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คํานํา 
 

การยางแหงประเทศไทย (กยท.) ไดจัดตั้งข้ึนเพ่ือดําเนินภารกิจดานยางพาราอยางครบวงจร
ตามพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 การบริหารทรัพยากรบุคคลเปนองคประกอบสําคัญท่ี
จะชวยขับเคลื่อนใหการดําเนินงานเปนตามภารกิจตามพระราชบัญญัติดังกลาว ฝายทรัพยากรมนุษยได
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการข้ึนภายใตแผนวิสาหกิจ กยท. พ.ศ.2560-2564 และแผนแมบทดาน
ทรัพยากรบุคคล กยท. พ.ศ.2560-2564 มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานดาน
ทรัพยากรบุคคล โดยการกําหนด โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงานใหสอดคลองกับการบริหารงาน
ดานทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2561 ของ กยท. อีกท้ังการดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคลตอง
ดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจดานการบริหารจัดการองคกร หัวขอการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพ่ือใหบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ และสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเทคโนโลยี 
รวมท้ังสถานการณสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง 

ตามนโยบายรัฐท่ีกําหนดใหเปนยุค Thailand 4.0 การปรับเปลี่ยนวิธีการจากทํามากไดนอย
เปนทํานอยไดมาก และแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (DE) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล รวมท้ัง สคร. และบริษัท ทริส  คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดชี้แจงเกณฑการประเมินผล
การดําเนินงานดานการบริหารจัดการองคกรของรัฐวิสาหกิจ หัวขอ การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปบัญชี
2561 โดยมีการปรับเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานใหม เพ่ือใหสอดรับกับแผน DE และการ
เปลี่ยนแปลงความกาวหนาของเทคโนโลยี รวมท้ังสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

ฝายทรัพยากรมนุษย ไดดําเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคลปงบประมาณ 
2561 ในสวนของโครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน เพ่ือใหสามารถตอบสนองตามนโยบายของ
รัฐบาล  ขอเสนอแนะ รองรับการปรับเปลี่ยนทางดานเทคโนโลยี และสอดคลองกับการดําเนินงานปจจุบัน ท้ังนี้ 
การดําเนินการ ดังกลาว จะชวยใหการบริหารงานดานทรัพยากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
ดําเนินการตามภารกิจไดสําเร็จตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
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หลักการและเหตุผล 
 
 การยางแหงประเทศไทย (กยท.) ไดตระหนักและใหความสําคัญกับบุคลากรวาเปนทรัพยสินท่ีมีคามาก
ท่ีสุดขององคกร และมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององคกรใหประสบความสําเร็จ กยท. จึงไดทบทวน
และจัดทําแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล กยท. ประจําปงบประมาณ ๒๕61 (ฉบับปรับปรุง) 
ใหสอดคลอง เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและเปนประโยชนกับบุคลากรและการดําเนินงานขององคกร
มากท่ีสุด 

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล กยท. ประจําปงบประมาณ ๒๕61 (ฉบับปรับปรุง) จัดทําข้ึน
ภายใตแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตร  แผนวิสาหกิจ กยท. พ.ศ.2560-2564 และแผนแมบทดาน
ทรัพยากรบุคคล กยท. พ.ศ.2560-2564 รวมท้ังเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจดานการ
บริหารจัดการองคกร หัวขอการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีการจัดทําโครงการดานทรัพยากรบุคคล ในปงบประมาณ ๒๕61 ท่ีตอบสนองตอพันธ
กิจและวิสัยทัศนดานทรัพยากรบุคคล และสอดคลองกับนโยบาย โครงสรางการบริหารงานของ กยท. และ
สภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังไดนําผลจากการสํารวจความพึงพอใจในงานดานทรัพยากรบุคคล 
ความผูกพันองคกร และความสุขในท่ีทํางานของพนักงาน กยท. ในปบัญชี 2560 และขอเสนอแนะจากการ
ประเมินผลการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด ในป 2560  
มาจัดทําแนวทางพัฒนางานดานการบริหารทรัพยากรบคุคล โดยกําหนดเปนโครงการและกิจกรรมตางๆ ไวใน
แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล  กยท. ประจําปงบประมาณ ๒๕61 (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือแกไขปญหาและ
ปรับปรุงการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับสถานการณจริง รวมท้ังเพ่ือสรางความ
พึงพอใจในงานและความผูกพันองคกรและทําใหเกิดการหลอมรวมเปนหนึ่งเดียวกันของบุคลากรในองคกร ซ่ึง
จะมีสวนสําคัญในการสรางความสําเร็จใหกับองคกรตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 

วิสัยทัศนดานทรัพยากรบุคคลของ กยท. 
 

“Smart HR เสริมสรางบุคลากรใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความสุข นําการยางแหงประเทศ
ไทยสูความสําเร็จ” 

 
พันธกิจดานทรัพยากรบุคคลของ กยท. 

 

พันธกิจท่ี 1 บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล 
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ คานิยมรวม วัฒนธรรมองคกร และสงเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม 
พันธกิจท่ี 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
พันธกิจท่ี 4 พัฒนาระบบงานบุคคลดวยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
พันธกิจท่ี 5 พัฒนา กยท. ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 

หนา ๑ 
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ยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาเชิงกลยุทธมุงสูการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือมุงสูองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาการสื่อสารดานทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ และคุณภาพชีวิต 

ในการทํางานท่ีสมดุลอยางยั่งยนื 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบงานบุคคลโดยใชระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการ

ดําเนินงาน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 บริหารจัดการความรูในองคกร เพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน 

 

หมวดหมูและแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 2561 
จากพันธกิจ ยุทธศาสตร ดังกลาวไดนํามากําหนดแผนงานและโครงการ จากนั้นไดนํามาจัดเปน

หมวดหมูในแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคลการยางแหงประเทศไทยตามเกณฑการประเมินผลการ
ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจดานการบริหารจัดการองคกร ซ่ึงไดกําหนดแบบประเมินผลการดําเนินงานการบริหาร
จัดการองคกร หัวขอการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปบัญชี 2561 เปน 3 หมวดหมู และไดกําหนด
หมวดหมูการจัดการความรูในองคกรเพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน เพ่ือใหองคประกอบของ
หมวดหมูมีความชัดเจนมากข้ึน รวมท้ังหมดเปน 4 หมวดหมู ดังนี้ 

หมวดท่ี 1 นโยบายและกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) 
หมวดท่ี 2 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Management & HR 

Development) 
 2.1 ระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management) 
 2.2 ระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development) 
หมวดท่ี 3 การมีโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Infrastructure) 
หมวดท่ี 4 การจัดการความรูในองคกรเพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน 

 
หมวดท่ี 1 นโยบายและกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) 

พันธกิจท่ี ๑ บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาเชิงกลยุทธมุงสูการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนงานท่ี 1 นโยบายและกลยุทธดานทรัพยากรบุคคล 
1.โครงการจัดทําแผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล 
2.โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคลประจําป 

 

 
 

หนา ๒ 
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หมวดท่ี 2 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

(HR Management & HR Development) 
2.1 ระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management) 

แผนงานท่ี 2 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.โครงการปรับปรุงโครงสรางองคกร กรอบอัตรากําลังและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
4.โครงการพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือกและแตงตั้งบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล 
5.โครงการสงเสริมการสลับปรับเปลี่ยนตําแหนงงาน 
6.โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน  
7.โครงการปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

      2.2 ระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development) 
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ คานิยมรวม วัฒนธรรมองคกร และสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือมุงสูองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง 

แผนงานท่ี 3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะ คานิยมรวมและวัฒนธรรมองคกร 
8.โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
9.โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะดานบริหาร (Management Competency) 
10.โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะตามตําแหนง (Functional Competency) 
11.โครงการพัฒนาบุคลากรสู Smart Officer 
12.โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม 
13.โครงการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และองคกร 
14.โครงการพัฒนาองคกรดานการบริหารจัดการเชิงรุก 
15.โครงการพัฒนาคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยและผูบริหารระดับสูง 
16.โครงการจัดทําแผนและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
17.โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบและประเมินสมรรถนะ (Competency) 
18.โครงการวิเคราะหสมรรถนะประจําตําแหนงงาน (Functional Competency) ของทุกตําแหนง

ในหนวยธุรกิจ และ ฝวศ. 
19.โครงการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
20.โครงการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) 
21.โครงการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) 
22.โครงการจัดทําแผนและพัฒนาพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง (Talent Management) 

แผนงานท่ี 4 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
23.โครงการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 
 

หนา ๓ 
 



แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล การยางแห่งประเทศไทย ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖1(ฉบับปรับปรุง) 
 

 
 
 

หมวดท่ี 3 การมีโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  
(HR Infrastructure) 

พันธกิจท่ี 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาการส่ือสารดานทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ และคุณภาพชีวิต 

ในการทํางานท่ีสมดุลอยางย่ังยืน 
แผนงานท่ี 5 พัฒนาการส่ือสาร การประเมินทัศนคติและการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางกัน 
24.โครงการสื่อสารนโยบาย แผนงาน กลยุทธและการดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคล 
25.โครงการเสริมสรางความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองคกร และความสุขในท่ีทํางาน 

แผนงานท่ี 6 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
26.โครงการสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 

พันธกิจท่ี 4 พัฒนาระบบงานบุคคลดวยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบงานบุคคลโดยใชระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการ
ดําเนนิงาน 

แผนงานท่ี 7 ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานบุคคล 
27.โครงการพัฒนาระบบงานบุคคลดวยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

หมวดท่ี 4 การจัดการความรูในองคกรเพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรูอยางย่ังยืน 
พันธกิจท่ี 5 พัฒนา กยท. ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ยุทธศาสตรท่ี 5 บริหารจัดการความรูในองคกร เพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรูอยางย่ังยืน 
แผนงานท่ี 8 การสรางและสนับสนุนให กยท. เปนองคกรแหงการเรียนรู 

28.โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธการจัดการความรูใหบุคลากรไดรับทราบอยางท่ัวถึงท้ังองคกร 
29.โครงการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู 
30.โครงการจัดทําองคความรู ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานและตอบสนองตอความตองการของ

บุคลากรในองคกร 
31.โครงการจดัทําองคความรูท่ีจําเปนในการบริหารยางพาราท้ังระบบ 
32.โครงการนวัตกรรม 
33.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูลในการสนับสนุนการจัดการความรู 
34.โครงการพัฒนาระบบการเรียนรูของบุคลากร 
35.โครงการจัดทําแผนแมบทการจัดการความรู และแผนปฏิบตัิการประจําป ตวัชีว้ดั และการ

ประเมินผลดานการจัดการความรู 
36.โครงการเสริมสรางแรงจูงใจในการแลกเปล่ียนเรียนรูของบคุลากร

หนา ๔ 
 



หมายเหตุ กรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กกจ.=กองการเจ้าหน้าที� กคต.=กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ กปร.=กองความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ          
แรงงานสัมพันธ์ กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู้ กฝอ.=กองฝึกอบรม หนา 5

น้ําหนัก วัตถุประสงค ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย
ระยะเวลา

ดําเนินการ
งบประมาณ

 (ลานบาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

1. โครงการจัดทําแผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล เพื่อใหการบริหารทรัพยากร

บุคคลของ กยท. มีแผนการ

ดําเนินงานในระยะยาวที่มี

ประสิทธิภาพเปนไปตามหลักธรร

มาภิบาล

ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรดานทรัพยากร

บุคคล

รอยละ 70 ไมใช

งบประมาณ
กรอ.

1.1 กิจกรรม : ทบทวนแผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ป 

2560-2564

100 แผนแมบทดานทรัพยากร

บุคคล ป 2560-2564 

(ฉบับปรับปรุง)

ฉบับ 1 เม.ย.-ก.ค.61 กรอ.

(1) รวบรวมขอมูลจากการศึกษาเอกสาร และการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ วิเคราะหขอมูลเพื่อทบทวนและจัดทํารางแผน

แมบทดานทรัพยากรบุคคล ป 2560-2564 ฉบับ

ปรับปรุง

40 เม.ย.-พ.ค.61

(2) นํารางแผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ป 2560-2564

 ที่ทบทวน เสนอคณะอนุกรรมการดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของ กยท. พิจารณาใหความเห็นชอบ

20 มิ.ย.61

(3) นําขอคิดเห็นและมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. มาปรับปรุงแผน

เสนอคณะกรรมการ กยท. พิจารณาใหความเห็นชอบ

30 ก.ค.61

(4) แจงแผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ป 2560-2564 

ฉบับปรับปรุงใหทุกสวนงานเพื่อทราบ

10 ก.ค.61

2. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล

ประจําป

เพื่อใหการบริหารทรัพยากร

บุคคลของ กยท. มีแผนการ

ดําเนินงานในระยะสั้นที่มี

ประสิทธิภาพเปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล

ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรดานทรัพยากร

บุคคล

รอยละ 70 ไมใช

งบประมาณ
กรอ.

2.1 กิจกรรม : ทบทวนแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล 

ปงบประมาณ 2561

100 แผนปฏิบัติการดาน

ทรัพยากรบุคคล

ปงบประมาณ 2561 (ฉบับ

ปรับปรง)

ฉบับ 1 มี.ค.-เม.ย.61 กรอ.

(1) รวบรวมขอมูลจากการศึกษาเอกสาร และการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ วิเคราะหขอมูลเพื่อทบทวนและจัดทําราง

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล ป 2561 ฉบับ

ปรับปรุง

40 มี.ค.61

(2) นํารางแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล ป 2561 ที่

ทบทวน เสนอคณะอนุกรรมการดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของ กยท. พิจารณาใหความเห็นชอบ

20 มี.ค.61

(3) นําขอคิดเห็นและมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. มาปรับปรุงเสนอ

คณะกรรมการ กยท. พิจารณาใหความเห็นชอบ

30 เม.ย.61

(4) แจงแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล ป 2561 ฉบับ

ปรับปรุงใหทุกสวนงานเพื่อทราบ

10 เม.ย.61

2.2 กิจกรรม : จัดทําแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล 

ปงบประมาณ 2562

100 แผนปฏิบัติการดาน

ทรัพยากรบุคคล 

ปงบประมาณ 2562

ฉบับ 1 มิ.ย.-ก.ค.61 กรอ.

(1) รวบรวมขอมูลจากการศึกษาเอกสาร และการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ วิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํารางแผนปฏิบัติการ

ดานทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 2562

40 มิ.ย.61

(2) นํารางแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ

 2562 เสนอคณะอนุกรรมการดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของ กยท.พิจารณาใหความเห็นชอบ

20 มิ.ย.61

(3) นําขอคิดเห็นและมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. มาปรับปรุงเสนอ

คณะกรรมการ กยท. พิจารณาใหความเห็นชอบ

30 ก.ค.61

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล

การยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕61 (ปรับปรุงใหม)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

หมวดที่ 1 นโยบายและกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategy)

พันธกิจที่ ๑  บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล

          ยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาเชิงกลยุทธมุงสูการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล

             แผนงานที่ 1  นโยบายและกลยุทธดานทรัพยากรบุคคล



หมายเหตุ กรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กกจ.=กองการเจ้าหน้าที� กคต.=กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ กปร.=กองความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ          
แรงงานสัมพันธ์ กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู้ กฝอ.=กองฝึกอบรม หนา 6

น้ําหนัก วัตถุประสงค ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย
ระยะเวลา

ดําเนินการ
งบประมาณ

 (ลานบาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล

การยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕61 (ปรับปรุงใหม)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

    (4) แจงแผนแมปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล ป 2562ให

ทุกสวนงานเพื่อทราบ

10 ก.ค.61

3. โครงการปรับปรุงโครงสรางองคกร กรอบอัตรากําลัง 

และหนาที่ความรับผิดชอบ

เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานบรรลุ

ตามภารกิจของ กยท. ไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรดานการใช

โครงสรางองคกรและ

กรอบอัตรากําลัง

รอยละ ๗๐ 0.4395 กรอ.

 3.1 กิจกรรม: ปรับปรุงโครงสรางองคกรและอัตรากําลัง 100 จํานวนคําสั่งกรอบ ฉบับ 1 มิ.ย.-ก.ย.61 0.4395 กรอ.

(1) แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงโครงสรางองคกรและ

อัตรากําลังหรือจัดประชุมกับสวนงานตางๆ

15 มิ.ย.61

(2) ติดตามและประเมินผลการใชโครงสรางเพื่อนํามา

ประกอบการปรับปรุงโครงสรางองคกรฯ

20 มิ.ย.-ก.ค.61

(3) สํารวจปริมาณงานของสวนงานตางๆ 15 ก.ค.-ส.ค.61

(4) วิเคราะหกําลังคน (Workforce Analysis) จากปริมาณ

งานที่ไดจากการสํารวจเพื่อกําหนดอัตรากําลังที่เหมาะสม

30 ก.ค.-ก.ย.61

(5) จัดทํารายงานปรับปรุงโครงสรางองคกรและกรอบ

อัตรากําลังที่เหมาะสมกับภารกิจ

20 ก.ย.61

 3.2 กิจกรรม: จัดทําคําบรรยายลักษณะงาน 100 จํานวนคําบรรยายลักษณะ สวนงาน 20 มี.ค.61-มิ.ย.61 0.0000 กรอ.

(1) ทบทวนแบบฟอรมคําบรรยายลักษณะงานของ กยท. 

และศึกษาหนาที่ความรับผิดชอบและโครงสรางตําแหนง

ของหนวยงานตางๆ

25 มี.ค.61

(2) วิเคราะหงานของตําแหนงตางๆในหนวยงานและจัดทํา

รางทบทวนคําบรรยายลักษณะงาน

25 เม.ย.61

(3) สัมภาษณผูที่เกี่ยวของในตําแหนงของแตละสวนงานเพื่อ

ประกอบการวิเคราะหงานและตรวจสอบความถูกตอง

25 พ.ค.-มิ.ย.61

(4) จัดทําคําบรรยายลักษณะงานฉบับสมบูรณ เสนอผูวาการ

 กยท. ลงนามเวียนใหทุกสวนงานเพื่อทราบ

25 มิ.ย.61

 3.3 กิจกรรม: จัดทําคูมือการปฏิบัติงานประจําสวนงาน (ฝทม.) 100 จํานวนคูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง 10 ต.ค.60-ก.ย.61 0.0000 กรอ.

(1) ศึกษาวิเคราะหขอมูลและกําหนดรูปแบบและวิธีการ

จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อใหทุกสวนงานจัดทําคูมือ

ปฎิบัติงานฯ

30 ต.ค.-พ.ย.60

(2) ประสานงานและใหคําแนะนําแกสวนงานในการจัดทํา

คูมือการปฏิบัติงาน

20 ธ.ค.60-ก.พ.61

(3) รวบรวมคูมือจากสวนงานตางๆ 15 มี.ค.61

(4) จัดทําคูมือปฏิบัติงานของสวนงานฉบับสมบูรณ เสนอผูวา

การ กยท. ลงนามเวียนใหทุกสวนงานเพื่อทราบ

35 มี.ค.-ก.ย.61

4. โครงการพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก และแตงตั้ง

บุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อใหการสรรหา แตงตั้ง และ

โยกยายบุคลากรมีประสิทธิภาพ

เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรดานการสรรหา 

คัดเลือกและแตงตั้งบุคลากร

รอยละ 70 ไมใช

งบประมาณ
กกจ.

