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ค าน า 
 

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้จัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินภารกิจด้านยางพาราอย่างครบวงจร
ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบส าคัญที่
จะช่วยขับเคลื่อนให้การด าเนินงานเป็นตามภารกิจตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการขึ้นภายใต้แผนวิสาหกิจ กยท. พ.ศ.2560-2564 และแผนแม่บทด้าน
ทรัพยากรบุคคล กยท. พ.ศ.2560-2564 มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล โดยการก าหนดโครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการบริหารงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 ของ กยท. อีกท้ังการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลต้องด าเนินงานให้
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร หัวข้อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมทั้ง
สถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลประจ าปี
งบประมาณ 2563 โดยมีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงในส่วนของ/กิจกรรม/ขั้นตอน/ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดให้เป็นยุค Thailand 4.0 การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการจากท ามากได้น้อยเป็นท าน้อยได้มาก และแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (DE) การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นแผนการด าเนินงานต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติการฯ ปี 
2562 ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวจะช่วยให้การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถด าเนินการตามภารกิจได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หลักการและเหตุผล 
 
 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ไดต้ระหนักและให้ความส าคัญกับบุคลากรว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามาก
ที่สุดขององค์กร และมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้ประสบความส าเร็จ กยท. จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กยท. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 ให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและเป็นประโยชน์กับบุคลากรและการด าเนินงานขององค์กรมากท่ีสุด 

แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กยท. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 จัดท าขึ้นภายใตแ้ผนวิสาหกิจ 
กยท. พ.ศ.2560-2564 และแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล กยท. พ.ศ.2560-2564 รวมทั้งเกณฑ์      
การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร หัวข้อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการจัดท าโครงการด้านทรัพยากร
บุคคล ในปีงบประมาณ ๒๕63 ที่ตอบสนองต่อพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้านทรัพยากรบุคคล และสอดคล้องกับ
นโยบาย โครงสร้างการบริหารงานของ กยท. และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังได้น าผลจาก
ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น  
จ ากัด ในปี 2561 มาจัดท าแนวทางพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยก าหนดเป็นโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ไว้ในแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กยท. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 เพ่ือแก้ไขปัญหา
และปรับปรุงการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง ซึ่งจะมีส่วนส าคัญ
ในการสร้างความส าเร็จให้กับองค์กรตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

วิสัยทัศน์ด้านทรัพยากรบุคคลของ กยท. 
 

“Smart HR เสริมสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพ มคีุณธรรม มีความสุข น าการยางแห่งประเทศไทย  
สู่ความส าเร็จ” 

 
พันธกิจด้านทรัพยากรบุคคลของ กยท. 

 

พันธกิจที่ 1 บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล 
พันธกิจที่ 2 พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ ค่านิยมร่วม วัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม 
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบงานบุคคลด้วยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
พันธกิจที่ 5 พัฒนา กยท. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเชิงกลยุทธ์มุ่งสู่การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการสื่อสารด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพชีวิต 

ในการท างานที่สมดุลอย่างยั่งยืน 
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หน้า ๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบงานบุคคลโดยใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 

หมวดหมู่และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 
จากพันธกิจ ยุทธศาสตร์ ดังกล่าวได้น ามาก าหนดแผนงานและโครงการ จากนั้นได้น ามาจัดเป็น

หมวดหมู่ในแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลการยางแห่งประเทศไทยตามเกณฑ์การประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งได้ก าหนดแบบประเมินผลการด าเนินงานการบริหาร
จัดการองค์กร หัวข้อการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีบัญชี 2563 เป็น 3 หมวดหมู่ และได้ก าหนด
หมวดหมู่การจัดการความรู้ในองค์กรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพ่ือให้องค์ประกอบของ
หมวดหมู่มีความชัดเจนมากข้ึน รวมทั้งหมดเป็น 4 หมวดหมู่ ดังนี้ 

หมวดที่ 1 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) 
หมวดที่ 2 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Management & HR 

Development) 
 2.1 ระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management) 
 2.2 ระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development) 
หมวดที่ 3 การมีโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Infrastructure) 
หมวดที่ 4 การจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

 
หมวดที่ 1 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) 

พันธกิจที ่๑ บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเชิงกลยุทธ์มุ่งสู่การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนงานที่ 1 นโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล 
1. โครงการจัดท าแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล 
2. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

 
หมวดที่ 2 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

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

แผนงานที่ 2 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กรอบอัตราก าลังและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
4. โครงการพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือกและแต่งตั้งบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล 
5. โครงการส่งเสริมการสลับปรับเปลี่ยนต าแหน่งงาน 
6. โครงการพัฒนาและจัดการระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  
7. โครงการปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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หน้า ๓ 
 

      2.2 ระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development) 
พันธกิจที่ 2 พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ ค่านิยมร่วม วัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

แผนงานที่ 3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะ ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร 
8. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะด้านบริหาร (Management Competency) 
9. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กยท. 
10. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
11. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะตามต าแหน่ง (Functional Competency) 
12. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ Smart Officer 
13. โครงการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และองค์กร 
14. โครงการพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการเชิงรุก 
15. โครงการส่งเสริมกระบวนการความคิดด้านการด าเนินธุรกิจ (Business Mindset) 
16. โครงการจัดท าแผนและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
17. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบและประเมินสมรรถนะ (Competency) 
18. โครงการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
19. โครงการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
20. โครงการจัดท าแผนและพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) 
21. โครงการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
22. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
หมวดที่ 3 การมีโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  

(HR Infrastructure) 

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการสื่อสารด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพชีวิต 

ในการท างานที่สมดุลอย่างยั่งยืน 
แผนงานที่ 5 พัฒนาการสื่อสาร การประเมินทัศนคติและการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 
23. โครงการสื่อสารนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์และการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล 
24. โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองค์กร และความสุขในที่ท างาน 

แผนงานที่ 6 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
25. โครงการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล การยางแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง) 
 

หน้า ๔ 
 

พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบงานบุคคลด้วยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบงานบุคคลโดยใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุน  
การด าเนินงาน 

แผนงานที่ 7 ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานบุคคล 
26. โครงการพัฒนาระบบงานบุคคลด้วยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
27. โครงการส่งเสริมการท าธุรกิจยาง (e-Training ,การทดสอบยาง,การให้ค าปรึกษาออนไลน์) 
 

หมวดที่ 4 การจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
พันธกิจที่ 5 พัฒนา กยท. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างย่ังยืน 
แผนงานที่ 8 การสร้างและสนับสนุนให้ กยท. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

28. โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 
29. โครงการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
30. โครงการใช้องค์ความรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ (Synergy) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
31. โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เพ่ิมมูลค่ายางพารา 
32. โครงการส ารวจความพึงพอใจด้านการจัดการความรู้และการน าองค์ความรู้ ไปใช้ใน             

การปฏิบัติงาน 
33. โครงการจัดท าองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและตอบสนองต่อความต้องการของ

บุคลากรในองค์กร 
34. โครงการจัดท าองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการบริหารยางพาราทั้งระบบ 
34. โครงการนวัตกรรม 
36. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลในการสนับสนุน   

การจัดการความรู้ 
37. โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร 
38. โครงการจัดท าแผนแม่บทการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ตัวชี้วัด และ        

การประเมินผลด้านการจัดการความรู้ 
39. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร



น ้ำหนัก วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด หน่วย เปำ้หมำย
ระยะเวลำ
ด้ำเนินกำร

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

1.2550

1. โครงกำรจัดท้ำแผนแม่บทด้ำนทรัพยำกรบคุคล เพ่ือให้กำรบรหิำรทรพัยำกร
บุคคลของ กยท. มีแผนกำร
ด้ำเนินงำนในระยะยำวที่มี
ประสิทธิภำพเป็นไปตำมหลักธรร

ควำมพึงพอใจของ
บคุลำกรด้ำนทรัพยำกร
บคุคล

ร้อยละ 80 ไมใ่ช้
งบประมำณ

กรอ.

1.1 กจิกรรม : ทบทวนแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ปี 
2560-2564

100 ฉบับ 1 เม.ย.-ก.ค.63 กรอ.

