
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
ประจ าเดือน มีนาคม 2562 

โครงการ เป้าหมายป ี เป้าหมายเดือน ผลการด าเนินงาน 
ประจ าเดือน มีนาคม 2562 

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

ยกระดับคะแนนคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของ อ.ส.ค. 

4. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ อ.ส.ค. ปี
2562 

ด าเนินการประชุมไปแล้วเมื่อวันท่ี 24 มี.ค.62 และได้ด าเนินการ
ตามแผน 4 กิจกรรม ดังนี้ 
1.กิจกรรมประกาศเจตจ านงการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรมและความโปร่งใส        
ผล : ท่ีประชุมเห็นชอบให้จัดกิจกรรม รวมพลังคน อ.ส.ค.มุ่งสู่
องค์กรคุณธรรม ในวันท่ี 30 เม.ย.62   
2.กิจกรรมเผยแพ่รและประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องITA  
ผล : ซึ่งแผนกประชาสัมพันธ์จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้าน ITA จ านวน 2 ครั้ง/เดือน  
3. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง ITA ของหน่วยงานรัฐปี62  
ผล: รับฟังการบรรยายโดยหัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรม จาก
ส านักงาน ป.ป.ช.เป็นวิทยากร  
4.กิจกรรมศึกษาดูงาน ผล : ให้ศึกษาดูงานท่ี ธอส.เนื่องจากเป็น
หน่วยงานท่ีได้คะแนนภาพรวมสูงติดต่อกันเป็นปีท่ี 2 

2.โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันต่อ
องค์กร (Employee Engagement) 

บุคลากร อ.ส.ค.มีความพูกพัน
ต่อองค์กรเพิ่มมากขึ้น 

3. ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพัน
องค์กรของพนักงาน อ.ส.ค. ปี 2562 

มีการขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนด TOR และราคา
กลางในโครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันต่อองค์กร 
ตามบันทึกท่ี กษ1904(กทบ.).3/386 ลว.27 มี.ค.62 เพื่อ
ด าเนินการต่อไปตามแผน 
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โครงการ เป้าหมาย 

ป ี
เป้าหมายเดือน ผลการด าเนินงาน 

ประจ าเดือน มีนาคม 2562 
3.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร บุคลากรมีค่านิยมท่ีสอดคล้อง

กับวัฒนธรรมองค์กร 
3.คณะท างานฯ ด าเนินการศึกษา
แนวทางการการจัดกิจกรรมสื่อสาร
และส่งเสริมใหผู้้บริหารและบุคลากร
มีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร 

คณะท างานฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ท่าอาศยานสุวรรณ
ภูมิ (AOT) เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2562 แล้ว และขณะนี้อยู่
ระหว่างนัดประชุมคณะท างานฯ เพื่อสรุปผลการศึกษาดูงาน 
และก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมส่ือสารและส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กรต่อไป 

4.โครงการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งทางการ
บริหาร (Successor Development) 

ผู้สืบทอดต าแหน่งทางการ
บริหารมีความพร้อมส าหรับ
การขึ้นสูงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

3.การพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง
ทางการบริหาร(Successors ) 

ได้ด าเนินการคัดเลือก Successor เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรนัก
บริหารระดับกลางจ านวน 4 คน และหลักสูตรนักบริหารระดับ
ต้น จ านวน 3 คน ซึ่งได้รับหนังสือตอบกลับจากเกษตราธิราช
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และผู้อ านวยการ ได้อนุมัติปรับเปล่ียนผู้เข้า
อบรม นบต.จากเดิมนายสมศักดิ์ พรหมปลัด ให้เป็นนางสิริรัตน์ 
พินิตตานนท์และบุคคลดังกล่าวได้เริ่มเข้ารับการอบรมรุ่นท่ี 31 
แล้ว เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2562 

5.โครงการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง 
(Talent Development) 

มีสมรระถนะสูง(talent) ได้รับ
การพัฒนาให้มีศักยภาพท่ี
สูงขึ้น 

3.ด าเนินการพัฒนาผู้มี
สมรรถนะสูงตามแนวทางท่ี
ก าหนดไว้ในแนวทางการพฒันา
ผู้มีสมรรถนะสูงของ อ.ส.ค. 