4.1 กิจกรรม : ปรับปรุงหลักเกณฑการเขาสูตําแหนง 100 เพื่อใหบุคลากรมีทักษะดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล

มาตรฐานกําหนดตําแหนง ฉบับ 1 เม.ย.-ก.ค.๖1 กรอ.

(๑) ศึกษาขอมูลตําแหนงและคุณสมบัติแตละตําแหนง 25 เม.ย.61

(๒) ประสานงานและสอบถามขอมูลหนวยงานที่เกี่ยวของ 25 พ.ค.61

(๓) จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงเสนอ ผวก.กยท. 25 มิ.ย.61

(4) เวียนทุกสวนงานเพื่อทราบ 25 ก.ค.61

4.2 กิจกรรม : สรรหาบุคลากร 100 เพื่อสรรหาบุคลากรเขาดํารง

ตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังได

อยางเหมาะสม

จํานวนครั้งในการสรรหา ครั้ง 4 ต.ค.60-พ.ค.61 กกจ.

(๑) สรรหาผูบริหารระดับสูง 30 ต.ค.-พ.ย.๖๐

(๒) สรรหาผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทา 30 พ.ย.-ธ.ค.๖๐

(๓) สรรหาหัวหนากองหรือเทียบเทา 20 ธ.ค.๖๐-ม.ค.๖๑

          ยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาเชิงกลยุทธมุงสูการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล

    2.1 ระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management)

หมวดที่ 2 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Management & HR Development)

             แผนงานที่ 2  ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

พันธกิจที่ ๑   บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล



หมายเหตุ กรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กกจ.=กองการเจ้าหน้าที� กคต.=กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ กปร.=กองความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ          
แรงงานสัมพันธ์ กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู้ กฝอ.=กองฝึกอบรม หนา 7

น้ําหนัก วัตถุประสงค ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย
ระยะเวลา

ดําเนินการ
งบประมาณ

 (ลานบาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล

การยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕61 (ปรับปรุงใหม)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

    (4) บรรจุแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงาน 20 เม.ย.-พ.ค.๖๑

5. โครงการสงเสริมการสลับปรับเปลี่ยนตําแหนงงาน เพื่อใหการบริหารทรัพยากร

บุคคลของ สกย. เปนไปตาม

หลักธรรมาภิบาล

ระดับความสําเร็จใน

กระบวนการบริหารงาน

บุคคลากร

รอยละ 70 ไมใช

งบประมาณ
กกจ.

5.1 กิจกรรม:การสลับปรับเปลี่ยนตําแหนงงาน 100 เพื่อจัดเตรียมและพัฒนาผูมีศักยภาพ

ใหพรอมทดแทนตําแหนงงานบริหาร

ระดับตนขึ้นไป

จํานวนครั้งในการกําหนด

หลักเกณฑฯ

ครั้ง 1 เม.ย. - มิ.ย.6๑ กกจ.

(1) แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการโยกยายสับเปลี่ยน

ตําแหนง

20 เม.ย.61

(2) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการโยกยายสับเปลี่ยน

ตําแหนง

40 เม.ย.-พ.ค.๖๑

(3) นํารายงานผลการประชุมตามมติคณะกรรมการฯ เสนอ

ผูวาการ กยท. พิจารณาใหความเห็นชอบ

30 พ.ค.61

(๔) เวียนแจงทุกสวนงาน 10 มิ.ย.61

ระดับอัตราการลาออก

ของพนักงาน

รอยละ 2

ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรดานคาตอบแทน

และสวัสดิการ

รอยละ 70

6.1 กิจกรรม: กําหนดหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิการ 

ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน

100 จํานวนครั้งในการกําหนด

หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ

สวัสดิการฯ 

ครั้ง 1 ม.ค.-พ.ค. 61 0.0000 กคต.

(1) รวบรวม ศึกษาและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการกําหนด

หลักเกณฑดานสวัสดิการ

40 ม.ค.-ก.พ.61

(2) จัดทําหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติงานดานสวัสดิการ 40 มี.ค.-เม.ย.61

(3) เสนอผูวาการลงนาม เพื่อแจงเวียนทุกสวนงานเพื่อทราบ

และถือปฏิบัติ

20 พ.ค.61

6.2 กิจกรรม : เผยแพรความรูดานสวัสดิการ 100 จํานวนครั้ง ครั้ง 5 พ.ย.60-ส.ค.61 0.0000 กคต.

(1) เผยแพรทางสื่อสิ่งพิมพ 40 พ.ย.60 ก.พ.61

 พ.ค.61 ส.ค.61

(2) จัดประชุม/บรรยาย 60 เม.ย.61

  6.3 กิจกรรม : ดําเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ 100 เพื่อสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน

เขาสูตําแหนง

จํานวนพนักงานที่ไดรับ

พระราชทานเครื่องราชฯ

คน 69 พ.ย.60-ก.ค.61 0.0400 กกจ.

(1) สํารวจผูมีสิทธิ์ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

ในป 2561

30 พ.ย.-ธ.ค.60

(2)  กรอกขอมูลผูมีสิทธิ์ไดรับพระราชทานเครื่องราชฯ 30 ธ.ค.60-ม.ค.61

(3)  เสนอขออนุมัติ 30 ก.พ.-มี.ค.61

(๔) มอบประกาศนียบัติกํากับเครื่องราชฯ แกพนักงาน 10 ก.ค.61

  6.4 กิจกรรม : พิธีประกาศเกียรติคุณผูครบเกษียณอายุ 100 เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดง

มุทิตาคารวะตอผูครบเกษียณอายุ

ที่ไดทําคุณประโยชนตอองคกร

จํานวนพนักงานที่รับ

ประกาศเกียรติคุณฯ

คน 120 มี.ค.-ก.ย.61 0.4200 กกจ.

(1) สํารวจรายชื่อผูครบเกษียณอายุในป 2561 20 มี.ค.61

(2)  สงรายชื่อและที่อยูผูครบเกษียณอายุใหกระทรวงเกษตรฯ 20 เม.ย.-พ.ค.61

(3)  แจงผูครบเกษียณอายุเพื่อตอบเขารวมงานประกาศเกียรติค 20 มิ.ย.-ก.ค.61

(๔) สงแบบรายงานการรวมงานใหกระทรวงฯ 20 ส.ค.-ก.ย.61

(5) จัดพิธีประกาศเกียรติคุณฯ แกพนักงาน 20 ก.ย.61

7. โครงการปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให กยท. มีระบบประเมินผล

การปฏิบัติ ในการทํางานที่มี

ประสิทธิภาพและเปนไปตาม

หลักธรรมาภิบาล

ระดับความสําเร็จในการ

พัฒนาระบบประเมินผล

การปฏิบัติงานโดยใช

ตัวชี้วัดระดับบุคคล (KPI)

รอยละ 60 ไมใช

งบประมาณ
กกจ.

7.1 กิจกรรม : ปรับปรุงตัวชี้วัดระดับบุคคล 100 เพื่อพัฒนาระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานดานบริหารทรัพยากร

บุคคลของ กยท.

กําหนดหลักเกณฑในการ

จัดทําตัวชี้วัดระดับบุคคล

ครั้ง 1 ธ.ค.60-ก.ค.61 กกจ.

0.4600 กคต./กกจ.เพื่อสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากร

เขาสูตําแหนง

6. โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน



หมายเหตุ กรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กกจ.=กองการเจ้าหน้าที� กคต.=กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ กปร.=กองความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ          
แรงงานสัมพันธ์ กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู้ กฝอ.=กองฝึกอบรม หนา 8

น้ําหนัก วัตถุประสงค ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย
ระยะเวลา

ดําเนินการ
งบประมาณ

 (ลานบาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล

การยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕61 (ปรับปรุงใหม)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

    (1)  รวบรวมประเด็นปญหาจากแบบสอบถามที่แจงเวียน 30 ธ.ค.60-ม.ีค.61

(2) แตงตั้งคณะทํางานพัฒนากรอบการจัดทํา  KPI 

รายบุคคลและประชุมเพื่อกําหนดหลักเกณฑฯ

60 เม.ย.61

(3) สรุปผลการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลเสนอผูวาการ

เพื่อขออนุมัติใชในปงบประมาณถัดไป

10 ก.ค.61

8. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core 

Competency)

เพื่อเสริมสรางและพัฒนา

บุคลากรใหมีสมรรถนะหลักตรง

ตามที่องคกรคาดหวังหรือสูง

กวาที่องคกรคาดหวังในทุก

ภารกิจของ กยท.

0.5000 กฝอ.

8.1 กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core 

Competency)

100 จํานวนบุคลากรที่ผานการ

พัฒนา

ราย 60 ก.พ. - ส.ค. 61 0.5000

(1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู

เขารับการอบรม

10 ก.พ.61

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม 80 มี.ค.61
(3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ

ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

10  ส.ค. 61

9. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะดานบริหาร 

(Management Competency)

เพื่อเสริมสรางและพัฒนา

บุคลากรใหมีสมรรถนะดาน

บริหารตรงตามที่องคกรคาดหวัง

หรือสูงกวาที่องคกรคาดหวังใน

ทุกภารกิจของ กยท.

3.2500 กฝอ.

9.1 กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับตน 100 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหาร

และเปนแบบอยางในการทํางาน

ตอผูใตบังคับบัญชา ของผูบริหาร

ระดับตน และเตรียมความพรอมสู

การเปนผูบริหารระดับกลางตอไป

จํานวนบุคลากรที่ผานการ

พัฒนา

ราย 120      ต.ค. 60 -  

  ม.ค. 61

1.2000 กฝอ.

(1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู

เขารับการอบรม

10 ต.ค.60

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 1 40 พ.ย.60

(3) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 2 40 ธ.ค.60

(4) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ

ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

10 ม.ค.61

9.2 กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับกลาง 100 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหาร

และเปนแบบอยางในการทํางาน

ตอผูใตบังคับบัญชา ของผูบริหาร

ระดับตน และเตรียมความพรอมสู

การเปนผูบริหารระดับสูงตอไป

จํานวนบุคลากรที่ผานการ

พัฒนา

ราย 60      พ.ย. 60 -  

 ก.พ. 61

1.4000 กฝอ.

(1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู

เขารับการอบรม

10 พ.ย.60

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 1/สงอบรมภายนอก 40 ธ.ค.60

(3) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 2/สงอบรมภายนอก 40 ม.ค.61

(4) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ

ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

10 ก.พ.61

      ยุทธศาสตรที่ 2  สงเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุงสูองคกรที่มีสมรรถนะสูง

             แผนงานที่ 3  พัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะ คานิยมรวมและวัฒนธรรมองคกร

    2.2 ระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development)

พันธกิจที่ 2 พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ คานิยมรวม วัฒนธรรมองคกรและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม



หมายเหตุ กรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กกจ.=กองการเจ้าหน้าที� กคต.=กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ กปร.=กองความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ          
แรงงานสัมพันธ์ กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู้ กฝอ.=กองฝึกอบรม หนา 9

น้ําหนัก วัตถุประสงค ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย
ระยะเวลา

ดําเนินการ
งบประมาณ

 (ลานบาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล

การยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕61 (ปรับปรุงใหม)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

    9.3 กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูง 100 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหาร

และเปนแบบอยางในการทํางาน

ตอผูใตบังคับบัญชาของผูบริหาร

ระดับตน และเตรียมความพรอมสู

การเปนผูบริหารระดับรองผูวา

การตอไป

จํานวนบุคลากรที่ผานการ

พัฒนา

ราย 5 มี.ค. - ก.ค. 61 0.6500 กฝอ.

(1) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สงบุคลากรเขารับการ

ฝกอบรมภายนอก ไดจํานวน 1 คน (รวม 1 คน)

20 มี.ค.61

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สงบุคลากรเขารับการ

ฝกอบรมภายนอก ไดจํานวน 1 คน (รวม 2 คน)

20 เม.ย.61

(3) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สงบุคลากรเขารับการ

ฝกอบรมภายนอก ไดจํานวน 1 คน (รวม 3 คน)

20 พ.ค.61

(4) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สงบุคลากรเขารับการ

ฝกอบรมภายนอก ไดจํานวน 1 คน (รวม 4 คน)

20 มิ.ย.61

(5) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สงบุคลากรเขารับการ

ฝกอบรมภายนอก ไดจํานวน 1 คน (รวม 5 คน)

20 ก.ค.61

10. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะตามตําแหนง

(Functional Competency)

เพื่อเสริมสรางและพัฒนา

บุคลากรใหมีสมรรถนะตาม

ตําแหนงตรงตามที่องคกร

คาดหวังหรือสูงกวาที่องคกร

คาดหวังในทุกภารกิจของ กยท.

3.6500 กฝอ.

10.1 กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรสายงานดานการเกษตร 100 เพื่อใหบุคลากรมีความรู

ความสามารถตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงของบุคลากรสาย

งานดานการเกษตร

จํานวนบุคลากรที่ผานการ

พัฒนา

ราย 80 ธ.ค.60-ก.ย.61 0.6500 กฝอ.

(1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู

เขารับการอบรม

10 ธ.ค.60

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 1 40 ม.ค.61

(3) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 2 40 มิ.ย.61

(4) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ

ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

10 ก.ย.61

10.2 กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรสายงานดานการคลัง 100 เพื่อใหบุคลากรมีความรู

ความสามารถตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงของบุคลากรสาย

งานดานการคลัง

จํานวนบุคลากรที่ผานการ

พัฒนา

ราย 120 ธ.ค.60-ก.ย.61 0.9000 กฝอ.

(1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู

เขารับการอบรม

20 ธ.ค.60

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 1 30 พ.ค.61

(3) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 2 30 พ.ค.61

(4) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ

ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

20 ก.ย.61

10.3 กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรสายงานดานแผนงานและกล

ยุทธ

100 เพื่อใหบุคลากรมีความรู

ความสามารถตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงของบุคลากรสาย

งานดานแผนงานและกลยุทธ

จํานวนบุคลากรที่ผานการ

พัฒนา

ราย 50 ม.ค. - มิ.ย. 61 0.3500 กฝอ.

(1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู

เขารับการอบรม

10 ม.ค.61

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม 80 ก.พ.61

(3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ

ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

10 มิ.ย.61



หมายเหตุ กรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กกจ.=กองการเจ้าหน้าที� กคต.=กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ กปร.=กองความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ          
แรงงานสัมพันธ์ กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู้ กฝอ.=กองฝึกอบรม หนา 10

น้ําหนัก วัตถุประสงค ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย
ระยะเวลา

ดําเนินการ
งบประมาณ

 (ลานบาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล

การยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕61 (ปรับปรุงใหม)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

    10.4 กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรสายงานดานบริหารงานทั่วไป/

ธุรการ

100 เพื่อใหบุคลากรมีความรู

ความสามารถตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงของบุคลากรสาย

งานดานบริหารงานทั่วไป/ธุรการ

จํานวนบุคลากรที่ผานการ

พัฒนา

ราย 150 พ.ย.60-เม.ย.61 1.1000 กฝอ.

(1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู

เขารับการอบรม

10 พ.ย.60

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 1 40 ธ.ค.60

(3) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 2 40 ม.ค.61

(4) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ

ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

10 เม.ย.61

10.5 กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรสายงานดานอื่น ๆ 100 เพื่อใหบุคลากรมีความรู

ความสามารถตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงของบุคลากรสาย

งานดานอื่น ๆ

จํานวนบุคลากรที่ผานการ

พัฒนา

ราย 60 ม.ค. - ก.ย. 61 0.6500 กฝอ.

(1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู

เขารับการอบรม

5 ม.ค.61

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สงอบรมภายนอก รวม 

10 คน

15 ก.พ.61

(3) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สงอบรมภายนอก รวม

20 คน

15 มี.ค.61

(4) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สงอบรมภายนอก รวม 

30 คน

15 เม.ย.61

(5) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สงอบรมภายนอก รวม 

40 คน

15 พ.ค.61

(6) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สงอบรมภายนอก รวม 

50 คน

15 มิ.ย.61

(7) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สงอบรมภายนอก รวม 

60 คน

15 ก.ค.61

(8) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ

ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

5 ก.ย.61

11. โครงการพัฒนาบุคลากรสู Smart Officer เพื่อตอบสนองนโยบาย

กระทรวงฯ ในการสงเสริมและ

พัฒนาบุคลากรใหเปน Smart 

Officer และพัฒนา/ให

คําปรึกษาเกษตรกรสูการเปน 

Smart Farmer

2.9800 กฝอ.

11.1 กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรสู SMART RAOT OFFICER 100 เพื่อพัฒนาบุคลากร ใหมีความรู

และทักษะในการเปน SMART 

OFFICER เพื่อที่จะสามารถพัฒนา

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยางสูการเปน SMART 

FARMER

จํานวนบุคลากรที่ผานการ

พัฒนา

ราย 40 เม.ย. - ก.ย.61 0.4000 กฝอ.

(1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู

เขารับการอบรม

10 เม.ย.61

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม 80 พ.ค.61

(3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ

ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

10 ก.ย.61

11.2 กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรเพื่อการสงเสริมการแปรรูปยาง

มาตรฐาน GMP/GAP

100 เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู

และทักษะในกระบวนการการแปร

รูปยางตามมาตรฐาน GMP/GAP 

และสามารถนําความรูไปสงเสริม

และถายทอดแกเกษตรกรได

จํานวนบุคลากรที่ผานการ

พัฒนา

ราย 90 เม.ย. - ก.ย.61 0.8000 กฝอ.



หมายเหตุ กรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กกจ.=กองการเจ้าหน้าที� กคต.=กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ กปร.=กองความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ          
แรงงานสัมพันธ์ กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู้ กฝอ.=กองฝึกอบรม หนา 11

น้ําหนัก วัตถุประสงค ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย
ระยะเวลา

ดําเนินการ
งบประมาณ

 (ลานบาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล

การยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕61 (ปรับปรุงใหม)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

    (1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู

เขารับการอบรม

5 เม.ย.61

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 1 30 พ.ค.61

(3) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 2 30 มิ.ย.61

(4) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 3 30 ก.ค.61

(5) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ

ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

10 ก.ย.61

11.3 กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมเกษตรกรใหกรีด

ยางอยางถูกวิธี

100 เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู

ความเขาใจในหลักการและวิธีการ

กรีดยางอยางถูกวิธี สามารถนํา

ความรูไปถายทอดใหกับเกษตรกร

ได

จํานวนบุคลากรที่ผานการ

พัฒนา

ราย 160 ต.ค.60-มิ.ย.61 1.7800 กฝอ.

(1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู

เขารับการอบรม

10 ต.ต.60

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 1 20 พ.ย.60

(3) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 2 20 ธ.ค.60
(4) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 3 20 ม.ค.61
(5) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม รุนที่ 4 20 ก.พ.61
(6) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ

ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

10 มิ.ย.61

12. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู

พื้นฐานที่จําเปนในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานใหม

0.1600 กฝอ.

12.1 กิจกรรม : ปฐมนิเทศพนักงานใหม 100 เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูพื้นฐาน

ที่จําเปนในการปฏิบัติงานของ

พนักงานใหม

จํานวนพนักงานที่ผานการ

พัฒนา

ราย 100 ก.ค. - ก.ย. 61 0.1600 กฝอ.