(1) รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และการประชุมเชิง
ปฏบิัติการ วเิคราะหข์้อมูลเพือ่ทบทวนและจดัท าร่างแผนฯ

30 เม.ย.-พ.ค.63

(2) น าร่างแผนฯ เสนอ ผวก.กยท. ใหค้วามเหน็ชอบ 10  พ.ค.63

(3) น าร่างแผนฯ ทีท่บทวนเสนอคณะอนุกรรมการด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ กยท. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ

20  ม.ิย.63

(4) น าข้อคิดเหน็และมติทีป่ระชุมของคณะอนุกรรมการด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. มาปรับปรุงแผนเสนอ
คณะกรรมการ กยท. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ

30  ก.ค.63

(5) แจง้แผนดังกล่าวใหทุ้กส่วนงานเพือ่ทราบ 10  ก.ค.63
2. โครงกำรจัดท้ำแผนปฏิบตัิกำรด้ำนทรัพยำกรบคุคลประจ้ำปี เพ่ือให้กำรบริหำรทรัพยำกร

บคุคลของ กยท. มีแผนกำร
ด้ำเนินงำนในระยะสั นที่มี
ประสิทธภิำพเปน็ไปตำมหลัก

ควำมพึงพอใจของ
บคุลำกรด้ำนทรัพยำกร
บคุคล

ร้อยละ 80 ไมใ่ช้
งบประมำณ

กรอ.

2.1 กจิกรรม : ทบทวนแผนปฏบิัติการด้านทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณ 2563

100 ฉบับ 1 ม.ค.-ม.ีค.63 กรอ.

(1) รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และการประชุมเชิง
ปฏบิัติการ วเิคราะหข์้อมูลเพือ่ทบทวนและจดัท าร่างแผนฯ

30  ม.ค.63

(2) น าร่างแผนฯ เสนอ ผวก.กยท. ใหค้วามเหน็ชอบ 10  ม.ค.63

(3) น าร่างแผนฯ ทีท่บทวนเสนอคณะอนุกรรมการด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ กยท. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ

20  ก.พ.63

(4) น าข้อคิดเหน็และมติทีป่ระชุมของคณะอนุกรรมด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. มาปรับปรุงเสนอ
คณะกรรมการ กยท. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ

30  ม.ีค.63

(5) แจง้แผนดังกล่าวใหทุ้กส่วนงานเพือ่ทราบ 10  ม.ีค.63

2.2 กจิกรรม : จดัท าแผนปฏบิัติการด้านทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณ 2564

100 ฉบับ 1 ม.ิย.-ก.ค.63 กรอ.

(1) รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และการประชุมเชิง
ปฏบิัติการ วเิคราะหข์้อมูลเพือ่จดัท าร่างแผนฯ

30  ม.ิย.63

(2) น าร่างแผนฯ เสนอ ผวก.กยท. ใหค้วามเหน็ชอบ 10  ม.ิย.63

(3) น าร่างแผนฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านบริหารทรัพยากร
บุคคลของ กยท.พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ

20  ม.ิย.63

(4) น าข้อคิดเหน็และมติทีป่ระชุมของคณะอนุกรรมการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. มาปรับปรุงแผนฯ เสนอ
คณะกรรมการ กยท. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ

30  ก.ค.63

(5) แจง้แผนดังกล่าวใหทุ้กส่วนงานเพือ่ทราบ 10  ก.ค.63

3. โครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร กรอบอัตรำก้ำลัง และ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

เพ่ือให้สำมำรถปฏิบตัิงำนบรรลุ
ตำมภำรกิจของ กยท. ได้อยำ่งมี
ประสิทธภิำพและประสิทธผิล

ควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรด้ำนกำรใช้
โครงสรำ้งองค์กรและกรอบ
อัตรำก้ำลัง

ร้อยละ ๘๐ 0.1750 กรอ.

 3.1 กจิกรรม: ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอตัราก าลัง 100 จ านวนค าส่ัง ฉบับ 1 ม.ีค.-ส.ค.63 0.1750 กรอ.

(1) ติดตามและประเมินผลการใช้โครงสร้าง 35 ม.ีค.-พ.ค.63

(2) หารือกบัส่วนงานทีเ่กีย่วข้อง 35 ม.ิย.-ก.ค.63

(3) จดัท าค าส่ังปรับปรุงโครงสร้างและอตัราก าลังเสนอผู้มีอ านาจ
และแจง้เวยีนทุกส่วนงาน

30  ส.ค.63

             แผนงำนที่ 2  ระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล

แผนปฏิบัติกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล
กำรยำงแห่งประเทศไทย ประจ้ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ขั นตอนกำรด้ำเนินงำน

หมวดที่ 1 นโยบำยและกลยทุธด์้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล (HR Strategy)

พันธกิจที่ ๑  บริหำรทรัพยำกรบคุคลเชิงรุกตำมหลักธรรมำภิบำล

          ยทุธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำเชิงกลยทุธม์ุง่สูก่ำรบริหำรทรัพยำกรบคุคลที่ทันสมัยตำมหลักธรรมำภิบำล

             แผนงำนที่ 1  นโยบำยและกลยทุธด์้ำนทรัพยำกรบคุคล

หมวดที่ 2 ระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล และกำรพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (HR Management & HR Development)

    2.1 ระบบในกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล (HR Management)

พันธกิจที่ ๑   บริหำรทรัพยำกรบคุคลเชิงรุกตำมหลักธรรมำภิบำล

          ยทุธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำเชิงกลยทุธม์ุง่สูก่ำรบริหำรทรัพยำกรบคุคลตำมหลักธรรมำภิบำล

หมายเหต ุกรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตราก าลงั กกจ.=กองการเจา้หนา้ที ่กคต.=กองคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร กปร.=กองความปลอดภัย อาชวีอนามัยและแรงงานสมัพันธ ์

กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู ้กฝอ.=กองฝึกอบรม หน้า 5



น ้ำหนัก วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด หน่วย เปำ้หมำย
ระยะเวลำ
ด้ำเนินกำร

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล
กำรยำงแห่งประเทศไทย ประจ้ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ขั นตอนกำรด้ำเนินงำน

หมวดที่ 1 นโยบำยและกลยทุธด์้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล (HR Strategy) 3.2 กจิกรรม: จดัท าค าบรรยายลักษณะงาน 100 จ านวนคร้ังทีท่บทวน คร้ัง 1 ม.ีค.-ม.ิย.63 กรอ.

(1) ศึกษาหน้าทีค่วามรับผิดชอบและโครงสร้างต าแหน่งของ
หน่วยงานทีข่อปรับปรุง

25  ม.ีค.63

(2) จดัท าร่างค าบรรยายลักษณะงาน 25  เม.ย.63

(3) ส่งส่วนงานเพือ่ตรวจสอบความถูกต้อง 25 พ.ค.-ม.ิย.63

(4) จดัท าค าบรรยายลักษณะงานฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้วา่การ 
กยท. ลงนามเวยีนใหทุ้กส่วนงานเพือ่ทราบ

25  ม.ิย.63

4. โครงกำรพัฒนำระบบกำรสรรหำ คัดเลือก และแต่งตั ง
บคุลำกรตำมหลักธรรมำภิบำล

เพ่ือให้กำรสรรหำ แต่งตั ง และ
โยกยำ้ยบคุลำกรมีประสิทธภิำพ
เปน็ไปตำมหลักธรรมำภิบำล

ควำมพึงพอใจของบคุลำกร
ดำ้นกำรสรรหำ คัดเลือกและ
แตง่ตั งบคุลำกร

ร้อยละ 80 0.7400 กกจ.

4.1 กจิกรรม : ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่ง 100 เพือ่ใหม้ีหลักเกณฑ์ในการสรรหา
และพฒันาบุคลากร

จ านวนหลักเกณฑ์ทีป่รับปรุง ฉบับ 1 เม.ย.-ก.ค.๖๓ กรอ.

(๑) ศึกษาข้อมูลต าแหน่งและคุณสมบัติแต่ละต าแหน่ง 25  เม.ย.63

(๒) ประสานงานและสอบถามข้อมูลหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 25  พ.ค.63

(๓) ประมวลหลักเกณฑ์เสนอ ผวก.กยท. 25  ม.ิย.63

(4) เวยีนทุกส่วนงานเพือ่ทราบ 25  ก.ค.63

4.2 กจิกรรม : สรรหาบุคลากร 100 เพือ่สรรหาบุคลากรเข้าด ารง
ต าแหน่งตามกรอบอตัราก าลังได้
อย่างเหมาะสม

จ านวนคร้ังในการสรรหา คร้ัง 3 ต.ค.62-ม.ีค.63 0.7400 กกจ.

(๑) สรรหาผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า 40  ต.ค.62

(๒) สรรหาหวัหน้ากองหรือเทียบเท่า 30 พ.ย.-ธ.ค.๖2

(๓) สรรหาหวัหน้าแผนกหรือเทียบเท่า 30 เม.ย.-ก.ค.๖3

5. โครงกำรส่งเสริมกำรสลับปรับเปลี่ยนต้ำแหน่งงำน เพ่ือให้บคุลำกรมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำน
ได้หลำยต้ำแหน่ง

ควำมส้ำเร็จใน
กระบวนกำรบริหำรงำน
บคุคลำกร

ร้อยละ 90 ไมใ่ช้
งบประมำณ

กกจ.

5.1 กจิกรรม:การสลับปรับเปล่ียนต าแหน่งงาน 100 จ ำนวนคร้ังในกำรสลับ

ปรับเปล่ียนต ำแหน่งงำน
คร้ัง 1 ส.ค.-ก.ย.63 กกจ.

