
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 

โครงการ เป้าหมายป ี เป้าหมายเดือน ผลการด าเนินงาน 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 

โครงการเชิงยุทธ์    
1.โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ อ.ส.ค. 

ยกระดับคะแนนคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ อ.ส.ค. 

1. ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณด าเนินงาน 

อนุมัติโครงการแล้วตามบันทึกท่ี กษ1904/377 ลว.19 ธ.ค.61    

2.โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันต่อ
องค์กร (Employee Engagement) 

บุคลากร อ.ส.ค.มีความพูก
พันต่อองค์กรเพิ่มมากขึ้น 

1. ขออนุมัติโครงการฯ และ
งบประมาณด าเนินงาน 

อนุมัติโครงการแล้วตามบันทึกท่ี กษ1904/376 ลว.19 ธ.ค.61    

3.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร บุคลากรมีค่านิยมท่ี
สอดคล้องกับวัฒนธรรม
องค์กร 

2.แต่งต้ังคณะท างานพ่ือพิจารณา
แนวทางการจัดกิจกรรมสื่อสารและ
ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมี
พฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร 

แต่งต้ังคณะท างานตามค าส่ัง อ.ส.ค.ท่ี 98/2562 ลว.8 ม.ค.62    

4.โครงการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งทางการ
บริหาร (Successor Development) 

ผู้สืบทอดต าแหน่งทางการ
บริหารมีความพร้อมส าหรับ
การขึ้นสูงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

1.ขออนุมัติโครงการฯ และ
งบประมาณด าเนินงาน 

ได้ด าเนินการคัดเลือก Successor เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรนัก
บริหารระดับกลางจ านวน 4 คน และหลักสูตรนักบริหารระดับต้น 
จ านวน 4 คน ซึ่งขณะนี้รอหนังสือตอบกลับจากเกษตราธิราช 

5.โครงการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง 
(Talent Development) 

ผู้มีสมรระถนะสูง(talent) 
ได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพท่ีสูงขึ้น 

1.ขออนุมัติโครงการฯ และ
งบประมาณด าเนินงาน 

น าเสนอโครงการกับผู้อ านวยการแล้ว อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของ ผอ.    

โครงการสนับสนุนเชิงยุทธ ์    
6.โครงการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลดิจิทัล
(HR-Digital) 

มีระบบฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคลท่ีเป็น
รูปแบบดิจิทัล 

2.  ประชุมคณะท างานฯ ด าเนินการประชุมคณะท างานครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 7 ธ.ค.61 
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โครงการ เป้าหมาย 

ป ี
เป้าหมายเดือน ผลการด าเนินงาน 

ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 
7.โครงการพัฒนาและปรับปรุงการท างานด้วย
กระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล 

บุคลากรมคีวามรู้และสามารถพัฒนา
หรือปรับปรุงงานด้วยกระบวนการวิจัย
และเทคโนโลยีดิจิทัล 

4.จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ในเรื่อง
รูปแบบและวิธีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการท างานด้วย 

ก าหนดการอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น โดยมีก าหนดการดังนี้ 
รุ่นท่ี 1 วันท่ี 20-21 พฤศจิกายน 2561 
รุ่นท่ี 2 วันท่ี 17-19 ธันวาคม 2561 

8.โครงการเสริมสร้างและยกระดับความสุขของ
บุคลากร (Happy work place) 

บุคลากรมีความสุขในการท างาน
เพิ่มข้ึน 

1. ขออนุมัติโครงการฯ และ
งบประมาณด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ ปี2562 

อนุมัติโครงการตามบันทึกท่ี กษ 1904/379 ลว.19 ธ.ค.2561 

9.โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคล มีเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรบุคคลท่ีช่วยขับเคล่ือน
การพัฒนาระบบงานทรัพยากร
บุคคลของ อ.ส.ค. 

1.ขออนุมัติโครงการฯ และ
งบประมาณด าเนินงาน 

อนุมัติโครงการแล้วตามบันทึกท่ี กษ1904/178 ลว.2พ.ย.61 

โครงการในงานประจ า (Routine)    
10.โครงการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล KM 

มีการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

1..ขออนุมัติโครงการฯ และ
งบประมาณด าเนินงาน 

ขออนุมัติให้ด าเนินโครงการฯ ตามบันทึก กษ 1904/378  
ลว.19 ธ.ค.61 

11.โครงการส่ือสารเพื่อระบบบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเชิงรุก 

พนักงาน อ.ส.ค. มีความรู้ความเข้าใจ
ระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพ่ิมมากข้ึน 

2. ศึกษาความต้องการด้านช่องทาง
การสื่อสารระบบงานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

อยู่ระหว่างการศึกษาความต้องการด้านช่องทางการส่ือสาร
ระบบงานการบริหารทรัพยากรบุคคล  

12.โครงการพัฒนามาตราฐานงานทรัพยากร
บุคคลอย่างยั่งยืน 

อ.ส.ค. มีคู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ การ
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มี
มาตรฐาน 

2. ศึกษา/ทบทวนคู่มือ/ระเบียบ
ต่างๆ ด้านทรัพยากรบุคคล 

อยู่ระหว่างการทบทวนคู่มือ/ระเบียบด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

13.โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างต าแหน่งงาน อ.ส.ค.มีระบบโครงสร้างต าแหน่ง
งานท่ีเหมาะสม 

2. ทบทวน/ศึกษาความต้องการด้าน
โครงสร้างต าแหน่งงาน 

มีการทบทวนความเหมาะสมของโครงสร้างต าแหน่งงาน และ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของต าแหน่งงาน 
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โครงการ เป้าหมายป ี เป้าหมายเดือน ผลการด าเนินงาน 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 

14.โครงการยกระดับระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2.จัดท าข้อตกลงการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 2562 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้น าส่งข้อมูลให้กับทุกฝ่าย/ส านัก เพื่อ
จัดท าบันทึกข้อตกลงการบริหารผลการปฏัติงานประจ าปี
2562 

15.โครงการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางการ
ฝึกอบรมและพัฒนา (Training and 
Development Roadmap) 

ผู้มีสมรระถนะสูง(talent) ได้รับ
การพัฒนาให้มีศักยภาพท่ีสูงขึ้น 

- เริ่มด าเนินงานในไตรมาส 2 

16.โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรม บุคลากมีการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของ
หลักคุณธรรม 

- เริ่มด าเนินงานในไตรมาส 2 

17.โครงการบริหารจัดการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บุคลากรมคีวามปลอดภัย               
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมใน
การท างานที่ดี 

- เริ่มด าเนินงานในไตรมาส 2 

 