(1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู

เขารับการอบรม

10 ก.ค.61

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม 80 ส.ค.61

(3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ

ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

10 ก.ย.61

12.2 กิจกรรม : ปฐมนิเทศพนักงานใหม สายงานดานการเกษตร 100 เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูพื้นฐาน

ที่จําเปนในการปฏิบัติงานของ

พนักงานใหม สายงานดาน

การเกษตร

จํานวนพนักงานที่ผานการ

พัฒนา

ราย 60 ก.ค. - ก.ย. 61 0.0000 กฝอ.

(1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู

เขารับการอบรม

10 ก.ค.61

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม 80 ส.ค.61

(3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ

ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

10 ก.ย.61

13. โครงการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง

 และองคกร

เพื่อพัฒนาบุคลากรใหเปนไป

ตามแนวทาง และนโยบายของ

รัฐบาล กระทรวงฯ และองคกร

2.5000 กฝอ.

13.1 กิจกรรม : ฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะดานภาษา 100 เพื่อพัฒนาทักษะดาน

ภาษาตางประเทศ ใหกับบุคลากร

ของ กยท. เพื่อพัฒนาองคกรสูการ

เปนผูบริหารจัดการยางพาราทั้ง

ระบบ และเปนองคการชั้นนําดาน

ยางพาราของโลก

จํานวนบุคลากรที่ผานการ

พัฒนา

ราย 40 มิ.ย. - ส.ค.61 0.3000 กฝอ.

(1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู

เขารับการอบรม/จัดหาหลักสูตรอบรมภายนอก

10 มิ.ย.61



หมายเหตุ กรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กกจ.=กองการเจ้าหน้าที� กคต.=กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ กปร.=กองความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ          
แรงงานสัมพันธ์ กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู้ กฝอ.=กองฝึกอบรม หนา 12

น้ําหนัก วัตถุประสงค ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย
ระยะเวลา

ดําเนินการ
งบประมาณ

 (ลานบาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล

การยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕61 (ปรับปรุงใหม)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

    (2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สงอบรมภายนอก 80 ก.ค.61

(3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ

ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

10 ส.ค.61

13.2 กิจกรรม : พัฒนาพนักงานตามความจําเปนเฉพาะสวนงาน 100 เพื่อใหพนักงานแตละสวนงานได

พัฒนาพนักงานตามความจําเปน

ของแตละสวนงานไดอยาง

เหมาะสม

จํานวนพนักงานที่ผานการ

พัฒนา

สวนงาน 20 ม.ค. - ก.ย. 61 1.6000 กฝอ.

(1) ดําเนินการขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการ

ฝกอบรมแกผูเขารับการอบรม

10 ม.ค.61

(2) ติดตามการรายงานผลการฝกอบรมจากแตละสวนงาน 80 ก.พ.-ส.ค.61

(3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ

ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

10 ก.ย.61

13.3 กิจกรรม : ฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา ตามนโยบายรัฐบาล

 กระทรวง และองคกร

100 เพื่อใหพนักงานไดรับการพัฒนา

ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง

 และองคกร ทั้งการพัฒนาใน

ระยะสั้นและระยายาว

จํานวนพนักงานที่ผานการ

พัฒนา

ราย 60 มี.ค. - ส.ค. 61 0.6000 กฝอ.

(1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู

เขารับการอบรม

10 มี.ค.61

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม ครั้งที่ 1 30 เม.ย.61

(3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ

ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

10 พ.ค.61

(4) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู

เขารับการอบรม

10 มิ.ย.61

(5) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม ครั้งที่ 2 30 ก.ค.61

(6) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ

ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

10 ส.ค.61

14. โครงการพัฒนาองคกรดานการบริหารจัดการเชิงรุก เพื่อใหผูบริหารและบุคลากรของ

 กยท. สามารถพัฒนาองคกรได

ในเชิงรุก พรอมรับสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงไปของโลก และนํา

องคกรไปสูการพัฒนายางพารา

ที่ยั่งยืน

2.9000 กฝอ.

14.1 กิจกรรม : สัมมนา ศึกษาดูงาน การบริหาร การผลิต 

อุตสาหกรรม การแปรรูป ดานธุรกิจการคาและการตลาด

ในและตางประเทศของผูบริหารและบุคลากร กยท.

100 เพื่อใหผูบริหารและบุคลากรของ 

กยท.ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

สรางสรรคกรอบแนวคิดมิติใหม ๆ

 หาประสบการณ ตลอดจน

เสริมสราง ความรวมมือกับ

บุคลากรจากหนวยงานภายนอก 

เพื่อการพัฒนาองคกรไดในทุกมิติ 

และกาวทันสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงไปของโลก และนํา

องคกรไปสูการพัฒนายางพาราที่

ยั่งยืน

จํานวนบุคลากรที่ผานการ

พัฒนา

ราย 30 พ.ค.-ก.ค.61 1.6000 กฝอ.

(1) จัดหาสถานที่/ประสานงานสวนที่เกี่ยวของ/กระบวนการ

จัดซื้อจัดจาง

30 พ.ค.61

(2) ดําเนินการโครงการ 60 มิ.ย.61

(3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ

ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

10 ก.ค.61

14.2 กิจกรรม : เพิ่มพูนความรูดานบริหารความเสี่ยงผูบริหาร

และบุคลากร กยท.

เพื่อกระตุนใหบุคลากรเกิดการรับรู

 ตระหนัก และเห็นถึงความสําคัญ

ของการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ที่มีผลตอตนเอง 

สวนงาน และองคกร

จํานวนบุคลากรที่ผานการ

พัฒนา

ราย 50 มี.ค.-มิ.ย.61 0.3000 กฝอ.



หมายเหตุ กรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กกจ.=กองการเจ้าหน้าที� กคต.=กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ กปร.=กองความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ          
แรงงานสัมพันธ์ กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู้ กฝอ.=กองฝึกอบรม หนา 13

น้ําหนัก วัตถุประสงค ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย
ระยะเวลา

ดําเนินการ
งบประมาณ

 (ลานบาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล

การยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕61 (ปรับปรุงใหม)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

    (1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู

เขารับการอบรม

10 มี.ค.61

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม 80 เม.ย.61

(3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ

ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

10 มิ.ย.61

14.3 กิจกรรม : สัมมนาพนักงานประจําป 100 เพื่อรวมรวมปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ ที่เกิดขึ้นในแตละป 

และพัฒนาเปนแนวทางในการ

บริหารจัดการในปตอ ๆ ไป

จํานวนพนักงานที่ผานการ

พัฒนา

ราย 100 ส.ค.-ก.ย.61 1.0000 กฝอ.

(1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู

เขารับการอบรม

10 ส.ค.61

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม 80 ก.ย.61

(3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ

ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

10 ก.ย.61

15. โครงการพัฒนาคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย

และผูบริหารระดับสูง

เพื่อใหคณะกรรมการฯ กยท. ให

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

สรางสรรคกรอบแนวคิดมิติใหม ๆ

 หาประสบการณ ตลอดจน

เสริมสรางความรวมมือกับ

บุคลากรจากหนวยงานภายนอก 

เพื่อการพัฒนาองคกรไดในทุกมิติ 

และกาวทัน สถานการณที่

เปลี่ยนแปลงไปของโลก และนํา

องคกรไปสูการพัฒนายางพาราที่

ยั่งยืน

2.2400 กฝอ.

15.1 กิจกรรม : พัฒนาคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย 100 เพื่อพัฒนาคณะกรรมการ กยท. 

ใหมีวิสัยทัศนในการบริหารองคกร

 และนําองคกรไปสูการพัฒนา

ยางพาราที่ยั่งยืน

จํานวนคณะกรรมการฯ ที่

ผานการพัฒนา

ราย 15 พ.ค.-ส.ค.61 0.2400 กฝอ.

(1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู

เขารับการอบรม

10 พ.ค.61

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สงอบรมภายนอก 80 ก.ค.61

(3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ

ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

10 ส.ค.61

15.2 กิจกรรม : พัฒนาผูบริหารระดับสูง (ร.ผวก.ขึ้นไป) 100 เพื่อใหผูบริหารระดับสูงเปนนักคิด

ที่มีวิสัยทัศน มีภาวะผูนําและ

ทักษะการบริหารงาน ตลอดจนมี

ความเปนนักบริหารมืออาชีพที่มี

ความเชี่ยวชาญ เพื่อสามารถนํา

องคกรกาวสูการเปลี่ยนแปลงได

ทันสถานการณ

ราย 4 มิ.ย.-ส.ค.61 0.4000 กฝอ.

(1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู

เขารับการอบรม

10 มิ.ย.61

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สงอบรมภายนอก 80 ก.ค.61

(3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ

ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

10 ส.ค.61

15.3 กิจกรรม : สัมมนาและศึกษาดูงานในและตางประเทศ

ของคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยและผูบริหาร

ระดับสูง

100 เพื่อใหคณะกรรมการฯ กยท. เกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรูสรางสรรค

กรอบแนวคิดมิติใหมๆหาประสบ-

การณ ตลอดจนเสริมสรางความ

รวมมือกับบุคลากรจากหนวยงาน

ภายนอก เพื่อการพัฒนาองคกรได

ในทุกมิติ และกาวทัน สถานการณ

ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก

จํานวนคณะกรรมการฯ ที่

เขารวมกิจกรรม

ราย 20 ก.พ.-ส.ค.61 1.6000 กฝอ.



หมายเหตุ กรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กกจ.=กองการเจ้าหน้าที� กคต.=กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ กปร.=กองความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ          
แรงงานสัมพันธ์ กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู้ กฝอ.=กองฝึกอบรม หนา 14

น้ําหนัก วัตถุประสงค ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย
ระยะเวลา

ดําเนินการ
งบประมาณ

 (ลานบาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล

การยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕61 (ปรับปรุงใหม)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

    (1) จัดหาสถานที่/ประสานงานสวนที่เกี่ยวของ/กระบวนการ

จัดซื้อจัดจาง

30 ก.พ.61

(2) ดําเนินการโครงการ 60 ก.ค.61

(3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ

ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

10 ส.ค.61

16. โครงการจัดทําแผนและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหสามารถจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรไดอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ

ไมใช

งบประมาณ
กฝอ.

16.1 กิจกรรม : จัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

(Individual Development Plan : IDP)

100 เพื่อให กยท. สามารถจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรใหตรงตาม

ความตองการของบุคลากร

รายบุคคลและปรับปรุง

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลได

อยางมีประสิทธิภาพไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ กิจ
กรรม 1 มิ.ย. - ก.ย. 61 กฝอ.

(1) วางแผนการจัดทํา/ทบทวน 10 มิ.ย.61

(2) ดําเนินการจัดทํา/ทบทวน 80 ก.ค.61

(3) รายงานผลการจัดทํา/ทบทวน 10 ก.ย. 61

16.2 กิจกรรม : จัดทํา/ทบทวนความตองการในการฝกอบรม 

(Training Need)

100 เพื่อให กยท.สามารถจัดทําแผน 

พัฒนาบุคลากรใหตรงตามความ

ตองการขององคกรและปรับปรุง

แผนในการฝกอบรมไดอยางมี

จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ กิจ
กรรม 1 มิ.ย. - ส.ค. 61 กฝอ.

(1) วางแผนการจัดทํา/ทบทวน 10 มิ.ย.61

(2) ดําเนินการจัดทํา/ทบทวน 80 ก.ค.61

(3) รายงานผลการจัดทํา/ทบทวน 10 ส.ค.61

16.3 กิจกรรม : จัดทํา/ทบทวนเสนทางฝกอบรม (Training 

Road Map : TRM)

100 เพื่อให กยท. สามารถจัดทําและ

ปรับปรุงเสนทางฝกอบรมไดอยาง

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ตรง

ตามความตองการขององคกร

จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ กิจ
กรรม 1 มิ.ย. - ส.ค. 61 กฝอ.

(1) วางแผนการจัดทํา/ทบทวน 10 มิ.ย.61

(2) ดําเนินการจัดทํา/ทบทวน 80 ก.ค.61

(3) รายงานผลการจัดทํา/ทบทวน 10 ส.ค.61

16.4 กิจกรรม : ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและ

ประเมินผลการฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการ

ฝกอบรม (Return On Investment : ROI)

100 เพื่อใหสามารถประเมินความพึง

พอใจ/การติดตามและประเมินผล

การฝกอบรม/ประเมินความคุมคา

ของการฝกอบรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

รอยละของความสําเร็จใน

การดําเนินการตามแผน

หลักสูตร 8 ธ.ค.60-ก.ย.61 กฝอ.

(1) วางแผนการประเมิน 10 ธ.ค.60

(2) ดําเนินการประเมินสําเร็จ 1 หลักสูตร (รวม 1 หลักสูตร) 10 เม.ย.61

(3) ดําเนินการประเมินสําเร็จ 5 หลักสูตร (รวม 6 หลักสูตร) 50 มิ.ย.61

(4) ดําเนินการประเมินสําเร็จ 2 หลักสูตร (รวม 8 หลักสูตร) 20 ส.ค.61

(5) สรุปผลการประเมินรายป 10 ก.ย.61

17. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบและประเมินสมรรถนะ 

(Competency)

1. เพื่อชวยในการสรรหา

บุคลากรที่เหมาะสมกับงาน

เพื่อใหสําเร็จตามความตองการ

ขององคกร

2. เพื่อใหบุคลากรทราบถึง

ระดับความสามารถของตนวาอยู

ในระดับใดและยังตองไดรับ

พัฒนาในเรื่องใด 

ระดับความสําเร็จในการ

ปรับปรุงระบบการ

ประเมินสมรรถนะ

รอยละ 80 0.2500 กสค.

17.1 กิจกรรม : ปรับปรุงสมรรถนะหลัก สมรรถนะดานการ

บริหาร และสมรรถนะตามตําแหนง

100 จํานวนสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะดานบริหาร

สมรรถนะ 6 ต.ค.60-ม.ค.61 0.0300 กสค.

(1) ศึกษารวบรวมขอมูลและดําเนินการประชุม

คณะกรรมการจัดทําระบบสมรรถนะของ กยท. เพื่อ

ปรับปรุงสมรรถนะและกําหนดพฤติกรรมบงชี้

20 ต.ค.-ธ.ค.60



หมายเหตุ กรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กกจ.=กองการเจ้าหน้าที� กคต.=กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ กปร.=กองความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ          
แรงงานสัมพันธ์ กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู้ กฝอ.=กองฝึกอบรม หนา 15

น้ําหนัก วัตถุประสงค ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย
ระยะเวลา

ดําเนินการ
งบประมาณ

 (ลานบาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล

การยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕61 (ปรับปรุงใหม)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

    (2) นําสมรรถนะที่ไดจากการประชุมมาทําประชาพิจารณ

เพื่อความเขาใจและเกิดการยอมรับในองคกร

20 ม.ค.61

(3) จัดทํารายงานผลการประชาพิจารณ เสนอตอที่ ประชุม 

คณะกรรมการจัดทําระบบสมรรถนะของ กยท

40 ม.ค.61

(4)  เสนอผูวาการฯ อนุมัติสมรรถนะที่ปรับปรุงเพื่อประกาศใช 20 ม.ค.61

17.2 กิจกรรม : จัดทํา/ปรับปรุงสมรรถนะและความรูที่จําเปน 

(Skill Metrix) สําหรับคณะกรรมการและผูบริหารสูงสุด

100 เพื่อใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่

 และสามารถขับเคลื่อนองคกรไปสู

เปาหมายตามยุทธศาสตร รวมถึง

ผูบริหารมีนโยบายและแนวทางใน

การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

 คานิยมที่ดี มีกลไกในการกํากับ 

ติดตามและสงเสริมบุคลากรและ

เปนแบบอยางที่ดี ตามแผนยุทธ

ศาตรรัฐวิสาหกิจ ยุทธศาตรที่ 5

ธรรมมาภิบาลและการบริหาร

จัดการที่ดี  (7) ของสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

จํานวนสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะดานบริหาร

สมรรถนะ 1 ต.ค.60-ก.พ.61 กสค.

(1) ศึกษารวบรวมขอมูลและดําเนินการประชุม

คณะกรรมการจัดทําระบบสมรรถนะของ กยท. เพื่อ

ปรับปรุงสมรรถนะและกําหนดพฤติกรรมบงชี้

20 ต.ค.-ธ.ค.60

(2) นําสมรรถนะที่ไดจากการประชุมมาทําประชาพิจารณ

เพื่อความเขาใจและเกิดการยอมรับในองคกร

20 ม.ค.61

(3) จัดทํารายงานผลการประชาพิจารณ เสนอตอที่ ประชุม 

คณะกรรมการจัดทําระบบสมรรถนะของ กยท

40 ม.ค.61

(4) นําเสนอสมรรถนะและความรูที่จําเปน (Skill Metrix) 

สําหรับคณะกรรมการและผูบริหารสูงสุด ตอ

คณะกรรมการ กยท.

10 ก.พ.61

(5)  เสนอผูวาการฯ อนุมัติสมรรถนะที่ปรับปรุงเพื่อประกาศใช 10 ก.พ.61

17.3 กิจกรรม : ปรับปรุงคูมือและพจนานุกรมสมรรถนะ 100 พจนานุกรมสมรรถนะ ฉบับ 1 ก.พ.61 0.020 กสค.

(1) นําสมรรถนะที่ปรับปรุงและประกาศใชแลวมาจัดท่ําคูมือ

และพจนานุกรมสมรรถนะ

40 ก.พ.61

(2)  เสนอผูวาการฯ อนุมัติใชคูมือและพจนานุกรมสมรรถนะ 20 ก.พ.61

(3) ดําเนินการเผยแพรคูมือพรอมหนังสือเวียนแจงสวนงาน 

Download ผานระบบงาน และ web site KM

40 ก.พ.61

(4) ประสานงานกับฝายบริหารทรัพยสิน เพื่อดําเนินการ 

จัดพิมพคูมือและพจนานุกรมสมรรถนะ

17.4 กิจกรรม : ประเมินสมรรถนะของบุคลากรเพื่อหาชองวาง 100 1. เพื่อชวยในการสรรหาบุคลากร

ที่เหมาะสมกับงานเพื่อใหสําเร็จ

ตามความตองการขององคกร

2. เพื่อใหองคกรรูระดับสมรรถนะ

ของบุคลากรและบุคลากรรูระดับ

สมรรถนะของตนวาอยูในระดับใด

3. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสรรถ

นะตรงตามที่องคกรคาดหวัง

4. เพื่อสนับสนุนนโนบาย

เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 

Economy : DE) เพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

จํานวนบุคลากรที่ไดรับ

การประเมินสมรรถนะ

รอยละ 100 มี.ค.-ส.ค.61 0.2000 กสค.

