งานทางดานบัญชีและการเงิน การจัดซ้ือจัดจาง งานพัสดุ งานดานการตลาดและการขาย การบริหาร งานบุคคล 
กฎหมาย งานดานสงเสริมการเลี้ยงโคนม และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ และหรือ
ผูอํานวยการ 
 2.6 สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน  (โรงงานนมเชียงใหม) 
  มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานผลิตผลิตภัณฑนม การประกันคุณภาพ  งานทางดาน
งบประมาณ งานทางดานบัญชีและการเงิน การจัดซ้ือจัดจาง งานพัสดุ งานดานการตลาดและการขาย การบริหารงาน
บุคคล กฎหมาย งานดานสงเสริมการเลี้ยงโคนมและปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ และหรือ
ผูอํานวยการ 
 3. ดานอํานวยการและบริหาร  
 3.1 ฝายอํานวยการ 
  มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ เปนศูนยกลางการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายใน และ
ภายนอก อ.ส.ค. ในฐานะหนวยงานเลขานุการ อ.ส.ค. และเลขานุการผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ 
รับผิดชอบงานดานสารบรรณและธุรการกลางการบริหารงานการประชุม งานประชาสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ       
งานการสงเสริมภาพลักษณขององคกร รวมท้ังงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ และหรือผูอํานวยการ 
 3.2 ฝายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
  มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับในฐานะหนวยตรวจสอบภายในของ อ.ส.ค. รับผิดชอบในการ
ควบคุม กํากับ  ติดตามการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานและทุกตําแหนงใหมีการปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย ขอบังคับมติ
คณะกรรมการ ระเบียบ   และหรือคําสั่งกําหนดไว ท้ังดานบริหาร อุตสาหกรรมนมและกิจการโคนม เพ่ือใหความ
เชื่อม่ันแกผูบริหารในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลกิจการ โดยการประยุกต
ทักษะวิชาชีพของการตรวจสอบภายในในการประเมินระบบและระเบียบ และนําเสนอขอเสนอแนะแนวทางการแกไข
ปรับปรุงใหมีระบบงาน  ขอบังคับและระเบียบในการปฏิบัติงาน  ใหเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติ นอกจากนี้ปฏิบัติ
หนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และการใหบริการใหคําปรึกษาฝายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
เก่ียวกับการบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และเปนหนวยงาน
ท่ีประสานงานกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน เพ่ือใหระบบบัญชีการเงินของ อ.ส.ค. เปนไปตามมาตรฐาน ท่ีวางไว 
รวมท้ังจัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายใน อ.ส.ค.เสนอฝายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการและหรือผูอํานวยการ 
  3.3 ฝายนโยบายและแผนงาน 
  มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ งานการศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนวิสาหกิจแผนงาน โครงการ
และแผนปฏิบัติ การจัดงบประมาณ ท้ังงบทําการและงบลงทุน ท้ังระยะสั้นและระยะยาวใหสอดคลองกับแผนการ
ดําเนินงานของ อ.ส.ค. งานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของทุกสวนงานภายใน อ.ส.ค. งานการศึกษา 
วิเคราะหทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพ่ือนํามากําหนดนโยบายเปาหมายในการจัดทําแผนงานและการ
ดําเนินงานของ อ.ส.ค. เพ่ือสนองตอบความตองของรัฐ งานการรวบรวมขอมูล ท้ังภายใน และภายนอก อ.ส.ค.       
เพ่ือนํามาใชประโยชนทางการบริหาร งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  Page 8  
  



  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

ขององคกร งานบริหารมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management : EVM) และปฏิบัติงานอ่ืนใด
ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการและหรือผูอํานวยการ 
 3.4 ฝายทรัพยากรบุคคล 
  มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการวางระบบ  ระเบียบปฏิบัติและขอบังคับ เก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคล การวางแผนอัตรากําลัง  การศึกษาและปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานของ อ.ส.ค. ใหเหมาะสมกับภารกิจ 
การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน ตําแหนง การจําแนกตําแหนง การสรรหาบุคลากร การแตงต้ัง       
การโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การพัฒนาบุคลากร การปรับหรือเลื่อนข้ันเงินเดือน และคาจาง สวัสดิการ การพิจารณา
ความดีความชอบ การจัดทําและควบคุมทะเบียนประวัติบุคคล งานแรงงานสัมพันธ งานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ        
งานการสงเสริมธรรมาภิบาล การดําเนินการเก่ียวกับวินัยและการพิจารณาโทษงานกฎหมาย งานการประสาน         
ดานตาง ๆ ท้ังภายใน และภายนอกในสวนท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
และหรือผูอํานวยการ 
 3.5 ฝายบัญชีและการเงิน 
  มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานการกําหนดนโยบาย  การวางระบบ  การบันทึกบัญชี และการ
จัดทํารายงานดานบัญชีการเงิน บัญชีตนทุน  การวิเคราะหและแปลความหมายอัตราสวนทางบัญชี การเงิน งานการ
จัดการเก่ียวกับแหลงเงินทุนระยะสั้น ลูกหนี้ เจาหนี้ และการใชจายเงินสดและปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ และหรือผูอํานวยการ 
 3.6 ฝายพัสดุและบริการ 
  มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ งานการวางระบบและการกํากับ ระบบการจัดซ้ือ จัดจาง        
การจัดทําทะเบียนครุภัณฑ งานการควบคุมดูแลคลังพัสดุกลาง งานอาคารสถานท่ี ระบบน้ํา ไฟฟา พลังงาน งานรักษา
ความปลอดภัย งานบริการยานพาหนะ งานกํากับดูแลและบริหารสัญญา เพ่ือใหไดคุณภาพ งานบริการความรับผิดชอบ
ภายนอก และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการและหรือผูอํานวยการ 
 3.7 สํานักเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตผลิตภัณฑนม 
  มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ งานเลขานุการและการประชุมของคณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑนม และคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานท่ีไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม หรือ
คณะอนุกรรมการท่ี อ.ส.ค. เปนฝายเลขานุการ งานประสานกับคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานทุกคณะ ท่ีไดรับการ
แตงตั้งจากคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม เพ่ือวิเคราะหผลการดําเนินงานนําเสนอคณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑนม งานบริหารจัดการตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ และคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
เก่ียวของเพ่ือปฏิบัติภารกิจใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ โคนมและผลิตภัณฑนม พ.ศ. 2551 
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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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2.1 โครงสรางบุคลากร 
                  อัตรากําลังขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในปจจุบัน ขอมูลเดือนสิงหาคม 
2561 มีจํานวนท้ังสิ้น 1,057 คน โดยมีสัดสวนของพนักงานชาย คิดเปนรอยละ 55.44 และหญิงคิดเปนรอยละ 44.56  
ตามลําดับ 
 
 

     
รูปท่ี 1 รอยละของพนักงานจําแนกตามเพศ                     รูปท่ี 2 รอยละของพนักงานจําแนกตามสายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชาย  

55.44% 

หญิง  

44.56% 

สวนท่ี 2  
สถานะภาพดานอัตรากําลัง 

  

  Page 11  
  



  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

2.2 อัตรากําลังตามลักษณะงาน 
ตารางท่ี 1 อัตรากําลังจําแนกตามลักษณะตําแหนงละสายงาน (ขอมูล ณ 31 เดือนสิงหาคม 2561) 
 

สาย ฝาย/สํานัก จํานวน รอยละ 

1.สายอํานวยการ ฝายบริหาร 6 0.6 

  ฝายอํานวยการ 30 2.8 

  ฝายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 17 1.6 

  ฝายนโยบายและแผนงาน 29 2.7 

  ฝายทรัพยากรบุคคล 33 3.1 

  ฝายบัญชีและการเงิน 36 3.4 

  ฝายพัสดุและบริการ 60 5.7 

1.สายอํานวยการ Total 211 20.0 

สาย ฝาย/สํานัก จํานวน รอยละ 

2.สายกิจการโคนม ฝายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 83 7.9 

  ฝายสงเสริมการเลี้ยงโคนม 78 7.4 

  ฝายทองเท่ียวเชิงเกษตร     33 3.1 

2.สายกิจการโคนม Total 194 18.4 

3.สายอุตสาหกรรมนม ฝายการตลาดและการขาย  38 3.6 

  สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง  257 24.2 

  สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต  136 12.9 

  สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  98 9.3 

  สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนลาง 66 6.3 

  สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน  48 4.5 

  สํานักเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม  9 0.9 

3.สายอุตสาหกรรมนม Total 651 61.6 

โดยรวม 1057 100.0 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

ตารางท่ี 2 จํานวนพนักงานจําแนกตามลักษณะตําแหนงของสายงาน 
 

สาย ฝาย/สํานัก 

มัธ
ยม

ศึก
ษา

 

ปว
ส.

 ห
รือ

เที
ยบ

เท
า

อน
ุปร

ิญ
ญ

า,
ปว

ช 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าเ

อก
 

รว
ม 

รอ
ยล

ะ 

1.สายอํานวยการ ฝายบริหาร     4 2   6 0.57 

  ฝายอํานวยการ 1 5 20 4   30 2.84 

  ฝายตรวจสอบและประเมินระบบงาน   2 13 2   17 1.61 

  ฝายนโยบายและแผนงาน   1 18 10   29 2.74 

  ฝายทรัพยากรบุคคล   9 16 8   33 3.12 

  ฝายบัญชีและการเงิน   11 23 2   36 3.41 

  ฝายพัสดุและบริการ 24 14 21 1   60 5.68 

1.สายอํานวยการ Total   25 42 115 29 0 211 19.96 

2.สายกิจการโคนม ฝายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 21 25 31 5 1 83 7.85 

  ฝายสงเสริมการเลี้ยงโคนม 12 25 40 1   78 7.38 

  ฝายทองเท่ียวเชิงเกษตร 8 5 19 1   33 3.12 

2.สายกิจการโคนม Total   41 55 90 7 1 194 18.35 

3.สายอุตสาหกรรมนม ฝายการตลาดและการขาย  0 4 26 8   38 3.60 

  สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง  63 111 76 7   257 24.31 

  สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต  31 64 35 6   136 12.87 

  
สํานักงาน อ.ส.ค.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  16 26 51 5   98 9.27 

  สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนลาง 8 18 33 7   66 6.24 

  สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน  11 9 24 4   48 4.54 

  สํานักเลขานุการคณะกรรมการโคนม   2 7     9 0.85 

  และผลิตภัณฑนม                
3.สายอุตสาหกรรมนม 
Total   129 234 252 37 0 652 61.68 

โดยรวม   195 331 457 73 1 1057 100 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

2.3 โครงสรางการศึกษา 
          การศึกษาของพนักงาน อ.ส.ค.สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 43 รองลงมาเปนระดับ 
ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา รอยละ 31 ถัดมาคือ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและต่ํากวา รอยละ 19 และ      
จบการศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 7 จบการศึกษาระดับปริญญาเอกมีสัดสวนนอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 0 ตามลําดับ 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 3 รอยละของพนักงานจําแนกตามระดับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 

7% 

43% 

31% 

19% 

1 ปริญญาเอก 

2 ปริญญาโท 

3 ปริญญาตรี 

4 ปวส. หรือเทียบเทาอนุปริญญา,ปวช 

5 มัธยมศึกษา 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

รายละเอียดของวุฒิการศึกษาของพนักงานในแตละสายงาน ดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของพนักงานจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

สาย ฝาย/สํานัก 

มัธ
ยม

ศึก
ษา

 

ปว
ส.

หร
ือเ

ทีย
บเ

ทา
อน

ุปร
ิญ

ญ
า,

ปว
ช 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าเ

อก
 

รว
ม 

รอ
ยล

ะ 

1.สายอํานวยการ ฝายบริหาร     4 2   6 0.57 

  ฝายอํานวยการ 1 5 20 4   30 2.84 

  ฝายตรวจสอบและประเมินระบบงาน   2 13 2   17 1.61 

  ฝายนโยบายและแผนงาน   1 18 10   29 2.74 

  ฝายทรัพยากรบุคคล   9 16 8   33 3.12 

  ฝายบัญชีและการเงิน   11 23 2   36 3.41 

  ฝายพัสดุและบริการ 24 14 21 1   60 5.68 

1.สายอํานวยการ Total   25 42 115 29 0 211 19.96 

2.สายกิจการโคนม ฝายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 21 25 31 5 1 83 7.85 

  ฝายสงเสริมการเลี้ยงโคนม 12 25 40 1   78 7.38 

  ฝายทองเท่ียวเชิงเกษตร 8 5 19 1   33 3.12 

2.สายกิจการโคนม Total   41 55 90 7 1 194 18.35 

3.สายอุตสาหกรรมนม ฝายการตลาดและการขาย  0 4 26 8   38 3.60 

  สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง  63 111 76 7   257 24.31 

  สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต  31 64 35 6   136 12.87 

  
สํานักงาน อ.ส.ค.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  16 26 51 5   98 9.27 

  สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนลาง 8 18 33 7   66 6.24 

  สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน  11 9 24 4   48 4.54 

  สํานักเลขานกุารคณะกรรมการโคนม   2 7     9 0.85 

  และผลิตภัณฑนม                
3.สายอุตสาหกรรมนม 
Total   129 234 252 37 0 652 61.68 

โดยรวม   195 331 457 73 1 1057 100 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

2.4 โครงสรางอายุ 
 

จํานวนและรอยละของพนักงานจําแนกตามอายุ 

      ขอมูล ณ 31 สิงหาคม 2561 

ชวงอายุ Generation จํานวน รอยละ อายุเฉลี่ย(ป) 

50-60 ป  Gen-B 554 52.5 54.1 

35-49 ป  Gen-X 303 28.7 47.0 

25-34 ป  Gen-Y 184 17.4 26.2 

ต่ํากวา 25 ป  Gen-Z 15 1.4 26.07 

โดยรวม 1056 100.0 46.9 

      
 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      
 
 
 
 

