
ยุทธศาสตร์ท่ี 1
การบริหารและพัฒนา
ระบบ

1. โครงการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลดิจิทัล 
(HR-Digital)

100 100 *อยู่ระหว่างการขอปรับแผน เพ่ือน าไปด าเนินการต่อไปในปี 2563 เน่ืองจากบริษัทสมาร์ทมัลติมีเดียซูโลช่ัน
ทรัพยากรบุคคลมุ่งสู่องค์กร จ ากัด ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบ E-HR ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ฝทบ จึงไม่สามารพัฒนา
นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ยกระดับงานข้อมูลมาใช้ระบบDigital ได้ จึงขอน าไปพัฒนาต่อในปี 2563(อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนโยบายและแผน ซ่ึงจะน าเข้าท่ีประชุมคณะท างานขับเคล่ือนด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค.คร้ังท่ี 2/62 ในวันท่ี24มิ.ย.62 เล่ือนเป็นวันท่ี 19 ส.ค.62
*ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขออนุมัติปรับแผนประจ าปี 2562 โดยขอด าเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี
1. แต่งต้ังคณะท างานพิจารณาเคร่ืองมือด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือน าเข้าใช้ในระบบ
2.ประชุมคณะท างานฯ และจะด าเนินการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลดิจิทัล (HR- Digital) ต่อ ในปี 2563 เน่ืองจากบริษัทสมาร์ทมัลติมีเดียซูโลช่ัน จ ากัด ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบE-HR ยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ฝทบ จึงไม่สามารถพัฒนายกระดับงานข้อมูลมาใช้ในระบบ Digital ได้ ได้น าเข้าท่ีประชุมคณะท างานขับเคล่ือนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. เห็นชอบให้ด าเนินการต่อ
ในปี 2563

2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงการท างานด้วย
กระบวนการวิจัยและ

100 100 การก าหนดรูปแบบโครง 3 รูปแบบ ดังน้ี ผ.พัฒนาทรัพยากรบุคคล

เทคโนโลยีดิจิทัล ก าหนดรูปแบบ จ านวน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1 Research 2 Innovation 3 Digital

โดยมีการจัดฝึกอบรมไปแล้ว 2 รุ่น และมีการประชุมคณะกรรมการประเมินฯ 2 คร้ัง ซ่ึงมีมติ ดังน้ี

1.เห็นชอบให้น าเสนอโครงร่างงานวิจัยฯ ท้ัง 15 ฝ่าย/ส านักงาน ให้ผู้อ านวยการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยระบุเหตุผลเพ่ิมเติมว่าสามารรถปรับเปล่ียนโครงการวิจัยได้ในระหว่างท่ี
ด าเนินการ เพ่ือให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ขององค์กร

2.มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ จัดท า Strategy map ท่ีมีความสอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมายองค์กร และโครงการวิจัยฯ ท้ัง 15 โครงการ
3.เห็นชอบเกณฑ์ช้ีวัดหน่วยงานตามท่ีน าเสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับด าเนินการต่อไป ผอ.ได้เห็นชอบโครงร่างงานวิจัยท้ัง 15 ฝ่าย/ส านักงานและให้ด าเนินการต่อไป กษ
1904/819 ลว.20มี.ค.62

*ได้มีการประชุมคณะท างานคร้ังท่ี1/2562 ดังน้ี 1.เห็นชอบให้น าเสนอโครงร่างงานวิจัยฯ  2.เห็นชอบให้แต่ละฝ่าย/ส านักงาน จัดท าแบบน าเสนอโครงร่างงานวิจัยฯ ในลักษณะ One Page 
เป็น Power piont   3.เห็นชอบให้คณะกรรมการประเมินฯ มีการประชุมเพ่ือสรุปผลการน าเสนอโครงร่างงานวิจัยฯภายในเดือนมีนาคม 2562

*ได้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2562 ดังน้ี 1.เห็นชอบให้น าเสนอโครงร่างงานวิจัยฯ ท้ัง 15 ฝ่าย/ส านักงาน ให้ผู้อ านวยการ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยระบุเหตุผลเพ่ิมเติมว่าสามารรถปรับเปล่ียนโครงการวิจัยได้ในระหว่างท่ีด าเนินการ  2..มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ จัดท า Strategy map 3.เห็นชอบเกณฑ์ช้ีวัดหน่วยงาน
ตามท่ีน าเสนอ

*ได้ก าหนดให้จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ ในระหว่างวันท่ี 13-14 พฤษภาคม 2562 ท่ีพาราไดส์ มวกเหล็ก โดยแจ้งเชิญคณะท างานฯ ท้ัง 15ฝ่าย/ส านัก เข้าร่วมด าเนินโครการฯ เพ่ือปรับปรุงร่าง
โครงการฯให้สอดคล้องกับ 18 เป้าประสงค์