(1) นําสมรรถนะที่ปรับปรุงและประกาศใชแลว จัดสงให 

ฝทส.เพื่อนําเขาระบบประเมิน HRIS

20 มี.ค.61

(2) ตรวจสอบและจับคูประเมินในระบบประเมิน HRIS 10 มี.ค.-เม.ย.61

(3) เสนอผูวาการฯ อนุมัติใหประเมินสมรรถนะของบุคลากร

เพื่อหาชองวาง พรอมแจงทุกสวนงานประเมินสมรรถนะ

10 พ.ค.61

(4) สรางความรู ความเขาใจ โดยการจัดประชุม ชี้แจง 

วิธีการประเมินสมรรถนะ

20 พ.ค.-มิ.ย.61



หมายเหตุ กรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กกจ.=กองการเจ้าหน้าที� กคต.=กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ กปร.=กองความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ          
แรงงานสัมพันธ์ กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู้ กฝอ.=กองฝึกอบรม หนา 16

น้ําหนัก วัตถุประสงค ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย
ระยะเวลา

ดําเนินการ
งบประมาณ

 (ลานบาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล

การยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕61 (ปรับปรุงใหม)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

    (5) ดําเนินการประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะดานการ

บริหาร และสมรรถนะตามตําแหนง

30 ก.ค.61

(6) จัดทํารายงานผลการประเมินสมรรถนะ เสนอตอผูวาการ

ฯ และแจงใหทุกสวนงานรับทราบผลการประเมิน

10 ส.ค.61

18. โครงการวิเคราะหสมรรถนะประจําตําแหนงงาน 

(Functional Competency) ของทุกตําแหนงใน

หนวยธุรกิจ และ ฝวศ.

0.0000 กสค.

18.1 กิจกรรม : วิเคราะหสมรรถนะประจําตําแหนงงาน 

(Functional Competency) ของทุกตําแหนงในหนวย

ธุรกิจ และ ฝวศ.

100 จํานวนสมรรถนะ สมรรถนะ 6 พ.ย.60-มี.ค.61 0.0000 กสค.

(1) งานจัดทําสมรรถนะ ตามตําแหนง BU งานสรางการรับรู 

และเขาใจใหกับบุคลากรหนวยธุรกิจ

     ่ ้

5 พ.ย.60

(2) จัดตั้งคณะกรรมการจัดทําและปรับปรุงสมรรถนะหลัก

สมรรถนะดานการบริหาร และสมรรถนะตามตําแหนง

5 พ.ย.60

(3) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบสมรรถนะบุคลากรเพื่อจัดทํา

รางฯ

     

20 พ.ย.60-ม.ค.61

(4) จัดประชุมบุคลากรเพื่อนําเสนอทํารางฯ และปรับปรุง

แกไขตามขอเสนอแนะรวมกัน

    - หนวยธุรกิจ

    - ฝายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

5 พ.ย.60-ม.ค.61

(5) จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําและปรับปรุงสมรรถนะ

หลัก สมรรถนะดานการบริหาร และสมรรถนะตาม

5 พ.ย.60

(6) ทําประชาพิจารณรางสมรรถนะตามตําแหนง

    - หนวยธุรกิจ

    - ฝายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

5 ธ.ค.60-ก.พ.61

(7) จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําและปรับปรุงสมรรถนะ

หลัก สมรรถนะดานการบริหาร และสมรรถนะตาม

ตําแหนงเพื่อพิจารณาผลการประชาพิจารยรางสมรรถนะ

ตามตําแหนง

    - หนวยธุรกิจ

    - ฝายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

5 ธ.ค.60-ก.พ.61

(8) จัดทํา/ปรับปรุงสมรรถนะตามตําแหนงหนวยธุรกิจและ

ฝายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยางทุกตําแหนง เสนอ 

ผวก.กยท. อนุมัติ

5 มี.ค.61

(9) สํารวจความตองการฝกอบรมตามสมรรถนะ (Training 

need besed on Competency)

    - หนวยธุรกิจ

    - ฝายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

10 พ.ย.60-ม.ค.61

(10) จัดทําราง Competency base on training Roadmap

    - หนวยธุรกิจ

    - ฝายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

10 ธ.ค.60-ก.พ.61

(11) จัดประชุมคณะกรรมจัดทําและปรับปรุงสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะดานการบริหาร และสมรรถนะตามตําแหนง 

เพื่อพิจารณาราง Competency base on training 

Roadmap ทุกตําแหนงในหนวยธุรกิจ และฝายวิจัยและ

พัฒนาเศรษฐกิจยาง

10 ม.ค.-มี.ค.61

(12) จัดทําคูมือและพจนานุกรมสมรรถนะและ Competency

 base on training Roadmap ทุกตําแหนงในหนวย

ธุรกิจ และฝายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง เสนอ 

ผวก.กยท.

10 ม.ค.-มี.ค.61

(13) เผยแพรคูมือและพจนานุกรมสมรรถนะและ 

Competency base on training Roadmap ทุก

ตําแหนงในหนวยธุรกิจ และฝายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจ

ยาง ใหรับรูและเขาใจ

5 มี.ค.61

18.2 กิจกรรม : ดําเนินการประเมินชองวางสมรรถนะ 

(Competency Gap) ของบุคลากรทุกคนในหนวยธุรกิจ 

และฝายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง

100 จํานวนพนักงานที่ไดรับการ

 ประเมินสมรรถนะ
รอยละ 100 มี.ค.-61 0.0000 กสค.



หมายเหตุ กรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กกจ.=กองการเจ้าหน้าที� กคต.=กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ กปร.=กองความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ          
แรงงานสัมพันธ์ กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู้ กฝอ.=กองฝึกอบรม หนา 17

น้ําหนัก วัตถุประสงค ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย
ระยะเวลา

ดําเนินการ
งบประมาณ

 (ลานบาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล

การยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕61 (ปรับปรุงใหม)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

    (1) นําสมรรถนะที่ปรับปรุงและประกาศใชแลว จัดสงให 

ฝทส.เพื่อนําเขาระบบประเมิน HRIS

10 มี.ค.-61

(2) ตรวจสอบและจับคูประเมินในระบบประเมิน HRIS 10 มี.ค.-61

(3) เสนอผูวาการฯ   อนุมัติใหประเมินสมรรถนะของบุคลากร

 เพื่อหาชองวาง   พรอมแจงทุกสวนงานประเมินสมรรถนะ

10 มี.ค.-61

(4) สรางความรู ความเขาใจ โดยการจัดประชุม ชี้แจง 

วิธีการประเมินสมรรถนะ

10 มี.ค.-61

(5) ดําเนินการประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะดานการ 

บริหาร และสมรรถนะตามตําแหนง

40 มี.ค.-61

(6) จัดทํารายงานผลการประเมินสมรรถนะ เสนอตอผูวาการ

ฯ และแจงใหทุกสวนงานรับทราบผลการประเมิน 

10 มี.ค.-61

(7) จัดทํารายงานการพัฒนาบุคลากรในหนวยธุรกิจ และ ฝว

ศ. ทุกคน

10 มี.ค.-61

19. .โครงการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1. เพื่อสรางความรูใหแกพนักงาน

และนํามาพัฒนาองคกรตอไป

2. เพื่อชวยเหลือและแบงเบา

ภาระคาใชจายในการศึกษาของ

พนักงาน

รอยละของพนักงานที่รับ

ทุนการศึกษาและ

นําความรูที่ไดรับมา

ประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน

รอยละ 100 2.0000 กสค.

19.1 เกณฑการคัดเลือก ฉบับ 1

100 รอยละของพนักงานที่

ยอมรับเกณฑการคัดเลือก
รอยละ 80

(1) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 10 พย.60

(2) รวบรวม หาขอมูล ตรวจสอบและวิคราะหขอมูล หา

ความตองการบุคลากรขององคกร

30 ธ.ค.60-ม.ค.61

(3) ปรับปรุงหลักเกณฑการคัดเลือกพนักงานรับ    

ทุนการศึกษา

20 มค. - มีค.61

(4) นําเสนอ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาเพื่อ

พิจารณา หาขอสรุปที่ดีและเปนประโยชนตอองคกร

20 มี.ค.61

(5) เสนอ ผวก.กยท.อนุมัติ และเวียนใหพนักงานทราบและ

ถือปฏิบัติ

20 มี.ค.61

19.2 กิจกรรม : จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 100 จํานวนพนักงานที่ไดรับ

ทุนการศึกษา
ราย 10 ต.ค.60-ก.ย.61 1.0000 กสค.

(1) สํารวจความจําเปนของสาขาทุนการศึกษา 10 ตค. - พย.60

(2) รวบรวม หาขอมูล ตรวจสอบและวิคราะหขอมูล 10 พย. - ธค.60

(3) แตงตั้งกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาระดับ   

บัณฑิตศึกษา ปงบประมาณ 2561

10 พ.ย.60

(4) จัดทําวาระเสนอคณะกรรมการพิจารณาสาขาการใหทุน 

และหลักเกณฑการคัดเลือกพนักงานรับทุนการศึกษา

10 มี.ค.61

(5) จัดทําโครงการใหทุนการศึกษาและรายละเอียดการรับ

ทุนการศึกษาเสนอ ผวก.กยท.อนุมัติ

10 เมย.-พค.61

(6) รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทําวาระเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาใหทุนการศึกษา

20 พค.- สค.61

(7) จัดทําหนังสืออนุมัติใหทุนการศึกษาเสนอ ผวก.กยท. ลง

นามหนังสือและสัญญาการใหทุนการศึกษา

10 สค. - กย.61

(8) ติดตาม รายงานผลการศึกษาและรายงานคาใชจายของผู

ไดรับทุนแตละราย

20      ตค.60 -    

  30ก.ย.61

19.3 กิจกรรม : จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 100 จํานวนพนักงานที่ไดรับ

ทุนการศึกษา
ราย 3 ต.ค.60-ก.ย.61 1.0000 กสค.

(1) สํารวจความจําเปนของสาขาทุนการศึกษา 10 ตค. - พย.60

(2) รวบรวม หาขอมูล ตรวจสอบและวิคราะหขอมูล 10 พย. - ธค.60

(3)  แตงตั้งกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาระดับ   

บัณฑิตศึกษา ปงบประมาณ 2561

10 พ.ย.60

(4) จัดทําวาระเสนอคณะกรรมการพิจารณาสาขาการใหทุน 

และหลักเกณฑการคัดเลือกพนักงานรับทุนการศึกษา

10 มี.ค.61

พ.ย.60-มี.ค.61 0.0000 กสค.กิจกรรม : ปรับปรุง/ทบทวนหลักเกณฑการคัดเลือก

พนักงานรับทุนการศึกษา
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น้ําหนัก วัตถุประสงค ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย
ระยะเวลา

ดําเนินการ
งบประมาณ

 (ลานบาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล

การยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕61 (ปรับปรุงใหม)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

    (5)  จัดทําโครงการใหทุนการศึกษาและรายละเอียดการรับ

ทุนการศึกษาเสนอ ผวก.กยท.อนุมัติ

10 เมย.-พค.61

(6) รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทําวาระเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาใหทุนการศึกษา

20 พค.- สค.61

(7)  จัดทําหนังสืออนุมัติใหทุนการศึกษาเสนอ ผวก.กยท. ลง

นามหนังสือและสัญญาการใหทุนการศึกษา

10 สค. - กย.61

(8) ติดตาม รายงานผลการศึกษาและรายงานคาใชจายของผู

ไดรับทุนแตละราย

20 ตค.60-30 

ก.ย.61

20 โครงการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

(Career Path)

เพื่อใหพนักงานทราบและเตรียม

ความพรอมเพื่อพัฒนาตนเอง

ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาพนักงานตาม

เสนทางความกาวหนาใน

สายอาชีพ

รอยละ ๔๐ 0.2394 กรอ.

20.1 กิจกรรม :  จัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 100 จํานวนตําแหนงที่จัดทํา

เสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพ

ตําแหนง ๕ พ.ย.60-ก.ย.61 0.2394 กรอ.

(1) ศึกษาและรวบรวมขอมูล แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่

เกี่ยวของ และสื่ออิเล็กทรอนิกส เกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบความกาวหนาในสายอาชีพ/เสนทางความกาวหนา

ในสายอาชีพ

20 พ.ย.-ธ.ค.60

(2) จัดกลุมงานตามลักษณะงานของ กยท. และกําหนด

ตําแหนงเปาหมาย

20 ม.ค.61

(3) จัดทํารางเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพตําแหนง

เปาหมาย จํานวน 2 ตําแหนง

20 ก.พ.-เม.ย.61

(4) จัดทํารางเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพตําแหนง

เปาหมาย จํานวน 3 ตําแหนง

20 พ.ค.-ก.ค.61

(5) จัดทํารายงานเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพตําแหนง

เปาหมายฉบับสมบูรณเสนอ ผวก.กยท.

20 ส.ค.-ก.ย.61

21. โครงการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession 

Plan)

เพื่อให กยท. มีแผนสืบทอด

ตําแหนงทดแทนตําแหนงระดับ

ผูบริหารไดทันเวลา

ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาพนักงานตาม

เสนทางความกาวหนาใน

การเปนผูสืบทอดตําแหนง

รอยละ 40 ไมใช

งบประมาณ
กกจ.

21.1 กิจกรรม : การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง 100 เพื่อเตรียมความพรอมของ

บุคลากรเขาสูตําแหนงงานหลัก

 

จํานวนตําแหนงที่มีการ

จัดทําแผนสืบทอดตําแหนง

ตําแหนง 3 เม.ย.-ส.ค.61 กกจ.

(1) แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงหลักเกณฑแผนสืบทอด

ตําแหนง (Succession Plan)

10 เม.ย.-61

(2) จัดประชุมเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑและจัดทําแผนสืบทอด

ตําแหนง (Succession Plan)

30 พ.ค.-มิ.ย.61

(3) นําหลักเกณฑที่ปรับปรุงแลวเสนอผูวาการเพื่อนําเสนอ

คณะกรรมการ กยท. ใหความเห็นชอบ

30 ก.ค.-61

(4)  แจงเวียนทุกสวนงาน 10 ก.ค.-61

(5) ดําเนินการสรรหาพนักงานตามแผนผูสืบทอดตําแหนง 

(Succession Plan)

20 ส.ค.-61

22 โครงการจัดทําแผนและพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง

 (Talent Management)

เพื่อกําหนดแผนในการพัฒนา

พนักงานที่มีศักยภาพสูงใหไดรับ

การพัฒนาที่ถูกตอง สามารถใช

ความรูความสามารถในการ

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด

ระดับความสําเร็จในการ

พัฒนาพนักงานที่มี

ศักยภาพสูง (Talent 

Management)

รอยละ ดําเนินการ

สรรหา 

คัดเลือก

และจัดทํา

แผน

0.4260 กกจ.

22.1 กิจกรรม : จัดทําแผนการคัดเลือกผูมีศักยภาพสูง 100 จํานวนครั้งในการสรรหาผู

มีศักยภาพสูง

ตําแหนง 1 เม.ย.61-ส.ค.61 0.4260 กกจ.

(1) แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนและพัฒนาพนักงานที่มี

ศักยภาพสูง

10 เม.ย.61

(2) วิเคราะหปญหาและสถานการณขององคกร 20 พ.ค.61

(3) ปรับปรุงหลักเกณฑ คุณลักษณะ เพื่อคัดเลือกผูดํารง

ตําแหนง

20 พ.ค.-มิ.ย.61

(4) จัดทําแผนและรายงานผลการดําเนินการ 20 มิ.ย.61

(5) ดําเนินการตามแผนเพื่อสรรหาผูมีศักยภาพสูง 20 ก.ค.-ส.ค.61



หมายเหตุ กรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กกจ.=กองการเจ้าหน้าที� กคต.=กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ กปร.=กองความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ          
แรงงานสัมพันธ์ กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู้ กฝอ.=กองฝึกอบรม หนา 19

น้ําหนัก วัตถุประสงค ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย
ระยะเวลา

ดําเนินการ
งบประมาณ

 (ลานบาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล

การยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕61 (ปรับปรุงใหม)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

    (6)  รายงานผลการคัดเลือกผูดํารงตําแหนง 10 ส.ค.61

23. โครงการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ตามหลักธรรมาภิบาล และให

ความรูเรื่องการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลและ

ประโยชนสวนรวม

ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรดานการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม ตาม

หลักธรรมาภิบาลในองคกร

รอยละ 70 0.9270 กกจ.

23.1 กิจกรรม : เสริมสรางความรูดานวินัยจริยธรรม คุณธรรม 

และการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน

สวนรวม

100 จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 4 พ.ย.60-ส.ค.61 0.2048 กกจ.

(1) บรรยาย/จัดทําเอกสาร ครั้งที่ 1 25 พ.ย.60

(2) บรรยาย/จัดทําเอกสาร ครั้งที่ 2 25 มี.ค.61

(3) บรรยาย/จัดทําเอกสาร ครั้งที่ 3 25 พ.ค.61

(4) บรรยาย/จัดทําเอกสาร ครั้งที่ 4 25 ส.ค.61

23.2 กิจกรรม : ติดตามการดําเนินงานทางวินัยและละเมิด 100 จํานวนครั้งที่รายงานผล ครั้ง 4 ธ.ค.60-ก.ย.61 0.4600 กกจ.

(1) รายงานผลตอ ฝทม. ไตรมาสที่ 1 25 ธ.ค.-60

(2) รายงานผลตอ ฝทม. ไตรมาสที่ 2 25 มี.ค.-61
(3) รายงานผลตอ ฝทม. ไตรมาสที่ 3 25 มิ.ย.-61

(4) รายงานผลตอ ฝทม. ไตรมาสที่ 4 25 ก.ย.-61

23.3 กิจกรรม : ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)

100 เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่อง

คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงาน

จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 1 ก.ค.-ส.ค.61 0.1222 กกจ.

(1) ใหขอมูลกลุมเปาหมาย internal และ External 30 ก.ค.61

(2) ใหขอมูลเชิงประจักษ 40 ส.ค.61

(3) ดําเนินการเก็บขอมูลจากแบบสํารวจ Internal และ 

External

30 ส.ค.61

23.4 กิจกรรม : ยกยองเชิดชูคนดีมีคุณธรรม 100 เพื่อปลูกฝงคานิยมใหบุคลากรมี

ความสามัคคีและความรักตอองคกร

จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 1 ก.พ.-ก.ค.61 0.1400 กปร.

(1) แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อยกยองเชิดชูคน 10 ก.พ. 61

(2) ประชุมและสรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 20 มี.ค. 61

(3) ประกาศหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อยกยอง

เชิดชูคนดี

10 เม.ย. 61

(4) รวบรวมรายชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอ 10 เม.ย. 61

(5) ประชุมและสรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 2 20 พ.ค. 61

(6) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อยกยองเชิดชูคนดีมี

คุณธรรม ประจําป

10 มิ.ย. 61

(7) มอบโลและเกียรติบัตรใหกับพนักงาน/ลูกจางที่ไดรับการ

คัดเลือก

20 ก.ค. 61

23.5 กิจกรรม : ปรับปรุงกระบวนการจัดการขอรองเรียนของผู

มีสวนไดสวนเสีย

100 เพื่อใหการบริหารจัดการขอ

รองเรียนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งใหความ

ชวยเหลือประชาชนที่ไดรัรบความ

เดือดรอนอยางเปนธรรมและ

โ  ใ

ไมมีเรื่องรองเรียนคางใน

ระบบ

ครั้ง 12 ต.ค.60-ก.ย.61 ไมใช

งบประมาณ

กกจ.

