
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 

โครงการ เป้าหมายป ี เป้าหมายเดือน ผลการด าเนินงาน 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 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 

ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติงานการต่อต้านการทุจริตของ อ.ส.ค.(คปท.) เพื่อ
พิจารณารายละเอียดการประเมินค าถาม ITA วันท่ี 16 
พฤษภาคม 2562 และสรุปผลการด าเนินงานจัดกิจกรรม 
"รวมพลังคน อ.ส.ค.มุ่งสู่องค์คุณธรรม"โดยมีเจ้าหน้าท่ีจาก
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เข้าร่วมประชุม  

2.โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันต่อ
องค์กร (Employee Engagement) 

บุคลากร อ.ส.ค.มีความพูกพันต่อ
องค์กรเพิ่มมากขึ้น 

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

มีการด าเนินงานตามแผน เพื่ออให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
*ก าหนดวันอบรมโครงการWork X3 เทคนิคเร่งงานงานใน
เวลาจ ากัด ในวันท่ี 21 พ.ค.62  
*ก าหนดวันอบรมโครงการ จิตสัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กร ใน
วันท่ี 14 มิถุนายน 2562  
*ก าหนดวันอบรมโครงการ ผู้น าทีมประสิทธิภาพ ในวันท่ี 12 
กรกฎาคม 2562  

 
 
 
 
 



-2- 
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ประจ าเดือน พฤษภาคม2562 
3.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร บุคลากรมีค่านิยมท่ีสอดคล้องกับ

วัฒนธรรมองค์กร 
5.ด าเนินการจัดกิจกรรมส่ือสาร
และส่งเสริมแให้ผู้บริหารและ
บุคลากรมีพฤติกรรมตาม
วัฒนธรรมองค์กร 

น าเสนอขอความเห็นชอบตามมติท่ีประชุมคณะท างานฯต่อ
ผู้อ านวยการ ปรากฎว่าผู้อ านวยการขอหารือในแนวทางการ
ส่ือสารของ Roal Model ซึ่งเห็นว่าผู้บริหารทุกท่านต้องเป็น 
Roal Model ในทุกเรื่องส่วนการส่ือสารวัฒนธรรมองค์กรให้
ก าหนดเรื่อง ตัวอย่างว่ามีกี่เรื่อง ท่ีผ่านมามีกี่ครั้ง ช่วงเวลาใด 
และต่อไปจะด าเนินการช่วงใด  ขณะนี้ได้มีการนัดประชุม
คณะท างานฯในวันท่ี 31 พ.ค.62 เพื่อร่วมพิจารณาตาม
นโยบายผู้อ านวยการ ต่อไป 

4.โครงการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งทางการ
บริหาร (Successor Development) 

ผู้สืบทอดต าแหน่งทางการบริหาร
มีความพร้อมส าหรับการขึ้นสูง
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

3.การพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง
ทางการบริหาร(Successors ) 

-ได้ด าเนินการคัดเลือก Successor เพื่อเข้าอบรมหลักสูตร 
นักบริหารระดับกลางจ านวน 4 คน และหลักสูตรนักบริหาร
ระดับต้น จ านวน 3 คน ซึ่งได้รับหนังสือตอบกลับจากเกษ
ตราธิราชเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และผู้อ านวยการ ได้อนุมัติ
ปรับเปล่ียนผู้เข้าอบรม นบต.จากเดิมนายสมศักดิ์ พรหมปลัด 
ให้เป็นนางสิริรัตน์ พินิตตานนท์และบุคคลดังกล่าวได้เริ่มเข้า
รับการอบรมรุ่นท่ี 31 แล้ว เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2562 อยู่
ระหว่างการอบรม 
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ประจ าเดือน เมษายน 2562 

โครงการสนับสนุนเชิงยุทธ ์    
5.โครงการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง 
(Talent Development) 

มีสมรระถนะสูง(talent) ได้รับ
การพัฒนาให้มีศักยภาพท่ีสูงขึ้น 

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 พุทธคุณมี
ศรีสุข 4.นายทินกร ศรียาบ (อยู่ระหว่างการอบรม) 

6.โครงการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลดิจิทัล
(HR-Digital) 

มีระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคลท่ีเป็นรูปแบบดิจิทัล 

4. ด าเนินการออกแบบและ
พัฒนาระบบ 

อยู่ระหว่างการขออนุมัติปรับแผน เพื่อน าไปด าเนินการต่อใน
ปี 2563 เนื่องจากบริษัทสมาร์ทมัลติมีเดียซูโลช่ัน จ ากัด ได้
ท าการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบE-HR ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ฝทบ จึงไม่สามารถพัฒนายกระดับงานข้อมูลมาใช้ใน
ระบบ Digital ได้ จึงขอน าไปพัฒนาต่อใน ป ี 2563 (อยู่
ระหว่างการพิจารณาของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่าย
นโยบายและแผน ซึ่งจะน าเข้าท่ีประชุมคณะท างานขับเคล่ือน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. คร้ังที่1/62 ในวันที่ 24  
มิ.ย.62  
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7.โครงการพัฒนาและปรับปรุงการท างานด้วย
กระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล 

บุคลากรมคีวามรู้และสามารถพัฒนา
หรือปรับปรุงงานด้วยกระบวนการวิจัย
และเทคโนโลยีดิจิทัล 

7.หน่วยงานระดับฝ่ายด าเนิน
โครงการวิจัยตามโครงร่างและ
แผนงานที่ได้รับความเห็นชอบ 

**ผลการด าเนินงาน ได้ด าเนินการจัดสัมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อ
ทบทวนกระบวนการวิจัยฯ และปรับแนวทางการด าเนิน 
*โครงการฯ ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์กรไป
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 13.-14 พฤษภาคม 2562เรียบร้อย
แล้วโดยในการสัมมนาได้ก าหนดให้แต่ละคณะท างานฯจัดท า
แผนโครงการฯ (Action Plan) และก าหนดคุณค่าท่ีส่งมอบ
วัตถุประสงค์ท่ีต้องการ ข้ันตอน/กิจกรรม เทคนิคสร้างสรรค์ 
เครื่องมือวัดความส าเร็จ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ส่งให้ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล รวบรวมน าเสนอในการติดตามผลการ
ด าเนินโครงการฯ ในระหว่างวันท่ี 5-7 มิถุนายน 2562 

8.โครงการเสริมสร้างและยกระดับความสุขของ
บุคลากร (Happy work place) 

บุคลากรมีความสุขในการท างาน
เพิ่มข้ึน 

4. ด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การเสริมสร้างและยกระดับความสุข
ของบุคลากร ปี 2562 

*จัดอบรมโครงการ "พลังใจ สู่งานประสิทธิภาพ" วันท่ี 10 
พ.ค.2562 ณ ห้องประชุม(1) อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
เรียบร้อยแล้ว 
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โครงการในงานประจ า (Routine)    
9.โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคล มีเครือข่ายความร่วมมือด้าน

ทรัพยากรบุคคลท่ีช่วยขับเคล่ือน
การพัฒนาระบบงานทรัพยากร
บุคคลของ อ.ส.ค. 

4.ด าเนินงานการพัฒนา
เครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคล
ตามรูปแบบและแผนงานฯ 

*คณะอนุกรรมการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของ อ.ส.ค.ใน
การประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2562 
เห็นชอบให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ Non HR ไปศึกษาดู
งานกับ องค์กรช้ันน า อย่างเช่น ธนาคารออมสิน ซีพีออล 
บริษัท  ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด หรือ ปตท.เพื่อให้เกิดความ
กระตือรือล้นและประสบการณ์ท่ีดี *ก าหนดการเข้าศึกษาดู
งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ธนาคารออมสิน 
(ส านักงานใหญ่) ในวันท่ี 11 มิ.ย.62 

10.โครงการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล(KM) 

มีการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 อยู่ระหว่างก าหนดแผนเพื่อช้ีแจงกลุ่มCop ทราบแนวทางการ
พัฒนาองค์ความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ท่ีชัดเจน 

11.โครงการส่ือสารเพื่อระบบบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเชิงรุก 

พนักงาน อ.ส.ค. มีความรู้ความเข้าใจ
ระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพ่ิมมากข้ึน 

 อยู่ระหว่างการออกแบบแนวทางและแผนงานการส่ือสาร
ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 