*โดยในการสัมมนาได้ก าหนดให้แต่ละคณะท างานฯจัดท าแผนโครงการฯ (Action Plan) และก าหนดคุณค่าท่ีส่งมอบ วัตถุประสงค์ท่ีต้องการ ข้ันตอน/กิจกรรม เทคนิคสร้างสรรค์ เคร่ืองมือ
วัดความส าเร็จ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ส่งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวบรวมน าเสนอในการติดตามผลการด าเนินโครงการฯ ในระหว่างวันท่ี 5-7 มิถุนายน 2562

*ได้มีการประชุมฯเพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการท้ัง 15 โครงการ ในระหว่างวันท่ี 5-7 มิ.ย.62 ได้เรียบร้อยแล้ว และคณะน้ีได้แจ้งเชิญท้ัง 15 คณะท างานเข้าร่วม
สรุปผลการด าเนินโครงการฯ(Draft final report) ในวันท่ี 8 ก.ค.62

*ได้แจ้งหน่วยงานระดับฝ่าย/ส านัก เชิญท้ัง 15 คณะท างานฯ เข้าน าเสนอผลงานด าเนินโครงการฯ ต่อคณะกรรมการ

เป้าหมาย
ไตรมาส
 4 (%)

ความก้าวหน้า
   (%)

ผู้รับผิดชอบ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี 2562 

ด าเนินการเอง โดยมีการจ้าง
บริษัทมา

ด าเนินการเอง โดยมีการเชิญ
วิทยากรมาให้ค าปรึกษา/
แนะน า

ผลการด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์ HR

โครงการ



เป้าหมาย
ไตรมาส
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ความก้าวหน้า
   (%)

ผู้รับผิดชอบผลการด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์ HR

โครงการ

ประเมินฯ ในวันท่ี 9 ส.ค.62 จะเข้าร่วมงานแสดงการจัดการความรู้ (KM day) ประจ าปี 2562 ในวันท่ี 17 กันยายน 2562

*ได้สรุปผลการประเมินท้ัง 15 โครงการ และน าเสนอผู้อ านวยการ เห็นชอบแล้ว ดังน้ี 1.ด้านรู้และรับผิดชอบ ได้แก่ เร่ือง“การพัฒนานวัตกรรมการบริการบ้านพักรับรอง อ.ส.ค.”โดยฝ่ายพัสดุและบริการ และเร่ือง การยกระดับการให้บริการด้านสัตวแพทย์และผสมเทียมด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Application E-Daily Program) โดยฝ่ายส่งเสริมการเล้ียงโคนม 
ได้รับเงินรางวัลหน่วยงานละ 5,000.-บาท

 2.ด้านส่งมอบส่ิงท่ีมีคุณค่า ได้แก่ เร่ือง“การพัฒนานวัตกรรมระบบบริหารการจัดการควบคุมระบบท าความเย็นของศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ” โดยส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ได้รับเงินรางวัล 10,000.-บาท

 3.ด้านพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ เร่ือง “การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผนการตลาดกลุ่มนมแช่เย็นให้สอดคล้องกับการบริหารการผลิตด้วยเทคโนโลยี”โดยส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ได้รับเงินรางวัล 10,000.-บาท

 4.ด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ เร่ือง “การพัฒนานวัตกรรมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมของส านักงาน 

อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน”โดยส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ได้รับเงินรางวัล 10,000.-บาท

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

3.โครงการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม 100 100 *คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม เม่ือวันท่ี25ม.ค.62 ผ.วินัยและสวัสดิการฯ
ตามบันทึกท่ี กษ1904(กทบ.).3/206 ลงวันท่ี 15 ม.ค.62 ด าเนินการเอง /วิทยากรให้

ค าปรึกษา*เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามบันทึกท่ี กษ 1904/725 ลว.28 ก.พ.62       
 และให้อบรมโครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรม วันท่ี 21 มี.ค.62 เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด
*ยังไม่ได้น าเสนอแผนแม่บทองค์กรคุณธรรม เน่ืองจากอยู่ระหว่างการนัดประชุม

 คณะท างานพัฒนาองค์กรคุณธรรมฯ ในเดือนพฤษภาคม 2562 ก่อนน าเสนอแผนแม่บทฯ

*ประชุมคณะท างานพัฒนาองค์กรคุณธรรมฯ เม่ือวันท่ี11 มิถุนายน 2562 เพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2562 โดยฝ่ายเลขานุการแผนกวินัยและสวัสดิการน าเสนอผู้อ านวยการให้
ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกท่ี กษ 1904/1309 ลว.21 มิ.ย.62

*ด าเนินการประสานความร่วมกับองค์กรคุณธรรมเพ่ือก าหนดหลักสูตรการบริหารการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ส าหรับผู้บริหาร ซ่ึงมีก าหนดการจัดสัมนาหลักสูตรดังกล่าวในเดือนสิงหาคม - 
กันยายน 2562

*รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม ประจ าปี 2562 ของ อ.ส.ค. ตามบันท่ี กษ 1904/1309 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2562

100 100 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ อ.ส.ค.ปี 2562 ผ.วินัยและสวัสดิการฯ
1.คณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ อ.ส.ค. ด าเนินการเอง /วิทยากรให้

ค าปรึกษาวันท่ี 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม (3) ช้ัน 5 ส านักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ 
2.คณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติงานการต่อต้านการทุจริตของ อ.ส.ค. (คปท.)
ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมฯ
3.คณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติงานการต่อต้านการทุจริตของ อ.ส.ค. (คปท.) 
จัดกิจกรรม "รวมพลังคน อ.ส.ค.มุ่งสู่องค์องค์คุณธรรม" วันท่ี 30 เมษายน 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์
**ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติงานการต่อต้านการทุจริตของ อ.ส.ค.(คปท.)  
เพ่ือพิจารณารายละเอียดการประเมินค าถาม ITA วันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 และสรุปผลการด าเนินงานจัดกิจกรรม
รวมพลังคน อ.ส.ค.มุ่งสู่องค์คุณธรรมโดยมีเจ้าหน้าท่ีจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เข้าร่วมประชุม
** ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติงานการต่อต้านการทุจริตของ อ.ส.ค. (คปท.) ITA           
เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2562 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานามมติท่ีประชุม และเม่ือวันท่ีวันท่ี 14 มิถุนายน 2562   
คณะกรรมการฯ ได้เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ดด้านโกง  ณ อาคารส านักงาน ป.ป.ช. ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
เพ่ือให้เรียนรู้ให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต การเสริมสร้างทัศนคติและสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยและ     

ด าเนินการเอง โดยมีการเชิญ
วิทยากรมาให้ค าปรึกษา/
แนะน า

การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือมุ่งสู่
องค์กรคุณธรรม

4.โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ อ.ส.ค.



เป้าหมาย
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ผู้รับผิดชอบผลการด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์ HR

โครงการ

ผลเสียหายท่ีเกิดจาก  การทุจริตประพฤติมิชอบ ตลอดจนปลูกฝังค่านิยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
**รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานของ อ.ส.ค. ประจ าปี 2562 (ITA) 
ต่อผู้อ านวยการ ตามบันทึกท่ี กษ1904/1484 ลว.23ก.ค.62

5.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 100 100 คณะท างานฯ ได้มีการประชุมคร้ังท่ี1/2562 เม่ือวันท่ี 18 ม.ค.62 ได้มีมติเห็นชอบ ดังน้ี ผ.พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้คณะท างานฯ ไปศึกษาดูงานการจัดท ากิจกรรมส่ือสารและส่งเสริมวัฒนธรรม ณ ท่าอากาศยาน(AOT) ด าเนินการเอง
และน ามาปรับใช้กับอ.ส.ค.ต่อไป ซ่ึงขณะน้ีฝ่ายเลขาคณะท างาน เดินทางไปศึกษาดูงาน 
ณ ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ (AOT) เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2562 แล้ว และขณะน้ีอยู่ระหว่างนัด
ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือสรุปผลการศึกษาดูงานและก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรม

ส่ือสารและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรต่อไป
**ได้มีการประชุมคณะท างานฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2562 ได้มีมติท่ีประชุม
1.เห็นชอบให้ก าหนดผู้บริหารจ านวน 4 ท่าน เป็น Role Model วัฒนธรรมองค์กรของ อ.ส.ค.ในแต่ละด้าน
      1.1 น.ส.อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อ านวยการ ด้านรู้และรับผิดชอบ
      1.2 นายสุชาติ จริยาเลิศศักด์ิ รองผู้อ านวยการ ด้านส่งมอบส่ิงท่ีมีคุณค่า
      1.3 นายสมพร ศรีเมือง ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ด้านพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
      1.4 นายวิศิษฐ์ แสงคล้อย ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ด้านเน้นเร่ืองธรรมาภิบาล 
โดยมีหน้าท่ีในการส่ือสารวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นไปตามคู่มือวัฒนธรรมองค์กรของ อ.ส.ค.
2.เห็นชอบให้มีการจัดท า Standee ของผู้บริหารท่ีเป็น Role Model วัฒนธรรมองค์กรท้ัง 4 ท่าน เพ่ือใช้ส่ือสาร
ในหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานภูมิภาค จ านวน 6-7 ชุด
3.เห็นชอบให้ส่ือสารวัฒนธรรมองค์กรโดยใช้ Infographic ในทุกช่องทางของ อ.ส.ค.
4.เห็นชอบให้คนดีคนเด่นของ อ.ส.ค.ประจ าไตรมาสเป็น Young Role Model วัฒนธรรมองค์กรของ อ.ส.ค.
โดยมีหน้าท่ีในการส่ือสารและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กร 
5.เห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมประกวดและมอบรางวัลเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กร เช่น ภาพถ่าย คลิป VDOหรือเร่ืองเล่า 
ได้มีการประชุมคณะท างานเม่ืวันท่ี 31 พ.ค.62 แล้วมีมติ ดังน้ี      
1.เห็นชอบให้มีการจัดสัมมนาเร่ืองวัฒนธรรมองค์กรให้กับผู้บริหารระดับ 6 ข้ึนไป เพ่ือผลักดันวัฒนธรรมองค์กร
2.เห็นชอบให้ก าหนดกิจกรรมท่ีส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเก่ียวกับเร่ืองการประชุมในระดับฝ่าย/ส านัก
**ท้ังน้ีได้มีการจัดสัมมนาเร่ืองวัฒนธรรมองค์กรให้เช่ือมโยงกับภาพลักษณ์องค์กรให้กับผู้บริหารระดับ 6 ข้ึนไป
โดย conferrence รียบร้อยแล้วเม่ือวันท่ี 21มิ.ย.62 ส าหรับการพัฒนาบุคคลต้นแบบ Role modelแผนกพัฒนาฯ ได้รับ
มอบหมายให้ประสานกับศูนย์คุณธรรมเพ่ือบูรณาการกับโครงการพัฒนากลยุทธ์องค์กรคุณธรรมซ่ึงได้มีการประสาน
เรียบร้อยแล้วเม่ือวันท่ี 28 มิ.ย.62สรุปได้ว่า ศูนย์คุณธรรมจะก าหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคคลต้นแบบ  Role model 
 ให้สอดคล้องกับการพัฒนากลยุทธ์องค์กรคุณธรรม โดยจะส่งหลักสูตรให้ภายในวันท่ี 15 ก.ค.62 หลังจากน้ันจะมีการหารือ
กับผู้บริหาร อ.ส.ค.ต่อไป
**ก าหนดโครงการพัฒนากลยุทธ์องค์กรคุณธรรมและการพัฒนาบุคคลต้นแบบ  (Role model) ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
ในระหว่างวันท่ี 4-5 กันยายน 2562 โดยศูนย์คุณธรรม

ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เม่ือวันท่ี 4-5 กันยายน 2562 โดยเชิญองค์กรคุณธรรมมาร่วมเป็นวิทยากร เพ่ือออกแบบและสรุปกิจกรรมการส่ือสารและส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
ของ อ.ส.ค.ในปี 2563 เรียบร้อยแล้ว

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

6. โครงการเสริมสร้างและยกระดับความสุขของ
บุคลากร

100 100  จัดท าโครงการแผนปฏิบัติงานเสริมสร้างและยกระดับความสุข 3 โครงการ    ผ.วินัยและสวัสดิการฯ
(Happy workplace) 1.โครงการพลังของใจสู่งานประสิทธิภาพ ด าเนินการเอง /วิทยากรให้

ค าปรึกษา

การยกระดับความสุข
ความผูกพัน คุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยในการ
ท างาน

การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือมุ่งสู่
องค์กรคุณธรรม



เป้าหมาย
ไตรมาส
 4 (%)

ความก้าวหน้า
   (%)

ผู้รับผิดชอบผลการด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์ HR

โครงการ

2.โครงการmindset แห่งความส าเร็จในงาน 
3.โครงการการท างานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์
ด าเนินการจัดอบรมโครงการ mindset แห่งความส าเร็จในงาน วันท่ี 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม1

ส านักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก สระบุรี
*จัดอบรมโครงการ mindset แห่งความส าเร็จในงาน วันท่ี 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม1 อ.ส.ค.มวกเหล็ก สระบุรี
*จัดอบรมโครงการ "พลังใจ สู่งานประสิทธิภาพ" วันท่ี 10 พ.ค.2562 ณ ห้องประชุม(1) อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
*จัดอบรมโครงการ "การท างานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์" วันท่ี 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม(1) อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 ประเมินผลโดยการแจกแบบสอบถามเสริมสร้างและยกระดับความสุขของบุคลากร ประจ าปี 2562 
และอยู่ในระหว่างการประมวลผลตามแบบสอบถามเพ่ือสรุปผลต่อไป
*แจกแบบสอบถามเสริมสร้างและยกระดับความสุขของบุคลากร ประจ าปี 2562 และได้รายงานผลการส ารวจความสุขของพนักงาน อ.ส.ค. ตามบันทึกท่ี กษ 1904/1655 ลงวันท่ี 23 
สิงหาคม 2562