(1) ประชุมคณะกรรมการเพือ่พจิารณากล่ันกรองการโยกย้าย
สับเปล่ียนต าแหน่งงาน

40  ส.ค.63

(2) น ารายงานผลการประชุมตามมติคณะกรรมการฯ เสนอผู้วา่
การ กยท. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ

50  ส.ค.63

(3) เวยีนแจง้ทุกส่วนงาน 10  ก.ย.63

อัตรำกำรลำออกของ
พนักงำน

ร้อยละ 1

ควำมพึงพอใจของ
บคุลำกรด้ำนค่ำตอบแทน
และสวัสดิกำร

ร้อยละ 80

6.1 กจิกรรม: ก าหนดหลักเกณฑ์ วธิปีฏบิัติเกีย่วกบัสวสัดิการ 
ผลตอบแทนและสิทธปิระโยชน์

100 จ านวนคร้ังในการก าหนด
หลักเกณฑ์ฯ

คร้ัง 1 พ.ย.62-ส.ค.63 กคต.

(1) รวบรวม ศึกษาและวเิคราะหข์้อมูลเกีย่วกบัการก าหนด
หลักเกณฑ์ด้านสวสัดิการ

40 พ.ย.62-ม.ค.63

(2) จดัท าหลักเกณฑ์และวธิปีฏบิัติงานด้านสวสัดิการ 40 ก.พ.-ก.ค.63

(3) เสนอผู้วา่การลงนาม เพือ่แจง้เวยีนทุกส่วนงานเพือ่ทราบและ
ถือปฏบิัติ

20  ส.ค.63

6.2 กจิกรรม : เผยแพร่ความรู้ด้านสวสัดิการ 100 จ านวนคร้ัง คร้ัง 5 ต.ค.62-ก.ค.63 กคต.

(1) เผยแพร่ทางส่ือส่ิงพมิพ์ 40 ต.ค.62 ม.ค.63
เม.ย.63 ก.ค.63

(2) จดัประชุม/บรรยาย 60  ม.ีค.63

6. โครงกำรพัฒนำและจัดกำรระบบสวัสดิกำรและสิทธิ
ประโยชน์

เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้กับ
บคุลำกรมีควำมผูกพันต่อองค์กร
และลดจ้ำนวนกำรลำออกของ
พนักงำน

0.1900 กคต./กกจ.

หมายเหต ุกรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตราก าลงั กกจ.=กองการเจา้หนา้ที ่กคต.=กองคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร กปร.=กองความปลอดภัย อาชวีอนามัยและแรงงานสมัพันธ ์

กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู ้กฝอ.=กองฝึกอบรม หน้า 6



น ้ำหนัก วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด หน่วย เปำ้หมำย
ระยะเวลำ
ด้ำเนินกำร

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล
กำรยำงแห่งประเทศไทย ประจ้ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ขั นตอนกำรด้ำเนินงำน

หมวดที่ 1 นโยบำยและกลยทุธด์้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล (HR Strategy)  6.3 กจิกรรม : ด าเนินการเกีย่วกบัเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 100 ความส าเร็จในการผ่าน

การอนมุตัิผู้ มีสิทธ์ิได้รับ

พระราชทาน

ร้อยละ 100 ธ.ค.62-ก.ค.63 0.0200 กกจ.

(1) ส ารวจผู้มีสิทธิ์ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ในปี 
2563

30  ธ.ค.62

(2) กรอกข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชฯ 30  ม.ค.63

(3) เสนอขออนุมัติ 30  ก.พ.63

(๔) คณะกรรมการระดับกระทรวงพจิารณาอนุมัติ 10  เม.ย.63

  6.4 กจิกรรม : พธิปีระกาศเกยีรติคุณผู้ครบเกษยีณอายุ 100 จ านวนพนักงานทีรั่บ
ประกาศเกยีรติคุณฯ

คน 120 พ.ค.-ก.ย.63 0.1700 กกจ.

(1) ส ารวจรายชื่อผู้ครบเกษยีณอายุในปี 2563 20  พ.ค.63

(2)  ส่งรายชื่อและทีอ่ยู่ผู้ครบเกษยีณอายุใหก้ระทรวงเกษตรฯ 20 พ.ค.-ม.ิย.63

(3) แจง้ผู้ครบเกษยีณอายุเพือ่ตอบเข้าร่วมงานประกาศเกยีรติคุณ 20  ก.ค.63

(๔) ส่งแบบรายงานการร่วมงานใหก้ระทรวงฯ 20  ส.ค.63

(5) จดัพธิปีระกาศเกยีรติคุณฯ แกพ่นักงาน 20  ก.ย.63

7. โครงกำรปรับปรุงระบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน เพ่ือให้ กยท. มีระบบประเมินผล
กำรปฏิบตัิในกำรท้ำงำนที่มี
ประสิทธภิำพและเปน็ไปตำม
หลักธรรมำภิบำล

ควำมส้ำเร็จในกำรพัฒนำ
ระบบประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำนโดยใช้ตัวชี วัด
ระดับบคุคล (KPI)

ร้อยละ 80 0.1500 กกจ.

7.1 กจิกรรม : ปรับปรุงตัวชี้วดัระดับบุคคล 100 ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
จดัท าตัวชี้วดัระดับบุคคล

คร้ัง 1 ม.ค.-ก.ค.63 กกจ.

(1) รวบรวมประเด็นปัญหาจากแบบสอบถามทีแ่จง้เวยีน 30  ม.ค.63

(2) แต่งต้ังคณะท างานพฒันากรอบการจดัท า  KPI รายบุคคล
และประชุมเพือ่ก าหนดหลักเกณฑ์ฯ

60  เม.ย.63

(3) สรุปผลการก าหนดตัวชี้วดัระดับบุคคลเสนอผู้วา่การ
เพือ่ขออนุมัติใช้ในปีงบประมาณถัดไป

10  ก.ค.63

7.2 กจิกรรม : บรรยายใหค้วามรู้เร่ืองตัวชี้วดัระดับบุคคล 100 ความส าเร็จของการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ด้าน KPI

ร้อยละ 100 ม.ีค.-ก.ย.63 0.1500 กกจ.

(1) แต่งต้ังคณะท างานปรับปรุงระบบสารสนเทศด้าน KPI 10  ม.ีค.63

(2) ประชุมคณะท างานฯ 20  เม.ย.63

(3) ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้าน KPI ร่วมกบั ฝทส. 30 พ.ค.-ก.ย.63

(4) ระบบ KPI ทีไ่ด้รับการปรับปรุง เร่ิมใช้งานได้ 40  ก.ย.63

14.4500

8. โครงกำรพัฒนำบคุลำกรตำมสมรรถนะด้ำนบริหำร 
(Management Competency)

เพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำ
บคุลำกรให้มีสมรรถนะด้ำน
บริหำรตรงตำมที่องค์กร
คำดหวังหรือสูงกว่ำที่องค์กร
คำดหวังในทุกภำรกิจของ กยท.

ควำมพึงพอใจของ
บคุลำกรต่อผู้บริหำร

ร้อยละ 80 4.4000 กฝอ.

8.1 กจิกรรม : พฒันาศักยภาพนักบริหารระดับต้น 100 เพือ่พฒันาศักยภาพในการบริหาร
และเป็นแบบอย่างในการท างาน
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ของผู้บริหาร
ระดับต้น และเตรียมความพร้อมสู่

จ านวนบุคลากรทีผ่่านการ
พฒันา

ราย 24  ม.ค.63 0.7000 กฝอ.

8.2 กจิกรรม : พฒันาศักยภาพนักบริหารระดับกลาง 100 เพือ่พฒันาศักยภาพในการบริหาร
และเป็นแบบอย่างในการท างาน
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ของผู้บริหาร
ระดับต้น และเตรียมความพร้อมสู่

จ านวนบุคลากรทีผ่่านการ
พฒันา

ราย 40  ก.พ.63 2.0000 กฝอ.

8.3 กจิกรรม : พฒันาศักยภาพนักบริหารระดับสูง 100 เพือ่พฒันาศักยภาพในการบริหาร
และเป็นแบบอย่างในการท างาน
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บริหาร
ระดับต้น และเตรียมความพร้อมสู่

จ านวนบุคลากรทีผ่่านการ
พฒันา

ราย 8  ส.ค.63 1.5000 กฝอ.

8.4 กจิกรรม : พฒันาผู้บริหารระดับสูง (ร.ผวก.กยท.ขึ้นไป) 100 เพือ่ใหผู้้บริหารระดับสูงเป็นนักคิด
ทีม่ีวสัิยทัศน์ มีภาวะผู้น าและ
ทักษะการบริหารงาน ตลอดจนมี
ความเป็นนักบริหารมืออาชีพทีม่ี

จ านวนบุคลากรทีผ่่านการ
พฒันา

ราย 1  ส.ค.63 0.2000 กฝอ.

