
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
ประจ าเดือน มกราคม 2562 

โครงการ เป้าหมายป ี เป้าหมายเดือน ผลการด าเนินงาน 
ประจ าเดือน มกราคม 2562 

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

ยกระดับคะแนนคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของ อ.ส.ค. 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ผลคะแนน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ อ.
ส.ค.ปี2561 

คณะกรรมการขัยเคล่ือนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านทุจริตของ อ.ส.ค.ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การ
ประเมิน ITA ประจ าปี 2562 เมื่อวันท่ี 28 ม.ค.62 

2.โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันต่อ
องค์กร (Employee Engagement) 

บุคลากร อ.ส.ค.มีความพูกพันต่อ
องค์กรเพิ่มมากขึ้น 

2. วิเคราะห์ปัจจัยระดับความ
ผูกพันองค์กรของพนักงาน อ.ส.ค. 
ประจ าปี 2561 

มีการวิเคราะห์ปัจจัยระดับความผูกพันองค์กรของ อ.ส.ค.  
ประจ าปี 2562 จ านวน 2 โครงการ 
1.โครงการคุณภาพชีวิตในการท างาน 
2.โครงการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เพื่อการบริหาร 

3.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร บุคลากรมีค่านิยมท่ีสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมองค์กร 

2.แต่งต้ังคณะท างานพ่ือพิจารณา
แนวทางการจัดกิจกรรมสื่อสาร
และส่งเสริมใหผู้้บริหารและ
บุคลากรมีพฤติกรรมตาม
วัฒนธรรมองค์กร 

ได้มีการประชุมคณะท างานครั้งท่ี1/62 เมื่อวันท่ี 18 ม.ค.62 ท่ี
ประชุมเห็นชอบให้ไปศึกษาดูงานการจ าท ากิจกรรมส่ือสารและ
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOT) 
ซึ่งฝ่ายเลขาได้ด าเนินการจัดท าหนังสือขอไปศึกษาดูงานกับ 
(AOT) แล้ว 

4.โครงการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งทางการ
บริหาร (Successor Development) 

ผู้สืบทอดต าแหน่งทางการบริหาร
มีความพร้อมส าหรับการขึ้นสูง
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

1.ขออนุมัติโครงการฯ และ
งบประมาณด าเนินงาน 

ได้ด าเนินการคัดเลือก Successor เพื่อเข้าอบรมหลักสูตร นัก
บริหารระดับกลางจ านวน 4 คน และหลักสูตรนักบริหารระดับ
ต้น จ านวน 4 คน ซึ่งขณะนี้รอหนังสือตอบกลับจากเกษตราธิ
ราช 
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5.โครงการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง 
(Talent Development) 

ผู้มีสมรระถนะสูง(talent) ได้รับ
การพัฒนาให้มีศักยภาพท่ีสูงขึ้น 

1.ขออนุมัติโครงการฯ และ
งบประมาณด าเนินงาน 
2.คัดเลือกผู้มีสมรรถนะสูง 
(Talent) 

น าเสนอโครงการกับผู้อ านวยการแล้ว  ผู้อ านวยการได้เห็นชอบ 
Talent จ านวน 4 คน เพื่อเข้าอบรมหลักสูตร Mini Master of 
Management Program (MMM) รุ่นท่ี 70 ณ สถาบัณ
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDAระหว่างวันท่ี 10 มีนาคม - 
23 มิถุนายน 2562 

โครงการสนับสนุนเชิงยุทธ ์    
6.โครงการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลดิจิทัล
(HR-Digital) 

มีระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคลท่ีเป็นรูปแบบดิจิทัล 

2.ประชุมคณะท างานฯ มีการประชุมคณะท างานครั้งท่ี1/62 เมื่อวันท่ี 7 ธ.ค.2561 โดย
ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้ด าเนินการจัดหาข้อมูลเครื่องมือ      
ท่ีจะน ามาใช้ในระบบดิจิทัล 

7.โครงการพัฒนาและปรับปรุงการท างานด้วย
กระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล 

บุคลากรมคีวามรู้และสามารถพัฒนา
หรือปรับปรุงงานด้วยกระบวนการวิจัย
และเทคโนโลยีดิจิทัล 

5.หน่วยงานระดับฝ่าย
น าเสนอโครงร่างและแผนงาน
การวิจัยเพื่อให้พิจารณา 

อยู่ในระหว่างการรวบรวมเอกสารผลงานวิจัย และหลังจาก
วันท่ี 15 ม.ค.62 จะด าเนินการจัดเตรียมโคร่งร่างของท้ัง 15 
ฝ่าย  

8.โครงการเสริมสร้างและยกระดับความสุขของ
บุคลากร (Happy work place) 

บุคลากรมีความสุขในการท างาน
เพิ่มข้ึน 

2. วิเคราะห์ปัจจัยและระดับ
ความสุขของบุคลากร อ.ส.ค.
ประจ าปี 2561 

มีการวิเคราะห์ปัจจัยระดับความสุขของบุคคลประจ าปี2562 
จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการ "พลังของใจสู่งานประสิทธิภาพ"  
2. โครงการ "mindset แห่งความส าเร็จในงาน"   
3. โครงการ "การท างานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์"    
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9.โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคล มีเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรบุคคลท่ีช่วยขับเคล่ือน
การพัฒนาระบบงานทรัพยากร
บุคคลของ อ.ส.ค. 