(1) รวบรวมประเด็นปญหาของขั้นตอนการทํางาน 35 ต.ค.60

(2) ปรับปรุงหลักเกณฑกระบวนการจัดการรองเรียน   (ลด

ขั้นตอน และเรงรัดการตอบขอรองเรียน)

35 พ.ย.60

(3) เสนอผูวาการการยางแหงประเทศไทยพิจารณาลงนาม 20 ธ.ค.60

(4) แจงเวียนใหสวนงานหรือหนวยงานทราบและถือปฏิบัติ 10 ธ.ค.60

24. โครงการสื่อสารนโยบาย แผนงาน กลยุทธและการ

ดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคล
 - เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการ

บริหารจัดการองคกรดาน HR

ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรในการสื่อสาร

ดานทรัพยากรบุคคล

รอยละ 70 ไมใช

งบประมาณ
กปร.

หมวดที่ 3 การมีโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Infrastructure)

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน

      ยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาการสื่อสารดานทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตในการทํางานที่สมดุลอยางยั่งยืน

             แผนงานที่ 5  พัฒนาการสื่อสาร การประเมินทัศนคติ และการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางกัน

             แผนงานที่ 4  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน



หมายเหตุ กรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กกจ.=กองการเจ้าหน้าที� กคต.=กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ กปร.=กองความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ          
แรงงานสัมพันธ์ กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู้ กฝอ.=กองฝึกอบรม หนา 20

น้ําหนัก วัตถุประสงค ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย
ระยะเวลา

ดําเนินการ
งบประมาณ

 (ลานบาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล

การยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕61 (ปรับปรุงใหม)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

    24.1 กิจกรรม: สื่อสารประเด็นของวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ 

นโยบาย สิทธิประโยชน สวัสดิการ และกฎระเบียบใน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

100 จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 4 ธ.ค.60-ก.ย.61 กปร.

(1) ครั้งที่ 1 25 ธ.ค.60

(2) ครั้งที่ 2 25 มี.ค.61

(3) ครั้งที่ 3 25  มิ.ย.61

(4) ครั้งที่ 4 25  ก.ย.61

ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรดานการสราง

ความสัมพันธอันดี

ระหวางบุคลากรทุกระดับ

ในองคกร

ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรดานทรัพยากร

บุคคล

25.1 กิจกรรม : ดานแรงงานสัมพันธ 100 จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 24 ต.ค.60-ก.ย.61 1.7881 กปร.

(1) พิจารณาการดําเนินกิจกรรม สร.กยท. ตามบันทึก

ขอตกลงระหวาง กยท. กับ สร.กยท.

50 12 ต.ค.60-ก.ย.61 0.6000

(2) การจัดประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ 50 12 ต.ค.60-ก.ย.61 1.1881

25.2 กิจกรรม : การสงเสริมรักษาสุขภาพ 100 จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 52 ต.ค.60-ก.ย.61 0.3530 กปร.

(1) การตรวจสุขภาพประจําป 25 จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 1 ก.พ.-เม.ย.61 0.3200

(2) การบริจาคโลหิต 25 จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 1 พ.ค. - มิ.ย. 61 0.0080

(3) การออกกําลังกายทุกวันพุธ (Sport day) 25 จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 48 ต.ค.60-ก.ย.61 0.0250

(4) การใหความรูดานสุขภาพ 25 จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 2 ธ.ค.60-มิ.ย.61

25.3 กิจกรรม : สงเสริมวัฒนธรรม และประเพณีไทย 100 จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 5 ธ.ค.60-ก.ค.61 0.0900 กปร.

(1) การจัดพิธีรดน้ําดําหัวผูบริหารและพนักงานที่จะ

เกษียณอายุการทํางาน

25 จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 1 เม.ย. 61 0.0050

(2) การจัดพิธีทางศาสนาในวันสถาปนา กยท. 25 จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 1 ก.ค. 61 0.0350

(3) การถวายสัตยปฏิญาณ 25 จํานวนพนักงานที่เขา



ราย 200 ก.ค.-ส.ค.61 0.0300 กฝอ./กปร.

(4) การจัดนิทรรศการวันสําคัญทางศาสนา 25 จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 3 ก.พ.-มี.ค.61 

พ.ค.-มิ.ย.61 

ก.ค.61

0.0200

25.4 กิจกรรม : การจัดแขงขันกีฬาสี 100 จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 1 เม.ย. - ก.ย.61 0.1000 กปร.

(1) แตงตั้งคณะกรรมการกีฬาของการยางแหงประเทศไทย 5 เม.ย. 61

(2) ประชุมและสรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 10 พ.ค. 61

(3) แตงคณะทํางานจัดการแขงขันกีฬาภายใน กยท. 5 มิ.ย. 61

(4) ดําเนินการแบงจํานวนผูบริหาร/พนักงาน/ลูกจาง 

ออกเปน 4 สี

10
ก.ค. 61

(5) ประชุมและสรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 2 10 ก.ค. 61

(6) จัดการแขงขันกีฬาภายในของ กยท. 50 ส.ค. 61

(7) สรุปผลการจัดแขงขันกีฬาภายในของ กยท 10 ก.ย. 61

25.5 กิจกรรม:สํารวจความพึงพอใจในงานและความผูกพัน

องคกร

100 เพื่อปรับปรุงการบริหารทรัพยากร

บุคคลของ กยท. ใหพนักงานมี

ความพึงพอใจในงานและความ

ผูกพันองคกรเพิ่มขึ้น

จํานวนครั้งที่มีการสํารวจ

ทัศนคติและความพึงพอใจ

ครั้ง 1 เม.ย.-มิ.ย.61 ไมใช

งบประมาณ

กรอ.

(1) ศึกษาและรวบรวมขอมูล 20 เม.ย.61

(2) ทดสอบแบบสอบถาม 20 พ.ค.61

25. โครงการเสริมสรางความพึงพอใจในงาน ความผูกพัน

องคกร และความสุขในที่ทํางาน

1.เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดาน

ทรัพยากรบุคคลของ กยท .          

2.เพื่อใหบุคลากรมีความพึงพอใจ

ในงาน ความสุขในที่ทํางาน และ

ความผูกพันองคกรเพิ่มขึ้น         

3.เพื่อสรางความสัมพันธอันดี

ระหวางบุคลากรทุกระดับในองคกร 

4.เพื่อปลูกฝงคานิยมใหบุคลากรมี

ความรักความสามัคคีและความรัก

ตอองคกร                            

5.เพื่อใหการดําเนินของ กยท .ใน

ดานแรงงานสัมพันธเปนไปตาม

กฎหมายแรงงาน

รอยละ 70 2.3311 กปร.
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น้ําหนัก วัตถุประสงค ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย
ระยะเวลา
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล

การยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕61 (ปรับปรุงใหม)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

    (3) สํารวจความพึงพอใจในงาน และความผูกพันองคกรของ

พนักงานโดยแจกแบบสอบถามจริงตามกลุมตัวอยางเสนอ

 ผวก.กยท. ลงนาม

20 พ.ค.61

(4) วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 20 พ.ค.61

(5) จัดทํารายงานผลฯและบทคัดยอเสนอผูวาการ กยท. 

ทราบและเวียนใหทุกสวนงานทราบ

20 มิ.ย.61

25.6 กิจกรรม:จัดทําแผนสรางความสุขในที่ทํางาน (Happy 

Workplace)

100  - เพื่อจัดทําแผนสรางความสุขใน

ที่ทํางานใหสอดคลองกับความ

ตองการของบุคลากร

แผนสรางความสุขในที่

ทํางาน

ฉบับ 1 ก.พ.-เม.ย.61 ไมใช

งบประมาณ

กปร.

(1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนฯ 15 ก.พ.-61

(2) ประชุมคณะทํางานฯ 25 มี.ค.-61

(3) รวบรวมขอมูลและจัดทําแผนสรางความสุขในการทํางาน 50 มี.ค.-61

(4) เสนอแผนฯตอ ผวก.กยท และแจงเวียนใหทุกสวนงาน

ทราบ

10 เม.ย.-61

ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรดานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมใน

การทํางาน

ระดับของผูไดรับอุบัติเหตุ

จากการทํางาน

26.1 กิจกรรม : การประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัย 100 จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 12 ต.ค.60-ก.ย.61 ไมใช

งบประมาณ
กปร.

(1) ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ไตรมาส 1 25 ต.ค.-ธ.ค.60

(2) ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ไตรมาส 2 25 ม.ค.-มี.ค.61

(3) ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ไตรมาส 3 25 เม.ย.-มิ.ย.61

(4) ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ไตรมาส 4 25 ก.ค.-ก.ย.61

26.2 กิจกรรม : ศึกษาดูงานของคณะกรรมการความปลอดภัย 100 จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 1 มี.ค.- เม.ย. 61 0.0400 กปร.

(1) จัดทําแผนงาน/โครงการ/ติดตอประสานงาน สถานที่ใน

การศึกษาดูงาน

10 มี.ค. 61

(2) ขออนุมัติจากผูวาการฯในการจัดโครงการ 10 มี.ค. 61

(3) เดินทางศึกษาดูงาน 70 เม.ย. 61

(4) สรุปผลการศึกษาดูงาน เสนอตอผูวาการฯ 10 เม.ย. 61

26.3 กิจกรรม: ตรวจสอบความปลอดภัย ของอาคารสถานที่ 

ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน

100 จํานวนครั้งในการตรวจ ครั้ง 2 มี.ค.-พ.ค.61 0.0380 กปร.

(1) ตรวจสอบถังดับเพลิง ปมดับเพลิง ไฟฉุกเฉินและระบบ

ดับเพลิง

50 มี.ค.-เม.ย.61

(2) การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน 50 เม.ย.-พ.ค.61

26.4  กิจกรรม : จัดทํา/ทบทวน คูมือ และมาตรฐานดาน

ความปลอดภัยฯ

100 เพื่อใหมีนโยบาย คูมือและมาตร 

ฐานดานความปลอดภัยที่เหมาะ- 

สมกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน

จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 1 มิ.ย.-ส.ค.61 0.0250 กปร.

(1) แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาทบทวน คูมือ และมาตรฐาน

ดานความปลอดภัยฯ

10 มิ.ย. 61

จัดประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 1 10 มิ.ย. 61

(3) พิจารณาทบทวน คูมือ และมาตรฐานดานความปลอดภัย

ฯ ตามความเห็นของคณะทํางาน

70
ก.ค. 61

               แผนงานที่ 6  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

26 โครงการสงเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน

1.เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตใน

การทํางาน ความปลอดภัย อาชี

วอนามัยและสภาพแวดลอมใน

การทํางาน                           

2.เพื่อใหมีแผนดานความ

ปลอดภัยที่สามารถรองรับไดทุก

สถานการณ                       

3.เพื่อใหบุคลากรทุกระดับมี

ความปลอดภัยในการทํางานมี

สุขภาพ อนามัยที่ดี และมี

สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี 

4.เพื่อใหมีการปฏิบัติที่เปนไป

ตามกฎ ระเบียบ มาตรฐาน

ความปลอดภัย

รอยละ 70 0.6470 กปร.
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น้ําหนัก วัตถุประสงค ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย
ระยะเวลา
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    (2) จัดประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 2 10 ก.ค. 61

(4) แจงใหพนักงาน/ลูกจางทราบและถือปฏิบัติ 10 ส.ค. 61

26.5  กิจกรรม : สงเสริมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน

100 จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 1   ม.ค.-ก.พ.61 

ก.ค.-ส.ค.61

0.2080 กปร.

(1) การรณรงครักษาความสะอาดภายในสํานักงาน 30 ก.ค.-ส.ค.61 0.0040

(2) จัดนิทรรศการและการจัดประชาสัมพันธใหความรูดาน

ความปลอดภัย

70   ม.ค.-ก.พ.61 

ก.ค.-ส.ค.61

0.1000

26.6 กิจกรรม : การอบรมภาคบังคับของกระทรวงแรงงาน 100 จํานวนบุคลากรที่ผานการ

พัฒนา

ราย 40 ธ.ค.60 -ส.ค61 0.1600 กปร./กฝอ.

(1) สํารวจความจําเปนในการฝกอบรมตามกฎหมาย 20 ธ.ค.60

(2) ดําเนินการจัดอบรม/สงอบรมภายนอก 70 ม.ค.-ก.ค.61

(3) รายงานผลการดําเนินงาน 10 ส.ค.61

26.7 กิจกรรม : อบรมดับเพลิงขั้นตน/การฝกซอมดับเพลิงและ

การฝกซอมหนีไฟ

100 จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ครั้ง 1 พ.ค.- ก.ค. 61 0.2800 กปร./กฝอ.

(1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู

เขารับการอบรม

20 พ.ค.61

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม 70 มิ.ย.61

(4) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ

ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม (Return

 On Investment : ROI)

10 ก.ค.61

27 โครงการโครงการพัฒนาระบบงานบุคคลดวยระบบ

สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อใหกยท. มีระบบสารสนเทศ

สนับสนุนการบริหารงานบุคคล

และบริการบุคลากรดวยสื่อดิจิทัล

ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรในระบบ

สารสนเทศและการ

ใหบริการดานทรัพยากร

บุคคล

รอยละ 70 0.3000

27.1 กิจกรรม : ระบบบริการงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส (E – 

Service) (ทดลองใชใน ฝทม.กับ ฝทส.)

100 จํานวนระบบที่ทดลอง ระบบ 6 ก.พ.-ก.ย.61 กคต./กกจ./

กฝอ.

(1) จัดทา E-Slip เงินเดือน 20 พ.ค.-ก.ย.61 กคต.

(2) ขอหนังสือรับรองการทํางานผานระบบบริหารทรัพยากร

บุคคล

10 ก.พ.-ก.ย.61 กกจ.

(3) การเบิกสวัสดิการ 10 พ.ค.-ก.ย.61 กคต.

(4) การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงประวัติพนักงานของตนเอง 

และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงประวัติแทนผูอื่น

30 พ.ค.-ก.ย.61 กกจ.

(5) การสอบถามขอมูลตนเองและผูใตบังคับบัญชา 10 มิ.ย.-ก.ย.61 กกจ./กคต./

กฝอ.

(6) การลาอิเล็กทรอนิกส (E – leave) 20 ก.พ.-ก.ย.61 กกจ.

27.2 กิจกรรม : ระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส (ขั้น

เตรียมขอมูล)

100 รอยละความถูกตอง

ครบถวนของขอมูล

รอยละ 100 ม.ค.-ก.ย.61 กกจ.

(1) ศึกษารูปแบบขอมูลระบบทะเบียนประวัติของหนวยงาน

ื่

25 ม.ค.-ก.ย.61

(2) ประสานงานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ม.ค.-ก.ย.61

(3) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทะเบียนประวัติ 25 ม.ค.-ก.ย.61

(4) บันทึกขอมูลใหเปนปจจุบัน 25

27.3 กิจกรรม : หนวยงานไรกระดาษ (Paperless Office) 100 1. เพื่อลดการใชกระดาษ

2. เพื่อสนับสนุนนโนบาย

เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 

Economy : DE) เพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

จํานวนการใชกระดาษของ

 ฝทม.ที่ลดลง

รีม 10 ม.ค.-ก.ย.61 กสค./กฝอ.

(1) ระบบเอกสารผาน Share files 30 ม.ค.-ก.ย.61 กสค.

(2) ดาวนโหลดเอกสารประกอบการอบรมในระบบออนไลน 20 ม.ค.-ก.ย.61 กฝอ.

       ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาระบบงานบุคคลโดยใชระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการดําเนินงาน

พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบงานบุคคลดวยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

             แผนงานที่ 7  ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานบุคคล
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ระยะเวลา

ดําเนินการ
งบประมาณ

 (ลานบาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล

การยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕61 (ปรับปรุงใหม)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

    (3) ประเมินผลการฝกอบรมออนไลน 20 ม.ค.-ก.ย.61 กฝอ.

(4) ประชุมไรกระดาษ 30 เม.ย.-ก.ย.61 กสค.

27.4 กิจกรรม: ปรับปรุงคูมือการใชระบบสารสนเทศดาน

ทรัพยากรบุคคล

100 จํานวนครั้งที่ปรับปรุงคูมือฯ ครั้ง 1 ก.ค.-ก.ย.61     กสค.    

(กกจ.)

(1) แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงคูมือการใชระบบสารสนเทศ

ดานทรัพยากรบุคคล

25 ก.ค.61

(2) จัดประชุมคณะทํางานฯ พิจารณาปรับปรุงคูมือ 25 ก.ค.61

(3) ดําเนินการปรับปรุงคูมือฯ ตามมติที่ประชุมคณะทํางานฯ 25 ส.ค.61

(4) นําเสนอผูวาการ กยท. เวียนทุกสวนงาน 25 ก.ย.61

27.5 กิจกรรม : ติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศดาน

ทรัพยากรบุคคล

ระดับความพึงพอใจของ

ผูใชงานฯ

รอยละ 75 เม.ย.-มิ.ย.61 กรอ.

100 จํานวนครั้งในการติดตาม

และประเมินผล

ครั้ง 1 กรอ.

(1) รวบรวมและศึกษาขอมูล 20 เม.ย.61

(2) ทดสอบแบบสอบถาม 15 พ.ค.61

(3) ติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศดานการ

บริหารงานบุคคลโดยแจกแบบสอบถามจริงตามกลุม

15 พ.ค.61

(4) วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 30 พ.ค.61

(5) จัดทํารายงานผลฯและสรุปผลการศึกษาเสนอผูวาการ 

กยท. ทราบ

20 มิ.ย.61

27.6 กิจกรรม: พัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล เพื่อตอบสนอง Thailand 4.0

100 จํานวนพนักงานที่ผานการ

พัฒนา

ราย 50 เม.ย.-มิ.ย.61 0.3000
กฝอ.

(1) ประสานงานวิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก/ดําเนินการ

ขออนุมัติโครงการและแจงรายละเอียดการฝกอบรมแกผู

เขารับการอบรม

10 เม.ย.61

(2) ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม 80 พ.ค.61

(3) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการ

ฝกอบรม/ประเมินความคุมคาของการฝกอบรม

10 มิ.ย.61

27.7 กิจกรรม: เพิ่มพูนความรูเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลแกผูบริหาร

 กยท. โดยสื่อการเรียนรูรูปแบบตางๆ

100 จํานวนครั้งของการจัดทํา

สื่อการเรียนรู

ครั้ง 1 เม.ย.-มิ.ย.61
กฝอ.

(1) จัดทําสื่อการเรียนรู 10 เม.ย.-61

(2) แจงเวียนสวนงาน 80 พ.ค.-61

(3) ประเมินความพึงพอใจ 10 มิ.ย.-61

28. โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธการจัดการความรู

ใหบุคลากรไดรับทราบอยางทั่วถึงทั้งองคกร

1. เพื่อเผยแพรความรูดานการ

จัดการความรูใหแกบุคลากร

2. เพื่อเผยแพรองคความรูของ

องคกรใหแพรหลาย              

3. เพื่อสนับสนุนนโนบาย

เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 

Economy : DE) เพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

บุคลากรมีความรูดาน

การจัดการความรูเพิ่มขึ้น

รอยละ 10 0.0500 กสค.

/กอง

ประชาสัมพันธ 

และเผยแพร 

สํานักผูวาการ 

(กปผ.-สผว.)