ผู้อ านวยการได้เห็นชอบ Talent จ านวน 4 คน เพื่อเข้าอบรม
หลักสูตร Mini Master of Management Program (MMM)    
รุ่นท่ี 70 ณ สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA  
ระหว่างวนัท่ี 10 มีนาคม - 23 มิถุนายน 
*เริ่มรุ่นแรกในวนัท่ี 17 มีนาคม 2562 ได้แก่ 1.นายชานุพงษ์ 
บ ารุง 2.นายภูวพัฒ โอสถรูป 3.นางสาวศิริกัญญา พุทธคุณมีศรี
สุข 4.นายทินกร ศรียาบ 
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เป้าหมายเดือน ผลการด าเนินงาน 
ประจ าเดือน มีนาคม 2562 

โครงการสนับสนุนเชิงยุทธ ์    
6.โครงการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลดิจิทัล
(HR-Digital) 

มีระบบฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นรูปแบบ
ดิจิทัล 

ก าหนดรายละเอียดและขอ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

อยู่ระหว่างการก าหนดรายละเอียดประกอบการพฒันาระบบ 
 

7.โครงการพัฒนาและปรับปรุงการท างานด้วย
กระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล 

บุคลากรมคีวามรู้และสามารถ
พัฒนาหรือปรับปรุงงานด้วย
กระบวนการวิจัยและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

หน่วยงานระดับฝ่ายด าเนิน
โครงการวิจัยตามโครงร่างและ
แผนงานท่ีได้รับความเห็นชอบ 

*ได้ก าหนดให้จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ ในระหว่างวนัท่ี 13-14 
พฤษภาคม 2562 ท่ีพาราไดส์ มวกเหล็ก โดยแจ้งเชิญ
คณะท างานฯ ท้ัง 15ฝ่าย/ส านัก เข้าร่วมด าเนินโครการฯ เพื่อ
ปรับปรุงร่างโครงการฯให้สอดคล้องกับ 18 เป้าประสงค์ 

8.โครงการเสริมสร้างและยกระดับความสุขของ
บุคลากร (Happy work place) 

บุคลากรมีความสุขในการ
ท างานเพิ่มข้ึน 

ด าเนินการขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างและ
ยกระดับความสุขของบุคลากร 
ปี 2562 

มีการประสานวิทยากร ก าหนดวันด าเนินโครงการ หลักสูตร 
mindset แห่งความส าเร็จในงาน วันท่ี 4 เมษายน 62 

9.โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคล มีเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรบุคคลท่ีช่วย
ขับเคล่ือนการพัฒนาระบบงาน
ทรัพยากรบุคคลของ อ.ส.ค. 

3.น าเสนอรูปแบบและแผนงาน
เพื่อขอความเห็นชอบจาก
ผู้อ านวยการ 

ได้ด าเนินการจัดอบรม เรื่อง HR For Non HR ในวันท่ี 1 
มีนาคม 2562 ณ เซอร์เจมส์ รีสอร์ท ไปเรียบร้อยแล้ว ได้มี
หนังสือแจ้งไปยังการประปานครหลวง เพื่อขอเข้าศึกษาดูงาน
ด้าน HR ในวันท่ี            15มีนาคม2562 แต่ได้รับแจ้งจากการ
ประปานครหลวง             ขอเล่ือนออกไป เนื่องจากผู้บริหารท่ี
เกี่ยวข้องติดภาระกิจ 
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โครงการ เป้าหมาย 
ป ี

เป้าหมายเดือน ผลการด าเนินงาน 
ประจ าเดือน มีนาคม 2562 

10.โครงการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล(KM) 

มีการจัดการความรู้เชิง
นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

3.คณะท างาน ฯ ด าเนิน
การศึกษาแนวทางและจัดท า
แผนงานการขับเคล่ือนการ
จัดการความรู้ เชิงนวัตกรรม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

มติท่ีประชุม ดังนี้ 
1.เห็นชอบให้ปรับเปล่ียนประธานคณะท างานฯ จากเดิม       
นาย   ปภิณวิทย์ วิจารณ์ปรีชา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (ปัจจุบัน) 
ให้เป็นนายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
2.เห็นชอบให้เพิ่มเติมนายปภิณวิทย์ วิจารณ์ปรีชา หัวหน้าฝ่าย
อ านวยการ น.ส.ณัฐกานต์ แก้มกระโทก นักทรัพยากรบุคคล 5 
และประสานผู้แทนจาก IT อีก 1 คน เข้าเป็นคณะท างานฯ 
3.มอบหมายให้เลขานุการคณะท างานฯ จัดท าแผนเพื่อช้ีแจงให้
กลุ่ม Cops ทราบแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้เดิม หรือองค์
ความรู้ใหม่ท่ีชัดเจน ให้มีแนวทางการเช่ือมโยงกับ 18 
เป้าประสงค์ขององค์กร 

โครงการในงานประจ า (Routine)    
11.โครงการส่ือสารเพื่อระบบบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเชิงรุก 

พนักงาน อ.ส.ค. มีความรู้ความ
เข้าใจระบบบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพ่ิมมากข้ึน 

2. ศึกษาความต้องการด้าน
ช่องทางการส่ือสารระบบงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ออกแบบศึกษาความต้องการช่องทางการส่ือสารระบบงานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมและ
ออกแบบแนวทางและแผนงานการส่ือสาร 

12.โครงการพัฒนามาตราฐานงานทรัพยากร
บุคคลอย่างยั่งยืน 

อ.ส.ค. มีคู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ 
การปฏิบัติงานด้านทรัพยากร
บุคคลที่มีมาตรฐาน 

2. ศึกษา/ทบทวนคู่มือ/ระเบียบ
ต่างๆ ด้านทรัพยากรบุคคล 

อยู่ระหว่างการทบทวนคู่มือ/ระเบียบด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล และจัดท าวาระเพื่อปรับปรุงแก้ไขระเบียบ อ.ส.ค.ว่าด้วย
การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน พ.ศ.2528 เพื่อน าเสนอในการประชุม
คณะท างานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบและข้อบังคับ อ.ส.ค. 