53% 
29% 

17% 

1% 

กราฟแสดงจาํนวนและร้อยละของพนักงาน 

 Gen-B  Gen-X  Gen-Y  Gen-Z
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

2.5 จํานวนผูเกษียณของ อ.ส.ค. (ป 2561 – 2571) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลพนักงาน อ.ส.ค. เกษียณอายุ ป 2561 – 2571 
 

ลําดับ ปเกษียณอายุ ผูเกษียณอายุ ระดับ 6 ข้ึนไป ระดับ 5 ระดับ 4 ลงมา 

1 2561 44 14 13 17 

2 2562 38 9 9 20 

3 2563 45 13 9 23 

4 2564 67 18 16 33 

5 2565 53 5 14 34 

6 2566 51 13 10 28 

7 2567 49 8 11 30 

8 2568 58 8 13 37 

9 2569 60 13 12 35 

10 2570 58 13 19 26 

11 2571 41 4 17 20 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

          ฝายทรัพยากรบุคคลไดดําเนินการทบทวนขอมูลท่ีเก่ียวของกับประเด็นความตองการดานงานทรัพยากรบุคคล
ของ อ.ส.ค. ท่ีจะสงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกร ดังนี้ 

1. แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ประจําป  2560-2564  (สําหรับป พ.ศ. 2562) 
  ในปงบประมาณ 2562 อ.ส.ค. ไดมีการทบทวนแผนวิสาหกิจ ประจําป 2560-2564 ในบางสวน                
ซ่ึงมีประเด็นความตองการดานทรัพยากรบุคคลท่ีจําเปนตองมีการวิเคราะหเพ่ือนํามาเปนปจจัยในการทบทวน   
การทําแผนแมบททรัพยากรบุคคลครั้งนี ้
 
2. ยุทธศาสตร  อ.ส.ค. ระยะ 20 ป  (2560 - 2579) 
  ในปงบประมาณ 2562 อ.ส.ค. ไดมีการจัดทํายุทธศาสตร 20 ป เพ่ือเปนกรอบทิศทางในการขับเคลื่อน
องคกรในระยะยาวซ่ึงมีความตองการดานทรัพยากรบุคคลเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรซ่ึงการ
ทบทวนแผนแมบททรัพยากรบุคคลจําเปนตองมีการวิเคราะหเพ่ือนํามาเปนปจจัยในการทบทวนแผนครั้งนี้ 
 
3. ผลการประเมินสถานภาพการบริหารงานบุคคล อ.ส.ค. โดย TRIS (ประจาํป 2560) 
  ในปงบประมาณ 2560  TRIS  ไดมีการแจงผลการประเมินงานบุคคลของ อ.ส.ค. ซ่ึงมีการประเมินดี
ข้ึนจากปกอนๆ เปนลําดับ แตอยางไรก็ยังมีประเด็นท่ียังตองมีการทบทวน และพัฒนาใหไดผลการประเมินท่ีดีข้ึน
ตอไป ซ่ึงความตองการดานทรัพยากรบุคคลตามเกณฑการประเมินของ TRIS จําเปนตองมีการวิเคราะหเพ่ือนํามา
เปนปจจัยในการทบทวนแผนครั้งนี้ 
 
4. เกณฑ SEPA หมวดท่ี 5 การมุงเนนบุคลากร 
  ในอนาคตอันใกล อ.ส.ค.มีแนวโนมการเขาสูระบบการประเมินรัฐวิสาหกิจ SEPA ซ่ึง อ.ส.ค. เปนตองมี
การเตรียมความพรอมงานดานทรัพยากรบุคคลใหมีความพรอม ซ่ึงจําเปนตองศึกษาความตองการดานทรัพยากร
บุคคลของระบบ SEPA ซ่ึงการทบทวนแผนแมบททรัพยากรบุคคลจําเปนตองมีการวิเคราะหเพ่ือนํามาเปนปจจัยใน
การทบทวนแผนครั้งนี้ 
 

     5. ผลการประเมินความพึงพอใจตอระบบงาน HR อ.ส.ค.   
        การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอระบบงาน HR ถือเปนปจจัยสําคัญในการนํามาเปนปจจัย
นําเขาใจการทบทวนแผนแมบททรัพยากรบุคคล 
 
     6. นโยบายดาน HR ของผูบริหารระดับสูง 
  ในปงบประมาณ 2562 ฝายทรัพยากรบุคคลไดรับนโยบายจากผูบริหารระดับสูงดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภายในองคกร โดยมุงเนนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 
     7. Best Practice HR

สวนท่ี 3  
ขอมูลสําคัญประกอบการวิเคราะหและจัดทําแผนแมบท HR ประจําป 2560 - 2564 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

การวิเคราะหขอมูลความจําเปนเพ่ือจัดทําแผนแมบท HR 
ประเด็นการทบทวน 1 : แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ป 2560-2564 (สําหรับป 2562) 

 
 

ประเด็นความจําเปนดาน HR 
 

สถานภาพในปจจุบัน (ป 2561) ความแตกคาง (GAP) กลยุทธการพัฒนาปรับปรุง 

1. การใช้นวตักรรม  เทคโนโลยีดจิิทลัใน

ปรับปรุง  พฒันากระบวนการทํางาน 

และการให้บริการแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

มีการเริมใชนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลใน
ปรับปรุง  พัฒนากระบวนการทํางาน  และ
การใหบริการแกผูท่ีเก่ียวของ อยูบางใน
บางหนวยงาน หรือบางกระบวนการ
ทํางาน  เชนในโครงการพัฒนาสมรรถนะ
ประจาํสายงาน (Fictional 
Competency) และโครงการพัฒนาผูมี
สมรรถนะสูง (Talent Development) 
 

มีการใชนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลใน
ปรับปรุง  พัฒนากระบวนการทํางานและ
การใหบริการแกผูท่ีเก่ียวของยังไม
ครอบคลุม ครบทุกหนวยงาน/
กระบวนงาน 

มีการการสนับสนุน สงเสริมใหมีการใช
นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ปรับปรุง  พัฒนากระบวนการทํางาน
และการใหบริการแกผูท่ีเก่ียวของให
ครอบคลุมครบทุกหนวยงาน/
กระบวนงาน  

2. เป็นองค์กรคณุธรรมท่ีบริหารองค์กร

ด้วยธรรมาภิบาล 
มีการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาใหบุคลากร
มีธรรมาภิบาลในการทํางานตามสมรรถนะ
หลัก (Core Competency) และมี
คณะกรรมการรับผิดชอบดานธรรมาภิบาล
โดยตรง 
 
 
 
 

ยังไมมีการพัฒนาองคกรใหเปนองคกร
คุณธรรมตามรูปแบบมาตรฐาน 

พัฒนาใหเปนองคกรคุณธรรมตาม
รูปแบบมาตรฐาน 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

 
ประเด็นความจําเปนดาน HR 

 
สถานภาพในปจจุบัน (ป 2561) ความแตกคาง (GAP) กลยุทธการพัฒนาปรับปรุง 

3. องคกรสมรรถนะสูง  มุงสูการเปน

รัฐวิสาหกิจบ ี
  

มีการพัฒนาองคกร และการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ SEPA 
และตามเกณฑการประเมินของ TRIS 

การพัฒนาองคกร และและการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ 
SEPA และตามเกณฑการประเมินของ 
TRIS ยังไมครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนด 
 

เรงรัดการดําเนินการพัฒนาองคกร 
และการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลตามเกณฑ SEPA และตาม
เกณฑการประเมินของ TRIS ให
ครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนด 

4. เปนองคกรแหงความสุข 
  
  

จากผลสํารวจความสุขของพนักงานใน 
อ.ส.ค. พบวา มีบางฝาย/สํานักงานท่ีมี
ระดับความสุขคอนขางต่ํา 

ยังไมมีแผนยกระดับความสุข 
 

จัดทําแผนยกระดับความสุขในองคกร 

5. มีระบบบริหารพัฒนาบุคลากรดาน
กิจการโคนมสนับสนุนยุทธศาสตรของ
องคกร โดยมุงเนนเปลี่ยนหนาท่ี (Job) 
เพ่ือเตรียมบุคลากรเขารับการทํางานใหม 

            
             ยังไมมีการดําเนินการ 

ขาดบุคลากรท้ังในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ ในการใหการบริการข้ันพ้ืนฐาน 
รวมถึงการพัฒนาการบริการ 

บริหารและพัฒนาบุคลากรท้ังในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือรองรับการ
ทําหนาท่ีท่ีปรึกษาเกษตรกร องคกรท่ี
เก่ียวของในการรองรับการบริการ
เกษตรกร 

6. พัฒนานักวิจัยดานกิจการโคนมพัฒนา

นักวิจัยดานอุตสาหกรรมนม 

มีการพัฒนานักวิจัยดานกิจการโคนม
พัฒนานักวิจัยดานอุตสาหกรรมนม
บางสวน 

นักวิจัยมีจํานวนนอยและการพัฒนา
คุณภาพนักวิจัยยังอยูในข้ันเริ่มตน 

พัฒนานักวิจัยในปจจุบันและสรรหา 
และสรางนักวิจัยรุนใหมใหมีจํานวน
เพ่ิมข้ึน 

7. จัดเตรียมโครงสรางการบริหารงาน

รองรับงานดานวิจัยของ องคกร (Dairy 

Academy) 

มีฝายวิจัยฯ ดูแลเฉพาะงานดานการ
สงเสริม 

งานดานการวิจัยยังไมครอบคลุมในทุก
ดาน 

สงเสริมใหมีสถาบันวิจัยบริหารจัดการ 
ดูแลองคความรูทุกดาน 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

การวิเคราะหทบทวนขอมูลความจําเปนเพ่ือจัดทําแผนแมบท HR 
ประเด็นในการทบทวน 2 : ยุทธศาตร อ.ส.ค.ระยะ 20 ป (60-79) 

 
ประเด็นความจําเปนดาน HR 

 

 
สถานภาพในปจจุบัน (ป 2561) 

 
ความแตกตาง (GAP) 

 
กลยุทธการพัฒนาปรับปรุง 

1. บริหารองคกรดวยธรรมาธิบาลและมุงสู
องคกรแหงความไววางใจ 
 1.1 มีระดับ ITA ท่ีเพ่ิมข้ึน 

  - พัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ 
ปจจุบัน มีการวิเคราะหผลการประเมินและ
นําไปจัดทําแผนยกระดับคะแนน 
 

 ยังไมมีการพัฒนาองคกรใหเปน
องคกร คุณธรรมตามรูปแบบ
มาตรฐาน     

- จัดทําแผนแมบทพัฒนาคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานของรัฐ 
 

2.  เปนองคกรสมรรถนะสูง ท่ี มีการพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการองคกรอยาง
ตอเนื่อง 

- การทํานวัตกรรมในโครงการ KM 
-  การทํานวัตกรรมในโครงการ Talent 
-  การทํานวตักรรมในโครงการ        
HR Professional 
- การทํานวัตกรรมในโครงการพัฒนาสมรรถนะ
ประจาํสายงาน (Functional Competency) 
 

  การพัฒนานวัตกรรมในการ
บริหารจัดการองคกรยังไมท่ัวถึง
ครอบคลุมในทุกหนวยงานหรือ
กระบวนงาน 

-พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถดาน
การพัฒนานวัตกรรม 
-พัฒนารูปแบบของการจัดกิจกรรม     
ท่ีส ง เสริมการสร างนวัตกรรมอยาง
ตอเนื่องและมีความยั่งยืน 

3. มีระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ี
เปนเลิศรองรับการขับเคลื่อนงานหลักและงาน
เชิงยุทธศาสตรขององคกร 
 3.1 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- มีแผนแมบททรัพยากรบคุคล ป 2560-2564 
- ดําเนินการขับเคลื่อนงานทรัพยากรบุคคลใน
แตละปงบประมาณใหเปนไปตามแผนแมบท
ทรัพยากรบุคคล  ป 2560-2564 

- 
 
 
 
 

-ทบทวนแผนแมบททรัพยากรบุคคลให
สอดคลองกับแผนวิสาหกิจ  
-ดําเนินการขับเคลื่อนงานทรัพยากร
บุคคลในแตละปงบประมาณใหเปนไป
ตามแผนแมบททรัพยากรบุคคล    
 ป 2560-2564  
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. มุงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ
สูง 

 - จัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพเพียงพอกับการปฏิบัติงานและ
เปนไปตามมาตรฐานสากลปจจุบัน  มีการใช
ระบบ E-HR ในการจัดการขอมูลดานบุคคลากร 
 
 
 
 
 

มีการใชงานงาน E-HR ระบบยัง
ไมเต็มประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงระบบ e-HR ใหมีการใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถใชงาน
ไดกับทุกสวนงาน 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

การวิเคราะหขอมูลความจําเปนเพ่ือจัดทําแผนแมบท HR 
ประเด็นการทบทวน 3 : ผลการประเมินสถานภาพการบริหารงานบุคคล อ.ส.ค. โดย TRIS (ประจําป 2560) 

 
 

ประเด็นความจําเปนดาน HR 
 

 
สถานภาพในปจจุบัน (ป 2561) 

 
ความแตกตาง (GAP) 

 
กลยุทธการพัฒนาปรับปรุง 

ประเด็นท่ี 1 นโยบาย/กลยทุธ 
1.1 ควรทบทวนกลยุทธดาน HR ใหสงเสริมกล

ยุทธหลักขอองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
1.2 ควรมีกลยุทธดาน HR ท่ีรองรับนโยบาย
ดานเทคโนยีดิจิทัล (DE) 
 

 
1.1 อยูระหวางดําเนินการทบทวนแผนให

มีความสอดคลอง กับแผนวิสาหกิจท่ี
มีการทบทวนใหมในป 2562 

 
1.2  ยังไมไดดําเนินการ 

 
- ยังไมสอดคลองกับแผนกวิสาหกิจ
ขององคกรท่ีมีการทบทวนใหมในป 
2562 
 
- ไมมีกลยุทธ DE 
 

 
-ทบทวนแผนแมบท HR ให
สอดคลองแผนวิสาหกิจป 2560-
2564 (สําหรับป 2562)  
 