             แผนงำนที่ 3  พัฒนำทรัพยำกรบคุคลตำมสมรรถนะ ค่ำนิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร

    2.2 ระบบในกำรพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (HR Development)

พันธกิจที่ 2 พัฒนำบคุลำกรตำมสมรรถนะ ค่ำนิยมร่วม วัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

      ยทุธศำสตร์ที่ 2  ส่งเสริมกำรพัฒนำบคุลำกรเพ่ือมุง่สูอ่งค์กรที่มีสมรรถนะสูง

หมายเหต ุกรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตราก าลงั กกจ.=กองการเจา้หนา้ที ่กคต.=กองคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร กปร.=กองความปลอดภัย อาชวีอนามัยและแรงงานสมัพันธ ์

กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู ้กฝอ.=กองฝึกอบรม หน้า 7



น ้ำหนัก วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด หน่วย เปำ้หมำย
ระยะเวลำ
ด้ำเนินกำร

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล
กำรยำงแห่งประเทศไทย ประจ้ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ขั นตอนกำรด้ำเนินงำน

หมวดที่ 1 นโยบำยและกลยทุธด์้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล (HR Strategy)9. โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำร กยท. เพ่ือให้คณะกรรมกำรฯ กยท. ให้
เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
สรำ้งสรรค์กรอบแนวคิดมิติใหม่ ๆ
 หำประสบกำรณ์ ตลอดจน

ควำมพึงพอใจของ
บคุลำกรต่อผู้บริหำร

ร้อยละ 80 1.8000 กฝอ.

9.1 กจิกรรม : ส่งเสริมการปฏบิัติหน้าทีข่องคณะกรรมการ กยท. 100 เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจในงาน
ของ กยท. ใหแ้กค่ณะกรรมการ 
กยท. เพือ่ใหม้ีวสัิยทัศน์ในการ
บริหารองค์กร และน าองค์กรไปสู่
การพฒันายางพาราทีย่ั่งยืน

จ านวนคร้ังในการพฒันา คร้ัง 1  ม.ิย.63 1.8000 กฝอ.

10. โครงกำรพัฒนำบคุลำกรตำมสมรรถนะหลัก (Core 
Competency)

เพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำ
บคุลำกรให้มีสมรรถนะหลักตรง
ตำมที่องค์กรคำดหวังหรือสูง
กว่ำที่องค์กรคำดหวังในทุก
ภำรกิจของ กยท.

ควำมพึงพอใจของ
บคุลำกรด้ำนกำรพัฒนำ
บคุลำกร

ร้อยละ 80 0.1000 กฝอ.

10.1 กจิกรรม : พฒันาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core 
Competency)

100 เพือ่เสริมสร้างและพฒันาบุคลากร
ใหม้ีสมรรถนะหลักตรงตามที่
องค์กรคาดหวงัหรือสูงกวา่ที่
องค์กรคาดหวงัในทุกภารกจิของ 
กยท.

ร้อยละของจ านวนบุคลากร
ทีไ่ม่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะหลัก

ร้อยละ 100  ก.ย.63 0.1000 กฝอ.

11.1 กจิกรรม : พฒันาบุคลากรสายงานด้านการเกษตร 100 เพือ่ใหบุ้คลากรมีความรู้
ความสามารถตามสมรรถนะของ
บุคลากรสายงานด้านการเกษตร

จ านวนบุคลากรทีผ่่านการ
พฒันา

ราย 40  ม.ิย.63 0.2000 กฝอ.

11.2 กจิกรรม : พฒันาบุคลากรสายงานด้านธรุกจิ 100 เพือ่ใหบุ้คลากรมีความรู้
ความสามารถตามตามสมรรถนะ
ของบุคลากรสายงานด้านธรุกจิ

จ านวนบุคลากรทีผ่่านการ
พฒันา

ราย 15  เม.ย.63 0.4000 กฝอ.

11.3 กจิกรรม : พฒันาบุคลากรสายงานด้านการคลัง 100 เพือ่ใหบุ้คลากรมีความรู้
ความสามารถตามสมรรถนะของ
บุคลากรสายงานด้านการคลัง

จ านวนบุคลากรทีผ่่านการ
พฒันา

ราย 65  ม.ิย.63 0.5000 กฝอ.

11.4 กจิกรรม : พฒันาบุคลากรสายงานด้านแผนงานและกลยุทธ์ 100 เพือ่ใหบุ้คลากรมีความรู้
ความสามารถตามสมรรถนะของ
บุคลากรสายงานด้านแผนงาน
และกลยุทธ์

จ านวนบุคลากรทีผ่่านการ
พฒันา

ราย 40  เม.ย.63 0.4000 กฝอ.

11.5 กจิกรรม : พฒันาบุคลากรสายงานด้านการตรวจสอบภายใน 100 เพือ่ใหบุ้คลากรมีความรู้
ความสามารถตามสมรรถนะของ
บุคลากรสายงานด้านตรวจสอบ
ภายใน

จ านวนชั่วโมงการอบรมที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ

ชั่วโมง 40 ธ.ค.62-ก.ย.63 0.2000 กฝอ.

11.6 กจิกรรม : พฒันาบุคลากรสายงานด้านบริหารงานทัว่ไปและ
พสัดุ

100 เพือ่ใหบุ้คลากรมีความรู้
ความสามารถตามสมรรถนะของ
บุคลากรสายงานด้านบริหารงาน
ทัว่ไป/ธรุการ

จ านวนบุคลากรทีผ่่านการ
พฒันา

ราย 60  ม.ีค.63 0.7000 กฝอ.

11.7 กจิกรรม : พฒันาบุคลากรสายงานด้านอืน่ ๆ 100 เพือ่ใหบุ้คลากรมีความรู้
ความสามารถตามสมรรถนะของ
บุคลากรสายงานด้านอืน่ ๆ

จ านวนสายงานทีไ่ด้รับการ
พฒันา

สายงาน 4 ธ.ค.62-ก.ย.63 0.4000 กฝอ.

12. โครงกำรพัฒนำบคุลำกรสู ่Smart Officer เพ่ือตอบสนองนโยบำย
กระทรวงฯ ในกำรส่งเสริมและ
พัฒนำบคุลำกรให้เปน็ Smart 
Officer และพัฒนำ/ให้
ค้ำปรึกษำเกษตรกรสูก่ำรเปน็ 

ควำมพึงพอใจของ
บคุลำกรด้ำนกำรพัฒนำ
บคุลำกร

ร้อยละ 80 0.3000 กฝอ.

12.1 กจิกรรม : เตรียมความพร้อมบุคลากรเพือ่สนับสนุนนโยบาย 
Smart Farmer  และ Smart Group

100 เพือ่พฒันาบุคลากรใหม้ี
ความสามารถในการส่งเสริม 
สนับสนุนกจิกรรม Smart Farmer
 และ Smart Group ตาม
นโยบายกระทรวง

จ านวนบุคลากรทีผ่่านการ
พฒันา

ราย 30  ก.ค.63 0.2000 กฝอ.

12.2 กจิกรรม : พฒันาบุคลากรเพือ่ส่งเสริมเกษตรกรใหจ้ดัการสวน
ยางตามมาตรฐาน FSC

100 เพือ่พฒันาบุคลากรใหม้ีความรู้
และทักษะในกระบวนการจดัการ
สวนยางตามมาตรฐาน FSC และ
สามารถน าความรู้ไปส่งเสริมและ
ถ่ายทอดแกเ่กษตรกรได้

จ านวนบุคลากรทีผ่่านการ
พฒันา

ราย 30  ม.ค.63 0.1000 กฝอ.

ควำมพึงพอใจของ
บคุลำกรด้ำนกำรพัฒนำ
บคุลำกร

11. โครงกำรพัฒนำบคุลำกรตำมสมรรถนะตำมต้ำแหน่ง
(Functional Competency)

เพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำ
บคุลำกรให้มีสมรรถนะตำม
ต้ำแหน่งตรงตำมที่องค์กร
คำดหวังหรือสูงกว่ำที่องค์กร
คำดหวังในทุกภำรกิจของ กยท.

2.8000 กฝอ.ร้อยละ 80

หมายเหต ุกรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตราก าลงั กกจ.=กองการเจา้หนา้ที ่กคต.=กองคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร กปร.=กองความปลอดภัย อาชวีอนามัยและแรงงานสมัพันธ ์

กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู ้กฝอ.=กองฝึกอบรม หน้า 8



น ้ำหนัก วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด หน่วย เปำ้หมำย
ระยะเวลำ
ด้ำเนินกำร

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล
กำรยำงแห่งประเทศไทย ประจ้ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ขั นตอนกำรด้ำเนินงำน

หมวดที่ 1 นโยบำยและกลยทุธด์้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล (HR Strategy)13. โครงกำรพัฒนำบคุลำกรตำมนโยบำยรัฐบำล กระทรวง 
และองค์กร

เพ่ือพัฒนำบคุลำกรให้เปน็ไป
ตำมแนวทำง และนโยบำยของ
รัฐบำล กระทรวงฯ และองค์กร

ควำมพึงพอใจของ
บคุลำกรด้ำนกำรพัฒนำ
บคุลำกร

ร้อยละ 80 1.4000 กฝอ.