28.1 กิจกรรม : ประชาสัมพันธ เผยแพรความรูความเขาใจ

ดานการจัดการความรูกับการพัฒนาองคกร

100 จํานวนครั้งของการ

ประชาสัมพันธ

ครั้ง 4 พ.ย.60-ก.ย.61 0.0200 กสค./กปผ.-

สผว.

(1) สรางการรับรู และเขาใจถึงความสําคัญของการนําการ

บริหารจัดการความรู (KM) มาใชในการพัฒนาองคกร

20 พ.ย.-ธ.ค.60

(2) กําหนดรูปแบบและชองทางการประชาสัมพันธการ

จัดการความรู เชน ขอความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว 

โปสเตอร เสียงตามสาย หนังสือเวียนแจงสวนงาน ระบบ

งานกยท. Web site  Line และ facebook เปนตน

20 ม.ค.61

(3)  จัดนิทรรศการการจัดการความรูกับการพัฒนาองคกร 40 ม.ค.-ส.ค.61

หมวดที่ 4 การจัดการความรูในองคกรเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน

             แผนงานที่ 8  การสรางและสนับสนุนให กยท . เปนองคกรแหงการเรียนรู

พันธกิจที่ 5 พัฒนา กยท.ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

    ยุทธศาสตรที่ 5  บริหารจัดการความรูในองคกร เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน



หมายเหตุ กรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กกจ.=กองการเจ้าหน้าที� กคต.=กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ กปร.=กองความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ          
แรงงานสัมพันธ์ กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู้ กฝอ.=กองฝึกอบรม หนา 24

น้ําหนัก วัตถุประสงค ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย
ระยะเวลา

ดําเนินการ
งบประมาณ

 (ลานบาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล

การยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕61 (ปรับปรุงใหม)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

    (4) ประเมินความพึงพอใจในการรับรูและการนําองคความรู

ไปใชแกปญหา

20 ก.ย.61

28.2 กิจกรรม : ประชาสัมพันธ เผยแพรองคความรูในการ

ปฏิบัติงาน

100 จํานวนครั้งของการ

ประชาสัมพันธ

ครั้ง 1 ต.ค.60-ก.ย.61 0.0300 กสค.

(1) รวบรวมเนื้อหาองคความรู ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร 

และจําเปนตอภารกิจขององคกร หรือความรูที่เปน Core

 Competency ขององคกร

20 ต.ค.-ธ.ค.60

(2) กําหนดรูปแบบและชองทางการประชาสัมพันธการ

จัดการความรู เชน ขอความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว 

โปสเตอร เสียงตามสาย หนังสือเวียนแจงสวนงาน ระบบ

งานกยท. Web site  Line และ facebook เปนตน

20 ม.ค.61

(3)  จัดทําสื่อการประชาสัมพันธตามแนวทางและชองทางที่

กําหนด

40 ม.ค.-ส.ค.61

(4) จัดกิจกรรม เผยแพรองคความรูในการปฏิบัติงาน ในที่

ประชุม

10 ม.ค.-ส.ค.61

(5) ประเมินความพึงพอใจในการรับรูและการนําองคความรู

ไปใชแกปญหา

10 ก.ย.61

29. โครงการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

การรับรูถึงโอกาสใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันในองคกรของ

บุคลากร

รอยละ 50 0.5000

ความพึงพอใจในการ

ดําเนินงานดานการ

จัดการความรู

รอยละ 60

29.1 กิจกรรม : กิจกรรมวันแหงการเรียนรู (KM Day) 100 จํานวนครั้งของการจัด

กิจกรรม

ครั้ง 1 พ.ค.-ก.ย.61 0.0500 กสค.

(1) กําหนดหัวเรื่องและรูปแบบของกิจกรรม เชน เชิญ

บุคลากรภายในหรือภายนอกมาถายทอดแลกเปลี่ยน  ใน

เรื่องที่อยูในประเด็นความสนใจ การแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

สายงาน/ขามสายงาน ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวของกัน

20 พ.ค.61

(2) จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมวันแหงการเรียนรู 

(KM Day)

20 มิ.ย.61

(3) ดําเนินการจัดกิจกรรมวันแหงการเรียนรู (KM Day) 40 ส.ค.61

(4) ประเมินความพึงพอใจในการรับรูและการนําองคความรู

ไปใชแกปญหา

20 ก.ย.61

29.2 กิจกรรม : ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) 100 1.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ 

ระดมสมองแกไขปญหา ลด

ระยะเวลาและการลงทุน               

2.รวบรวมและเผยแพรวิธีปฏิบัติที่

เปนเลิศ                                 

3.เพิ่มโอกาสในการสรางนวัตกรรม

ใหมๆในองคกร

จํานวนครั้งของการจัด

กิจกรรม

เรื่อง 3 ต.ค.60-ส.ค.61 0.4000 กสค.

(1) กําหนดหัวเรื่องและรูปแบบและทีมงานนักปฏิบัติ โดย

คณะกรรมการฯ

20 ต.ค.-ธ.ค.60

(2) จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ 20 ม.ค.61

(3) ดําเนินการถอดและสกัด เพื่อได วิธีการที่ดีที่สุด (Best 

Pactices)

40 ม.ค.-ส.ค.61

(4) ประเมินความพึงพอใจในการรับรูและการนําองคความรู

ไปใชแกปญหา

20 ส.ค.61

29.3 กิจกรรมสอนใหฝกปฏิบัติในระหวางทํางาน (On The 

Job Training) หรือการเปนโคชสอนงาน (Coaching)

100 1. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ในการทํางาน

2. เพื่อใหเกิดการสื่อสารสองทาง

ระหวางผูทํางานและหัวหนางาน

จํานวนเรื่องที่ทําการสอน

งาน

เรื่อง 20 ต.ค.60-ก.ค.61 0.0200 กสค.

(1) นําเสนอ ผวก.กยท. สอนใหฝกปฏิบัติในระหวางทํางาน 

(On The Job Training) หรือการเปนโคชสอนงาน 

(Coaching) พรอมแจงเวียนใหทุกสวนงานดําเนินการ

10 ม.ค.61

1. เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรใน

องคกรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันในเรื่องที่เปนประโยชนตอ

การปฏิบัติงาน

2. เพื่อสํารวจความพึงพอใจในการ

ดําเนินงานดานการจัดการ       

ความรู

กสค. และสวน

งานที่รวม

ดําเนินการ



หมายเหตุ กรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กกจ.=กองการเจ้าหน้าที� กคต.=กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ กปร.=กองความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ          
แรงงานสัมพันธ์ กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู้ กฝอ.=กองฝึกอบรม หนา 25

น้ําหนัก วัตถุประสงค ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย
ระยะเวลา

ดําเนินการ
งบประมาณ

 (ลานบาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล

การยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕61 (ปรับปรุงใหม)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

    (2) รวบรวม จัดทําฐานความรูจากสอนใหฝกปฏิบัติใน

ระหวางทํางาน (On The Job Training) หรือการเปนโค

ชสอนงาน (Coaching)

40 ม.ค.61

(3) ดําเนินการเผยแพรองคความรูในการปฏิบัติงานผาน 

Intranet

30 ม.ค.-ก.ค.61

(4) ประเมินความพึงพอใจในการรับรูและการนําองคความรู

ไปใชแกปญหา

20 ก.ค.61

29.4 กิจกรรมใชองคความรูรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐให

เกิดประโยชนสูงสุด

100 1.ตามแผนยุทธศาตรรัฐวิสาหกิจ 

สาขาเกษตร ยุทธศาตรที่ 3 ฐานะ

การเงินที่มั่นคง ตามแนวทางการ

ดําเนินงาน (4) ของสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   

2. เพื่อใหเกิดการใชประโยชนรวมกัน

โดยการลดตนทุนการผลิต             

  

3. เพื่อสนับสนุนนโนบายเศรษฐกิจ

ดิจิทัล (Digital Economy : DE) เพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม

จํานวนองคความรูที่ใช

รวมกัน

เรื่อง 4 ต.ค.60-ก.ค.61 0.0100 กสค.

(1) คณะกรรมการฯ เลือกองคความรู กิจกรรมและ

หนวยงานที่จะทํา Synergy

10 ม.ค.61

(2) ประสานงานหนวยงานและจัดทําหนังสือขออนุมัติ 

ผวก.กยท. ลงนาม

20 ม.ค.61

(3) ดําเนินกิจกรรมใชองคความรูรวมกันระหวางหนวยงาน

ของรัฐใชเกิดประโยชนสูงสุด

40 ม.ค.-ก.ค.61

(4) สรุปผลการดําเนินงานความรู รวมกันระหวางหนวยงาน

ของรัฐ

20 ก.ค.61

(5) ประเมินความพึงพอใจในการรับรูและการนําองคความรู

ไปใชแกปญหา

10 ก.ค.61

29.5 กิจกรรม : สํารวจความพึงพอใจดานการจัดการความรู

และการนําองคความรูไปใชในการปฏิบัติงาน

100 จํานวนครั้งของการสํารวจ

ความพึงพอใจ

ครั้ง 1 ก.ย.61 0.0000 กสค.

(1) สํารวจความพึงพอใจดานการจัดการความรูและการนํา

องคความรูไปใชในการปฎิบัติงาน

50 ก.ย.61

(2) จัดทํารายงานที่ไดจากการสํารวจความพึงพอใจดานการ

จัดการความรูและการนําองคความรูไปใชในการ

ปฎิบัติงานและปรัปรุงแผนแมบทการจัดการความรูและ

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู

50 ก.ย.61

29.6 กิจกรรม : ปรับปรุงศูนยการเรียนรู กยท. (RAOT 

Learning Center)

100 เพือสนับสนุนใหบุคลากรของ 

กยท. เปนผูใฝเรียนรูและเปน

บุคลากรขององคกรแหงการเรียนรู

รอยละความสําเร็จของ

กิจกรรมจัดตั้งศูนยการ

เรียนรู กยท.

รอยละ 30 ต.ค.60-ก.ย.61 0.0200 กสค.

(1)  ปรับปรุงพื้นที่หองสมุด 20 ตค. - ธค.60

(2)  ปรับปรุงรูปแบบพรอมออกแบบ อุปกรณภายใน

หองสมุดและการจัดวางหนังสือเพื่อใหดึงดูดและสรางจุด

30 ธค.60 - กพ.61

(3)  สํารวจ รวบรวม หาขอมูล เพื่อวิเคราะหและพัฒนา

หองสมุดและจัดเก็บใหเปนระบบ

30 มค. - เม.ย.61

(4) ซอมแซมหนังสือที่มีเนื้อหาสาระใหอยูในสภาพดี 10 ต.ค.60-กย.61

(5) ดําเนินการสแกนหนังสือ เพื่อนําเขาระบบ e-books 10 ต.ค.60-กย.61

30. โครงการจัดทําองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน

และตอบสนองตอความตองการของบุคลากรในองคกร

1. เพื่อกําหนดขอบเขตขององค

ความรูของ กยท. เพื่อใหสัมพันธ

กับวิสัยทัศน พันธกิจ และ

เปาหมายการดําเนินงาน

2. เพื่อจัดทําองคความรูที่ไดมา

จากผูเกษียณ ผูลาออก ผูบริหาร

และผูชํานาญการ

ความพึงพอใจตอ

องคความรู

ระดับ ปานกลาง 1.5520

30.1 กิจกรรม : จัดทําองคความรู (Knowledge) จากผูเกษียณ

 ผูลาออก ผูบริหาร และผูชํานาญการ

100 จํานวนองคความรูตาม

ขอบเขตที่องคกรกําหนด

องคความรู 4 ม.ค.-ก.ย.61 1.5520

จํานวนพนักงาน ราย 50

สวนงานที่

ดําเนินการ

จัดทําองค

ความรู และ 

กสค.



หมายเหตุ กรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กกจ.=กองการเจ้าหน้าที� กคต.=กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ กปร.=กองความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ          
แรงงานสัมพันธ์ กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู้ กฝอ.=กองฝึกอบรม หนา 26

น้ําหนัก วัตถุประสงค ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย
ระยะเวลา

ดําเนินการ
งบประมาณ

 (ลานบาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล

การยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕61 (ปรับปรุงใหม)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

    (1) กําหนดขอบเขตองคความรู เพื่อใหองคความรูที่เกี่ยวของ

กับการปฏิบัติงานขององคกรและตอบสนองความตองการ

 ของบุคลากรในองคกร

20 ม.ค.61

(2) จัดทํารายชื่อผูเกษียณ ผูลาออก ผูบริหาร และ



10 ม.ค.61

(3) จัดทําองคความรูจาก ผูเกษียณ ผูลาออก ผูบริหาร และ

ผูชํานาญการ โดยการถอดองคความรู ตามขั้นตอนและ

ระเบียบที่เกี่ยวของ พรอมวิเคราะห ออกแบบการจัดเก็บ

องคความรูใหเปนระบบ

40 ก.พ.-ก.ย.61

(4) เผยแพรองคความรูในรูปแบบและชองทางตางๆ 10 มิ.ย.-ก.ย.61

(5) จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจตอองคความรู ที่มีตอ

การปฏิบัติงานในองคกร

10 ก.ย.61

(6) ยกยองชมเชยองคความรูที่บุคลากรในองคกรใหความ

สนใจและสามารถนํามาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานไดเปน

อยางดี

10 ก.ย.61

30.2 กิจกรรม: Unit Scool 100 จํานวนหลักสูตรที่จัดทํา

และ ใชในการเรียนรู

หลักสูตร 13 ม.ค.-ส.ค.61
กสค.

(1) ประสานงาน หารือ รวมกับสํานักเกษตราธิการ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ

10 พ.ย.60

(2) จัดทําแผน  Unit Scoolของ กยท. สงสํานักเกษตราธิการ

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ

10 พ.ย.60

(3) เสนอ ผวก.กยท. อนุมัติใหสวนงาน ดําเนินการจัดทํา 

การพัฒนาบุคลากร แบบ Unit School

10 ก.พ.61

(4) นําเอกสารและขอสอบมาจัดทําหลักสูตร E - learning 50 ก.พ.-ก.ค.61

(5) แจงเวียนใหทุกสวนงานเขาเรียนตามหลักสูตร E - 

learning

10 ก.ค.61

(6) ประเมินผลการเขาเรียนตามหลักสูตร E - learning 10 ส.ค.61

31. โครงการจัดทําองคความรู ที่จําเปนในการบริหาร

ยางพาราทั้งระบบ

1. เพื่อใหมีองคความรู ที่จําเปนใน

การบริหารยางพาราทั้งระบบ

2. มีฐานขอมูลและการจัดเก็บองค

ความรูที่เปนมาตรฐาน               

3.ตามแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การลงทุน (1) 

มุงเนนการดําเนินงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดําเนินงานองคกร

 โดยเฉพาะการลงทุนดานบุคลากร

ใหมีความสามารถในการสรางองค

ความรูใหแกเกษตรกรของ สคร .    

4. เพื่อสนับสนุนนโนบายเศรษฐกิจ

ดิจิทัล (Digital Economy : DE) 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

0.9210 กสค.

31.1 กิจกรรม จัดทําองคความรู ที่จําเปนในการบริหาร

ยางพาราทั้งระบบ

100 จํานวนองคความรูตาม

ขอบเขตที่องคกรกําหนด

องคความรู 10 ม.ค.-ก.ย.61 0.4500 กสค.

(1) กําหนดขอบเขตองคความรู ที่จําเปนในการบริหาร

ยางพาราทั้งระบบ

10 ม.ค.61

(2) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ กําหนดองคความรู ที่

จําเปนในการบริหารยางพาราทั้งระบบพรอมจัดทํา

ทะเบียน กูรู

20 ก.พ.-พ.ค.61

(3) จัดทําองคความรู ที่จําเปนในการบริหารยางพาราทั้ง

ระบบ โดยการถอดองคความรู ตามขั้นตอนและระเบียบที่

เกี่ยวของ พรอมวิเคราะห ออกแบบการจัดเก็บองคความรู

ใหเปนระบบ  หรือรวบรวม เชื่อมโยง จัดทําและจัดเก็บ

ฐานขอมูลยางพาราที่จําเปนในการบริหารกิจการ

ยางพาราทั้งระบบ

50 พ.ค.-ก.ค.61

(4) เผยแพรองคความรูในรูปแบบและชองทางตางๆ 10 มิ.ย.-ก.ย.61

(5) จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจตอองคความรู 10 ก.ย.61



หมายเหตุ กรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กกจ.=กองการเจ้าหน้าที� กคต.=กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ กปร.=กองความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ          
แรงงานสัมพันธ์ กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู้ กฝอ.=กองฝึกอบรม หนา 27

น้ําหนัก วัตถุประสงค ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย
ระยะเวลา

ดําเนินการ
งบประมาณ

 (ลานบาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล

การยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕61 (ปรับปรุงใหม)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

    31.2 กิจกรรม : สงเสริมหรือพัฒนาองคความรู เกี่ยวกับระบบ

การบริหารจัดการเกษตรกรรมสมัยใหม

100 1.เพื่อสงเสริมหรือพัฒนาองค

ความรู เกี่ยวกับระบบการบริหาร

จัดการเกษตรกรรมสมัยใหม ใหแก

เกษตรกรใชเปนเครื่องมือทํา

การตลาด

2.ตามแผนยุทธศาตรรัฐวิสาหกิจ 

ยุทธศาตรที่ 1 แนวทางการดําเนิน

 งาน (2) ของสํานักงานคณะ 

กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

3. เพื่อสนับสนุนนโนบาย

เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 

Economy : DE) เพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

จํานวนองคความรูตาม

ขอบเขตที่องคกรกําหนด

องคความรู 1 ม.ค.-ก.ย.61 0.4710 กสค.