-บรรจุกลยุทธดาน HR-Digital 
ในแผนแมบท HR 
 

ประเด็นท่ี 2 สรรหา/อัตรากําลัง 
การวิเคราะหกระบวนการทํางาน (Work Flow 
Analysis)ใหครอบคลุมทุกระบวนการท่ีสําคัญ
เพ่ือใหทราบถึง 
-อัตรากําลังสวนขาด (Supply Side) 
-อัตรากําลังสวนเกิน (Demand Side) 
 

 
 
 - ดําเนินการวิเคราะหกระบวนการทํางาน
ครบทุกฝาย/สํานักงาน 
 

 
 
                      - 

 
 
- ดําเนินการทบทวนอัตรากําลัง
สวนขาดและสวนเกินในทุกป 
 
 

ประเด็นท่ี 3 ตอบแทน/สิทธิประโยชน 
ควรมีการประเมินคางาน 
 

- มีโครงการประเมินคางานอยูในแผนป 
2561 
 

- ยังไมไดนําผลการประเมินคางาน 
ไปใชประโยชน 
 

-นําผลวิเคราะหไปเชื่อมโยงกับ
การบริหารทรัพยากรบคุคล 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

 
ประเด็นความจําเปนดาน HR 

 

 
สถานภาพในปจจุบัน (ป 2561) 

 
ความแตกตาง (GAP) 

 
กลยุทธการพัฒนาปรับปรุง 

ประเด็นท่ี 4 KPI 
4.1  ถายทอดตัวชี้วัดขององคกร สูสายงานและ
ระดับบุคคล 
 
4.2 ติดตามผลดําเนินงานระหวางปท้ังระดับ
สายงานและระดับบุคคล 
4.3 นําผลการประเมิน KPI ระดับบุคคลมา
เชื่อมโยงการปรับเพ่ิมผลตอบแทนจูงใจท่ีเปน
ตัวเงิน 
 

 
- ดําเนินการแลว 
 
                                                             
- อยูระหวางการติดตาม 
 
- อยูระหวางดําเนินการ 

 
 -ยังมีการถายทอดท่ียังไมไดรับการ
ยอมรับในบางหนวยงาน 
 
 -การติดตามยังไมสมบูรณครบถวน
ทันเวลา 
 
-มีการดําเนินการแตยังไมไดนํามาใชใน
ดานการตอบแทนจูงใจท่ีเปนตัวเงิน 
 

 
-ปรับปรุงวิธีการดําเนินการ
ถายทอดตัวชี้วัดขององคกร      
สูสายงานและระดับบุคคล 
-ติดตามการประเมินผลใหมีความ
ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
นําผลการประเมิน KPI ระดับ
บุคคลมาใชเชื่อมโยงการปรับเพ่ิม
ผลตอบแทนจูงใจท่ีเปนตัวเงิน 
 

ประเด็นท่ี 5  HRD  
5.1  ทบทวนแผนสืบทอดตําแหนงระดับ
ผูบริหารและตําแหนงหลักท่ีสําคัญขององคกร 
 
5.2 Talent 
ควรมีการตอยอดและใชประโยชนผลงานของ 
Talent  
 
 
 
 
 

 
-ดําเนินการแลว 
 
 
 
-อยูระหวางดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 

 
-ยังอยูในข้ันเริ่มตนเปนปแรก ซ่ึงตองมี
การทบทวนและพัฒนา ปรบัปรุง
รูปแบบใหดีข้ึน 
 
 -มีการตอยอดการใชประโยชนในบาง
โครงการตอยังไมคลอบคลุม 
 
 
 
 
-ยังไมมีการทบทวนแผนแมบท KM 

 
-ประเมินผลโครงการและมีการ
ทบทวน พัฒนา ปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพยังข้ึน 
 
-ดําเนินการตอยอดการใช
ประโยชนผลงานของ Talent 
อยางคลอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

 
ประเด็นความจําเปนดาน HR 

 

 
สถานภาพในปจจุบัน (ป 2561) 

 
ความแตกตาง (GAP) 

 
กลยุทธการพัฒนาปรับปรุง 

5.3 KM 
ทบทวนแผนและระบบการจัดการความรูของ
องคกร 
 

-ยังไมไดดําเนินการ และแผนปฏิบัติงานดาน KM -ทบทวนแผนแมบท KM และ
แผนปฏิบัติงานดาน KM 
 

ประเด็น 6  สื่อสาร/แรงงานสัมพันธ 
6.1 Happy Workplace วิเคราะหกิจกรรมท่ี
เหมาะสมเพ่ือสรางประสบการณและความ
ประทับใจ (Employee experience) 
 
6.2 ศึกษาปจจัยท่ีสรางความผูกพันองคกรท่ี
แตกตางกันในแตละกลุมพนักงาน 
 

 
-ดําเนินการแลว 
 
 
 
-ดําเนินการแลว 
 
 

 
-ยังไมไดนําผลมาวิเคราะหมาใช 
 
 
 
-ยังไมไดนําผลมาวิเคราะหมาใช 
 

 
-ควรนําผการวิเคราะหมาสราง
กิจกรรมท่ีเหมาะสมในการสราง
บรรยากาศในการทํางาน 
 
-ควรนําผลการวิเคราะหมา
ปรบัปรุงและทบทวนแผนการ
ประดับความผูกพันท่ีสอดคลอง
กับความตองการและความ
คาดหวังของพนักงาน 
-ควรศึกษาปจจัยความตองการ
ของพนักงานในแตละกลุม 

ประเด็นท่ี 7 หลักปฏิบัต/ิกฎระเบียบ 
 

-ดําเนินการแลว 
 

-ยังไมมีการนําผลสรุปท่ีไดจากรายงาน
ผลความขัดแยงทางผลประโยชนของ
พนักงานมาจัดทําแผนปรับปรุงและ
แกไขท่ีเก่ียวกับงานดาน HR อยางเปน
รูปธรรม 

-ควรนําผลรายงานความขัดแยง
ทางผลประโยชนของพนักงาน
และผูบริหารมาจัดทําแผน
ปรับปรุงและแกไขในสวนของ 
HR 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

 
ประเด็นความจําเปนดาน HR 

 

 
สถานภาพในปจจุบัน (ป 2561) 

 
ความแตกตาง (GAP) 

 
กลยุทธการพัฒนาปรับปรุง 

ประเด็น 8 IT 
 

-ยังไมไดดําเนินการ 
 

-ยังไมไดวิเคราะหและจัดทํารายงาน
สารสนเทศ เพ่ือใชประโยชนในการ
ตัดสินใจทางการบริหารบุคคล 
 

-วิเคราะหขอมูลเพ่ือประมวล
ออกมาเปนรายงาน 
 

ประเด็นท่ี 9 ความปลอดภัย สุขอนามัยฯ 
1. ควรมีการสื่อสารและจัดกิจกรรมรณรงค 
เพ่ือสงเสริมความปลอดภัยและใหพนักงานมี
ความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงกับพิบัติท่ี
อาจเกิดข้ึน 
2.จัดทําแผนงานดานความปลอดภัยในการ
ทํางานระยะสั้นและระยะยาว ใหมีความชัดเจน 
 
 

 
ดําเนินการโครงการ Safety day 
 
 
 
-ยังไมไดดําเนินการ 
 

 
                 - 
 
 
 
-ขาดแผนงานดานความปลอดภัยใน
ระยะยาว 
 

 
-ควรมุงเนนการจัดอบรมให
เปนไปตามกฎหมายกําหนด 
 
 
-ควรจัดทําแผนงานดานความ
ปลอดภัยในงานระยะยาว 
 
 

 
ประเด็นท่ี 10 การเพ่ิมศักยภาพดาน HR  
-พัฒนาทักษะดานการบริหารงาน HR        
ใหแกผูบริหารสายงาน 

 
-ดําเนินโครงการ HR For  Non HR 
 
 

             
                       - 

 
-พัฒนาศักยภาพทักษะและทบ
บาทดานการบริหารดาน HR 
อยางตอเนื่อง 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

การวิเคราะหขอมูลความจําเปนเพ่ือจัดทําแผนแมบท HR 
ประเด็นการทบทวน 4 : ผลการประเมินความพึงพอใจตอระบบงาน HR ของ อ.ส.ค. 

 
 

ประเด็นความจําเปนดาน HR 
 

สถานภาพในปจจุบัน (ป 2561) ความแตกคาง (GAP) กลยุทธการพัฒนาปรับปรุง 

1. การจัดเตรียมและพัฒนาแหลงขอมูล
เพ่ือสงเสริมการเรียนรู หรือการพัฒนา
บุคลากรของหนวยงาน เชน หองสมุด 
(4.4) 

คณะทํางานดานนวัตกรรมของ HR อยู
ระหวางดําเนินการศึกษารูปแบบแหลงการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ 
อ.ส.ค. 

ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ นําผลวิจัยเรื่อง รูปแบบแหลงการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ อ.ส.ค. ไป
พัฒนาตอยอดในป 2562 

2. การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
พัฒนาบุคลากร (4.5) 

ขอมูลขาวสารมีการแจงเวียนในระบบ    
E-office 

ยังมีความลาชา เพ่ิมชองทางการสื่อสารใหมีความ
หลากหลาย/พัฒนาชองทางการสื่อสารดวย
เทคโนโลยีใหมๆ 

3. ทานไดทราบหลักเกณฑความกาวหนา
ในอาชีพ (ตําแหนง) อยูเสมอ (5.1) 

ไดมีการแจงเวียนหลักเกณฑความกาวหนา
ในอาชีพ (ตําแหนง) 

การสื่อสารยังไมท่ัวถึง จัดทําโครงการสื่อสาร/ใหความรูกับ
ผูเก่ียวของทุกระดับ 

4. ความชัดเจนในเสนทางความกาวหนา
ในสายอาชีพของทาน (5.2) 

มีการแจงเวียนเอกสารแลวแตยังไมท่ัวถึง การสื่อสารยังไมท่ัวถึง จัดทําโครงการสื่อสารใหความรูกับผูท่ี
เก่ียวของทุกระดับ 

5. การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอม
ตอภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ (6.9) 

มีการจัดกิจกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางานทุกสํานักงานภาค 
(วันสัปดาหความปลอดภัย) 

ยังไมมีการอบรมตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

จัดอบรมตามหลักสูตรท่ีกฎหมายกําหนด 

6. การเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานทุกระดับ
แสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ี (2.4) 

จัดทําโครงการสื่อสารแรงงานสัมพันธ ยังดําเนินการไมครบถวนทุก
ประเด็น/ปญหา 

จัดทําโครงการเพ่ิมชองทางใหผูปฏิบัติงานได
แสดงความคิดเห็นใน ป 2562  

7. ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานใน
หนวยงาน 

การสื่อสารไมมีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารดาน HR มากข้ึน ปรับทัศนคติในการทํางาน 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

 
ประเด็นความจําเปนดาน HR 

 
สถานภาพในปจจุบัน (ป 2561) ความแตกคาง (GAP) กลยุทธการพัฒนาปรับปรุง 

8. ระบบความพึงพอใจในระบบ
สารสนเทศท่ีเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลในปจจุบัน (7.2) 

มีโปรแกรม E-HR แตยังใชงานไมครบ
ระบบ 

โปรแกรม E-HR ใชงานไดในบางสวน
งาน (แผนก) แตบางแผนกยังไม
สามารถใชงานได 

มีการปรับปรุงระบบ E-HR ใหใชงานได 

9. เม่ือมีปญหาดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล ทานไดรับการชวยเหลือและไดรับ
คําแนะนําแกปญหาจากฝายทรัพยากร
บุคคล (9.1) 
10. ทานไดรับโอกาสในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (9.2) 
11. ความพึงพอใจในการมีสวนรวม
กําหนดนโยบายและทิศทางการบริหาร
บุคคล (9.3) 

มีการดําเนินการโครงการแรงงานสัมพันธ
สัญจร โดยการรวบรวมประเด็นปญหาเพ่ือ
ทําการวิเคราะหและปรับปรุงแกไข แตยัง
ไมครบถวนทุกประเด็น/ปญหา 

ยังดําเนินการแกไขปญหาไมครบทุก
ประเด็น 

จะมีการดําเนินการใหครบถวนทุกประเด็น/
ปญหาในปตอไป 

12. การไดรับคาตอบแทนเปนธรรม และ
เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณงานท่ี
รับผิดชอบ 

อยูระหวางการดําเนินการนําผลการ
ประเมินรายบุคคลมาใชในการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนประจําป  

 แนวทางการดําเนินงานยังไมชัดเจน นําผลการประเมินรายบุคคลมาใชในการ
เลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปใหเปนไปตาม
หลักเกณฑการประเมินฯ 

13. การจัดสรรสวัสดิการตางๆ มีความ
สอดคลองกับความตองการของบุคลการ
ในหนวยงาน 

ดําเนินการตามระเบียบ ขอบังคับ อ.ส.ค.  ยังไมมีการสํารวจความตองการของ
พนักงาน 

มีการสํารวจความตองการ (ดานสวัสดิการ) 
มีการทบทวนขอมูลจากการสํารวจมา
ปรับปรุงใหตอบสนองตอความตองการของ
พนักงาน 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

การวิเคราะหขอมูลความจําเปนเพ่ือจัดทําแผนแมบท HR 
ประเด็นในการทบทวน 5 : ขอกําหนดดาน HR ในเกณฑ SEPA 

 
 

ประเด็นความจําเปนดาน HR 
 

สถานภาพในปจจุบัน (ป 2561) ความแตกคาง (GAP) กลยุทธการพัฒนาปรับปรุง 

1. โครงสรางองคกรและการกระจาย
อํานาจ 

ไดมีการทบทวนโครงสรางองคกรโดยมีลักษณะการ
กระจายอํานาจตามสายงานบังคับบัญชา 

 อยูระหวางการนําเสนอขอความ
เห็นชอบจากอนุกรรมการ HR 
เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.
ตอไป 

 -จัดทําและเตรียมความพรอมในการ
นําเสนอ 

2. บริหารอัตรากําลัง (สรรหา คัดเลือก 
บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย) 

 - จะมีการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังหลังจากทบทวน
โครงสราง  
 - การสรรหาการคัดเลือก การแตงตั้งโยกยาย มีการ
ดําเนินการตามระเบียบ อ.ส.ค. 