7.โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันต่อ
องค์กร

100 100 มีการวิเคราะห์ปัจจัยความผูกพันองค์กรของ อ.ส.ค. ประจ าปี 2561 ผ.วินัยและสวัสดิการฯ
 (Employee Engagement) พิจารณาแผนการปฏิบัติงานเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันต่อองค์กร 2562 จ านวน 3 โครงการ ด าเนินการเอง /วิทยากรให้

ค าปรึกษา1.โครงการ ผู้น าทีมประสิทธิภาพ
2.โครงการ Work X3 พิชิตงานสู่ความส าเร็จ
3.โครงการ จิตสัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กร

ได้ก าหนดวันอบรมตามโครงการ ดังน้ี
*ก าหนดวันอบรมโครงการWork X3 เทคนิคเร่งงานงานในเวลาจ ากัด ในวันท่ี 21 พ.ค.62
*ก าหนดวันอบรมโครงการ จิตสัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กร ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2562
*ก าหนดวันอบรมโครงการ ผู้น าทีมประสิทธิภาพ ในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562

*แบบสอบถามเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันต่อองค์กร ปี 2562 ตามบันทึกท่ี กษ 1904/1403   ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2562  และได้แจกแบบสอบถามโดยสแกน Qr Code

*แบบสอบถามเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันต่อองค์กร ปี 2562 ตามบันทึกท่ี กษ 1904/1403   ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2562  และได้แจกแบบสอบถามโดยสแกน Qr Code และ
รายงานผลการส ารวจความผูกพันของพนักงาน อ.ส.ค. ประจ าปี 2562 ตามบันทึกท่ี กษ 1904/1658 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2562

8. โครงการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 และ

100 100 *มีการนัดประชุมคณะกรรมการ คปอ.เม่ือวันท่ี 20 มี.ค.62 อยู่ในระหว่างการจัดท ารูปเล่มแผนแม่บท ผ.วินัยและสวัสดิการฯ/
สภาพแวดล้อมในการท างาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ปี 2562 ผ.ความปลอดภยัฯ

ได้ด าเนินการตามแผน ดังน้ี ด าเนินการเอง
*1.ด าเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อม แสง เสียง ฝุ่นละออง สารเคมี อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอราคา 
2.มีการจัดอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
3.จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานและแนวทางการบริหารงานด้านความปลอดภัยในการท างาน
4.ได้มีการศึกษาเข้าดูงานการบริหารด้านความปลอดภัยในการท างานของส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

5. ท าเร่ืองขออนุมัติจัดฝึกอบรมหลักสูตรสารเคมี การควบคุมเบ้ืองต้น และความรู้เก่ียวกับแอมโมเนีย การควบคุมแอมโมเนียร่ัวไหล

6. ท าเร่ืองขออนุมัติจัดฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับหม้อน้ า
*อยู่ระหว่างการประเมินผลการด าเนินการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการแผนแม่บทความปลอดภัยฯ ปี 2562 และสรุปผลการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการแผนแม่บทความปลอดภัยฯ ปี 2562 ต่อ
ผู้อ านวยการ แล้ว

การยกระดับความสุข
ความผูกพัน คุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยในการ
ท างาน



เป้าหมาย
ไตรมาส
 4 (%)

ความก้าวหน้า
   (%)

ผู้รับผิดชอบผลการด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์ HR

โครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

9.โครงการยกระดับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 100 100 1.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้น าส่งข้อมูลให้กับทุกฝ่าย/ส านัก เพ่ือจัดท าบันทึกข้อตกลงการบริหารผลการปฏัติงาน ผ.ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี2562 ตามบันทึกท่ี กษ1904/704 ลว.28 ก.พ.62 แล้วให้ส่งกลับมาฝ่ายทรัพยากรบุคคลแล้ว ด าเนินการเอง

อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของรายละเอียดในเอกสารบันทึกข้อตกลง
2.อยู่ระหว่างจัดเตรียมการออกตรวจติดตามการบริหารผลการปฏิบัติคร้ังท่ี 1
*แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานด าเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานประจ าปี โดยได้มีการจัดท าหนังสือแจ้งให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2562 ตามบันทึกท่ี กษ1904/ว1507 ลว.25
 ก.ค.62
*ได้มีการจัดเก็บผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และได้รวบรวมสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือน าส่งแผนกวินัยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

10.โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างต าแหน่งงาน 100 100 มีการทบทวนความเหมาะสมของโครงสร้างต าแหน่งงาน และตรวจสอบความถูกต้องของต าแหน่งงาน ผ.ทรัพยากรบุคคล
ให้เหมาะสมกับภารกิจในปัจจุบันของทุกส่วนงานเรียบร้อยแล้วมีการประกาศใช้มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ด าเนินการเอง