2.ก าหนดรูปแบบและ
แผนงานการพัฒนาเครือข่าย
ด้านทรัพยากรบุคคล 

มีการประชุมคณะกรรมการ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรูปแบบ
การศึกษาดูงานในหน่วยงานรัฐจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ องค์การ
เภสัชกรรม การเคหะแห่งชาติ ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ การ
ปะปานครหลวง พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายเลขาจัดท าแผนและ
ประสานงานผู้เช่ียวชาญด้าน HR มาอบรมให้ความรู้ Non Hr 

10.โครงการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล KM 

มีการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

2.แต่งต้ังคณะท างานฯ เพ่ือ
ด าเนินการขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้เชิงนวัตกรรมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

มีการจัดท าค าสั่ง อ.ส.ค.ที่ 101/2562 ลว.15ม.ค.62 แต่งต้ังคณะท างาน
จัดการความรู้เชิงนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว ประจ าปี 2562 

โครงการในงานประจ า (Routine)    

11.โครงการส่ือสารเพื่อระบบบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเชิงรุก 

พนักงาน อ.ส.ค. มีความรู้ความเข้าใจ
ระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพ่ิมมากข้ึน 

2. ศึกษาความต้องการด้าน
ช่องทางการสื่อสารระบบงานการ
บริหารทรัพยากรบคุคล 

อยู่ระหว่างการศึกษาความต้องการด้านช่องทางการส่ือสาร
ระบบงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

12.โครงการพัฒนามาตราฐานงานทรัพยากร
บุคคลอย่างยั่งยืน 

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

2. ศึกษา/ทบทวนคู่มือ/ระเบียบ
ต่างๆ ด้านทรัพยากรบุคคล 

อยู่ระหว่างการทบทวนคู่มือ/ระเบียบด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

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

2. ทบทวน/ศึกษาความต้องการ
ด้านโครงสร้างต าแหน่งงาน 

มีการทบทวนความเหมาะสมของโครงสร้างต าแหน่งงาน       
และตรวจสอบความถูกต้องของต าแหน่งงาน 

14.โครงการยกระดับระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2.  จัดท าข้อตกลงการบริหารผล
การปฏิบัติงานประจ าปี 2562 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้น าส่งข้อมูลให้กับทุกฝ่าย/ส านัก            
เพื่อจัดท าบันทึกข้อตกลงการบริหารผลการปฏัติงานประจ าปี
2562 ตามบันทึกท่ี กษ1904/704 ลว.28 ก.พ.62 แล้วให้
ส่งกลับมาฝ่ายทรัพยากรบุคคลแล้ว 
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15.โครงการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางการ
ฝึกอบรมและพัฒนา (Training and 
Development Roadmap) 

ผู้มีสมรระถนะสูง(talent) ได้รับ
การพัฒนาให้มีศักยภาพท่ีสูงขึ้น 

1.ขออนุมัติโครงการฯ และ
งบประมาณด าเนินงาน 

ผู้อ านวยการได้อนุมัติโครงการฯ และงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 
ตามบันทึกท่ีกษ1904/494 ลว.14 ม.ค.62 

16.โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรม บุคลากมีการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของ
หลักคุณธรรม 

1. ขออนุมัติโครงการฯ และ
งบประมาณด าเนินงาน 
2. แต่งต้ังคณะท างานฯ เพื่อ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างองค์กรคุณธรรม 
ประจ าปี 2562 

*ขออนุมัติโครงการตามบันทึกท่ี กษ 1904/448 ลว.2 ม.ค.62 
*ขอแต่งต้ังคณะท างานตามค าส่ัง อ.ส.ค.ท่ี 96/2562 ลว.8 ม.ค.
62 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม 
เมื่อวันท่ี25ม.ค.62 ตามบันทึกท่ี กษ1904(กทบ.).3/206           
ลงวันท่ี 15 ม.ค.62 

17.โครงการบริหารจัดการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บุคลากรมคีวามปลอดภัย               
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมใน
การท างานที่ดี 

1. คณะท างานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน
ทบทวนแผนแม่บทความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะท างานฯ แล้วตามค าส่ัง อ.ส.ค.ท่ี
59/2562 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย             
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 