13.1 กจิกรรม : พฒันาความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 100 เพือ่พฒันาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ ใหก้บับุคลากร
ของ กยท. เพือ่พฒันาองค์กรสู่การ

จ านวนบุคลากรทีผ่่านการ
พฒันา

ราย 20 ม.ิย.-ก.ค.63 0.2000 กฝอ.

13.2 กจิกรรม : ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน 100 เพือ่ใหพ้นักงานมีความรู้ด้าน
กฎหมายแรงงานทีจ่ าเป็นในการ
ปฏบิัติงาน

จ านวนพนักงานทีผ่่านการ
พฒันา

ราย 100  ก.ย.63 0.6000 กฝอ.

13.3 กจิกรรม : ส่งเสริมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของ
ประเทศไทย (CPIAT)

100 เพือ่ยกฐานะวชิาชีพตรวจสอบ
ภายในใหเ้ป็นวชิาชีพทีไ่ด้รับการ
ยอมรับจากองค์กรต่างๆ ทัง้ภาค
เอกชนและภาครัฐในประเทศไทย

จ านวนพนักงานทีผ่่านการ
พฒันา

ราย 2  ม.ิย.63 0.1000 กฝอ.

13.4 กจิกรรม : พฒันาลูกจา้งชั่วคราวและพนักงาน Outsource 100 เพือ่ใหลู้กจา้งชั่วคราวและพนักงาน
 Outsource ได้รับการพฒันาใน
หวัข้อทีเ่กีย่วข้อง

จ านวนกจิกรรมทีพ่ฒันา กจิกรรม
ทีพ่ฒันา

2 ม.ีค.-ก.ย. 63 0.1000 กฝอ.

13.5 กจิกรรม : ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ตามนโยบายรัฐบาล 
กระทรวง และองค์กร

100 เพือ่ใหพ้นักงานได้รับการพฒันา
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง
 และองค์กร ทัง้การพฒันาใน
ระยะส้ันและระยะยาว

จ านวนพนักงานทีผ่่านการ
พฒันา

ราย 40  พ.ค.63 0.4000 กฝอ.

14. โครงกำรพัฒนำองค์กรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก เพ่ือให้ผู้บริหำรและบคุลำกรของ
 กยท. สำมำรถพัฒนำองค์กรได้
ในเชิงรุก พร้อมรับสถำนกำรณ์ที่
เปลีย่นแปลงไปของโลก และน้ำ
องค์กรไปสูก่ำรพัฒนำยำงพำรำ

ควำมพึงพอใจของ
บคุลำกรด้ำนกำรพัฒนำ
บคุลำกร

ร้อยละ 80 1.7000 กฝอ.

14.1 กจิกรรม : ศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศของ
ผู้บริหารและพนักงาน

100 เพือ่ใหผู้้บริหารและบุคลากรของ 
กยท. เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้
สร้างสรรค์กรอบแนวคิดมิติใหม่ ๆ

จ านวนคร้ังในการจดั
กจิกรรม

คร้ัง 1  ม.ิย.63 1.5000 กฝอ.

14.2 กจิกรรม : การใช้เทคโนโลยีเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการท างาน 100 เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการใช้งาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
พนักงาน ตอบสนองต่อนโยบาย 
Thailand 4.0

จ านวนพนักงานทีผ่่านการ
พฒันา

ราย 40  ม.ีค.63 0.2000 กฝอ.

15. โครงกำรส่งเสริมกระบวนกำรควำมคิดด้ำนกำรด้ำเนินธรุกิจ
 (Business Mindset)

เพ่ือให้บคุลำกรมีควำมสำมำรถ
ในกำรด้ำเนินธรุกิจ ตอบสนอง
ต่อยทุธศำสตร์ที่ 1 ของ กยท. 
กำรสร้ำงรำยได้จำกกำรบริกำร

ควำมพึงพอใจของ
บคุลำกรด้ำนกำรพัฒนำ
บคุลำกร

ร้อยละ 80 0.2000

15.1 กจิกรรม : เตรียมความพร้อมบุคลากรเพือ่รองรับงานด้าน
ธรุกจิของ กยท.

100 เพือ่เตรียมความพร้อมบุคลากร
เพือ่รองรับงานด้านธรุกจิของ กยท.

จ านวนพนักงานทีผ่่านการ
พฒันา

ราย 40  พ.ค.63 0.2000 กฝอ.

16. ควำมส้ำเร็จของ
กำรด้ำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำบคุลำกร

ร้อยละ 80

ควำมส้ำเร็จในกำร
ประเมินติดตำมกิจกรรม
ตำมแผน

ร้อยละ 80

จ้ำนวนบคุลำกรที่ผ่ำน
กำรพัฒนำ มีผลกำร
ประเมินติดตำมกำร
ปฏิบตัิงำนภำยหลังกำร

ร้อยละ 80

16.1 กจิกรรม : จดัท า/ทบทวนแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plan : IDP)

100 เพือ่ใหบุ้คลากรได้รับการพฒันา
ตรงตามความต้องการของแต่ละ
บุคคล อย่างมีประสิทธภิาพ

จ านวนคร้ังทีด่ าเนินการ
ส าเร็จ

คร้ัง 1  ธ.ค.62 กฝอ.

16.2 กจิกรรม : การวเิคราะหค์วามต้องการในการฝึกอบรม 
(Training Need)

100 เพือ่ให ้กยท.สามารถจดัท าแผน 
พฒันาบุคลากรใหต้รงตามความ
ต้องการขององค์กรและปรับปรุง
แผนในการฝึกอบรมได้อย่างมี

รายงานสรุป ฉบับ 1  ส.ค.63 กฝอ.

16.3 กจิกรรม : จดัท า/ทบทวนเส้นทางฝึกอบรม (Training Road
 Map : TRM)

100 เพือ่ให ้กยท. สามารถจดัท าและ
ปรับปรุงเส้นทางฝึกอบรมได้อย่าง
ทันสมัยและมีประสิทธภิาพ ตรง
ตามความต้องการขององค์กร

รายงานสรุป ฉบับ 1  ส.ค.63 กฝอ.

16.4 กจิกรรม : การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม/ประเมิน
ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

100 เพือ่ใหส้ามารถติดตามและ
ประเมินผลการฝึกอบรม/ประเมิน
ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

รายงานสรุป ฉบับ 1  ส.ค.63 กฝอ.

ไมใ่ช้
งบประมำณ

โครงกำรจัดท้ำแผนและประเมินผลกำรพัฒนำบคุลำกร เพ่ือให้สำมำรถจัดท้ำแผนพัฒนำ
บคุลำกรได้อยำ่งเปน็ระบบและมี
ประสิทธภิำพ

กฝอ.

หมายเหต ุกรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตราก าลงั กกจ.=กองการเจา้หนา้ที ่กคต.=กองคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร กปร.=กองความปลอดภัย อาชวีอนามัยและแรงงานสมัพันธ ์

กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู ้กฝอ.=กองฝึกอบรม หน้า 9



น ้ำหนัก วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด หน่วย เปำ้หมำย
ระยะเวลำ
ด้ำเนินกำร

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล
กำรยำงแห่งประเทศไทย ประจ้ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ขั นตอนกำรด้ำเนินงำน

หมวดที่ 1 นโยบำยและกลยทุธด์้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล (HR Strategy)17. โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงระบบและประเมินสมรรถนะ 
(Competency)

1. เพ่ือช่วยในกำรสรรหำ
บคุลำกรที่เหมำะสมกับงำน
เพ่ือให้ส้ำเร็จตำมควำมต้องกำร
ขององค์กร

ควำมส้ำเร็จในกำร
ปรับปรุงระบบกำร
ประเมินสมรรถนะ

ร้อยละ 90 ไม่ใช้
งบประมำณ

กสค.

17.1 กจิกรรม : ปรับปรุงสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการบริหาร 
และสมรรถนะตามต าแหน่ง

100 จ านวนสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะด้านบริหารและ
สมรรถนะตามต าแหน่ง

สมรรถนะ 6 พ.ย.62-ก.พ.63 กสค.

(1) ศึกษารวบรวมข้อมูลและด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
จดัท าระบบสมรรถนะของ กยท. เพือ่ปรับปรุงสมรรถนะและ
ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้

20 พ.ย.62

(2) น าสมรรถนะทีไ่ด้จากการประชุมมาท าประชาพจิารณ์เพือ่
ความเข้าใจและเกดิการยอมรับในองค์กร

20 ธ.ค.62

(3) จดัท ารายงานผลการประชาพจิารณ์ เสนอต่อทีป่ระชุม 
คณะกรรมการจดัท าระบบสมรรถนะของ กยท.