(1) สํารวจความตองการองคความรูที่เกี่ยวของกับเกี่ยวกับ

ระบบการบริหารจัดการเกษตรกรรมสมัยใหม

10 ม.ค.61

(2) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ กําหนดองคความรู ที่

เกี่ยวของกับเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเกษตรกรรม

สมัยใหม

20 ก.พ.-พ.ค.61

(3)  รวบรวม เชื่อมโยง จัดทําองคความรูและจัดเก็บองค

ความรู ที่เกี่ยวของกับเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ

เกษตรกรรมสมัยใหม

50 ก.พ.-ก.ค.61

(4) เผยแพรองคความรูในรูปแบบและชองทางตางๆ 10 มิ.ย.-ก.ย.61

(5) จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจตอองคความรู 10 ก.ย.61

32. โครงการนวัตกรรม 1.คิดคนนวัตกรรมและเทคโนโลยี

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน หรือ เนนการรักษา

สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีชีวภาพ

2.ตามแผนยุทธศาสตร

รัฐวิสาหกิจ ยุทธศาสตรที่ 4 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

จํานวนองคความรูตาม

ขอบเขตที่องคกรกําหนด

นวัตกรรม 1 0.2500

32.1 กิจกรรม : นวัตกรรม 100 ม.ค.-ก.ย.61

(1) สํารวจความตองการองคความรูที่เกี่ยวของกับเกี่ยวกับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน หรือ เนนการรักษาสิ่งแวดลอมและ

เทคโนโลยีชีวภาพ

10 ม.ค.61

(2) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ กําหนดรูปแบบการจัด

ประกวดการสรางนวัตกรรมในสภาพการทํางาน พรอม

ดําเนินการประกวด

50 ก.พ.-พ.ค.61

(3)  รวบรวม เชื่อมโยง และจัดเก็บนวัตกรรมใหเปนระบบ 20 พ.ค.-ก.ค.61

(4) เผยแพรองคนวัตกรรมในรูปแบบและชองทางตางๆ 10 มิ.ย.-ก.ย.61

(5) จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจตอนวัตกรรม 10 ก.ย.61

33. ความพึงพอใจในการใช

งานระบบสารสนเทศดาน

การจัดการความรู

ระดับ ปานกลาง ไมใช

งบประมาณ

จํานวนคลังความรู สวนงาน 4

33.1 กิจกรรม : พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน ( KMS : Knowledge Repository, 

E-learning, RAOT Learning Center, Intranet)

100 1.เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ

เรียนรูไดทุกที่ทุกเวลาผานสื่อ

ออนไลน                              

2.ลดระยะเวลาและคาใชจายใน

การเขาถึงและศึกษาหาความรู

รอยละความสําเร็จของ

กิจกรรมพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงาน

รอยละ 100 ต.ค.60-ก.ย.61

(1) สํารวจฐานขอมูลของการจัดการความรูของ กยท. และ

ความตองการใชงานผูรับบริการ

20 ตค. - ธค.60

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ

ฐานขอมูลในการสนับสนุนการจัดการความรู

เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและฐานขอมูลเพื่อให

สอดคลองกับการพัฒนางานดาน

การจัดการความรู

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ กอง

พัฒนา

ระบบสื่อสารขอมูล

 (ฝทส.-กพส)และ

 กสค.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

    (2) วิเคราะห ออกแบบระบบงานและติดตามการพัฒนา

ระบบฐานขอมูล (RAOT Learning Center,  Intranet, 

 E-Learning ) ใชตรงตามความตองการใชงาน

40 พ.ย.60-มิ.ย.61

(3) รวบรวม ประสาน เชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ ที่สนับสนุน

การปฏิบัติงานภายในองคกร (RAOT Learning Center, 

 Intranet,  E-Learning ) พรอมวิเคราะห ออกแบบ

วิธีการจัดเก็บใหเปนระบบ

20 พ.ย.60-ก.ย.61

(4) ดําเนินการการบูรณาการองคความรูของ กยท. และ

ประสาน ติดตาม เพื่อใหฐานขอมูลของ กยท. ใชงานได

อยางมีบูรณาการ

20 ก.ค.-ก.ย.61

33.2 กิจกรรม : พัฒนาเว็บไซตการจัดการความรูและพื้นที่

เสมือนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของ กยท.

100 รอยละความสําเร็จของ

กิจกรรมพัฒนาเว็บไซตการ

จัดการความรูและพื้นที่

เสมือนในการแลกเปลี่ยน

เรียนรูของ กยท.

รอยละ 100 ต.ค.60-ก.ย.61

(1) ศึกษา คนควา วิเคราะหและออกแบบเว็บไซตการจัดการ

ความรูและพื้นที่เสมือนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู

40 ต.ค.60-ก.พ.61

(2) ทําหนังสือประสาน ฝทส.เพื่อปรับปรุง และพัฒนา

เว็บไซตการจัดการความรูฯ

30 มี.ค. - ก.ค.61

(3) ควบคุม ประเมินและติดตามพื้นที่เสมือนในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร

30 ส.ค. - ก.ย.61

34. 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี

ทักษะการเรียนรูตลอดเวลา และ

ี ี่ ี  ึ่

การเพิ่มขึ้นของทักษะ

ดานการจัดการความรู

ระดับ

นัยสําคัญ
0.05

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่

ดําเนินงานดานการจัดการความรู

บุคลากรเขาไปใชคลัง

ความรูมากกวาปละ 2 

ครั้ง

รอยละ 50

34.1 กิจกรรม : สงเสริมการรักการอาน (Activity for Reading

 Skill)

100 จํานวนกิจกรรม กิจกรรม 1 ม.ค.-ก.ย.61 0.0600

(1) สํารวจความตองการในการพัฒนาและเสริมสรางความรู

ความเขาใจของบุคลากร

10 ม.ค.61

(2)  จัดเตรียมสถานที่และชองทางการจัดกิจกรรมรักการอาน 

เชน จัดเตรียมหองสมุด หองสมุดเสมือน Intranet Km 

e-Learning เปนตน

10 ก.พ.61

(3) ดําเนินการประชาสัมพันธ แจงเวียนองคความรูเพื่อ

สงเสริมใหบุคลากรรักการอาน

20 ก.พ.-พ.ค.61

(4) จัดกิจกรรม วันแหงความรักการอาน 40 ก.ค.61
(5) ประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงาน 20 ก.ย.61

34.2 กิจกรรม : เสริมสรางความรูความเขาใจ และ

ประสบการณดานการจัดการความรูใหแกทีมงาน

100 จํานวนหลักสูตรที่เขารับ

การอบรม

หลักสูตร 2 ม.ค. - ก.ค.61 0.2000

(1) สํารวจความตองการในการพัฒนาและเสริมสรางความรู

ความเขาใจและประสบการณดานการจัดการความรู

ใหแกทีมงาน

20 ม.ค.61

(2)  ขออนุมัติดําเนินการตามผลที่ไดจากแบบสํารวจฯ เชน

ศึกษาดูงาน ฝกอบรม เสนอ ผวก.กยท. อนุมัติหลักสูตร

20 ก.พ.61

(3) ดําเนินการตามกิจกรรมที่ไดรับอนุมัติ 40 ก.พ.-พ.ค.61
(4) ประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงาน 20 ก.ค.61

34.3 กิจกรรม : พัฒนาระบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

(e-learning)

100 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี

สมรรถนะตรงตามที่องคกรคาดหวัง

2. เพื่อสนับสนุนนโยบายการ

พัฒนาบุคลากรโดยไมมีคาใชจาย 

(Unit School) ของ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ

3. เพื่อสนับสนุนนโนบาย

เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 

Economy : DE) เพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

จํานวนหลักสูตรที่จัดทํา

และใชในการเรียนรู

หลักสูตร 3 ม.ค.-ก.ค.61 0.1870

โครงการพัฒนาระบบการเรียนรูของบุคลากร 0.4470 กสค. และสวน

งานที่รวม

ดําเนินการ
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น้ําหนัก วัตถุประสงค ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย
ระยะเวลา

ดําเนินการ
งบประมาณ

 (ลานบาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล

การยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕61 (ปรับปรุงใหม)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

    (1) สํารวจหัวขอเรื่องที่ตองการจะพัฒนาฯ หรือใหจัดทํา 

 E - learning

20 ม.ค.61

(2) เสนอ ผวก.กยท. อนุมัติหลักสูตร 20 ก.พ.61

(3) จัดทําหลักสูตร E - learning 40 ก.พ.-พ.ค.61

(4) แจงเวียนใหทุกสวนงานเขาเรียนตามหลักสูตร E - 

learning

10 ก.ค.61

(5) ประเมินผลการเขาเรียนตามหลักสูตร E - learning 10 ก.ค.61

35. โครงการจัดทําแผนแมบทการจัดการความรู และ

แผนปฏิบัติการประจําป ตัวชี้วัด และการประเมินผล

ดานการจัดการความรู

-เพื่อใหมีแนวทางในการ

ดําเนินงานดานการจัดการความรู

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ไมใช

งบประมาณ

กสค.

35.1 กิจกรรม : ทบทวนแผนกลยุทธการจัดการความรู

ของ กยท.

100 จํานวนครั้งในการทบทวน

แผนฯ

จํานวนครั้ง 1 เม.ย.-ก.ค.61 กสค.

(1) รวบรวมขอมูลจากการศึกษาเอกสาร และการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ จากนั้นวิเคราะหขอมูลเพื่อทบทวนและจัดทํา

รางแผนแมบทการจัดการความรู ป 2560-2564 ฉบับ

ปรับปรุง

40 เม.ย.-พ.ค.61

(2) นํารางแผนแมบทการจัดการความรู  ป 2560-2564 ที่

ทบทวนแลวในเบื้องตน นําเขาคณะอนุกรรมการดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. พิจารณาใหความ

เห็นชอบ

20 มิ.ย.61

(3) นําขอคิดเห็นและมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. มาปรับปรุงแผน

แมบทการจัดการความรู  ป 2560-2564 แลวนําเขา

คณะกรรมการ กยท. พิจารณาใหความเห็นชอบ

20 ก.ค.61

(4) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบแผนแมบท

การจัดการความรู  ป 2560-2564 ฉบับปรับปรุงแลว 

จากนั้นก็เวียนแผนแมบทฯฉบับปรับปรุงดังกลาวใหทุก

สวนงานเพื่อทราบ

20 ก.ค.61

35.2 กิจกรรม : จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู

ประจําปงบประมาณ 2562

100 จํานวนแผนปฏิบัติการฯ ฉบับ 1 ก.ค.-ส.ค.61 กสค.

(1) รวบรวมขอมูลจากผลการสํารวจความพึงพอใจ การศึกษา

เอกสาร และการประชุมเชิงปฏิบัติการ จากนั้นวิเคราะห

ขอมูลเพื่อทบทวนและจัดทํารางแผนปฏิบัติการการ

จัดการความรูประจําปงบประมาณ 2562 ฉบับปรับปรุง

30 ก.ค.61

(2) นํารางแผนปฏิบัติการการจัดการความรู ปงบประมาณ 

2562 ที่ทบทวนแลวในเบื้องตน นําเขา

คณะอนุกรรมการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

กยท. พิจารณาใหความเห็นชอบ

20 ก.ค.61

(3) นําขอคิดเห็นและมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. มาปรับปรุง

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู ปงบประมาณ 2562  

แลวนําเขาคณะกรรมการ กยท. พิจารณาใหความเห็นชอบ

30 ส.ค.61

(4) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติ

การการจัดการความรู ปงบประมาณ 2562 ฉบับ

ปรับปรุงแลว จากนั้นก็เวียนแผนแมบทฯฉบับปรับปรุง

ดังกลาวใหทุกสวนงานเพื่อทราบ

20 ส.ค.61

35.3 กิจกรรม : จัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูของ

 กยท. ประจําปงบประมาณ 2562

100 รายงานผลสัมฤทธิ์การจัด 

การความรูประจําป 2560

ฉบับ 1 ก.ค.-ก.ย.61 กสค.

(1) รวบรวมผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 1 - 4 และผล

สํารวจความพึงพอใจการจัดการความรูของ กยท. เพื่อ

จัดทํารางรายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรูของ กยท. 

ประจําปงบประมาณ 2562

30 ก.ค.61

(2) นํารางรายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู ปงบประมาณ

 2562 เขาคณะอนุกรรมการดานการบริหารทรัพยากร

บุคคลของ กยท. พิจารณาใหความเห็นชอบ

20 ส.ค.61
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แรงงานสัมพันธ์ กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู้ กฝอ.=กองฝึกอบรม หนา 30

น้ําหนัก วัตถุประสงค ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย
ระยะเวลา

ดําเนินการ
งบประมาณ

 (ลานบาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล

การยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕61 (ปรับปรุงใหม)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

    (3) นําขอคิดเห็นและมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. มาปรับปรุงราง

รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู ปงบประมาณ 

2561 แลวนําเขาคณะกรรมการ กยท. พิจารณาใหความ

30 ก.ย.61

(4) นํารายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู ปงบประมาณ 

2562 เสนอตอผูวาการการยางแหงประเทศไทยลงนาม 

แลวนําเสนอผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัดขององครตอไป

20 ก.ย.61

36. โครงการเสริมสรางแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ของบุคลากร

เพื่อสรางแรงจูงใจในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร

0.0800

36.1 กิจกรรม : ยกยองชมเชยผลงานดานการจัดการความรูใน

องคกร

100 จํานวนครั้งที่จัด ครั้ง 1 มี.ค.-ส.ค.61

(1) แตงตั้งคณะกรรมการฯ และดําเนินการประชุมเพื่อ

กําหนดรูปแบบ

20 มี.ค.61

(2) เสนอ ผวก.กยท. อนุมัติกิจกรรม 20 มี.ค.61

(3) ดําเนินการกิจกรรมการยกยองชมเชยผลงานและประกาศ

ผล

40 พ.ค.-ส.ค.61

(4) ประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรมฯ 20 ส.ค.61

กสค.

และสวนงานที่

รวมดําเนินการ



แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล การยางแห่งประเทศไทย ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖1 (ฉบับปรับปรุง) 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ตัวชี้วัด เปาหมาย หนวย ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ตัวชี้วัด เปาหมาย หนวย เหตุผลที่ปรับปรุง

1 3. โครงการปรับปรุงโครงสรางองคกร กรอบอัตรากําลัง และหนาที่

ความรับผิดชอบ

ระดับความพึงพอใจของ

พนักงานดานการใชโครงสราง

องคกรและกรอบอัตรากําลัง

๖๐ รอยละ 3. โครงการปรับปรุงโครงสรางองคกร กรอบอัตรากําลัง และหนาที่

ความรับผิดชอบ

ระดับความพึงพอใจของ

พนักงานดานการใช

โครงสรางองคกรและกรอบ

อัตรากําลัง

๖๐ รอยละ ปรับปรุงระยะเวลาจํานวน 1 กิจกรรม

3.3 กิจกรรม: จัดทําคูมือการปฏิบัติงานประจําสวนงาน (ฝทม.) ต.ค.60-เม.ย.61 ก.ค.60-ก.ย.61

2 โครงการพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก และแตงตั้งบุคลากร

ตามหลักธรรมาภิบาล

ระดับความพึงพอใจของ

พนักงานดานการสรรหา 

คัดเลือกและแตงตั้งพนักงาน

60 รอยละ 4. โครงการพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก และแตงตั้งบุคลากร

ตามหลักธรรมาภิบาล

ระดับความพึงพอใจของ

พนักงานดานการสรรหา 

คัดเลือกและแตงตั้งพนักงาน

60 รอยละ เพิ่มกิจกรรม จํานวน 1 กิจกรรม

4.1 กิจกรรม : ปรับปรุงหลักเกณฑการเขาสูตําแหนง เม.ย.-ก.ค.๖๐ มาตรฐานกําหนดตําแหนง 1 ฉบับ

3 8 โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core 

Competency)

8 โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core 

Competency)

ปรับปรุงระยะเวลาจํานวน 1 กิจกรรม

8.1 กิจกรรม: พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) ก.พ. - เม.ย. 61 ก.พ.-ส.ค. 61

4 10. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะตามตําแหนง(Functional

 Competency)

10. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะตามตําแหนง

(Functional Competency)

ปรับปรุงระยะเวลาจํานวน 5 กิจกรรม

10.1  กิจกรรม: พัฒนาบุคลากรสายงานดานการเกษตร ธ.ค.60-เม.ย.61 ธ.ค.60-ก.ย.61

10.2  กิจกรรม: พัฒนาบุคลากรสายงานดานนการคลัง ธ.ค.60-เม.ย.61 ธ.ค.60-ก.ย.61

10.3  กิจกรรม: พัฒนาบุคลากรสายงานดานแผนงานและกลยุทธ ม.ค. - มี.ค. 61 ม.ค.-มิ.ย.61

10.4 กิจกรรม: พัฒนาบุคลากรสายงานดานบริหารงานทั่วไป/ธุรการ พ.ย.60-ก.พ.61 พ.ย.60-เม.ย.61

10.5  กิจกรรม: พัฒนาบุคลากรสายงานดานอื่น ๆ ม.ค. - ส.ค. 61 ม.ค.-ก.ย.61

5 11. โครงการพัฒนาบุคลากรสู Smart Officer 11. โครงการพัฒนาบุคลากรสู Smart Officer ปรับปรุงระยะเวลาจํานวน 3 กิจกรรม

11.1 กิจกรรม: พัฒนาบุคลากรสู SMART RAOT OFFICER เม.ย. - มิ.ย. 61 เม.ย.-ก.ย.61

11.2 กิจกรรม: พัฒนาบุคลากรเพื่อการสงเสริมการแปรรูปยางมาตรฐาน 

GMP/GAP

เม.ย. - ส.ค. 61 เม.ย.-ก.ย.61

11.3 กิจกรรม: พัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมเกษตรกรใหกรีดยางอยางถูกวิธี ต.ค.60-มี.ค.61 ต.ค.60-ก.ย.61

6 12. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม 12. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม ปรับปรุงระยะเวลาจํานวน 2 กิจกรรม

12.1 กิจกรรม: ปฐมนิเทศพนักงานใหม เม.ย. - มิ.ย. 61 ก.ค.-ก.ย.61

12.2 กิจกรรม: ปฐมนิเทศพนักงานใหมสายงานดานการเกษตร พ.ค. - ก.ค. 61 ก.ค.-ก.ย.61

7 13. โครงการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และองคกร 13. โครงการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และ

องคกร

ปรับปรุงจากจํานวนรายมาเปนสวนงาน

13.2 กิจกรรม : พัฒนาพนักงานตามความจําเปนเฉพาะสวนงาน ม.ค.-ก.ย.61 จํานวนบุคลากรที่ผานการพัฒนา 2,000 ราย 13.2 กิจกรรม : พัฒนาพนักงานตามความจําเปนเฉพาะสวนงาน ม.ค.-ก.ย.61 จํานวนบุคลากรที่ผานการ

พัฒนา

20 สวนงาน

รายละเอียดการปรับปรุงแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล

การยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ 2561

ลําดับที่

แผนเดิม แผนใหม

4.
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ตัวชี้วัด เปาหมาย หนวย ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ตัวชี้วัด เปาหมาย หนวย เหตุผลที่ปรับปรุง

รายละเอียดการปรับปรุงแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล

การยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ 2561

ลําดับที่

แผนเดิม แผนใหม

8 14. โครงการพัฒนาองคกรดานการบริหารจัดการเชิงรุก 14. โครงการพัฒนาองคกรดานการบริหารจัดการเชิงรุก ปรับปรุงระยะเวลาจํานวน 1 กิจกรรม และ

ยายไปอยูโครงการที่ 27 จํานวน 1 กิจกรรม

14.2 กิจกรรม: เพิ่มพูนความรูดานบริหารความเสี่ยงผูบริหารและ

บุคลากร กยท.

มี.ค.-พ.ค.61 มี.ค.-มิ.ย.61

14.3 กิจกรรม: เพิ่มพูนความรูดานเทคโนโลยีแกผูบริหารและบุคลากร 

กยท.

เม.ย.-มิ.ย.61 ยายไปอยูโครงการที่ 27

9 15. โครงการพัฒนาคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยและ

ผูบริหารระดับสูง

15. โครงการพัฒนาคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยและ

ผูบริหารระดับสูง

ปรับปรุงระยะเวลาจํานวน 2 กิจกรรม

กิจกรรม: พัฒนาคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย พ.ค.-ก.ค.61 พ.ค.-ส.ค.61

กิจกรรม: สัมมนาและศึกษาดูงานในและตางประเทศของ

คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยและผูบริหารระดับสูง

ก.พ.-เม.ย.61 ก.พ.-ส.ค.61

10 16. โครงการจัดทําแผนและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 16. โครงการจัดทําแผนและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงระยะเวลาจํานวน 1 กิจกรรม

16.1 กิจกรรม: จัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual

 Development Plan : IDP)

มิ.ย. - ส.ค. 61 16.1 กิจกรรม: จัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

(Individual Development Plan : IDP)

มิ.ย.-ก.ย.61

11 18. โครงการวิเคราะหสมรรถนะประจําตําแหนงงาน (Functional 

Competency) ของทุกตําแหนงในหนวยธุรกิจ และ ฝวศ.

