ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562
โครงการ

เป้าหมายปี

เป้าหมายเดือน

ผลการดาเนินงาน
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562

โครงการเชิงยุทธ์
1.โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ อ.ส.ค.

ยกระดับคะแนนคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของ อ.ส.ค.

3. จัดทาแผนปฏิบัติการยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ อ.ส.ค.ปี 2562

2.โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันต่อ บุคลากร อ.ส.ค.มีความพูกพัน
องค์กร (Employee Engagement)
ต่อองค์กรเพิ่มมากขึ้น

2. วิเคราะห์ปัจจัยระดับความผูกพัน
องค์กรของพนักงาน อ.ส.ค. ประจาปี
2561

3.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร บุคลากรมีค่านิยมที่สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมองค์กร

3.คณะทางานฯ ดาเนินการศึกษาแนว
ทางการการจัดกิจกรรมสื่อสารและ
ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมี
พฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร

คณะกรรมการขัยเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านทุจริตของ อ.ส.ค.ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การ
ประเมิน ITA ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 28 ม.ค.62
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านทุจริตของ อ.ส.ค.เชิญประชุมในวันที่ 22 มี.ค.62 ณ
ห้องประชุม3 ชั้น 5 สานักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ
มีการวิเคราะห์ปัจจัยระดับความผูกพันองค์กรของ อ.ส.ค.
ประจาปี 2562 จานวน 3 โครงการ
1.โครงการผู้นาทีมประสิทธิภาพ
2.โครงการWord X3 พิชิตงานสู่ความสาเร็จ
3.โครงการ จิตสัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กร
ได้มีการประชุมคณะทางานครั้งที่1/62 เมื่อวันที่ 18 ม.ค.62
ที่ประชุมเห็นชอบให้ไปศึกษาดูงานการจาทากิจกรรม
สื่อสารและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (AOT) ซึ่งฝ่ายเลขาได้ดาเนินการจัดทาหนังสือ
ขอไปศึกษาดูงานกับ (AOT) แล้ว และทางAOT มีหนังสือ
ตอบกลับมาให้เข้าศึกษาดูงานภายในวันที่ 20-23 มีนาคม
2562

-2โครงการ
โครงการสนับสนุนเชิงยุทธ์
4.โครงการพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่งทางการ
บริหาร (Successor Development)
5.โครงการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง
(Talent Development)
6.โครงการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลดิจิทัล
(HR-Digital)

เป้าหมายปี

เป้าหมายเดือน

2.คัดเลือกผู้สืบทอดตาแหน่งทางการ
ผู้สืบทอดตาแหน่งทางการ
บริหารมีความพร้อมสาหรับการ บริหาร (Successors)
ขึ้นสูงตาแหน่งที่สูงขึ้น

ผลการดาเนินงาน
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ได้ดาเนินการคัดเลือก Successor เพื่อเข้าอบรมหลักสูตร
นักบริหารระดับกลางจานวน 4 คน และหลักสูตรนักบริหาร
ระดับต้น จานวน 4 คน ซึ่งขณะนี้รอหนังสือตอบกลับจาก
เกษตราธิราช
มีสมรระถนะสูง(talent) ได้รับ 3.ดาเนินการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง ผู้อานวยการได้เห็นชอบ Talent จานวน 4 คน เพื่อเข้า
การพัฒนาให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น ตามแนวทางที่กาหนดไว้ในแนว
อบรมหลักสูตร Mini Master of Management Program
ทางการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูงของ (MMM) รุ่นที่ 70 ณ สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อ.ส.ค.
NIDA ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม - 23 มิถุนายน 2562
มีระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากร 2.ประชุมคณะทางานฯ
มีการประชุมคณะทางานครั้งที่1/62 เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2561
บุคคลที่เป็นรูปแบบดิจิทัล
โดยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้ดาเนินการจัดหาข้อมูล
เครื่องมือ ที่จะนามาใช้ในระบบดิจิทัล และรอหารือกับ
กอง IT

-3โครงการ
7.โครงการพัฒนาและปรับปรุงการทางานด้วย
กระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล

8.โครงการเสริมสร้างและยกระดับความสุขของ
บุคลากร (Happy work place)

เป้าหมายปี

เป้าหมายเดือน

ผลการดาเนินงาน
ประจาเดือน กุมภาพันธ์2562
บุคลากรมีความรู้และสามารถพัฒนา 6.พิจารณาให้ความเห็นชอบโครง
ดาเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องรูปแบบและวิธีการ
หรือปรับปรุงงานด้วย
ร่างและแผนวงานการวิจัยของ
พัฒนาหรือปรับปรุงการทางานด้วยกระบวนการวิจัยและ
กระบวนการวิจัยและเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับฝ่าย/สานัก
เทคโนโลยีดิจิทัล ครบ 2 รุ่น และได้นาเสนอผลงานของแต่
ดิจิทัล
ละฝ่ายเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการฯ เพื่อ
พิจารณาแล้วในวันที่ 18 ก.พ.62 โดยมีมติที่ประชุมดังนี้
1.เห็นชอบให้นาเสนอโครงร่างงานวิจัยในวันอังคารที่
26 ก.พ.62
2.เห็นชอบให้แต่ละฝ่าย/สานักจัดทาแบบเสนอโคร่งร่าง
งานวิจัยฯ ในลักษณะOne page เป็น Power point
3.เห็นชอบให้คณะกรรมการประเมินฯมีการประชุมเพื่อ
สรุปผลการนาเสนอภายในเดือนมีนาคม 2562
-และได้นาเสนอโครงร่างให้คณะกรรมการประเมินแล้ว และ
จะประชุมครั้งที่2/2562 ในวันที่ 13 มี.ค. เพื่อสรุปผลการ
ประเมินโครงร่าง
บุคลากรมีความสุขในการทางาน 3. จัดทาแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง มีการวิเคราะห์ปัจจัยระดับความสุขของบุคคลประจาปี
เพิ่มขึ้น
และยกระดับความสุขของบุคลากร 2562 จานวน 3 โครงการ ได้แก่
อ.ส.ค.ประจาปี 2562
1. โครงการ "พลังของใจสู่งานประสิทธิภาพ"
2. โครงการ "mindset แห่งความสาเร็จในงาน"
3. โครงการ "การทางานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์"
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9.โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคล

10.โครงการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
โครงการในงานประจา (Routine)
11.โครงการสื่อสารเพื่อระบบบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเชิงรุก

เป้าหมายปี

เป้าหมายเดือน

ผลการดาเนินงาน
ประจาเดือน กุมภาพันธ์2562
มีเครือข่ายความร่วมมือด้าน
3.นาเสนอรูปแบบและแผนงานเพื่อ มีการประชุมคณะกรรมฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรูปแบบ
ทรัพยากรบุคคลที่ช่วยขับเคลื่อน ขอความเห็นชอบจากผู้อานวยการ การศึกษาดูงานในหน่วยงานรัฐจานวน 4 แห่ง ได้แก่
การพัฒนาระบบงานทรัพยากร
องค์การเภสัชกรรม การเคหะแห่งชาติ ธนาคารเพื่อ
บุคคลของ อ.ส.ค.
การเกษตรฯ การปะปานครหลวง พร้อมมอบหมายให้ฝ่าย
เลขาจัดทาแผนและประสานงานผู้เชี่ยวชาญด้าน HR มา
อบรมให้ความรู้ NoN Hr
3.คณะทางาน ฯ ดาเนินการศึกษา
มีการจัดการความรู้เชิง
อยู่ระหว่างการนัดประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ 1/2562
นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล แนวทางและจัดทาแผนงานการ
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ขับเคลื่อนการจัดการความรู้เชิง
นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

พนักงาน อ.ส.ค. มีความรู้ความเข้าใจ 2. ศึกษาความต้องการด้านช่องทางการ
ระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากร
สื่อสารระบบงานการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพิ่มมากขึ้น
บุคค

อยู่ระหว่างการศึกษาความต้องการด้านช่องทางการสื่อสาร
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

12.โครงการพัฒนามาตราฐานงานทรัพยากร
บุคคลอย่างยั่งยืน

อ.ส.ค. มีคู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ การ 2. ศึกษา/ทบทวนคู่มือ/ระเบียบ
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มี ต่างๆ ด้านทรัพยากรบุคคล
มาตรฐาน

อยู่ระหว่างการดาเนินการทบทวนคู่มือ/ระเบียบด้าน
ทรัพยากรบุคคล

13.โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างตาแหน่งงาน

อ.ส.ค.มีระบบโครงสร้าง
ตาแหน่งงานที่เหมาะสม

อยู่นะหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของตาแหน่งงานที่
ทาการทบทวน
ได้ดาเนินการจัดส่งข้อมูลให้ทุกฝ่าย/สานัก จัดทาบันทึก
ข้อตกลงแล้ว ตามที่กษ 1904/704 ลว.28 ก.พ.62

14.โครงการยกระดับระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน

2. ทบทวน/ศึกษาความต้องการ
ด้านโครงสร้างตาแหน่งงาน
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานมี 2.จัดทาข้อตกลงการบริหารผลการ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปฏิบัติงานประจาปี 2562
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เป้าหมายปี

เป้าหมายเดือน

15.โครงการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางการ
ฝึกอบรมและพัฒนา (Training and
Development Roadmap)

ผู้มีสมรระถนะสูง(talent) ได้รับ 2.พิจารณาสายงานและคัดเลือก
การพัฒนาให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น บุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตาม
เส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนา

16.โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรม

บุคลากมีการปฏิบัติงานบน
พื้นฐานของหลักคุณธรรม

17.โครงการบริหารจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน

3. คณะทางานดาเนินการศึกษา
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างองค์กรคุณธรรม
ประจาปี2562
บุคลากรมีความปลอดภัย
2. นาเสนอแผนแม่บทความ
อาชีวอนามัย และ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี สภาพแวดล้อมในการทางานต่อ
ผู้อานวยการ

ผลการดาเนินงาน
ประจาเดือน กุมภาพันธ์2562
ผู้อานวยการได้อนุมัติสายงานจานวน 10 สายงาน เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เพื่อดาเนินการพัฒนา และได้เชิญหัวหน้า
สายงานทั้ง 10 สายงานเพื่อหารือในวันที่ 28 ก.พ.62 แต่
ต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้า
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
จัดทาบันทึก กษ1904/725 ลว.28 ก.พ.62 เชิญอบรมการ
พัฒนาองค์กรคุณธรรมในวันที่ 21 มี.ค.2562
มีการนัดประชุมคณะกรรมการ คปอ.เมื่อวันที่ 20 มี.ค.62