 - การบรรจุแตงตั้งยังไมเพียงพอ
และไมสอดคลองกับความตองการ
ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 - แตละหนวยงานไมมีสวนรวมใน
การตัดเลือกบุคลากร 
 
 - การโยกยายบุคลากรไปดํารง
ตําแหนงวิชาการ ไมมีมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงรองรับ 

 - ตองมีการวิเคราะหอัตรากังให
เหมาะสมและชัดเจน 
 
 - ตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการใน
การคัดเลือกแตละตําแหนงโดยมีตน
สังกัดเขามามีสวนรวม 
- กําหนดมาตรฐานรองรับตําแหนง
วิชาการ 

3.Succession Plan  
Talent Management การเตรียม
บุคลากรใหรองรับยุทธศาสตรและการ
เปลี่ยนแปลบงใชสมรรถนะหลักองคกร 

มีระบบและหลักเกณฑ Succession Plan และ 
Talent เรียบรอยแลว 

ดําเนินการพัฒนาใหเปนไปตาม
ระบบ Succession Plan Talent  

กําหนดใหเปนระเบียบหรือขอบังคับ
ของ อ.ส.ค. 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

 
ประเด็นความจําเปนดาน HR 

 
สถานภาพในปจจุบัน (ป 2561) ความแตกคาง (GAP) กลยุทธการพัฒนาปรับปรุง 

4. บริหารขีดความสามารถและความ
กางหนาในอาชีพ Competency 
Career Path IDP 

 - มีการประเมินขีดความสามารถของบุคลากร โดย
ระบบ Competency  
 - Career Path มีการจัดทําระบบเสนทาง
ความกาวหนาแลว 
 - IDP มีการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล แลว ตามผล
ประเมิน Competency 

 - ยังมีบางหนวยงานท่ีผูบริหารยัง
ไมเปนไปตามคูมือ Competency  
 - ดําเนินการพัฒนาใหเปนไปตาม
ระบบ Career Path 
  - ยังไมมีการดําเนินการตามแผน 
IDP 

 - กําหนดเปนระเบียบขอบังคับ 
อ.ส.ค. 
 - กําหนดใหเปน KPI ของ อ.ส.ค. 
 - กําหนดใหเปนระเบียบหรือ
ขอบังคับของ อ.ส.ค. 
 - กําหนดใหเปนตัวชี้วัดของผูบริหาร 

5. ระบบบริหารผลการดเนินงาน PMS 
และคาตอบแทน สวัสดิการ สิทธิ
ประโยชนแรงจูงใจ 

 - ปจจุบันยังมีมีการนําระบบ PMS มาใชใน อ.ส.ค.   -  - 

6. ระบบการพัฒนาและเรียนรู (ระดับ
ผูนําบุคลากร/ฝายงาน/องคกร HRD 
ฝกอบรม KM OL LO Innovation 

 - KM มีการจัดการความรู 
 - มีแผนฝกอบรมตามแผนท่ีสอดคลองกับแผนแมบท 
HR 
 - OL มีการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองคกรรูและ
รับผิดชอบ 
 - Innovation มีการดําเนินงานใน 4 มิติ 
ประกอบดวย KM,HR Pro, Talent, FC 

- การนําไปเชื่อมโยงในระบบ IT 
  
 
- มีการสื่อสารเก่ียวกับวัฒนา
องคกรตามคามือวัฒนธรรม
องคกร 

 - พัฒนาระบบรวมกับ IT  
 - มีการทบทวน แผน HRD ให
สอดคลองกับแผนแมบท HR 
 - ดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป 
ยั่งยืน 

7. เสริมสรางคานิยมใหไปสูวัฒนธรรม
องคกร (เชื่อมโยงกับระบบองคกร 

มีการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรโดยมีการสื่อสาย
วัฒนธรรมองคกร ใหเปนไปตามวัฒนธรรมองคกร 
และนําไปเชื่อมโยง KPI รายบุคคล 

 -  - มีการพัฒนาและยกระดับอยาง
ตอเนื่องทุกป 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

 
ประเด็นความจําเปนดาน HR 

 
สถานภาพในปจจุบัน (ป 2561) ความแตกคาง (GAP) กลยุทธการพัฒนาปรับปรุง 

8. แรงงานสัมพันธ  - มีคณะกรรมการกิจการสมัพันธ                      -  - นําปญหาดานแรงงานสัมพันธมาแก
ไชอยางแทจริง 

9. สภาพแวดลอม บรรยากาศในการ
ทํางาน (สุขภาพ ความปลอดภัย อาชี
วอนมัย) 

 - มีการดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป  - ไมครอบคลุมความตองการของ
พนักงาน อ.ส.ค.อยางแทจริง 

 - ทบทวนรูปแบบการประเมินและ
เกณฑการประเมินใหสอดคลองกับ
บริบทขององคกร 

10. การสรางความพึงพอใจ และความ
ผูกพัน (ความผาสุข) ใหกับบุคลากร 
Enrage) 

 - มีการดําเนินโครงการทุกป  - ยังไมมีการกําหนดแผนสราง
ความผูกพันองคกร 

 - จัดทําแผนแมบทยกระดับความ
ผูกพันองคกร 

11. ระบบงานHRIS/HR Account/HR 
Research HR Audit งานดานการ
ตรวจสอบ 

 - HR Audit มีหนวยงานตรวจสอบภายใน 
 - HRIS ระบบสารสนเทศดาน HR มีการดําเนินงาน
ดาน e-HR 
 - ดาน HR Search มีการดําเนินงาน 2 มิติ (R&D) 
และ Survey Research  
 - HR Account 

                    - 
 
 
- การเก็บขอมูล และการ
ประมวลผล เพ่ือนํามาใชยังไม
ครบถวน 
 
 

 - มีการตรวจสอบภายในงานดาน
บริหารทรัพยากรบุคคลอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 - ตองมีการพัฒนาระบบ e-HR ให
ครบถวน สอดคลองกับงาน HR ท้ัง
ระบบ 
  
 - เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ และ
ประมวลผลขอมูลใหทันสมัย รวดเร็ว 
ถูกตอง โดยการนําเทคโนโลยีมาใช 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

การวิเคราะหทบทวนขอมูลความจําเปนเพ่ือจัดทําแผนแมบท HR 
ประเด็นในการทบทวน 6 : ดานนโยบายของผูบริหารระดับสูง 

ประเด็นความจําเปนดาน HR 
 

สถานภาพในปจจุบัน (ป 2561) ความแตกตาง (GAP) กลยุทธการพัฒนาปรับปรุง 

  1.มุงเนนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลดวยนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
 
 

   มีการดําเนินการสงเสริม สนับสนุนให
บุคลากรมีการสรางนวัตกรรมในการทํางาน 

 การสงเสริมสนับสนุนการสราง
นวัตกรรมยังไมคลอบคลุมท่ังถึงทุก
สายงานหรือทุกหนวยงาน 
 

ขยายขอบขายและเพ่ิม
ประสิทธิภาพดําเนินการสงเสริม 
สนับสนุนใหบุคลากรมีการสราง
นวัตกรรมในการทํางาน 

  2. มุงเนนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

  มีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให
ทํางานตามหลักธรรมาภิบาลในสวนของการ
พัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency ) 
และวัฒนธรรมองคกร (Culture) 
 

                
                      - 

มีการพัฒนาใหเปนองคกรคุณธรรม 
เพ่ือการบูรณาการธรรมาภิบาลกับ
การพัฒนาองคกรใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  3. มุงสรางความสุขและคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน (Happy workplace) 
 
 

  มีโครงการสรางความสุขและคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน (Happy workplace) ในระยะสั้น  
 

การสรางความสุขและคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน (Happy workplace) ยัง
เปนแผนระยะยาว 
 

สรางความสุขและคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน (Happy workplace) 
โดยการจัดทําแผนแมบทในระยะ
ยาวและบูรณาการกิจกรรมใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

 4. มุงสรางความผูกพันองคกรของบุคลากร 
(Employee Engagement) 
 
 

  มีการสํารวจความผูกพันองคกรของบุคลากร 
(Employee Engagement) 

ขาดการนําผลการสํารวจความผูกพัน
องคกรของบุคลากร (Employee 
Engagement) มาจัดทําแผนการ
พัฒนาในระยะยาว และระยะสั้น 

จัดทําแผนแมบทพัฒนาความ
ผูกพันองคกรของบคุลากร 
(Employee Engagement) 
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  5. มุงเนนการพัฒนาสายงานหลักและสาย
สนับสนุนใหมีความเปนมืออาชีพ  
 
 

 มีการพัฒนาสายงานหลักและสายสนับสนุนให
มีความเปนมืออาชีพ ในบางสายงาน 

สายงานหลักและสายสนับสนุนใหมี
ความเปนมืออาชีพยังไมคลอบคลุมทุก
สายงาน 

จัดทําและนําเสนทางการฝกอบรม
และพัฒนา (Training Roadmap) 
มาใชเปนกรอบในการพัฒนาสาย
งานหลักและสายสนับสนุนใหมี
ความเปนมืออาชีพอยางคลอบคลุม
ท่ัวถึง 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

การวิเคราะหขอมูลความจําเปนเพ่ือจัดทําแผนแมบท HR 

ประเด็นในการทบทวน 7 : BEST PRACTICE HR องคการอุตสาหกรรมปาไม (รัฐวิสาหกิจดีเดนดานทรัพยากรบุคคล ป 2560 ) 
 

ประเด็นความจําเปนดาน HR 
 

สถานภาพในปจจุบัน (ป 2561) ความแตกตาง (GAP) กลยุทธการพัฒนาปรับปรุง 

1. โครงการทบทวนและปรับปรุงโครงสรางขององคกรและ    
   โครงสรางการบริหารงาน 
2. การวิเคราะหอัตรากําลังระดับเนื้องาน 
3. การวิเคราะหและประเมินคางาน 
4. การจัดทําคําบรรยายลักษณะงานของตําแหนงงาน 
5. การทบทวน/ปรบัปรุงสมรรถนะ 
6. การปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกร 
7. การปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให 
   มีประสิทธิภาพ 
8. การปรับปรุงระบบประเมินผลการดําเนินงานรายบุคคล 
9. การทบทวน/ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาเฉพาะ
ตําแหนง/พัฒนาตามสายงาน 
10. การบริหารจัดการความกาวหนาในสายอาชีพ 
11. การวางแผนผูสืบทอดตําแหนง 
12.  การบริหารพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง 
13. การปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑดานการบริหาร 
     ทรัพยากรบุคคล 
14. การพัฒนาศักยภาพผูบริหาร 
15. การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 

 
 
 
 
 
 
 

- มีการดําเนินการท้ังหมดแลว  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- ไมทราบรายละเอียดในแต
ละประเด็นความเปน 

 
 
 
 
 
 
 

- ทบทวน ปรับปรุง และ
ยกระดับแตละประเด็น
ความจําเปนใหมี
ประสิทธิภาพ และ
ความยั่งยืนยิ่งข้ึน 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

ประเด็นความจําเปนดาน HR 
 

สถานภาพในปจจุบัน (ป 2561) ความแตกตาง (GAP) กลยุทธการพัฒนาปรับปรุง 

16. การจัดทําแผนฝกอบรมรายตําแหนง 
17. การจัดทําระบบการจัดการองคความรู 
18. การสนับสนุนทุนการศึกษาผูปฎิบัติงานในองคกร 
19. การพัฒนาพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง 
20. การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะ 
21. การพัฒนาเครื่องมือในการสรรหาบุคลากร 
22. การพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลบุคลากร 
     ใหมีประสิทธิภาพ 
23. การสงเสริมการสื่อสารดานบริหารทรัพยากรมนุษยและ 
     ดานแรงงานสัมพันธ 
24. การสํารวจความพึงพอใจดานบริหารทรัพยากรมนุษย 
25. การบํารุงรักษาบุคลากร 
26. การสรางความผูกพันธองคกร 
27. การสรางความสุขในการทํางาน 
28. การปรับปรงุแผนงานความปลอดภัย  
     อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
29. การเสริมสรางคุณภาพและจริยธรรมของพนักงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- มีการดําเนินการท้ังหมดแลว  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- ไมทราบรายละเอียดในแต
ละประเด็นความจําเปน  

 
 
 
 
 
 
 

- ทบทวน ปรับปรุง และ
ยกระดับแตละประเด็น
ความจําเปนใหมี
ประสิทธิภาพ และ
ความยั่งยืนยิ่งข้ึน 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

 
ดานสถานการณภายใน (Internal Situation)  

 
 

จุดแข็ง (Strength) 
 

จุดออน (Weakness) 
1. บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน พรอมรับการเปลี่ยนแปลง

และเรียนรูสิ่งใหม 
2. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีบุคลากรหลาย Gen    

ทําใหมีความหลากหลายในดานความคิด 
3. บุคลากร อ.ส.ค. มีการทํางานเปนทีม 
4. บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณดานอุตสาหกรรมโคนม พรอมท่ี 
จะขับเคลื่อนองคกร สูวิสัยทัศน “นมแหงชาติ 
ภายในป 2564” 

5. มีวิธีการทํางานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
อยางเปนระบบและมีความรู ความเขาใจใน
เครื่องมือใหมๆ  

6. ท่ีนํามาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องคกร 

 
 
 

1. บุคลากรและผูบริหารยังขาดความรูความ
เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรมท่ีจะนํามาใชในการพัฒนา
บุคลากร 

2. บุคลากรบางสวนขาดทักษะการสื่อสาร
และความรูดานภาษาอังกฤษ 

3. บุคลากรมีแนวโนมปญหาทางดานสุขภาพ
เพ่ิมข้ึน 

4. บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการ
สรางนวัตกรรมอยางเพียงพอ 

5. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศดาน HR ยังไม
สมบูรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 4   
การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) ดานทรัพยากรบุคคล 
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ดานสถานการณภายนอก (External Situation )   
 

 
โอกาส (Opportunity) 

 
อุปสรรค (Threat) 