12.โครงการพัฒนามาตราฐานงานทรัพยากร
บุคคลอย่างยั่งยืน 

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

 *กองกฎหมายได้น าวาระประชุมเพื่อปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
อ.ส.ค.แล้วในวันท่ี 30 เมษายน 2562 แต่เนื่องจาก
คณะท างานฯ มีภารกิจด่วน จึงขอเล่ือนไปพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป  
*อยู่ระหว่างสรุปขออนุมัติจัดท ารูปแบบ ช่องทางการส่ือสาร 
ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 
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13.โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างต าแหน่งงาน อ.ส.ค.มีระบบโครงสร้างต าแหน่ง
งานท่ีเหมาะสม 

3. ทบทวนและออกแบบ
โครงสร้างต าแหน่งงาน 

*ได้ท าการจัดท าโครงสร้างต าแหน่งงาน/ช่ือเรียกต าแหน่งงาน
ให้เหมาะสมกับภาระงานในปัจจุบัน และประกาศใช้แล้ว 
(ระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วยมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง พ.ศ.2562
  

14.โครงการยกระดับระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

3. ด าเนินการตรวจติดตามการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน   

อยู่ระหว่างจัดเตรียมการออกตรวจติดตามการบริหารผลการ
ปฏิบัติครั้งท่ี 1 เดือน มิ.ย.62 
  

15.โครงการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางการ
ฝึกอบรมและพัฒนา (Training and 
Development Roadmap) 

ผู้มีสมรระถนะสูง(talent) ได้รับ
การพัฒนาให้มีศักยภาพท่ีสูงขึ้น 

3.ด าเนินการพัฒนาบุคลากรท่ี
ได้รับการคัดเลือกตามเส้นทาง
การฝึกอบรมและพัฒนา 

*ในการประชุมผู้แทนแต่ละสายงานในวันท่ี29 เมษายน 2562 
เห็นชอบให้ผู้แทนแต่ละสายงานจัดท าโครงการอบรมและ
พัฒนาของแต่ละสายงาน ส่งมาฝ่ายทรัพยากรบุคคลภายใน 1 
สัปดาห์ (10 พ.ค.62)  
*ผู้แทนแต่ละสายงานส่งโครงการอบรมและพัฒนาของแต่ละ
สายงาน พร้อมท้ังก าหนดงบประมาณ ส่งมายังแผนกพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ ได้ก าหนดให้มีการ
ประชุมหารือผู้แทนแต่ละสายงานในวันท่ี 29 พฤษภาคม 
2562  
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โครงการ เป้าหมายป ี เป้าหมายเดือน ผลการด าเนินงาน 
ประจ าเดือน เมษายน 2562 

16.โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรม บุคลากมีการปฏิบัติงานบน
พื้นฐานของหลักคุณธรรม 

5. ด าเนินการขับเคลื่อนตาม
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างองค์กร
คุณธรรมประจ าปี 2562 (ระดับที่1:
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม) 

*มีการประสานงาน และนัดประชุมคณะท างานเพื่อ
ด าเนินการพัฒนาองค์กรคุณธรรมฯ ให้เป็นไปตามแผน ซึ่งนัด
คณะท างาน  เดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อท าการขับเคล่ือน
ต่อไป  
*แต่เล่ือนนัดประชุมคณะท างานพัฒนาองค์กรคุณธรรมฯ ใน
เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นวันท่ี 11 มิถุนายน 2562 เพื่อ
พิจารณาแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2562 

17.โครงการบริหารจัดการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บุคลากรมีความปลอดภัย               
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม
ในการท างานท่ีดี 

3. ด าเนินการขับเคลื่อนแผนนแม่บท
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ปี 
2562 
4. ติดตามผลการด าเนินการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแผนแม่บท
ความปลอดภัย ฯ  ปี 2562 

ได้มีการด าเนินงาน ดังนี้ 1.ด าเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อม 
แสง เสียง ฝุ่นละออง สารเคมี อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอ
ราคา  2.มีการจัดอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ        
3.จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานและแนว
ทางการบริหารงานด้านความปลอดภัยในการท างาน         
4.ได้มีการศึกษาเข้าดูงานการบริหารด้านความปลอดภัยใน
การท างานของส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง  

 