40 ม.ค.63

(4)  เสนอผู้วา่การฯ อนุมัติสมรรถนะทีป่รับปรุงเพือ่ประกาศใช้ 20 ก.พ.63

17.2 กจิกรรม : จดัท า/ปรับปรุงสมรรถนะและความรู้ทีจ่ าเป็น 
(Skill Metrix) ส าหรับคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

100 เพือ่ใหส้อดคล้องกบับทบาทหน้าที่
 และสามารถขับเคล่ือนองค์กรไปสู่
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ รวมถึง

จ านวนสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะด้านบริหาร

ร้อยละ 100 ธ.ค.62-ม.ีค.63 กสค.

(1) ศึกษารวบรวมข้อมูลและด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
จดัท าระบบสมรรถนะของ กยท. เพือ่ปรับปรุงสมรรถนะและ
ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้

20 ธ.ค.62

(2) น าสมรรถนะทีไ่ด้จากการประชุมมาท าประชาพจิารณ์เพือ่
ความเข้าใจและเกดิการยอมรับในองค์กร

20 ม.ค.63

(3) จดัท ารายงานผลการประชาพจิารณ์ เสนอต่อที ่ประชุม 
คณะกรรมการจดัท าระบบสมรรถนะของ กยท

40 ม.ค.63

(4) เสนอผู้วา่การฯ อนุมัติสมรรถนะทีป่รับปรุงเพือ่ประกาศใช้ 10 ก.พ.63

(5) จดัท าหนังสือแจง้ สคร. 10 ม.ีค.63

17.3 กจิกรรม : ปรับปรุงคู่มือและพจนานุกรมสมรรถนะ 100 พจนานุกรมสมรรถนะ ฉบับ 1 ธ.ค.62-ม.ีค.63 กสค.

(1) น าสมรรถนะทีป่รับปรุงและประกาศใช้แล้วมาจดัท าคู่มือและ
พจนานุกรมสมรรถนะ

40 ธ.ค.62

(2)  เสนอผู้วา่การฯ อนุมัติใช้คู่มือและพจนานุกรมสมรรถนะ 20 ม.ค.63

(3) ด าเนินการเผยแพร่คู่มือพร้อมหนังสือเวยีนแจง้ส่วนงาน 
Download ผ่านระบบงาน และ web site KM

30 ก.พ.63

(4) ประสานงานกบัฝ่ายบริหารทรัพย์สิน เพือ่ด าเนินการ จดัพมิพ์
คู่มือและพจนานุกรมสมรรถนะ

10 ม.ีค.63

17.4 กจิกรรม : ประเมินสมรรถนะของบุคลากรเพือ่หาช่องวา่ง 100 1. เพือ่ช่วยในการสรรหาบุคลากร
ทีเ่หมาะสมกบังานเพือ่ใหส้ าเร็จ
ตามความต้องการขององค์กร

จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการ
ประเมินสมรรถนะ

ร้อยละ 100 ม.ีค.-พ.ค.63 กสค.

(1) น าสมรรถนะทีป่รับปรุงและประกาศใช้แล้ว จดัส่งให ้ฝทส.
เพือ่น าเข้าระบบประเมิน HRIS

20 ม.ีค.63

(2) ตรวจสอบและจบัคู่ประเมินในระบบประเมิน HRIS 10 ม.ีค.63

(3) เสนอผู้วา่การฯ อนุมัติใหป้ระเมินสมรรถนะของบุคลากรเพือ่
หาช่องวา่ง พร้อมแจง้ทุกส่วนงานประเมินสมรรถนะ

10 ม.ีค.63

(4) สร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยการจดัประชุม ชี้แจง วธิกีาร
ประเมินสมรรถนะ

20 ม.ีค.-เม.ย.63

(5) ด าเนินการประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการบริหาร 
และสมรรถนะตามต าแหน่ง

30 เม.ย.63

(6) จดัท ารายงานผลการประเมินสมรรถนะ เสนอต่อผู้วา่การฯ 
และแจง้ใหทุ้กส่วนงานรับทราบผลการประเมินสมรรถนะ

10 พ.ค.63

18. โครงกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำระดับบณัฑิตศึกษำ 1. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ให้แก่พนักงำน
และน้ำมำพัฒนำองค์กรต่อไป
2. เพ่ือช่วยเหลือและแบง่เบำ
ภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำของ
พนักงำน

พนักงำนที่รบัทุนกำร
ศึกษำและน้ำควำมรู้ที่ได้รบั
มำประยกุต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน

ร้อยละ 100 1.2000 กสค.

18.1 กจิกรรม : จดัสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 100 จ านวนพนักงานที่ได้รับ
ทุนการศึกษา

ราย 10 พ.ย.62-ก.ค.63 0.8000 กสค.

(1) ส ารวจความจ าเป็นของสาขาทุนการศึกษา 10 พ.ย.62

(2) รวบรวม หาข้อมูล ตรวจสอบและวเิคราะหข์้อมูล 10 พ.ย.62

(3) แต่งต้ังกรรมการพจิารณาทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ปีงบประมาณ 2563

10 ธ.ค.62

(4) จดัท าวาระเสนอคณะกรรมการพจิารณาสาขาการใหทุ้น และ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานรับทุนการศึกษา

10 ธ.ค.62-ม.ค.63

หมายเหต ุกรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตราก าลงั กกจ.=กองการเจา้หนา้ที ่กคต.=กองคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร กปร.=กองความปลอดภัย อาชวีอนามัยและแรงงานสมัพันธ ์

กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู ้กฝอ.=กองฝึกอบรม หน้า 10



น ้ำหนัก วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด หน่วย เปำ้หมำย
ระยะเวลำ
ด้ำเนินกำร

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล
กำรยำงแห่งประเทศไทย ประจ้ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ขั นตอนกำรด้ำเนินงำน

หมวดที่ 1 นโยบำยและกลยทุธด์้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล (HR Strategy)(5) จดัท าโครงการใหทุ้นการศึกษาและรายละเอยีดการรับ
ทุนการศึกษาเสนอ ผวก.กยท.อนุมัติ

10 ก.พ.63

(6) รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและจดัท าวาระเสนอ
คณะกรรมการพจิารณาใหทุ้นการศึกษา

20 ก.พ.- ม.ีค.63

(7) จดัท าหนังสืออนุมัติใหทุ้นการศึกษาเสนอ ผวก.กยท. ลงนาม
หนังสือและสัญญาการใหทุ้นการศึกษา

10 เม.ย.63

(8) ติดตาม รายงานผลการศึกษาและรายงานค่าใช้จา่ยของผู้
ได้รับทุนแต่ละราย

20 ก.ค.63

18.2 กจิกรรม : จดัสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 100 จ านวนพนักงานที่ได้รับ
ทุนการศึกษา

ราย 3 พ.ย.62-ก.ค.63 0.4000 กสค.

(1) ส ารวจความจ าเป็นของสาขาทุนการศึกษา 10 พ.ย.62

(2) รวบรวม หาข้อมูล ตรวจสอบและวเิคราะหข์้อมูล 10 พ.ย.62

(3) แต่งต้ังกรรมการพจิารณาทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ปีงบประมาณ 2563

10 ธ.ค.62

(4) จดัท าวาระเสนอคณะกรรมการพจิารณาสาขาการใหทุ้น และ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานรับทุนการศึกษา

10 ธ.ค.62-ม.ค.63

(5) จดัท าโครงการใหทุ้นการศึกษาและรายละเอยีดการรับ
ทุนการศึกษาเสนอ ผวก.กยท.อนุมัติ

10 ก.พ.63

(6) รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและจดัท าวาระเสนอ
คณะกรรมการพจิารณาใหทุ้นการศึกษา

20 ก.พ.- ม.ีค.63

(7) จดัท าหนังสืออนุมัติใหทุ้นการศึกษาเสนอ ผวก.กยท. ลงนาม
หนังสือและสัญญาการใหทุ้นการศึกษา

10 เม.ย.63

(8) ติดตาม รายงานผลการศึกษาและรายงานค่าใช้จา่ยของผู้
ได้รับทุนแต่ละราย

20 ก.ค.63

19. โครงกำรจัดท้ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
(Career Path)

เพ่ือให้พนักงำนทรำบและเตรียม
ควำมพร้อมเพ่ือพัฒนำตนเอง

ควำมส้ำเร็จของกำรพัฒนำ
บคุลำกรตำมเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชพี

ร้อยละ ๘๐ ไมใ่ช้
งบประมำณ

กรอ.

19.1 กจิกรรม :  จดัท าเส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ 100 จ านวนต าแหนง่ทีจ่ัดท า
เส้นทางความก้าวหนา้ในสาย
อาชีพ

ต าแหนง่ ๕ ม.ค.-ก.ย.63 กรอ.