ในวันท่ี 30 เม.ย.62 
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13.โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างต าแหน่งงาน อ.ส.ค.มีระบบโครงสร้าง
ต าแหน่งงานท่ีเหมาะสม 

*ทบทวน/ศึกษาความต้องการ
ด้านโครงสร้างต าแหน่งงาน 

มีการทบทวนความเหมาะสมของโครงสร้างต าแหน่งงานและ
ตรวจสอบความถูกต้องของต าแหน่งงาน ให้เหมาะสมกับภารกิจ
ในปัจจุบันของทุกส่วนงานเรียบร้อยแล้ว  

14.โครงการยกระดับระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

*จัดท าข้อตกลงการบริหารผล
การปฏิบัติงานประจ าปี 2562 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้น าส่งข้อมูลให้กับทุกฝ่าย/ส านัก           
เพื่อจัดท าบันทึกข้อตกลงการบริหารผลการปฏัติงานประจ าปี
2562 ตามบันทึกท่ี กษ1904/704 ลว.28 ก.พ.62 แล้วให้ส่งกลับ
มาฝ่ายทรัพยากรบุคคลแล้วอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ของรายละเอียดในเอกสารบันทึกข้อตกลง 

        

 

 

 

 

 

 



 

 

       -6- 

โครงการ เป้าหมาย 
ป ี
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15.โครงการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางการ
ฝึกอบรมและพัฒนา (Training and 
Development Roadmap) 

ผู้มีสมรระถนะสูง(talent) 
ได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพท่ีสูงขึ้น 

*พิจารณาสายงานและคัดเลือก
บุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตาม
เส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนา 

ได้มีการร่วมหารือกับหัวหน้าหน้าหน่วยงานท้ัง 10 สายงาน 
เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2562โดยมีมติ ดังนี้ 
1.มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่งข้อมูลให้ผู้แทนแต่ละ
สายงาน ประกอบด้วย คู่มือ Training  Roadmap รายช่ือ
บุคลากรและต าแหน่งของแต่ละส่วนงานใน 10 สายงาน และ
ของส านักงาน อ.ส.ค.ภาค และข้อมูล Training Need ในปี 
2561ของแต่ละสายงาน  
2.มอบหมายให้ผู้แทนแต่ละสายงานออกแบบกรอบแนวทางใน
การพัฒนาการฝึกอบรมของแต่ละสายงานโดยต้องให้มีการ
หารือกับผู้บริหารที่ดูและสายงาน และส่งข้อมูลกลับให้ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล เพื่อรวบรวมและน ามาหารือกันในสัปดาห์ท่ี 4 
ของเดือนเมษยน 2562  
3.เห็นชอบให้ด าเนินโครงการฯ โดยให้แต่ละสายงานใน 10 
สายงาน จัดท ากรอบแนวทางการพัฒนาให้อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  

16.โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรม บุคลากมีการปฏิบัติงานบน
พื้นฐานของหลักคุณธรรม 

*คณะท างานด าเนินการศึกษาและ
จัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง
องค์กรคุณธรรม ประจ าปี2562 

จัดท าบันทึก กษ1904/725 ลว.28 ก.พ.62  เชิญอบรมการ
พัฒนาองค์กรคุณธรรม ในวันท่ี 21 มี.ค.2562 ในหัวข้อการ
ถอดเกณฑ์การประเมินองค็กรคุณธรรมสู่แนวทางปฏิบัติ 



*น าเสนอแผนแม่บทองค์กร
คุณธรรม ต่อผู้อ านวยการ 
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โครงการ เป้าหมาย 
ป ี

เป้าหมายเดือน ผลการด าเนินงาน 
ประจ าเดือน มีนาคม 2562 

17.โครงการบริหารจัดการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บุคลากรมีความปลอดภัย               
อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน
ท่ีดี 

3. ด าเนินการขับเคล่ือนแผนน
แม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน ปี 
2562 

มีการนัดประชุมคณะกรรมการ คปอ.เมื่อวันท่ี 20 มี.ค.62 ซึ่ง
อยู่ในระหว่างการจัดท ารายงานและรูปเล่มแผนแม่บทเพื่อขอ
อนุมัติ ต่อ ผอ. 

 