ประจ าปี 2562 แล้วตามบันทึกท่ี กษ1904/896 ลว29 มี.ค.62
*ได้ท าการจัดท าโครงสร้างต าแหน่งงาน/ช่ือเรียกต าแหน่งงานให้เหมาะสมกับภาระงานในปัจจุบัน และประกาศใช้แล้ว (ระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วยมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง พ.ศ.2562 น าเสนอ
โครงสร้างต าแหน่งงานต่อผู้อ านวยการซ่ึงให้ความเห็นชอบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง พ.ศ.2562)

11.โครงการส่ือสารเพ่ือระบบบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเชิงรุก

100 100 ได้ออกแบบศึกษาความต้องการช่องทางการส่ือสารระบบงานการบริหารทรัพยากรบุคคลเรียบร้อยแล้ว ผ.ทรัพยากรบุคคล
อยู่ระหว่างรวบรวมและออกแบบแนวทางและแผนงานการส่ือสาร ด าเนินการเอง

*ได้ด าเนินการน าเอา Line add มาใช้ในการส่ือสาร ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างทดลองใช้ช่องทางการส่ือสารข้อมูลด้านทรัพยารบุคคล

*ได้ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานการส่ือสารข้อมูล เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วท้ังน้ีจะต้องเพ่ิมจ านวนผู้รับข่าวสารอีก เพ่ือท าให้การส่ือสารท่ัวถึงท้ังองค์กร

12.โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคล 100 100 จากการปรุมคณะท างานคร้ังท่ี1/62  มีมติ ดังน้ี ผ.พัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.เห็นชอบไปศึกษาดูงานกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอ่ืน 4 แห่ง ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม,การเคหะแห่งชาติ , ด าเนินการเอง

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ ,การประปานครหลวง

2.มอบหมายฝ่ายเลขานุการ จัดท าแผนงาน (Action plan) 

3.มอบหมายฝ่ายเลขานุการประสานผู้เช่ียวชาญด้าน HR จากภาคเอกชนเข้ามาอบรมให้ความรู้

กับบุคลากรในฝ่ายทรัพยากรบุคคลและNON HR เม่ือในวันท่ี 1 มี.ค2562 ท่ีเซอร์เจมส์

*ได้มีหนังสือแจ้งไปยังการประปานครหลวง เพ่ือขอเข้าศึกษาดูงานด้าน HR ในวันท่ี 15 มีนาคม 2562 

แต่ได้รับแจ้งจากการประปานครหลวง ขอเล่ือนออกไป เน่ืองจากผู้บริหาร ท่ีเก่ียวข้องติดภาระกิจ
คณะอนุกรรมการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของ อ.ส.ค.ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน

2562 บริษัท  ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด หรือ ปตท.เพ่ือให้เกิดความกระตือรือล้นและประสบการณ์ท่ีดี

 เห็นชอบให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ Non HR ไปศึกษาดูงานกับ องค์กรช้ันน า อย่างเช่น 

ธนาคารออมสิน ซีพีออล 
* ได้เข้าศึกษาดูงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ธนาคาร ออมสิน(ส านักงานใหญ่) เม่ือวันท่ี 11 มิ.ย.62 เรียบร้อย และจะเข้าศึกษาดูงานด้านทรัพยากรบุคคล ณ บริษัท ซีพี ออล ในวันท่ี 
19 ก.ค.62

 *มีการประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคลท่ีได้เข้าศึกษาดูงานและได้มีการถอดบทเรียนผู้ท่ีเข้าศึกษาดูงานกับ ออมสิน ซีพีออล เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

*คณะอนุกรรมการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของ อ.ส.ค.ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2562ได้มีมติเห็นชอบให้มีการไปศึกษาดูงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ได้เข้าศึกษาดูงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างสรุปน าเสนอ
ผลการด าเนินโครงการต่อผู้อ านวยการ

พัฒนาระบบทรัพยากร
บุคคลมุ่งสู่ความเป็น

มาตรฐานสากล
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13.โครงการพัฒนามาตราฐานงานทรัพยากรบุคคล
อย่างย่ังยืน 100 100 1.อยู่ระหว่างการทบทวนคู่มือ/ระเบียบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงขณะน้ี  ได้จัดท าวาระแก้ไข

ผ.ทรัพยากรบุคคล

1.ระเบียบและข้อบังคับ อ.ส.ค. ในวันท่ี 30 เม.ย.62เพ่ือปรับปรุงแก้ไขระเบียบ อ.ส.ค.ว่าด้วย ด าเนินการเอง

การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน พ.ศ.2528 เพ่ือน าเสนอในการประชุมคณะท างานพิจารณาปรับปรุง
 2.กองกฎหมายได้น าวาระประชุมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขระเบียบ อ.ส.ค.แล้วในวันท่ี 30 เมษายน 2562

แต่เน่ืองจากคณะท างานฯ มีภารกิจด่วน จึงขอเล่ือนไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป

*กองกฎหมายได้เล่ือนการประชุมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขระเบียบ อ.ส.ค เป็นวันท่ี 6 ส.ค.62 ไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป

*ได้ด าเนินการทบทวนประกาศ อ.ส.ค.และแจ้งเวียนเพ่ือถือปฏิบัติแล้ว ดังน้ี 1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล        2.หลักเกณฑ์การริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยประกาศใช้เม่ือ
วันท่ี 10 มิ.ย.62  ได้ด าเนินการทบทวนระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วยการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานอยู่ระหว่างน าเสนอท่ีประชุมคณะท างานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับ อ.ส.ค

*และได้ด าเนินการท าประเมินผลการส่ือสารเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

14.โครงการจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล KM

100 100 ได้มีการประชุมคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2562 มีมติท่ีประชุม ดังน้ี ผ.พัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.เห็นชอบให้ปรับเปล่ียนประธานคณะท างานฯ จากเดิมนายปภิณวิทย์ วิจารณ์ปรีชาหัวหน้าฝ่าอ านวยการ ด าเนินการเอง
 (ปัจจุบัน) ให้เป็นนายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2.เห็นชอบให้เพ่ิมเติมนายปภิณวิทย์ วิจารณ์ปรีชา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ น.ส.ณัฐกานต์ แก้มกระโทก    
3.มอบหมายให้เลขานุการคณะท างานฯ จัดท าแผนเพ่ือช้ีแจงให้กลุ่ม Cops ทราบแนวทางการพัฒนา
องค์ความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ท่ีชัดเจน ให้มีแนวทางการเช่ือมโยงกับ 18 เป้าประสงค์ขององค์กร

*ก าหนดให้มีการช้ีแจงกลุ่ม Cop ทาง VDO Conferrence ในวันท่ี 15 ก.ค.62โดยจะก าหนดให้กลุ่ม Cop จัดองค์ความรู้ Cop ละ 1 เร่ืองซ่ึงเป็นความรู้ในงานท่ีปฏิบัติให้เป็นนวัตกรรม

*ก าหนดให้มีการช้ีแจงกลุ่ม Cop ทาง VDO Conferrence ในวันท่ี 15 ก.ค.62โดยจะก าหนดให้กลุ่ม Cop จัดองค์ความรู้ Cop ละ 1 เร่ืองซ่ึงเป็นความรู้ในงานท่ีปฏิบัติให้เป็นนวัตกรรม
ดิจิทัล และมีผลกระทบต่อองค์กร ส่งมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคลภายในวันท่ี 2 ส.ค.62 ก าหนดการประชุมคณะท างานจัดการความรู้ (KM)ฯ ในวันท่ี 3 กันยายน 2562 เพ่ือพิจารณาคัดเลือก 
Cop of the years ประจ าปี 2562 เข้าร่วมงาน KM day ในวันท่ี 17 กันยายน 2562 ได้สรุปผลการด าเนินการต่อผู้อ านวยการ เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกท่ี กษ 1904/1819 ลว.13 ก.ย62

ยุทธศาสตร์ท่ี 5

15.โครงการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งทางการบริหาร 100 100 ได้มีการคัดเลือก Successors เพ่ือเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางจ านวน 4 คน ผ.พัฒนาทรัพยากรบุคคล

(Successor Development) คน และหลักสูตรนักบริหารระดับต้นจ านวน 3 คน ผู้อ านวยการ ได้อนุมัติให้ผู้บริหาร ด าเนินการเอง

เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) จ านวน 4 คน ได้แก่

 1.นายเดชา พิสูทธ์ิพงศกร 2.นางสุนันท์ ถาวรวงศ์ 3.นายทนงศ์ กรองไผ่กลาง 4.นางจารุวรรณ ทองซุ้ย

ผู้อ านวยการ ได้อนุมัติให้ผู้บริหารเข้าอบรมในหลักสูตรนักบริหารระดับต้น (นบต.) จ านวน 3 คน ได้แก่          

1.นางสิริรัตน์ พินิตตานนท์ 2.นางสาวนภาพร พันธุสุข 3.นางสาวดุษฎี ผลเนืองมา
 *Successor ท่ีเข้าอบรมหลักสูตร(นบต.) บางส่วน เช่นนางสาวดุษฎี ผลเนืองมา ได้อบรมครบตามหลักสูตรเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการสรุปเสนอผู้อ านวยการ  ได้สรุปผลการเข้า
อบรมของ Successor จ านวน 5 คน ในหลักสูตร นบก.จ านวน 2 คน และหลักสูตร นบต.จ านวน 3 คน ต่อผู้อ านวยการแล้ว

16.โครงการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง 100 100 ผู้อ านวยการได้เห็นชอบ Talent จ านวน 4 คนให้เข้าอบรมหลักสูตร ผ.พัฒนาทรัพยากรบุคคล