(1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล แนวคิด ทฤษฎ ีงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
และส่ืออเิล็กทรอนิกส์ เกีย่วกบัการพฒันาระบบความกา้วหน้า
ในสายอาชีพ/เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ

20 ม.ค.63

(2) จดักลุ่มงานตามลักษณะงานของ กยท. และก าหนดต าแหน่ง
เป้าหมาย

20 ก.พ.63

(3) จดัท าร่างเส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพต าแหน่งเป้าหมาย 20 ก.พ.-พ.ค.63

(4) ประชาพจิารณ์ร่างเส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ 20 ม.ิย.-ก.ค.63

(5) จดัท ารายงานเส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพต าแหน่ง
เป้าหมายเสนอ ผวก.กยท. ลงนามเวยีนทุกส่วนงาน

20 ส.ค.-ก.ย.63

20. โครงกำรจัดท้ำแผนและพัฒนำพนักงำนที่มีศักยภำพสูง 
(Talent Management)

เพ่ือก้ำหนดแผนในกำรพัฒนำ
พนักงำนที่มีศักยภำพสูงให้ได้รับ
กำรพัฒนำที่ถูกต้อง สำมำรถใช้
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบตัิงำนได้อยำ่งมี

ควำมส้ำเร็จในกำรพัฒนำ
ระบบบคุลำกรที่มี
ศักยภำพสูง (Talent 
Management)

ร้อยละ 70 0.1000 กกจ.

20.1 กจิกรรม : จดัท าแผนการคัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง 100 จ านวนผู้มีศักยภาพสูง ต ำแหน่ง 1 เม.ย.-ม.ิย.63 กกจ.

(1) ประชุมคณะท ำงำนเพือ่ทบทวนหลักเกณฑ์และวธิกีำรคัดเลือก 40 เม.ย.63

(2) ด ำเนินกำรคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์และวธิกีำรทีก่ ำหนด 60 พ.ค.-ม.ิย.63

20.2 กจิกรรม : พฒันาพนักงานทีม่ีศักยภาพสูง (Talent 
Management)

100 เพือ่ใหพ้นักงานพนักงานทีม่ี
ศักยภาพสูง ได้รับการพฒันาอย่าง
มีประสิทธภิาพ

จ านวนพนักงานทีผ่่านการ
พฒันา

ราย 20 ส.ค.63 0.1000 กฝอ.

21. โครงกำรจัดท้ำแผนสืบทอดต้ำแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือให ้กยท. มีแผนสืบทอด

ต ำแหน่งทดแทนต ำแหน่งระดับ

ผู้บริหำรได้ทนัเวลำ

ควำมส้ำเร็จของกำรพัฒนำ
พนักงำนตำมเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในกำรเปน็ผู้
สืบทอดต้ำแหน่ง

ร้อยละ 80 ไมใ่ช้
งบประมำณ

กกจ.

21.1 กจิกรรม : การจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 100 เพือ่เตรียมความพร้อมของ
บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งงานหลัก
ของ กยท.

จ านวนต าแหน่งทีม่ีการ
จดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง

ต ำแหน่ง 2 เม.ย.-ม.ิย.63 กกจ.

(1) ประชุมคณะท ำงำนเพือ่ทบทวนหลักเกณฑ์และวธิกีำรคัดเลือก 40 เม.ย.63

(2) ด ำเนินกำรคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์และวธิกีำรทีก่ ำหนด 60 พ.ค.-ม.ิย.63

หมายเหต ุกรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตราก าลงั กกจ.=กองการเจา้หนา้ที ่กคต.=กองคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร กปร.=กองความปลอดภัย อาชวีอนามัยและแรงงานสมัพันธ ์

กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู ้กฝอ.=กองฝึกอบรม หน้า 11



น ้ำหนัก วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด หน่วย เปำ้หมำย
ระยะเวลำ
ด้ำเนินกำร

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล
กำรยำงแห่งประเทศไทย ประจ้ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ขั นตอนกำรด้ำเนินงำน

หมวดที่ 1 นโยบำยและกลยทุธด์้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล (HR Strategy)
22. โครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ เพ่ือส่งเสริมบคุลำกรให้มี

คุณธรรม จริยธรรม มีควำมรู้
เรื่องกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์
ส่วนบคุคลและประโยชน์
ส่วนรวม และร่วมกันปอ้งกัน
กำรทุจริต

ควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรด้ำนกำรส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม ตำม
หลักธรรมำภิบำลในองค์กร

ร้อยละ 80 0.4500 กกจ.

22.1 กจิกรรม : เสริมสร้างความรู้ด้านวนิัยจริยธรรม คุณธรรม และ
การขัดกนัระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

100 จ านวนคร้ังทีจ่ดักจิกรรม คร้ัง 4 ธ.ค.62-ก.ย.63 0.0200 กกจ.

(1) บรรยาย/จดัท าเอกสาร คร้ังที ่1 25 ธ.ค.62
(2) บรรยาย/จดัท าเอกสาร คร้ังที ่2 25 ม.ีค.63

(3) บรรยาย/จดัท าเอกสาร คร้ังที ่3 25 ม.ิย.63

(4) บรรยาย/จดัท าเอกสาร คร้ังที ่4 25 ก.ย.63

22.2 กจิกรรม : ติดตามการด าเนินงานทางวนิัยและละเมิด 100 จ านวนคร้ังทีร่ายงานผล คร้ัง 4 ธ.ค.62-ก.ย.63 0.3000 กกจ.

(1) รายงานผลต่อ ฝทม. ไตรมาสที ่1 25 ธ.ค.62

(2) รายงานผลต่อ ฝทม. ไตรมาสที ่2 25 ม.ีค.63

(3) รายงานผลต่อ ฝทม. ไตรมาสที ่3 25 ม.ิย.63

(4) รายงานผลต่อ ฝทม. ไตรมาสที ่4 25 ก.ย.63
22.3 กจิกรรม : ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
100 เพือ่ปรับปรุงหรือพฒันาในเร่ือง

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน

จ านวนคร้ังทีจ่ดักจิกรรม คร้ัง 1 ม.ค.-ก.ย.63 0.0500 กกจ.

(1) สร้างความรับรู้บุคลากรภายในหน่วยงานใหค้วามส าคัญกบั
การประเมิน ITA

10 ม.ค.-ม.ีค.63

(2) น าเข้าข้อมูลในระบบ ITAS จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Internal และ External

20 เม.ย.63

(3) ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามแบบวดัการรับรู้ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย Internal และ External

20 พ.ค.63

(4) ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ OIT

20 ม.ิย.63

(5) ส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินการตรวจสอบและใหค้ะแนนตาม
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

10 ก.ค.63

(6) ส านักงาน ป.ป.ช. สรุปและรายงานผลการประเมิน ITA 20 ส.ค.-ก.ย.63

22.4 กจิกรรม : ยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม 100 เพือ่ปลูกฝังค่านิยมใหบุ้คลากรมี
ความสามัคคีและความรักต่อองค์กร

จ านวนคร้ังทีจ่ดักจิกรรม คร้ัง 1 ก.พ.-ก.ค.63 0.0800 กปร.

(1) แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพือ่ยกย่องเชิดชูคนดีมี
คุณธรรมประจ าปี

10 ก.พ.63

(2) ประชุมและสรุปรายงานการประชุม คร้ังที ่1 20 ม.ีค.63

(3) ประกาศหลักเกณฑ์และวธิกีารคัดเลือกบุคคลเพือ่ยกย่องเชิด
ชูคนดี

10 เม.ย.63

(4) รวบรวมรายชื่อบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอ 10 พ.ค.63

(5) ประชุมและสรุปรายงานการประชุม คร้ังที ่2 20 พ.ค.63

(6) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพือ่ยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม
 ประจ าปี

10 ม.ิย.63

(7) มอบโล่และเกยีรติบัตรใหก้บัพนักงาน/ลูกจา้งทีไ่ด้รับการ
คัดเลือก

20 ก.ค.63

22.5 กจิกรรม : การบริหารจดัการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

100 เพือ่ใหก้ารบริหารจดัการข้อ
ร้องเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ รวมทัง้ใหค้วาม
ช่วยเหลือประชาชนทีไ่ด้รับความ
เดือดร้อนอย่างเป็นธรรมและ
โปร่งใส

การจดัการข้อร้องเรียน ร้อยละ 80 ต.ค.62-ก.ย.63 ไมใ่ช้
งบประมำณ

กกจ.