 
1. เกณฑการประเมิน TRIS และการประเมิน 
รัฐวิสาหกิจ SEPA สงผลตอนโยบายเชิงรุกดาน HR 
2. นโยบาย Thailand 4.0  ยทุธศาสตรชาติระยะ 20 ป และ
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณสนับสนุน สงเสริมดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชพัฒนาระบบงานดาน HR 
3. มีอนุกรรมการดานการบริหารงานบุคคลท่ีชวยสนับสนุน
งาน HR 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารทรัพยากรบุคคลกับ
หนวยงานภายนอก 

 
 
 
 

 
1. ไมสามารถกําหนดแนวทางการบริหารงาน
บุคคลไดอยางคลอบคลุมในทุกมิติอยางอิสระ 
2. ความกาวหนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล ทําให
ขอมูลไมท่ัวถึงในทุกชวงวัย 
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ตารางการวิเคราะหกลยุทธดวย TOW Matrix  ป 2562 
SO:  ดานจุดแข็ง (Strength) รวมกับโอกาส (Opportunity) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดแข็ง S 

 
โอกาส  O 

 
กลยุทธ SO 

1. บุคลากรมีความกระตือรือรน
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู
สิ่งใหม 
2. มีการนําเครื่องมือดานทรัพยากร
บุคคลสมัยใหมมาใชอยางเปนระบบ 
3. บุคลากรมีความรู ความเขาใจใน
เครื่องมือดานทรัพยากรบุคคล
สมัยใหม  
4. บุคลากร อ.ส.ค. มีการทํางาน
รวมกันเปนทีม 
5. บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณดานอุตสาหกรรม
โคนม พรอมท่ีจะขับเคลื่อนองคกร 
สูวิสัยทัศน “นมแหงชาติ ภายในป 
2564 
 

1. เกณฑการประเมิน TRIS 
และการประเมินรัฐวิสาหกิจ 
SEPA สงผลตอนโยบายเชิงรุก
ดาน HR 
2. นโยบาย Thailand 4.0  
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
และนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณสนับสนุน และ 1
เกณฑการประเมิน TRIS  
สงเสริมการนําเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใชในระบบงานดาน HR 
3. มีอนุกรรมการดานการ
บริหารงานบุคคลท่ีชวย
สนับสนนุงาน HR 
4. มีแหลงเรียนรูและแนวการ
ปฏิบัติท่ีดีในดานทรัพยากร
บุคคล ท่ีสามารถเรียนรูและ
ศึกษาดูงานได 
 

1. กลยุทธ HR networking 
2. กลยุทธการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลมุงสูองคกรนวัตกรรม 
3. กลยุทธแผนแมบท HR Digital 
(HRIS) 
4. กลยุทธการขับเคลื่อนและสื่อสาร
งานบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

ตารางการวิเคราะหกลยุทธดวย TOW Matrix  ป 2562 
ST: ดานจุดแข็ง (Strength) รวมกับอุปสรรค( Threat) 

 
 

จุดแข็ง S 
 

อุปสรรค  T 
 

กลยุทธ ST 
1. บุคลากรมีความกระตือรือรนพรอม
รับการเปลี่ยนแปลงและเรียนรูสิ่งใหม 
2. มีการนําเครื่องมือดานทรัพยากร
บุคคลสมัยใหมมาใชอยางเปนระบบ 
3. บุคลากรมีความรู ความเขาใจใน
เครื่องมือดานทรัพยากรบุคคล
สมัยใหม  
4. บุคลากร อ.ส.ค. มีการทํางาน
รวมกันเปนทีม 
5. บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณดานอุตสาหกรรม 
โคนม พรอมท่ีจะขับเคลื่อนองคกรสู
วิสัยทัศน “นมแหงชาติ ภายในป 
2564 
 

1. ไมสามารถกําหนดแนว
ทางการบริหารงานบุคคลได
อยางคลอบคลุมในทุกมิติอยาง
อิสระ 
2. ความกาวหนาดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลทําใหการใชและการ
เขาถึงขอมูลยังมีปญหาในบาง
ชวงวัย 
 

1. กลยุทธการบริหารคาตอบแทนและ
สิทธิประโยชนเชิงรุก 
2. กลยุทธพัฒนาสมรรถนะดาน
อุตสาหกรรมโคนม 4.0 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

ตารางการวิเคราะหกลยุทธดวย TOW Matrix  ป 2562 
WO: จุดออน (Weakness)  รวมกับโอกาส (Opportunity) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดออน W 

 
โอกาส  O 

 
กลยุทธ WO 

1. บุคลากรขาดความรูความเขาใจในดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมอยางเพียงพอ 
2. ยังขาดการนําเทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรมมาใชในการทํางาน 
3. มีความแตกตางในดานวัยของผูปฏิบัติงาน
เปนอยางมาก ( Generation )  
4. บุคลากรบางสวนขาดความรู ทักษะในดาน
การใชและการสื่อสารดานภาษาตางประเทศ 
5. บุคลากรมีแนวโนมปญหาทางดานสุขภาพ
เพ่ิมข้ึน 
6. ยังขาดบุคลากรในสายงานดานวิจัยพัฒนา
และเทคโนโลยีดิจิทัล 
7. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศดาน HR ยังไม
สมบูรณ 
8. ยังขาดสถานท่ีในการฝกอบรมและพัฒนาท่ี
เพียงพอและเอ้ือตอการเรียนร ู

1. เกณฑการประเมิน TRIS และการ
ประเมินรัฐวิสาหกิจ SEPA สงผลตอ
นโยบายเชิงรุกดาน HR 
2. นโยบาย Thailand 4.0  
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และ
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ
สนับสนุน และ 1เกณฑการประเมิน 
TRIS  สงเสริมการนําเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใชในระบบงานดาน HR 
3. มีอนุกรรมการดานการบริหารงาน
บุคคลท่ีชวยสนับสนุนงาน HR 
4. มีแหลงเรียนรูและแนวการปฏิบัติท่ี
ดีในดานทรัพยากรบุคคล ท่ีสามารถ
เรียนรูและศึกษาดูงานได 
 

1. กลยุทธพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพ่ือ
มุงสูองคกรแหงความเปนเลิศ  
2. กลยุทธแผนแมบท Happy work place 
3. กลยุทธการศึกษาและพัฒนาการบูรณาการ
ทํางานระหวางวัย 
4. กลยุทธการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
5. กลยุทธการพัฒนานักวิจัยเพ่ือมุงสูองคกร
แหงความเปนเลิศ 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

ตารางการวิเคราะหกลยุทธดวย TOW Matrix  ป 2562 
WT: ดานจุดออน (Weakness)  รวมกับอุปสรรค ( Threat) 

 
 

จุดออน W 
 

อุปสรรค  T 
 

กลยุทธ WT 
1.บุคลากรขาดความรูความเขาใจในดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมอยาง
เพียงพอ 
2. ยังขาดการนําเทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรมมาใชในการทํางาน 
3.มีความแตกตางในดานวัยของผูปฏิบัติงาน
เปนอยางมาก ( Generation )  
4.บุคลากรบางสวนขาดความรู ทักษะในดาน
การใชและการสื่อสารดานภาษาตางประเทศ 
5.บุคลากรมีแนวโนมปญหาทางดานสุขภาพ
เพ่ิมข้ึน 
6.ยังขาดบุคลากรในสายงานดานวิจัยพัฒนา
และเทคโนโลยีดิจิทัล 
7.ระบบฐานขอมูลสารสนเทศดาน HR ยังไม
สมบูรณ 
8.ยังขาดสถานท่ีในการฝกอบรมและพัฒนา
ท่ีเพียงพอและเอ้ือตอการเรียนรู 

1.ไมสามารถกําหนดแนวทางการ
บริหารงานบุคคลไดอยางคลอบคลุม
ในทุกมิติอยางอิสระ 
2.ความกาวหนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ทําใหการใชและการเขาถึงขอมูลยังมี
ปญหาในบางชวงวัย 
 

1. กลยุทธการพัฒนางานประจําทําใหเปน
การวิจัย (Routine to Research 
Motivation) 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

สรุปกลยุทธจากการวิเคราะหดวย  TOW Matrix ป 2562 
 

กลยุทธ  SO : 
 
 
1. กลยุทธ HR networking 
2. กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมุงสูองคกรนวัตกรรม 
3. กลยุทธแผนแมบท HR Digital (HRIS) 
4. กลยุทธการขับเคลื่อนและสื่อสารงานบริหารทรัพยากร
บุคคลเชิงรุก 
 
 

กลยุทธ  ST : 
 
 
1. กลยุทธการบริหารคาตอบแทนและสิทธิประโยชน  
เชิงรุก 
2. กลยุทธพัฒนาสมรรถนะดานอุตสาหกรรมโคนม 4.0  

กลยุทธ  WO : 
 
1. กลยุทธพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพ่ือมุงสูองคกร
แหงความเปนเลิศ (ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล/ประสบการณ
จริง) 
2. กลยุทธแผนแมบท Happy work place 
3. กลยุทธการศึกษาและพัฒนาการบูรณาการทํางาน
ระหวางวัย 
4. กลยุทธการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เชน  สถานท่ีฝกอบรม … 
5. กลยุทธการพัฒนานักวิจัยเพ่ือมุงสูองคกรแหงความเปน
เลิศ 
 
 
  

กลยุทธ  WT : 
 
1. กลยุทธการพัฒนางานประจําทําใหเปนการวิจัย 
(Routine to Research Motivation) 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

 
ตารางผลการสังเคราะหกลยุทธดาน HR จากการวิเคราะหดวย TOW Matrix  

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ  SO   กลยุทธ  ST  กลยุทธ  WO กลยุทธ  WT สังเคราะหกลยุทธจาก   TOW Matrix 
1. กลยุทธ HR 
networking 
2. กลยุทธการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลมุงสู
องคกรนวัตกรรม 
3. กลยุทธแผนแมบท HR 
Digital (HRIS) 
4. กลยุทธการขับเคลื่อน
และสื่อสารงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงรุก 
 
 
 

1. กลยุทธการบริหาร
คาตอบแทนและสิทธิ
ประโยชนเชิงรุก 
2. กลยุทธพัฒนาสมรรถนะ
ดานอุตสาหกรรมโคนม 
4.0 

1. กลยุทธพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศเพ่ือมุงสู
องคกรแหงความเปนเลิศ  
2. กลยุทธแผนแมบท Happy 
work place 
3. กลยุทธการศึกษาและพัฒนา
การบูรณาการทํางานระหวางวัย 
4. กลยุทธการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
5. กลยุทธการพัฒนานักวิจัย
เพ่ือมุงสูองคกรแหงความเปน
เลิศ 

1. กลยุทธการพัฒนางาน
ประจําทําใหเปนการวิจัย 
(Routine to Research 
Motivation) 

1.การสรางเครือขายงาน HR  (HR 
NETWORKING) 
2.การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมุงสูองคกรนวัตกรรม 
3.การพัฒนาแผนแมบท HR DIGITAL 
4.การสื่อสารงาน HR เชิงรุก 
5.การบริหารคาตอบแทนและสิทธิประโยชนเชิงรุก 
6.การพัฒนาสมรรถนะดานอุตสาหกรรมโคนม 4.0 
7.การพัฒนาภาษาตางประเทศเพ่ือมุงสูองคกร
สากล 
8.การแผนแมบท Happy Workplace 
9.การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบูรการการ
ทํางานระหวางวัย 
10.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

การกําหนดยุทธศาสตรดาน HR 2560-2564 (สําหรับป พ.ศ. 2562) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร HR 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

 

 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การบริหารและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลมุงสูองคกรนวัตกรรม 
                        ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตรที่ 2 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือมุงสูองคกรคุณธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 3 : การยกระดับความสุข ความผูกพัน คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย 

                         ในการทํางาน 

ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลมุงสูความเปนมาตรฐานสากล  

ยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

 

•   วิสัยทัศน Vision 

 

  นม    “บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล มุงเนนนวัตกรรม คุณธรรมองคกร นําไปสูนมแหงชาติภายในป 2564” 

 
 

•    พันธกิจ  Mission 

 

          1. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือมุงสูองคกรนวัตกรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

           2. บริหารและพัฒนาบุคคลมุงองคกรคุณธรรม 

           3. ยกระดับความผูกพันและเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขในการทํางาน 

           4. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเปนมาตรฐาน 
 

 

•   ประเด็นยุทธศาสตร  Strategic Issue 

 

          1. การบริหารและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลมุงสูองคกรนวัตกรรมดวยเทคโนโลยีดจิิทัล 

          2. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือมุงสูองคกรคุณธรรม 

          3. การยกระดับความสุข ความผูกพัน คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทํางาน 

          4. การพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลมุงสูความเปนมาตรฐานสากล  

          5. การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ 
 

สวนท่ี 5  
แผนยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 2560 – 2564 (สําหรับป 2562)  
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

                                    ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การบริหารและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลมุงสูองคกรนวัตกรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

 

 

 

  

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 (Strategic Goals) 

  

ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย (Target) 

 
  

กลยุทธ 

  

โครงการ 
  

2560 

  

2561 

  

2562 

  

2563 

  

2564 

1.1  มีระบบทรัพยากร

บุคคลดิจิทัลท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละของความสําเร็จของการจัดทํา

ระบบทรัพยากรบุคคลดิจิทัล (HR-

Digital) 

 

   -    - 80 80 80 พัฒนาและขับเคลื่อนระบบ

ทรัพยากรบุคคลดิจิทัล (HR-

Digital) 

1.โครงการพัฒนาระบบ

ทรัพยากรบุคคลดิจิทัล 

(HR-Digital) 

1.2 มีการพัฒนาการ

ทํางานดวยนวัตกรรม

และเทคโนโลยีดิจิทัล 

รอยละของจาํนวนหนวยงานระดับ

ฝาย/สํานักงานท่ีมีนวัตกรรมในการ

พัฒนาหรือปรับปรุงการทํางาน ดวย

การใชกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยี

ดิจิทัล  

   -    - 90 95 100 บริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล และผูบริหารใหมี

ความสามารถในการสราง

นวัตกรรมในการทํางานดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

1.โครงการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงการทํางาน ดวย

การใชกระบวนการวิจัยและ

เทคโนโลยีดิจิทัล  
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2   : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือมุงสูองคกรคุณธรรม 

 
 

 

  

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 (Strategic Goals) 

  

ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย (Target) 

 
  

กลยุทธ 

  

โครงการ 
 

2560 

 

2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

2.1 เปนองคกรคุณธรรม  

  

ระดบัการประเมินองคกรคุณธรรม - - ระดับท่ี 

1 
ระดับท่ี  

2 
ระดับท่ี     

3 

บริหารและพัฒนาบุคลากร

เพ่ือมุงสูองคกรคุณธรรม 
1. โครงการพัฒนาองคกร

คุณธรรม 

2. โครงการพัฒนาคุณธรรม

และความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของ อ.ส.ค. 