เพิ่มโครงการ 1 โครงการ และกิจกรรม จํานวน

 2 กิจกรรม

18.1 กิจกรรม : วิเคราะหสมรรถนะประจําตําแหนงงาน (Functional 

Competency) ของทุกตําแหนงในหนวยธุรกิจ และ ฝวศ.

พ.ย.60-มี.ค.61 จํานวนสมรรถนะ 6 สมรรถนะ

18.2 กิจกรรม : ดําเนินการประเมินชองวางสมรรถนะ (Competency 

Gap) ของบุคลากรทุกคนในหนวยธุรกิจ และฝายวิจัยและพัฒนา

เศรษฐกิจยาง

มี.ค.-61 จํานวนพนักงานที่ไดรับการ 

ประเมินสมรรถนะ

100 รอยละ

12 22 โครงการจัดทําแผนและพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent

 Management)

ระดับความสําเร็จในการ

พัฒนาระบบบุคลากรที่มี

ศักยภาพสูง (Talent 

Management)

70 รอยละ 22 โครงการจัดทําแผนและพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent

 Management)

ระดับความสําเร็จในการ

พัฒนาระบบบุคลากรที่มี

ศักยภาพสูง (Talent 

Management)

70 รอยละ ปรับปรุงระยะเวลาจํานวน 1 กิจกรรม

22.1 กิจกรรม: จัดทําแผนการคัดเลือกผูมีศักยภาพสูง ต.ค.60-มี.ค.61 เม.ย.61-ส.ค.61

13 25. โครงการเสริมสรางความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองคกร 

และความสุขในที่ทํางาน

ระดับความพึงพอใจในการ

สรางความสัมพันธอันดี

ระหวางพนักงานทุกระดับ

70 รอยละ 25. โครงการเสริมสรางความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองคกร 

และความสุขในที่ทํางาน

ระดับความพึงพอใจในการ

สรางความสัมพันธอันดี

ระหวางพนักงานทุกระดับ

70 รอยละ ปรับคาเปาหมาย จํานวน 3 กิจกรรม เปลี่ยน

ชื่อกิจกรรม จํานวน 1 กิจกรรม

25.1  กิจกรรม: ดานแรงงานสัมพันธ 12 ครั้ง 24 ครั้ง

25.2 กิจกรรม: การสงเสริมรักษาสุขภาพ 4 ครั้ง 52 ครั้ง

25.3 กิจกรรม: สงเสริมวัฒนธรรม และประเพณีไทย 4 ครั้ง 5 ครั้ง

25.6  กิจกรรม: สํารวจความสุขในที่ทํางาน (Happy Workplace) 25.6 กิจกรรม: แผนสรางความสุขในที่ทํางาน
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ตัวชี้วัด เปาหมาย หนวย ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ตัวชี้วัด เปาหมาย หนวย เหตุผลที่ปรับปรุง

รายละเอียดการปรับปรุงแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล

การยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ 2561

ลําดับที่

แผนเดิม แผนใหม

14 26. โครงการสงเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม

ในการทํางาน

ระดับความพึงพอใจของ

พนักงานดานความปลอดภัย

สุขอนามัยและสภาพแวดลอม

ในการทํางาน

75 รอยละ 26. โครงการสงเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม

ในการทํางาน

ระดับความพึงพอใจของ

พนักงานดานความ

ปลอดภัยสุขอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน

75 รอยละ ปรับปรุงระยะเวลาจํานวน 1 กิจกรรม

26.2  กิจกรรม : ศึกษาดูงานของคณะกรรมการความปลอดภัย ม.ค.- ก.พ. 61 มี.ค.- เม.ย. 61

15 27. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล (Human 

Resource Information System)

27. โครงการพัฒนาระบบงานบุคคลดวยระบบสารสนเทศและ

เทคโนโลยีดิจิทัล

*เปลี่ยนชื่อโครงการใหสอดรับกับแผน DE

*ยายกิจกรรมจากโครงการที่ 14 จํานวน 1 

กิจกรรม

*ปรับชื่อกิจกรรมใหสอดรับกับแผน DE จํานวน

 2 กิจกรรม

*เพิ่มกิจกรรมใหสอดรับกับแผน DE จํานวน 3

 กิจกรรม

27.1 กิจกรรม: ปรับปรุงคูมือการใชระบบสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล 27.1 กิจกรรม : ระบบบริการงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส (E – Service) 

(ทดลองใชใน ฝทม.กับ ฝทส.)

ก.พ.-ก.ย.61 6 ระบบ ปรับชื่อกิจกรรมใหสอดรับกับแผน DE

27.2 กิจกรรม : ระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส (ขั้นเตรียมขอมูล) ม.ค.-ก.ย.61 100 รอยละ เพิ่มกิจกรรมใหสอดรับกับแผน DE

27.3 กิจกรรม : หนวยงานไรกระดาษ (Paperless Office) ม.ค.-ก.ย.61 10 รีม เพิ่มกิจกรรมใหสอดรับกับแผน DE

14.3 กิจกรรม: เพิ่มพูนความรูดานเทคโนโลยีแกผูบริหารและบุคลากร 

กยท.

เม.ย.-มิ.ย.61 27.6 กิจกรรม: พัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ

ตอบสนอง Thailand 4.0

เม.ย.-มิ.ย.61 50 ราย ยายมาจากโครงการที่ 14 และเปลี่ยนชื่อให

สอดรับกับแผน DE

27.7 กิจกรรม: เพิ่มพูนความรูเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลแกผูบริหาร กยท. 

โดยสื่อการเรียนรูรูปแบบตางๆ

เม.ย.-มิ.ย.61 1 ครั้ง เพิ่มกิจกรรมใหสอดรับกับแผน DE

โครงการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู การรับรูถึงโอกาสใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

ในองคกรของพนักงาน

50 รอยละ โครงการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู การรับรูถึงโอกาสใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันในองคกรของ

พนักงาน

50 รอยละ เปลี่ยนชื่อกิจกรรม จํานวน 1 กิจกรรม

ความพึงพอใจในการ

ดําเนินงานดานการจัดการ

ความรู

60 รอยละ ความพึงพอใจในการ

ดําเนินงานดานการจัดการ

ความรู

60 รอยละ

29.6  กิจกรรม : จัดตั้งศูนยการเรียนรู กยท. (RAOT Learning Center) ต.ค.60-ก.ย.61 30 รอยละ 29.6 กิจกรรม : ปรับปรุงศูนยการเรียนรู กยท. (RAOT Learning 

Center)

ต.ค.60-ก.ย.61 30 รอยละ

17 30. โครงการจัดทําองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานและ

ตอบสนองตอความตองการของบุคลากรในองคกร

ความพึงพอใจตอ

องคความรู

ปานกลาง ระดับ 30. โครงการจัดทําองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานและ

ตอบสนองตอความตองการของบุคลากรในองคกร

ความพึงพอใจตอ

องคความรู

ปานกลาง ระดับ เพิ่มกิจกรรม จํานวน 1 กิจกรรม ตามนโยบาย

รัฐบาล

30.2 กิจกรรม: Unit Scool ม.ค.-ส.ค.61 จํานวนหลักสูตรที่จัดทําและ 

ใชในการเรียนรู

13 หลักสูตร

18 32. โครงการการสรางนวัตกรรมในสภาพการทํางาน จํานวนองคความรูตาม

ขอบเขตที่องคกรกําหนด

1 นวัตกรรม 32. โครงการนวัตกรรม จํานวนองคความรูตาม

ขอบเขตที่องคกรกําหนด

1 นวัตกรรม เปลี่ยนชื่อโครงการ และเปลี่ยนชื่อกิจกรรม 

จํานวน 1 กิจกรรม

32.1
กิจกรรม : การสรางนวัตกรรมในสภาพการทํางาน

ม.ค.-ก.ย.61 1 นวัตกรรม 32.1
กิจกรรม : นวัตกรรม

ม.ค.-ก.ย.61

16 29.29.
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ความเห็นและขอเสนอแนะการประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลป 2560 
ความเห็นและขอเสนอแนะของบริษัท ทริส คอรปอเรช่ัน จํากัด 

การประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปบัญชี ๒๕60 
 ผลการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลของการยางแหงประเทศไทย (กยท.) 

ประจาํป 2560 มีระดับคะแนน 2.5660 โดยมีผลการประเมินในหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 
1.1 นโยบายและกลยุทธดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คะแนน 2.7785)  

         กยท. มีการจัดทําแผนแมบทดานทรัพยากรบุคคลซ่ึงแสดงถึงความเชื่อมโยงกลยุทธ เปาหมาย 
ทิศทางองคกร นอกจากนี้ มีการพิจารณาปจจัยภายใน/ภายนอกท่ีมีผลกระทบตอดานทรัพยากรบุคคล รวมถึงมี
การจัดทําแผนท่ีกลยุทธดาน HR อยางไรก็ตาม แผนท่ีกลยุทธดาน HR ยังไมสามารถแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
กับวิสัยทัศนและเปาหมายขององคกร และความเชื่อมโยงกับ BSC ขององคกร สําหรับการกําหนดกลยุทธดาน HR 
มีความครบถวน รวมท้ังมีการจัดทําแผนปฏิบัติการดาน HR ประจําป 2560 อยางไรก็ตาม การดําเนินงานตาม
แผนยังแลวเสร็จไมครบถวน ท้ังนี้ ควรเพ่ิมเติมการเปรียบเทียบการดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคล (HR 
Benchmarking) และการนํามาวิเคราะหเพ่ือใชประโยชนในการกําหนดกลยุทธดาน HR  

2.1.1 การสรรหาและการจัดการอัตรากําลัง (คะแนน 2.6125)  
กยท. ไดจัดทําคําบรรยายลักษณะงานแลวเสร็จทุกสวนงาน ซ่ึงคําบรรยายลักษณะงานมี

องคประกอบครบถวน รวมถึงมีการพัฒนาหรือทบทวนระบบตางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับ    กลยุทธในการรักษา
บุคลากรใหคงอยูกับองคกร รวมถึงมีแนวทางในการสรรหาอัตรากําลังเพ่ิมเติมในสวนท่ีตองการท้ังจากภายในและ
ภายนอกองคกร สําหรับดานการบริหารอัตรากําลัง มีการวิเคราะหกรอบอัตราโดยวิเคราะหผลิตภาพในสวน
ภูมิภาค สําหรับสํานักงานกลางใชวิธีการศึกษาเวลาทํางาน ท้ังนี้ ควรมีการกําหนดหลักเกณฑท่ีชัดเจนในการ
หมุนเวียนงาน และการจางงานภายนอกเพ่ือเตรียมความพรอมในการตอบสนองตออัตรากําลังสวนขาด (Supply 
side) ภายในองคกร รวมถึงในการวิเคราะหอัตรากําลังระยะยาวควรคํานึงถึงปจจัยภายใน เชนผลผลิต
ประสิทธิภาพของพนักงาน ตนทุนดานบุคลากร และปจจัยภายนอก เชนความตองการของลูกคา แนวนโยบายของ
รัฐบาลเปนตน 

2.1.2 การบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน (คะแนน 3.3000)  
กยท. ไมมีการประเมินคางาน เนื่องจากอยูระหวางปรับโครงสรางองคกร นอกจากนี้ มีการ

เปรียบเทียบโครงสรางอัตราเงินเดือนระหวาง กยท. และรัฐวิสาหกิจอ่ืน ดานโครงสรางผลตอบแทนสิทธิประโยชน 
กยท. มีหลักเกณฑในการปรับเพ่ิมอัตราเงินเดือนในภาพรวมท่ีสอดคลองกับผลการดําเนินงานขององคกรและมีการ
ปฏบิัติตามกฎหมาย และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับแรงงานการบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และการประกอบวิชาชีพ
ตามกฎหมายแรงงาน 

 

2.1.3 การวัดและประเมินผลการดําเนินงาน (คะแนน 1.3094)  
                         กยท. มีการกําหนด KPI ในระดับหัวหนาสวนงาน และมีการกําหนด KPI ในระดับบุคคล ของ
พนักงานทุกคน อยางไรก็ตามการถายทอดตัวชี้วัดท่ีสําคัญขององคกรสูระดับสายงานและระดับบุคคลนั้น ควรมี
การทบทวนใหสอดคลองกับกลยุทธ และแผนการดําเนินงานขององคกร รวมถึงมาตรฐานงานและภาระงานในแต
ละตําแหนง นอกจากนี้ ควรมีระบบท่ีชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังองคกรในการกําหนด KPI และ
เปาหมายรวมกันระหวางพนักงานและผูบังคับบัญชา และติดตามผลการดําเนินงานระหวางปท้ังในระดับสายงาน
และระดับบุคคลเพ่ือนํามาตรวจสอบ ปรับปรุงกระบวนการทํางาน รวมถึงควรมีการนําผลการประเมินรายบุคคลมา
ใชในการวิเคราะห เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการพัฒนาหนวยงาน เชน การนําผลการดําเนินงานมาเปรียบเทียบกัน
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และกัน เพ่ือหาแนวปฏิบัติท่ีดีในแตละหนวยงาน เปนตน อีกท้ังควรมีการเชื่อมโยงระหวางผลการประเมินของ
พนักงานและการปรับเพ่ิมผลตอบแทนจูงใจทีเปนตัวเงินเพ่ือสรางแรงจูงใจในการทํางานแกพนักงาน 

 

2.2.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คะแนน 2.1188)  
    กยท. มีการวิ เคราะหและจัดทําพจนานุกรรมสมรรถนะท้ัง Core, Managerial และ 

Functional Competency รวมถึงมีการประเมินชองวางสมรรถนะของพนักงานทุกคนแลวเสร็จอยางไรก็ตาม 
ควรมีการทบทวนรูปแบบและวิธีการประเมินชองวางสมรรถนะเพ่ือใหไดผลประเมินท่ีถูกตองตามความเปนจริงมาก
ท่ีสุด นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาระบบการสอนงานใหเปนมาตรฐานท้ังองคกร ท้ังนี้ สําหรับแผนการอบรมระยะ
ยาว กยท. ควรจัดทําแผนการฝกอบรมรายตําแหนง (Training Roadmap) ใหครบถวนทุกตําแหนง และควร
เพ่ิมเติมการระบุถึงรูปแบบในการพัฒนาแตละหลักสูตร สําหรับแผนบริหารคนเกง แผนการสืบทอดตําแหนง และ
แผนบริหารจัดการความกาวหนาในสายอาชีพ ยังเปนการดําเนินงานในระยะเริ่มตนจึงควรมีการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องเพ่ือใหเกิดประสิทธิผล 

 

3.1 ชองทางการส่ือสารและแรงงานสัมพันธ (คะแนน 3.4525)  
                กยท. มีชองทางการสื่อสารท่ีเพียงพอและเหมาะสมท้ังการแจงใหทราบและใหพนักงานมีสวน

รวมแสดงความคิดเห็น อีกท้ังมีการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานในดานตางๆ และมีการกําหนดแนวทาง
พัฒนาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน โดยกําหนดโครงการและกิจกรรมตางๆ ไวในแผนปฏิบัติการดาน
ทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 2560 รวมท้ังมีการศึกษาและกําหนดปจจัยท่ีสรางความผูกพันของ
พนักงาน และมีการสํารวจความผูกพันของพนักงาน 

 

3.2 หลักปฏิบัติและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ (คะแนน 3.2500)  
กยท. มีการจัดทําระเบียบวาดวยจรรยาบรรณของผูบริหารและพนักงาน นอกจากนี้ ยังมี

ระเบียบเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีชัดเจน รวมถึงมีการใหพนักงานและผูบริหารไดเปดเผยขอมูลความ
ขัดแยงทางผลประโยชนและไดสรุปเปนรายงานนําเสนอผูวาการฯ ท้ังในกรณีมีความขัดแยงและไมมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน นอกจากนี้ มีการสื่อสารใหความรูกับบุคลากรในเรื่องมาตรฐานจรรยาบรรณ และความขัดแยง
ทางผลประโยชน อยางไรก็ตาม ควรเพ่ิมเติมการสื่อสารใหความรูโดยใหบุคลากรมีสวนรวมใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือสราง
ความเขาใจท่ีถูกตองและกอใหเกิดการมีสวนรวมของบุคลากรในทุกระดับอยางเปนรูปธรรม 

 

3.3 ระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (คะแนน 2.5250)  
    ฐานขอมูลของบุคลากร กยท. มีความครบถวนและเปนปจจุบัน อยางไรก็ตาม ควรมีการนํา

ฐานขอมูลดังกลาวมาใชในการจัดทํารายงานสารสนเทศและใชประโยชนเพ่ือประกอบการตัดสินใจในงานในการ
ปฏิบัติการทางดานบุคคล การวางแผนจัดการภายในองคกรและการกําหนดกลยุทธดาน HR ใหมากยิ่งข้ึน อีกท้ัง 
การจัดทํารายงานดังกลาวนั้นควรพิจารณาใหมีความสอดคลองกับความตองการของผูใชในกลุมตางๆ อยาง
เหมาะสม 

 

3.4 ความปลอดภัยสุขอนามัย และสภาพแวดลอม (คะแนน 2.7375)  
      กยท. มีการกําหนดผูรับผิดชอบในดานนโยบายความปลอดภัยฯ และผูรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติการท้ังในกรณีท่ัวไป/กรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังมีการจัดทําแผนงานดานความปลอดภัยฯระยะสั้น และแผน
ระยะยาวเปนสวนหนึ่งในแผนแมบทดาน HR อยางไรก็ตาม ควรจัดทําแผนงานดานความปลอดภัยฯ ระยะยาวใหมี
ความชัดเจนและสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง อีกท้ัง ควรมีการสื่อสารและกิจกรรมรณรงคเพ่ือสงเสริมความ
ปลอดภัยฯ และใหพนักงานมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือใหการบริหารจัดการ
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ดานความปลอดภัยฯ ขององคกรท้ังสวนท่ีเปนสํานักงานและสวนภูมิภาคมีความเปนระบบและมีความเปน
มาตรฐานเทาเทียมกันมากยิ่งข้ึน 

 

3.5 การเพ่ิมศักยภาพดานการบริหารทรัพยากร บุคคล (คะแนน 1.7375)  
   ฝายทรัพยากรบุคคลของ กยท. ควรมีการวิเคราะหปจจัยภายใน/ภายนอก ปญหา อุปสรรคเชิง

ลึกดาน HR ของแตละสวนงาน และนํามาจัดทําแผนงานหรือแนวทางในการแกไขปญหาของแตละสวนงาน 
นอกจากนี้ ควรมีการติดตามถึงความเขาใจตอเครื่องมือดาน HR ท่ีไดถายทอดสูการปฏิบัติยังบุคลากรภายใน
องคกร เพ่ือใหฝายทรัพยากรบุคคลไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการใชเครื่องมือและสามารถนํามา
ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป และควรจัดใหมีการพัฒนาทักษะทางดาน HR ใหแกผูบริหารสายงาน
หรือ Line Manager อยางตอเนื่อง (HR for Non-HR) เพ่ือใหการผลักดันนโยบายและกลยุทธทางดาน HR ประสบ
ผลสําเร็จไดตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~      
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