(Talent Development)  Mini Master of Management Program (MMM) รุ่นท่ี 70 

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)เร่ิมเข้ารับการฝึกอบรมในวันท่ี 17 มีนาคม 62

1.นายชานุพงษ์ บ ารุง 

2.นายภูวพัฒ โอสถรูป 

3.นางสาวศิริกัญญา พุทธคุณมีศรีสุข

พัฒนาระบบทรัพยากร
บุคคลมุ่งสู่ความเป็น

มาตรฐานสากล

ด าเนินการเอง

การพัฒนาขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรสู่ความเป็น

มืออาชีพ
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4.นายทินกร ศรียาบ

*การด าเนินการอบรมเสร็จส้ินแล้ว ผู้มีสมรรถนะสูงท้ัง 4 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ขณะน้ีอยู่ระหว่างสรุปผลการพัฒนาและอบรม

*มีการด าเนินการถอดความรู้ของผู้มีสมรรถนะสูง(Talent) และได้ด าเนินการสรุปผลเพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการตามบันทึก อ.ส.ค.ท่ี กษ 1904/1626 ลงวันท่ี 18 ส.ค.2562

17.โครงการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางการฝึกอบรม
และพัฒนา

100 100 ผู้อ านวยการได้อนุมัติสายงานจ านวน 10 สายงานเพ่ือด าเนินการพัฒนาเรียบร้อยตามบันทึกท่ีกษ1904/494 ลว.14 ม.ค.62 ผ.พัฒนาทรัพยากรบุคคล
(Training and Development Roadmap) ได้มีการร่วมหารือกับหัวหน้าหน้าหน่วยงานท้ัง 10 สายงาน เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2562โดยมีมติ ดังน้ี

1.มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่งข้อมูลให้ผู้แทนแต่ละสายงาน ประกอบด้วย คู่มือ 

Training  Roadmap ของแต่ละส่วนงานใน 10 สายงาน 

2.มอบหมายให้ผู้แทนแต่ละสายงานออกแบบกรอบแนวทางในการพัฒนาการฝึกอบรมหารือกับผู้บริหารท่ีดูแลสายและน ามาหารือกันในสัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนเมษายน 2562

3.เห็นชอบให้ด าเนินโครงการฯ โดยให้แต่ละสายงานใน 10 สายงาน จัดท ากรอบแนวทางการพัฒนา

ให้อยู่ในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ

*ด าเนินการพัฒนาบุคลากรท่ีได้รับการคัดเลือกตามเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาด าเนินการพัฒนาบุคลากรท่ีได้รับการคัดเลือกตามเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนา
*ในการประชุมผู้แทนแต่ละสายงานในวันท่ี29 เมษายน 2562 เห็นชอบให้ผู้แทนแต่ละสายงานจัดท าโครงการอบรมและพัฒนาของแต่ละสายงาน ส่งมาฝ่ายทรัพยากรบุคคลภายใน 1 สัปดาห์
 (10 พ.ค.62)
*ผู้แทนแต่ละสายงานส่งโครงการอบรมและพัฒนาของแต่ละสายงาน พร้อมท้ังก าหนดงบประมาณ ส่งมายังแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ี ได้ก าหนดให้มีการประชุมหารือ
ผู้แทนแต่ละสายงานในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562

*ได้มีการประชุมผู้แทนแต่ละสายงานเม่ือวีนท่ี 29 พ.ค.62 โดยให้แต่ละสายงานสรุปงบประมาณแต่ละโครงการและน าเสนอผู้อ านวยการขอความเห็นชอบโดยผู้อ านวยการ ได้อนุมัติ
งบประมาณและเห็นชอบให้ด าเนินโครงการพัฒนา จ านวน 6 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัย 3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฟ้ืนฟูเสริมความรู้ให้แก่นักส่งเสริม 4.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตส านึกในการสูญเสีย 5.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักส่งเสริมกิจกรรม
กลุ่มปรับปรุงคุณภาพ 6.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์เพ่ือผลิตผลงานสู่การพาณิชย์

*1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์เพ่ือผลิตผลงานสู่การพาณิชย์ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วเม่ือวันท่ี 1-3 กรกฎาคม 2562   2.โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร จิตส านึกในการสูญเสีย ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วเม่ือวันท่ี 4-5 กรกฎาคม 2562  3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย อยู่ระหว่างด าเนินการใน
วันท่ี 7-9 สิงหาคม 2562

*โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย ได้ด าเนินการแล้วในวันท่ี 7-9 สิงหาคม 25622.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย" ได้ด าเนินการแล้ว
ในวันท่ี 26-28 สิงหาคม 2562 ได้สรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาตามเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาต่อผู้อ านวยการเรียบร้อย

ด าเนินการเอง

ด าเนินการเอง

การพัฒนาขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรสู่ความเป็น

มืออาชีพ