2.2 มีวัฒนธรรมองคกรท่ี

ยั่งยืน 
รอยละของคะแนนการประเมินระดับ

วัฒนธรรมองคกร  
- 60 70 80 85 

 

 

พัฒนาวัฒนธรรมองคกรสู

ความยั่งยืน 
1.โครงการพัฒนา

กระบวนการและวิธีการ

ทํางานบนพ้ืนฐานของ

วัฒนธรรมองคกร (Culture 

Based Working Process) 

2.โครงการเสริมสรางและ

พัฒนาวัฒนธรรมองคกร  
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 :การยกระดับความสุขความผูกพัน คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทํางาน 

 

  

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 

 (Strategic Goals) 

  

ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย (Target) 
 

  

กลยุทธ 

  

โครงการ 
 

2560 

 

2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

3.1 บุคลากรมีความสุข

และความผูกพันตอ

องคกร  

รอยละคะแนนประเมินความสุข

โดยรวมของบุคลากร 

 

รอยละคะแนนประเมินความผูกพัน

องคกร          

         

70 

 

 

60 

72 

 

 

65 

74 

 

 

70 

76 

 

 

75 

78 

 

 

80 

ยกระดับความสุขในองคกร 

 

 

 

ยกระดับความผูกพันตอองคกร 

1.โครงการเสริมสรางและ

ยกระดับความสุขของ

บุคลากร 

 

2.โครงการเสริมสรางและ

ยกระดับความผูกพันตอ

องคกร 

3.2 บุคลากรมีความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมใน

การทํางาน 

  

จํานวนของการเกิดอุบัติเหตุในการ

ทํางานไมเกินครั้งตอป 

2 2 2 1 1 เสริมสรางใหบุคลการมีความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน      

ท่ีด ี

1.โครงการเสริมสราง 

ความปลอดภัย  อาชีวอนา

มัย  และสภาพแวดลอมใน

การทํางาน 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

                                              ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 :การพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลมุงสูความเปนมาตรฐานสากล 

 
 

 

 

  

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 (Strategic Goals) 

  

ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย (Target) 

 
  

กลยุทธ 

  

โครงการ 
 

2560 

 

2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

4.1 ระบบการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากร

บุคคลสอดคลองตาม

เกณฑการประเมิน

รัฐวิสาหกิจ  

คะแนนผลการประเมินการ

บริหารจัดการทรัพยากร

บุคคล 

 ( ป 2559 ไดคะแนน 

3.0183) 

  

  3.1 

  

3.2 3.3 3.4 3.5 

  

  

  

ขับเคลื่อนระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเชิงรุก 

1.โครงการยกระดับระบบการบริหารผล

การปฏิบัติงาน 

2.โครงการพัฒนาระบบโครงสรางตําแหนง 

3.โครงการสื่อสารเพ่ือระบบบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุก 

 

พัฒนามาตรฐานงาน

ทรัพยากรบุคคลอยาง

ยั่งยืน 

1.โครงการพัฒนาเครือขายดานทรัพยากร

บุคคล                                            

2.โครงการพัฒนามาตรฐานงานทรพัยากร

บุคคลอยางยั่งยืน 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

                                                ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 :การพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลมุงสูความเปนมาตรฐานสากล (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

  

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 (Strategic Goals) 

  

ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย (Target) 

 
  

กลยุทธ 

  

โครงการ 
 

2560 

 

2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

4.2  สงเสริมการเปน

องคกรนวัตกรรมดวย

เทคโนโลยีดิจิทัลดวย

ระบบการจัดการความรู 

จํานวนองคความรูในเชิง

นวัตกรรม ท่ีไดรับการ

เผยแพรดวยเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

 

 

 

    -        -        15 15 15 การจัดการความรูเพ่ือมุงสู

องคกรนวัตกรรมดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

1.โครงการจัดการความรูเชิงนวัตกรรมดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 :การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ 

 

เปาประสงคเชิง 

ยุทธศาสตร 

 (Strategic Goals) 

  

ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย (Target) 
 

  

กลยุทธ 

  

โครงการ 
 

2560 

 

2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

5.1บุคลากรไดรับการพัฒนาขีด

สมรรถนะท้ังในงานปจจุบันและ

รองรับงานในอนาคตอไดอยาง

เปนมืออาชีพ 

จํานวนผูผูสืบทอดตําแหนงทางการ

บริหาร (Successor 

Development) ท่ีไดรับการพัฒนา 

- - 30 30 30 

การพัฒนาขีดสมรรถนะ

บุคลากรเพ่ือเตรียมความ

พรอมเพ่ือรองรับงานใน

อนาคต 

1.โครงการการพัฒนาผูสืบ

ทอดตําแหนงทางการบริหาร 

(Successor Development) 

 จํานวนผูมีสมรรถนะสูง (Talent 

Development) ท่ีไดรับการพัฒนา 

 

- - 30 30 30 2.การพัฒนาผูมีสมรรถนะสูง 

(Talent Development) 

 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการ
พัฒนาตามเสนทางการฝกอบรม 
(Training Roadmap) ครบตาม
ขอตกลงการพัฒนาในปงบประมาณ 

- - 70 75 80 
การพัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากรเพ่ือความเปนมือ
อาชีพ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร

ตามเสนทางการฝกอบรมและ

พัฒนา (Training and 

Development Roadmap) 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

สรุปแนวทางการดําเนินการเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตรทรัพยากรบุคคล  ป 2560-2564 (สําหรับป 2562) 

 

 

 

  
ยุทธศาสตร 

  
วัตถุประสงค            

    เชิงยุทธศาสตร 

  
แนวทางการดําเนินการ 

  

 

ปท่ีดําเนินการ 
  

งบประมาณป 

2562 (บาท) 

  
ผูรับผิดชอบ 

  
2560 

  
2561 

  
2562 

  
2563 

  
2564 

 
1.การบริหารและพัฒนา

ระบบทรัพยากรบุคคลมุงสู

องคกรนวัตกรรมดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

1.1 มีระบบทรัพยากรบุคคลดิจิทัลท่ี

มีประสิทธิภาพ 

  

  

1.โครงการพัฒนาระบบทรัพยากร

บุคคลดิจิทัล  (HR-Digital) 

  

          - แผนกทรัพยากรบุคคล 

 1.2  มีการพัฒนาการทํางานดวย

นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัล 

  

2.โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงการ

ทํางานดวยการใชกระบวนการวิจยั

และเทคโนโลยีดิจิทัล 

              - 
  

แผกพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  
รวมงบประมาณ  

  
- 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

สรุปแนวทางการดําเนินการเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตรทรัพยากรบุคคล  ป 2560-2564 (สําหรับป 2562) 

  

ประเด็นยุทธศาสตร 

  

  

  

วัตถุประสงค 

 เชิงยุทธศาสตร 

  

แนวทางการดําเนินการ 

  

ปท่ีดําเนินการ   

งบประมาณป 2562 

(บาท) 

  

ผูรับผิดชอบ 
  

2560 

  

2561 

  

2562 

  

2563 

  

2564 

2.การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลเพ่ือมุงสู

องคกรคุณธรรม 

2.1 เปนองคกรคณุธรรม  

  

  

1. โครงการพัฒนาองคกรคณุธรรม 

 

 

          - แผนกวินัยและสวัสดิการ 

2. โครงการพัฒนาคณุธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของ อ.ส.ค. 

          - แผนกวินัยและสวัสดิการ 

2.2 มีวัฒนธรรมองคกรท่ียั่งยืน 1.โครงการพัฒนากระบวนการและวิธีการ

ทํางานบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมองคกร 
(Culture Based Working Process) 

          - แผนกพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

2.โครงการรางวัลหนวยงานและบุคคล

ตนแบบดานวัฒนธรรมองคกร 

  

          - แผนกพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

  

รวมงบประมาณ 

  

  

- 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

สรุปแนวทางการดําเนินการเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตรทรัพยากรบุคคล  ป 2560-2564 (สําหรับป 2562) 

  

ประเด็นยุทธศาสตร 

  

วัตถุประสงค 

 เชิงยุทธศาสตร 

  

แนวทางการดําเนินการ 

  

ปท่ีดําเนินการ   

งบประมาณป 

2562 (บาท) 

  

ผูรับผิดชอบ 
  

2560 

  

2561 

  

2562 

  

2563 

  

2564 

3.การยกระดับความสุข

ความผูกพัน คุณภาพชีวิต 

และความปลอดภัยในการ

ทํางาน 

3.1 บุคลากรมีความสุขและ

ความผูกพันตอองคกร  
  

1.โครงการเสรมิสรางและยกระดบั

ความสุขของบุคลากร 
  

          - แผนกวินัยและสวัสดิการ 

2.โครงการเสรมิสรางและยกระดบั
ความผูกพันตอองคกร 

          - แผนกวินัยและสวัสดิการ 

3.2 บุคลากรมีความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน 

3.โครงการเสรมิสราง ความ

ปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน 

  

          - แผนกวินัยและสวัสดิการ 

  

รวมงบประมาณ 

  

  

- 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

สรุปแนวทางการดําเนินการเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตรทรัพยากรบุคคล  ป 2560-2564 (สําหรับป 2562) 

  

ประเด็นยุทธศาสตร 

  

วัตถุประสงค 

 เชิงยุทธศาสตร 

  

แนวทางการดําเนินการ 

  

ปท่ีดําเนินการ   

งบประมาณป 2562 

(บาท) 

  

ผูรับผิดชอบ  

2560 

  

2561 

  

2562 

  

2563 

  

2564 

4.การพัฒนาระบบ

ทรัพยากรบุคคลมุงสู

ความเปน

มาตรฐานสากล 

4.1 ระบบการบรหิารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

สอดคลองตามเกณฑการ
ประเมินรัฐวิสาหกิจ  

1.โครงการยกระดับระบบการบรหิารผลการ
ปฏิบัติงาน 

          - แผนกทรัพยากรบุคคล 

2.โครงการพัฒนาระบบโครงสรางตําแหนง           - แผนกทรัพยากรบุคคล 

3.โครงการสื่อสารเพ่ือระบบบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุก 

          - แผนกทรัพยากรบุคคล 

4.โครงการพัฒนาเครือขายดานทรพัยากร

บุคคล                                                         

          - 

  

  

แผนกทรัพยากรบุคคล 

5.โครงการพัฒนามาตรฐานงานทรัพยากร

บุคคลอยางยั่งยืน 

          - แผนกทรัพยากรบุคคล 

  4.2  สงเสริมการเปน

องคกรนวัตกรรมดวย

เทคโนโลยีดิจิทัลดวยระบบ

การจัดการความรู 

6.โครงการจดัการความรูเชิงนวัตกรรมดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

          - แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  

รวมงบประมาณ 

  

  

- 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

 

สรุปแนวทางการดําเนินการเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตรทรัพยากรบุคคล  ป 2560-2564 (สําหรับป 2562) 

  

ประเด็นยุทธศาสตร 

  

วัตถุประสงค 

 เชิงยุทธศาสตร 

  

แนวทางการดําเนินการ 

  

ปท่ีดําเนินการ   

งบประมาณป 2562 

(บาท) 

  

ผูรับผิดชอบ   

2560 

  

2561 

  

2562 

  

2563 

  

2564 

5.การพัฒนาขีดสมรรถนะ

ของบุคลากรสูความเปนมือ

อาชีพ 

5.1  บุคลากรไดรับการ

พัฒนาขีดสมรรถนะท้ังใน

งานปจจุบันและรองรับงาน

ในอนาคตอไดอยางเปนมือ

อาชีพ 

1.โครงการการพัฒนาผูสืบทอด

ตําแหนงทางการบริหาร (Successor 
Development) 

  

               - แผนกพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

2.การพัฒนาผูมสีมรรถนะสูง (Talent 
Development) 

          - แผนกพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
เสนทางการฝกอบรมและพัฒนา 

(Training and Development 
Roadmap) 

          - แผนกพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

  

รวมงบประมาณ 

  

  

- 

  

  

  

  

  รวมงบประมาณท้ังสิน้   18    โครงการ 

  

  

-  

  

ฝายทรัพยากรบุคคล 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

 

สรุปงบประมาณสําหรับโครงการป 2562 

               ประเด็นยุทธศาสตร  จํานวนกลยุทธ    จํานวนโครงการ 

ป 2562 

   งบประมาณป 2562 

 (บาท) 

 1.การบริหารและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลมุงสูองคกร

นวัตกรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

2 2 -  

 2.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือมุงสูองคกร

คุณธรรม 

2 4 - 

3.การยกระดับความสุข ความผูกพัน คุณภาพชีวิต และความ

ปลอดภัยในการทํางาน 

3 3 - 

4.การพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลมุงสูความเปน

มาตรฐานสากล  

3 6 - 

5. การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ 2 3 - 

                               รวมท้ังส้ิน 12 18 - 
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

 

 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล 
ประจําปงบประมาณ  2562 

 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 6  
แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจําป 2562  
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  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 
 

 
แผนปฏิบัติการ  HR 

ประจําปงบประมาณ  2562 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
:  การบริหารและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล 

มุงสูองคกรนวัตกรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 



โครงการ  :  พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลดิจิทัล (HR- Digital)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  :  การบริหารและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลมุงสูองคกรนวัตกรรมดวยเทคโนโลยีดิจิตอล

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร :  มีระบบทรัพยากรบุคคลดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  แผนกทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) :  ปงบประมาณ 2562

เปาหมาย : 80

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

ดานทรัพยากรบุคคลเพื่อนําเขาใชในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

5. ทอลองใชระบบ

6. ปรับปรุงแกไข

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 

หมายเหตุ

1. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ  พรอมแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาเครื่องมือ

2.  ประชุมคณะทํางานฯ

3. กําหนดรายละเอียดและขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2562

ผลที่คาดวาจะไดรับ : มีระบบฐานขอมูลดานทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปแบบดิจิทัล

ตัวชี้วัด : รอยละของความสําเร็จของการจัดทําระบบทรัพยากรบุคคลดิจิทัล (HR-Digital)

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

4. ดําเนินการออกแบบและพัฒนาระบบ

7. จัดทําคูมือ

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4



โครงการ  :  พัฒนาและปรับปรุงการทํางานดวยกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  :  การบริหารและการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลสูองคกรนวัตกรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : มีการพัฒนาการทํางานดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) :  งบประมาณ 2562

เปาหมาย : 90

             ดวยการใชกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล 

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

4.จัดฝกอบรมใหความรูในเรื่องรูปแบบและวิธีการพัฒนาหรือปรับปรุงการทํางานดวย

กระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล ใหกับผูบริหารและพนักงานในแตละฝาย/สํานัก

5.หนวยงานระดับฝายนําเสนอโครงรางและแผนงานการวิจัยเพื่อใหพิจารณา

6.พิจารณาใหความเห็นชอบโครงรางและแผนวงานการวิจัยของหนวยงานระดับฝาย/สํานัก

7.หนวยงานระดับฝายดําเนินโครงการวิจัยตามโครงรางและแผนงานที่ไดรับความเห็นชอบ

8.ดําเนินการติดตามและประเมินความกาวหนาการวิจัยของฝาย/สํานักงานตางๆ

9.หนวยงานระดับฝาย/สํานักงานดําเนินการนําเสนอผลการวิจัย ฯ 

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 

หมายเหตุ

1.ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดําเนินงาน

2.กําหนดรูปแบบและแผนงานการพัฒนาหรือปรับปรุงการทํางานดวยกระบวนการ

วิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2562

ผลที่คาดวาจะไดรับ : บุคลากรมีความรูและสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงานดวยกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล

ตัวชี้วัด :  รอยละของหนวยงานระดับฝายที่มีนวัตกรรมในการพัฒนาหรือปรับปรุงการทํางาน

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

3.นําเสนอแผนฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากผูอํานวยการ

10.สรุปผลการประเมินโครงการวิจัยฯ ตอผูอํานวยการ

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4



  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 
 

 
แผนปฏิบัติการ  HR 

ประจําปงบประมาณ  2562 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
:  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล               

เพื่อมุงสูองคกรคุณธรรม 



โครงการ  :  พัฒนาองคกรคุณธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  :  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อมุงสูงองคกรคุณธรรม

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนองคกรคุณธรรม

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : แผนกวินัยและสวัสดิการ

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) : ปงบประมาณ 2562

ตัวชี้วัด : ระดับการประเมินองคกรคุณธรรม เปาหมาย : ระดับ 1

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

8. สรุปผลการขับเคลื่อนเพื่อมุงสูองคกรคุณธรรมระดับที่ 1: องคกรสงเสริมคุณธรรม ตอผูอํานวยการ

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2562

ผลที่คาดวาจะไดรับ : บุคลากมีการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

หมายเหตุ

1. ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดําเนินงาน

2. แตงตั้งคณะทํางานฯ เพื่อจัดทําแผนแมบทองคกรคุณธรรม

3. คณะทํางานดําเนินการศึกษาและจัดทําแผนแมบทองคกรคุณธรรม

4. นําเสนอแผนนแมบทองคกรคุณธรรม ตอผูอํานวยการ

5. ดําเนินการขับเคลื่อนเพื่อมุงสูองคกรคุณธรรมระดับที่ 1 : องคกรสงเสริมคุณธรรม

6. ติดตามผลการดําเนินการขับเคลื่อนเพื่อมุงสูองคกรคุณธรรมระดับที่ 1: องคกรสงเสริมคุณธรรม

7. ประเมินผลการดําเนินการขับเคลื่อนเพื่อมุงสูองคกรคุณธรรมระดับที่ 1: องคกรสงเสริมคุณธรรม



โครงการ  : พัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ อ.ส.ค. 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อมุงสูองคกรคุณธรรม

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนองคกรคุณธรรม

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : แผนกวินัยและสวัสดิการ

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) : ปงบประมาณ 2562

ตัวชี้วัด : รอยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานของ อ.ส.ค. เปาหมาย : รอยละ 90

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

6. สรุปผลการปฏิบัติการยกระดับระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ อ.ส.ค. ป 2562 ตอผูอํานวยการ

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 

หมายเหตุ

1. ดําเนินการวิเคราะหผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ อ.ส.ค. ป 2561

2. จัดทําแผนปฏิบัติกากรยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ อ.ส.ค. ป 2562

3. ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดําเนินงาน

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2562

ผลที่คาดวาจะไดรับ :  ยกระดับคะแนนคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ อ.ส.ค.

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

4. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ อ.ส.ค. ป 2562

5. ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการยกระดับระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ อ.ส.ค. 

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4



โครงการ  :  พัฒนากระบวนการและวิธีการทํางานบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองคกร (Culture Based Working Process)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อมุงสูองคกรคุณธรรม

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : มีวัฒนธรรมองคกรที่ยั่งยืน

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) :  งบประมาณ 2562

ตัวชี้วัด :  รอยละของหนวยงานงานระดับฝายที่มีกระบวนงานสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร เปาหมาย : 70

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

3.ศึกษารูปแบบและแผนงานการพัฒนากระบวนการและวิธีการทํางาน

บนพื้นฐานของวัฒนธรรมองคกร

บนพื้นฐานของวัฒนธรรมองคกรตอผูอํานวยการ

5.ดําเนินการพัฒนากระบวนการและวิธีการทํางานบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองคกร

6.ประเมินผลการพัฒนากระบวนการและวิธีการทํางานบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองคกร

7.สรุปผลการพัฒนากระบวนการและวิธีการทํางานฯ ตอผูอํานวยการ

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 

หมายเหตุ

1.ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดําเนินงาน

2.แตงตั้งคณะทํางานฯ เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนากระบวนการและ

วิธีการทํางานบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองคกร

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2562

ผลที่คาดวาจะไดรับ : กระบวนการและวิธีการทํางานขององคกรสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

4.นําเสนอผลการศึกษารูปแบบและแผนงานการพัฒนากระบวนการและวิธีการทํางาน

ตามรูปแบบและแผนงานตามที่ไดรับการอนุมัติ

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4



โครงการ  :  เสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคกร

ยุทธศาสตรที่ 2 :  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อมุงสูองคกรคุณธรรม

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : มีวัฒนธรรมองคกรที่ยั่งยืน

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) :  งบประมาณ 2562

ตัวชี้วัด : รอยละของคะแนนการประเมินระดับวัฒนธรรมองคกร เปาหมาย : 70

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..ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดําเนินงาน

2.แตงตั้งคณะทํางานพื่อพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมสื่อสารและ

สงเสริมใหผูบริหารและบุคลากรมีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองคกร

3.คณะทํางานฯ ดําเนินการศึกษาแนวทางการการจัดกิจกรรมสื่อสารและ

สงเสริมใหผูบริหารและบุคลากรมีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองคกร

4.นําเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมสื่อสารและสงเสริมใหผูบริหารและ

บุคลากรมีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองคกรตอผูอํานวยการ

5.ดําเนินการจัดกิจกรรมสื่อสารและสงเสริมแใหผูบริหารและบุคลากรมีพฤติกรรม

ตามวัฒนธรรมองคกร

6.คัดเลือกหนวยงานและบุคคลตนแบบดีเดนดานวัฒนธรรมองคกร

7.มอบรางวัลหนวยงานและบุคคลตนแบบดานวัฒนธรรมองคกร 

8.สรุปผลการจัดกิจกรรมสื่อสาร และสงเสริมใหผูบริหารและบุคลากรมี

พฤติกรรมตามวัฒนธรรมองคกรตอผูอํานวยการ

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 

ไตรมาสที่ 4
หมายเหตุ

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2562

ผลที่คาดวาจะไดรับ : บุคลากรมีคานิยมที่สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3



  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 
 

 
แผนปฏิบัติการ  HR 

ประจําปงบประมาณ  2562 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
:  การยกระดับความสุข ความผูกพัน คุณภาพชีวิต 

และความปลอดภยัในการทํางาน 



โครงการ  : เสริมสรางและยกระดับความสุขของบุคลากร (Happy work place)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การยกระดับความสุข ความผูกพัน คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทํางาน

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร :บุคลากรมีความสุขและความผูกพันตอองคกร

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : แผนกวินัยและสวัสดิการ

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) : ปงบประมาณ 2562

ตัวชี้วัด :  รอยละคะแนนประเมินความสุขโดยรวมของบุคลากร   เปาหมาย : 74

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

8. สรุปผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสรางและยกระดับความสุขของบุคลากร ป 2562 ตอผูอํานวยการ

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2562

ผลที่คาดวาจะไดรับ : บุคลากรมีความสุขในการทํางานเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

หมายเหตุ

1. ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดําเนินงาน

2. แตงตั้งคณะทํางานฯ เพื่อจัดทําแผนแมบทเสริมสรางและยกระดับความสุขของบุคลากร

3. คณะทํางานดําเนินการศึกษาและจัดทําแผนแมบทเสริมสรางและยกระดับความสุขของบุคลากร

4. นําเสนอแผนนแมบทเสริมสรางและยกระดับความสุขของบุคลากรตอผูอํานวยการ

5. ดําเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสรางและยกระดับความสุขของบุคลากร ป 2562

6. ติดตามผลการดําเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสรางและยกระดับความสุขของบุคลากร ป 2562

7. ประเมินผลการดําเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสรางและยกระดับความสุขของบุคลากร ป 2562



โครงการ  : เสริมสรางและยกระดับความผูกพันตอองคกร (Employee Engagement)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  : การยกระดับความสุขความผูกพันธ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทํางาน

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : บุคลากรมีความสุขและความผูกพันตอองคกร

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : แผนกวินัยและสวัสดิการ

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) : ปงบประมาณ 2562

ตัวชี้วัด : รอยละคะแนนประเมินความผูกพันองคกร         เปาหมาย : 70

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

8. สรุปผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสรางและยกระดับความผูกพันตอองคกร ป 2562 ตอผูอํานวยการ

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2562

ผลที่คาดวาจะไดรับ : บุคลากร อ.ส.ค.มีความพูกพันตอองคกรเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

หมายเหตุ

1. ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดําเนินงาน

2. แตงตั้งคณะทํางานฯ เพื่อจัดทําแผนแมบทเสริมสรางและยกระดับความผูกพันตอองคกร

3. คณะทํางานดําเนินการศึกษาและจัดทําแผนแมบทเสริมสรางและยกระดับความผูกพันตอองคกร

4. นําเสนอแผนนแมบทเสริมสรางและยกระดับความผูกพันตอองคกรตอผูอํานวยการ

5. ดําเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสรางและยกระดับความผูกพันตอองคกร ป 2562

6. ติดตามผลการดําเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสรางและยกระดับความผูกพันตอองคกร ป 2562

7. ประเมินผลการดําเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสรางและยกระดับความผูกพันตอองคกร ป 2562



โครงการ  :  บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :  การยกระดับความสุขความผูกพัน คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทํางาน

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : บุคลากรมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : แผนกความปลอดภัยในการทํางาน

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) : ปงบประมาณ 2562

                           

ตัวชี้วัด : จํานวนของการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานไมเกินครั้งตอป เปาหมาย : ไมเกิน 2 ครั้ง

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

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

8. สรุปผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแผนนแมบทความปลอดภัยฯ ป 2562 ตอผูอํานวยการ

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 

หมายเหตุ

1. คณะทํางานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานทบทวนแผนแมบท

4. นําเสนอแผนนแมบทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานตอผูอํานวยการ

5. ดําเนินการขับเคลื่อนแผนนแมบทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ป 2562

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2562

ผลที่คาดวาจะไดรับ : บุคลากรมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

6. ติดตามผลการดําเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแผนนแมบทความปลอดภัย ฯ  ป 2562

7. ประเมินผลการดําเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแผนนแมบทความปลอดภัย ฯ ป 2562

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4



  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 
 

 
แผนปฏิบัติการ  HR 

ประจําปงบประมาณ  2562 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
:  การพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล 

มุงสูความเปนมาตรฐานสากล  



โครงการ  :  ยกระดับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  : การพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลมุงสูความเปนมาตรฐานสากล

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสอดคลองตามเกณฑการประเมินรัฐวิสาหกิจ

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  แผนกทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) :  งบประมาณ 2562

ตัวชี้วัด :  รอยละของการประเมินประสิทธิภาพของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เปาหมาย : 70

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

4. แจงเวียนใหทุกหนวยงานดําเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานประจําป 

5.  ดําเนินการตรวจติดตามการบริหารผลการปฏิบัติงาน  ครั้งที่ 2 

วินัยและสวัสดิการ  เพื่อดําเนินการตอไป

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 

หมายเหตุ

1.  ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดําเนินการ 

2.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรู และจัดทําขอตกลงการบริหารผลการปฏิบัติ

งานประจําป 2562  

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2562

ผลที่คาดวาจะไดรับ : ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

3. ดําเนินการตรวจติดตามการบริหารผลการปฏิบัติงาน  ครั้งที่ 1 

6. สรุปผลการบริหารผลการปฏิบัติงานประจําป นําสงผลการประเมินใหแผนก

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4



โครงการ  :  พัฒนาระบบโครงสรางตําแหนงงาน

ยุทธศาสตรที่ 4  : การพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลมุงสูความเปนมาตรฐานสากล

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสอดคลองตามเกณฑการประเมินรัฐวิสาหกิจ

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  แผนกทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) :  ปงบประมาณ 2562

ตัวชี้วัด :  รอยละของตําแหนงงานที่ไดรับการทบทวน ปรับปรุง เปาหมาย : 100

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

5. สื่อสารโครงสรางตําแหนงงานใหทุกหนวยงานทราบ

6. ประเมินผลการทบทวนโครงสรางตําแหนงงาน

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 

3. ทบทวนและออกแบบโครงสรางตําแหนงงาน 

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2562

ผลที่คาดวาจะไดรับ : อ.ส.ค.มีระบบโครงสรางตําแหนงงานที่เหมาะสม

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

หมายเหตุ

1. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดําเนินงาน 

2. ทบทวน/ศึกษาความตองการดานโครงสรางตําแหนงงาน

4. นําเสนอโครงสรางตําแหนงงานตอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ



โครงการ  : การสื่อสารเพื่อระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุก

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  : การพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลมุงสูความเปนมาตรฐานสากล

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสอดคลองตามเกณฑการประเมินรัฐวิสาหกิจ

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  แผนกทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) :  ปงบประมาณ 2562

ตัวชี้วัด : รอยละของความรูความเขาใจในกิจกรรมดานทรัพยากรบุคคล เปาหมาย : 80

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

5. ประเมินผลการดําเนินการสื่อสารระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 

3. ออกแบบแนวทางและแผนงานสื่อสาร

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2562

ผลที่คาดวาจะไดรับ : พนักงาน อ.ส.ค. มีความรูความเขาใจระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

หมายเหตุ

1. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดําเนินงาน

2. ศึกษาความตองการดานชองทางการสื่อสารระบบงานการบริหารทรัพยากรบุคคล

4. ดําเนินการตามแนวทางและแผนการสื่อสาร



โครงการ  :  พัฒนาเครือขายดานทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 :  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมุงสูความเปนมาตรฐานสากล

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสอดคลองตามเกณฑการประเมินรัฐวิสาหกิจ

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลที่คาดวาจะไดรับ : มีเครือขายความรวมมือดานทรัพยากรบุคคลที่ชวยขับเคลื่อนการพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคลของ อ.ส.ค. ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) :  งบประมาณ 256

ตัวชี้วัด : จํานวนหนวยงานที่เปนเครือขายความรวมมือกับ อ.ส.ค. เปาหมาย : 10

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

4.ดําเนินงานการพัฒนาเครือขายดานทรัพยากรบุคคลตามรูปแบบและแผนงานฯ

5.ติดตามความคืบหนาของการพัฒนาเครือขายดานทรัพยากรบุคคล

6.ประเมินผลการพัฒนาเครือขายดานทรัพยากรบุคคล

เพื่อนําเขาสูระบบการจัดการความรู (KM)

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2562

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

8.สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาเครือขายดานทรัพยากรบุคคลตอผูอํานวยการ

ไตรมาสที่ 4
หมายเหตุ

1.ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดําเนินงาน

2.กําหนดรูปแบบและแผนงานการพัฒนาเครือขายดานทรัพยากรบุคคล

3.นําเสนอรูปแบบและแผนงานเพื่อขอความเห็นชอบจากผูอํานวยการ

7.ดําเนินการถอดบทเรียนการพัฒนาเครือขายดานทรัพยากรบุคคล

ไตรมาสที่ 3



โครงการ  : การพัฒนามาตรฐานงานทรัพยากรบุคคลอยางยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  : การพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลมุงสูความเปนมาตรฐานสากล

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสอดคลองตามเกณฑการประเมินรัฐวิสาหกิจ

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  แผนกทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) :  ปงบประมาณ 2562

ตัวชี้วัด :  รอยละของวิธีการปฎิบัติดานทรัพยากรบุคคลที่จัดทําเปนคูมือ ระเบียบ ขอบังคับ เปาหมาย : 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.

    ระเบียบและขอบังคับ อ.ส.ค.

5. แจงเวียน/สื่อสาร

6. ประเมินผลการดําเนินการสื่อสาร

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2562

ผลที่คาดวาจะไดรับ : อ.ส.ค. มีคูมือ ระเบียบ ขอบังคับ การปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคลที่มีมาตรฐาน

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2562

หมายเหตุ

1. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดําเนินงาน

4. เสนอผูอํานวยการลงนาม

2. ศึกษา/ทบทวนคูมือ/ระเบียบตางๆ ดานทรัพยากรบุคคล

3. นําสงกองกฎหมายเพื่อนําเขาประชุมคณะทํางานพิจารณาปรับปรุงแกไข

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4



โครงการ  :  จัดการความรูเชิงนวัตกรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 :  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมุงสูความเปนมาตรฐานสากล

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : สงเสริมการเปนองคกรนวัตกรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัลดวยระบบการจัดการความรู

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) :  งบประมาณ 2562

ตัวชี้วัด :  จํานวนองคความรูในเชิงนวัตกรรม ที่ไดรับการเผยแพรดวยเทคโนโลยีดิจิทัล เปาหมาย : 15

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

3.คณะทํางาน ฯ ดําเนินการศึกษาแนวทางและจัดทําแผนงานการขับเคลื่อนการจัดการความรู

เชิงนวัตกรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

เทคโนโลยีดิจิทัลตอผูอํานวยการ

5.ดําเนินการขับเคลื่อนการจัดการความรูเชิงนวัตกรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวทางและแผนงาน

6.ติดตามผลการดําเนินการจัดการความรูเชิงนวัตกรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

7.ประเมินผลการดําเนินการจัดการความรูเชิงนวัตกรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

8.สรุปผลการดําเนินการจัดการความรูเชิงนวัตกรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัลตอผูอํานวยการ

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2562

ผลที่คาดวาจะไดรับ : มีการจัดการความเชิงนวัตกรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

4.นําเสนอแนวทางและแผนงานการขับเคลื่อนการจัดการความรูเชิงนวัตกรรมดวย

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
หมายเหตุ

1..ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดําเนินงาน

2.แตงตั้งคณะทํางานฯ เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนการจัดการความรู

เชิงนวัตกรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล



  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 
 

 
แผนปฏิบัติการ  HR 

ประจําปงบประมาณ  2562 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
:  การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร 

สูความเปนมืออาชีพ 
 



หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด : จํานวนผูสืบทอดตําแหนงทางการบริหารที่ไดรับการพัฒนา

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

4.มอบหมายภารกิจใหผูสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร (Successors ) ทดลอง

การปฎิบัติงานในระดับตําแหนงที่จะเปนผูสืบทอด

6.รายงานผลการพัฒนาและศักยภาพของผูสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร  

(Successors

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2562

โครงการ  : พัฒนาผูสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร (Successor Development)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 :  การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : บุคลากรไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะทั้งในงานปจจุบันและรองรับงานในอนาคตอไดอยางเปนมืออาชีพ

ผลที่คาดวาจะไดรับ : ผูสืบทอดตําแหนงทางการบริหารมีความพรอมสําหรับการขึ้นสูงตําแหนงที่สูงขึ้น ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) : ปงบประมาณ 2562

เปาหมาย : 30 คน

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

หมายเหตุ

1.ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดําเนินงาน

2.คัดเลือกผูสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร (Successors)

3.การพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร(Successors ) ตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนผู

สืบทอดตําแหนง (Successors  Plan)

5.ประเมินและสรุปผลศักยภาพของผูสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร  (Successors) รายบุคคล



โครงการ  :  การพัฒนาผูมีสมรรถนะสูง Talent Development

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 :  การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : บุคลากรไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะทั้งในงานปจจุบันและรองรับงานในอนาคตอไดอยางเปนมืออาชีพ

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ) ปงบประมาณ 2562

ตัวชี้วัด :   จําผูมีสมรรถนะสูงที่ไดรับการพัฒนา เปาหมาย :  30 คน

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

5.ถอดบทเรียนการเรียนรูของผูมีสมรรถนะสูง(Talent) เขาสูระบบการจัดการ

ความรู (Knowledge Management)

6.รายงานผลการพัฒนาและศักยภาพของผูมีสมรรถนะสูง (Talent)

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2562

ผลที่คาดวาจะไดรับ : ผูมีสมรระถนะสูง(talent) ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพที่สูงขึ้น

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

4.ประเมินและสรุปผลศักยภาพของผูมีสมรรถนะสูง (Talent) รายบุคคล

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
หมายเหตุ

1.ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดําเนินงาน

2.คัดเลือกผูมีสมรรถนะสูง (Talent)

3.ดําเนินการพัฒนาผูมีสมรรถนะสูงตามแนวทางที่กําหนดไวในแนวทางการพัฒนาผูมี

สมรรถนะสูงของ อ.ส.ค.



โครงการ  :  พัฒนาบุคลากรตามเสนทางการฝกอบรมและพัฒนา (Training and Development Roadmap)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 :  การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : บุคลากรไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะทั้งในงานปจจุบันและรองรับงานในอนาคตอไดอยางเปนมืออาชีพ

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดําเนินการ (โครงการ  ปงบประมาณ 2562

เปาหมาย : 70

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

และพัฒนา (Training and Development Roadmap)

4.ดําเนินการติดตามผลการพัฒนาตามขอตกลงตามเสนทางการฝกอบรม

และพัฒนา (Training and Development Roadmap)

5.ประเมินผลการพัฒนาตามเสนทางการฝกอบรมและ

พัฒนา (Training and Development Roadmap)

พัฒนา (Training and Development Roadmap) ตอผูอํานวยการ

งบประมาณที่ใชตามแผนงาน 

หมายเหตุ

1.ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณดําเนินงาน

2.ดําเนินการจัดประชุมผูบริหารและพนักงานเพื่อใหความรูและจัดทําขอตกลงการพัฒนา

ตามเสนทางการฝกอบรมและพัฒนา (Training and Development Roadmap)

โครงการ / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2562

ผลที่คาดวาจะไดรับ : บุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามเสนทางการฝกอบรมครบตามขอตกลงการพัฒนา

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

3.ดําเนินการพัฒนาพนักงานและผูบริหารตามเสนทางการฝกอบรม

6.สรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาตามเสนทางการฝกอบรมและ

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4



  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

 

 
 
 

ภาคผนวก 

 
  

 

    
  



  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

 

รายนามผูเขารวมการทบทวนแผนแมบทการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และแผนปฏิบัติการ ฝายทรัพยากรบุคคล อ.ส.ค. 

 

คณะทํางานทบทวนแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1.  รองผูอํานวยการ อ.ส.ค. (นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์) ประธานคณะทํางาน 
2.  หัวหนาฝายทรัพยากรบุคคล    คณะทํางาน 
3.  หัวหนาฝายนโยบายและแผนงาน   คณะทํางาน 
4.  หัวหนาฝายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม  คณะทํางาน 
5.  หัวหนาสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง   คณะทํางาน 
6.  หัวหนาสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคใต   คณะทํางาน 
7.  หัวหนากองบรหิารทรัพยากรบุคคล   คณะทํางานและเลขานุการ 
8.  นางสาววรรณิภา  แสงดวงดี     คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
     เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 ฝายทรัพยากรบุคคล 

 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
แผนกทรัพยากรบุคคล 
 

1. นางสุนันทา  จุลก่ิง       หัวหนาแผนกทรัพยากรบุคคล 

2. น.ส.มณฑกานต ศิริเทศ     นักทรัพยากรบุคคล 5 

3. น.ส.รัฐญา เตียวตระกูล      นักทรัพยากรบุคคล 5 

4. น.ส.รุจิรา เมฆหมอก      นักทรัพยากรบุคคล 5 

5. นายเสกสรร  สิงหวรรณุรัตน      นักทรัพยากรบุคคล 5 

6. นางสายันต  สินเสือ       เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 

7. นางรัตนา  อินทรักษา      เจาพนักงานธุรการ 3 

8. นางภัทรมน แผนเงิน     เจาพนักงานคอมพิวเตอร 2 

แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

1. นายชัชชล วันเนาว       หัวหนาแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2. น.ส.ปราณี ปาจาก       นักทรัพยากรบุคคล 5 

3. นายธนะเมศฐ ธนากุลกิตติรัฐ     นักทรัพยากรบุคคล 5 

4. นางจําเรียง  ศรีสรอย      เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 

 

 

    
  



  แผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560 – 2564 (สําหรับป 2562) 
 

แผนกวินัยและสวัสดิการ 
 

1. นายโกเพชร ทองแสง      หัวหนาแผนกวินัยและสวัสดิการ 

2. นางจิราภรณ  ประสายกา      นักทรัพยากรบุคคล 5 

3. น.ส.ณัฐกานต แกมกระโทก      นักทรัพยากรบุคคล 5 

4. นายดีเรก  ราเริง       เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 

5. นางอิศราวัลย  ประโพธิง      เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 

 
กองกฎหมาย 
 

1. นายศุภชัย  ปะวะโพตะโก      หัวหนากองกฎหมาย   

แผนกนิติกรรมสัญญาและคด ี
 

1. น.ส.ฤทัยรัตน สุขเจริญศักดิ์      หัวหนาแผนกนิติกรรมสัญญาและคดี 

2. น.ส.ขนิษฐา  วีระพงษ      เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 

3. นายเกรียงศักดิ์  ตรีสงฆ    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 

4. นายนายชวพล   มณสวัสดิ์    นิติกร 4   

5. น.ส.ปทิตตา  เมืองพุทธา    นิติกร 5 

แผนกนิติการและระเบียบ 
 

1. นายสิทธิวัชร  แกวทอง      หัวหนาแผนกนิติการและระเบียบ 

2. น.ส.ฐิติมาพร จุลก่ิง       นิติกร 5 

3. น.ส.เพียงตะวัน  กันลอม    นิติกร 5 

4. นางศิริญาพร เสือเอ่ียม    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 

 
 
 
 
 

 
  

 

    
  



   

 

ภาพกิจกรรมการทบทวนแผนแมบทการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และแผนปฏิบัติการ ฝายทรัพยากรบุคคล อ.ส.ค. 
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