(1) พจิารณาข้อร้องเรียน ส่งใหส่้วนงานทีเ่กีย่วข้องด าเนินการ 35 ต.ค.62-ก.ย.63

(2) ปรับปรุงการด าเนินงานการจดัการข้อร้องเรียน (ลดขั้นตอน 
และเร่งรัดการตอบข้อร้องเรียน)

35 ต.ค.62-ก.ย.63

(3) เสนอผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทยพจิารณาลงนาม 20 ต.ค.62-ก.ย.63

(4) แจง้ส่วนงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ทราบและถือปฏบิัติ 10 ต.ค.62-ก.ย.63

             แผนงำนที่ 4  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกำรปฏิบตัิงำน

หมายเหต ุกรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตราก าลงั กกจ.=กองการเจา้หนา้ที ่กคต.=กองคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร กปร.=กองความปลอดภัย อาชวีอนามัยและแรงงานสมัพันธ ์

กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู ้กฝอ.=กองฝึกอบรม หน้า 12



น ้ำหนัก วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด หน่วย เปำ้หมำย
ระยะเวลำ
ด้ำเนินกำร

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล
กำรยำงแห่งประเทศไทย ประจ้ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ขั นตอนกำรด้ำเนินงำน

หมวดที่ 1 นโยบำยและกลยทุธด์้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล (HR Strategy)

1.7850

23. โครงกำรสื่อสำรนโยบำย แผนงำน กลยุทธ์และกำรด้ำเนินงำน
ดำ้นทรัพยำกรบคุคล

เพ่ือเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรองค์กรด้ำน HR

ควำมพึงพอใจของ
บคุลำกรในกำรสือ่สำร
ด้ำนทรัพยำกรบคุคล

ร้อยละ 80 ไมใ่ช้
งบประมำณ

กปร.

23.1 กจิกรรม: ส่ือสารประเด็นของวสัิยทัศน์ พนัธกจิ กลยุทธ ์
นโยบาย สิทธปิระโยชน์ สวสัดิการ และกฎระเบียบในการ
บริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล

100 จ านวนคร้ังทีจ่ดักจิกรรม คร้ัง 4 ธ.ค.62-ก.ย.63 กปร.

(1) คร้ังที ่1 25 ธ.ค.62

(2) คร้ังที ่2 25 ม.ีค.63

(3) คร้ังที ่3 25  ม.ิย.63

(4) คร้ังที ่4 25  ก.ย.63

ควำมพึงพอใจของ
บคุลำกรด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธอั์นดี
ระหว่ำงบคุลำกรทุกระดับ
ในองค์กร

ร้อยละ 80

ควำมพึงพอใจของ
บคุลำกรด้ำนทรัพยำกร
บคุคล

ร้อยละ 80

24.1 กจิกรรม : ด้านแรงงานสัมพนัธ์ 100 จ านวนคร้ังทีจ่ดักจิกรรม คร้ัง 24 ต.ค.62-ก.ย.63 1.0000 กปร.

(1) พจิารณาการด าเนินกจิกรรม สร.กยท. ตามบันทึกข้อตกลง
ระหวา่ง กยท. กบั สร.กยท.

50 12 ต.ค.62-ก.ย.63 0.3000

(2) การจดัประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพนัธ์ 50 12 ต.ค.62-ก.ย.63 0.7000

24.2 กจิกรรม : การส่งเสริมรักษาสุขภาพ 100 จ านวนคร้ังทีจ่ดักจิกรรม คร้ัง 4 ต.ค.62-ก.ย.63 0.2000 กปร.

(1) การตรวจสุขภาพประจ าปี 30 คร้ัง 1 ม.ีค.-เม.ย.63 0.1950

(2) การบริจาคโลหติ 30 คร้ัง 1 พ.ค. - ม.ิย. 63 0.0050
(3) การใหค้วามรู้ด้านสุขภาพ 40 คร้ัง 2 ธ.ค.62-ม.ิย.63

24.3 กจิกรรม : ส่งเสริมวฒันธรรม และประเพณีไทย 100 จ านวนคร้ังทีจ่ดักจิกรรม คร้ัง 5 ต.ค.62-ก.ย.63 0.0500 กปร.

(1) การจดัพธิรีดน้ าด าหวัผู้บริหารและพนักงานทีจ่ะเกษยีณอายุ
การท างาน

25 คร้ัง 1 เม.ย.63 0.0050

(2) การจดัพธิทีางศาสนาในวนัสถาปนา กยท. 50 คร้ัง 1 ก.ค.63 0.0400

(4) การจดันิทรรศการวนัส าคัญทางศาสนา 25 คร้ัง 3 ต.ค.62-ก.ย.63 0.0050

24.4 กจิกรรม : การจดัแข่งขันกฬีาสี 100 จ านวนคร้ังทีจ่ดักจิกรรม คร้ัง 8 ก.พ.-ก.ย.63 0.0800 กปร.

(1) วางแผนการจดัการแข่งขันกฬีา 10 เม.ย.-พ.ค.63
(2) ด าเนินการจดัการแข่งขันกฬีา (ส านักงานใหญ)่ 30 คร้ัง 1 ม.ิย.-ก.ค.63

(3) ด าเนินการจดัการแข่งขันกฬีา (กยท.ข. 7 เขต) 50 คร้ัง 7 ก.พ.-ก.ย.63

(4) สรุปผลการจดัแข่งขันกฬีาภายในของ กยท 10 ก.ย.63
24.5 กจิกรรม:ส ารวจความพงึพอใจในงานและความผูกพนัองค์กร 100 เพือ่ปรับปรุงการบริหารทรัพยากร

บุคคลของ กยท. ใหพ้นักงานมี
ความพงึพอใจในงานและความ
ผูกพนัองค์กรเพิม่ขึ้น

จ านวนคร้ังทีม่ีการส ารวจ
ทัศนคติและความพงึพอใจ

คร้ัง 1 เม.ย.-ม.ิย.63 ไมใ่ช้
งบประมำณ

กรอ.

(1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 20 เม.ย.63

(2) ทดสอบแบบสอบถาม 20 พ.ค.63
(3) จดัท าหนังสือส่งแบบสอบถามเสนอ ผวก.กยท. ลงนาม 20 พ.ค.63

(4) วเิคราะหข์้อมูลจากแบบสอบถาม 20 พ.ค.63
(5) จดัท ารายงานผลเสนอผู้วา่การ กยท. ทราบและเวยีนใหทุ้ก

ส่วนงานทราบ
20 ม.ิย.63

24.6 กจิกรรม : การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 100 จ านวนคร้ังทีจ่ดักจิกรรม คร้ัง 21 ต.ค.62-ก.ย.63 0.0200 กปร.

(1) รณรงค์ ประชาสัมพนัธ ์ด้านการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด (กยท.สนญ.  กจร. 1-6 และ กจม.)

30 คร้ัง 7 ต.ค.62-ก.ย.61

(2) การอบรมใหค้วามรู้ด้านการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
 (กยท.สนญ.  กจร. 1-6 และ กจม.)

30 คร้ัง 7 ต.ค.62-ก.ย.62

(4) โรงงานสีขาว (กยท.สนญ.  กจร. 1-6 และ กจม.) 40 คร้ัง 7 ต.ค.62-ก.ย.63

พันธกิจที่ 3 พัฒนำคุณภำพชีวิตในกำรท้ำงำนและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท้ำงำน

1.เพ่ือปรับปรุงกำรด้ำเนินงำนดำ้น
ทรัพยำกรบคุคลของ กยท.
2.เพ่ือให้บคุลำกรมคีวำมพึงพอใจ
ในงำน ควำมสุขในที่ท้ำงำน และ
ควำมผูกพันองค์กรเพ่ิมขึ น
3.เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงบคุลำกรทุกระดบัในองค์กร 
4.เพ่ือปลูกฝังค่ำนิยมให้บคุลำกรมี
ควำมรักควำมสำมคัคีและควำมรัก

      ยทุธศำสตร์ที่ 3  พัฒนำกำรสือ่สำรด้ำนทรัพยำกรบคุคลให้มีประสิทธภิำพและคุณภำพชีวิตในกำรท้ำงำนที่สมดุลอยำ่งยัง่ยนื

หมวดที่ 3 กำรมีโครงสร้ำงพื นฐำนสนับสนุนระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล (HR Infrastructure)

             แผนงำนที่ 5  พัฒนำกำรสือ่สำร กำรประเมินทัศนคติ และกำรส่งเสริมควำมสัมพันธอั์นดีระหว่ำงกัน

1.3500 กปร. กรอ.24. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมพึงพอใจในงำน ควำมผูกพัน
องค์กร และควำมสุขในที่ท้ำงำน

หมายเหต ุกรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตราก าลงั กกจ.=กองการเจา้หนา้ที ่กคต.=กองคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร กปร.=กองความปลอดภัย อาชวีอนามัยและแรงงานสมัพันธ ์

กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู ้กฝอ.=กองฝึกอบรม หน้า 13



น ้ำหนัก วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด หน่วย เปำ้หมำย
ระยะเวลำ
ด้ำเนินกำร

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล
กำรยำงแห่งประเทศไทย ประจ้ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ขั นตอนกำรด้ำเนินงำน

หมวดที่ 1 นโยบำยและกลยทุธด์้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล (HR Strategy)
ควำมพึงพอใจของ
บคุลำกรด้ำนควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย 
และสภำพแวดล้อมในกำร
ท้ำงำน

ร้อยละ 80

ผู้ได้รับอุบตัิเหตุจำกกำร
ท้ำงำน

ร้อยละ 2

25.1 กจิกรรม : การประชุมของคณะกรรมการความปลอดภยั 
(ส านักงานใหญ)่

100 จ านวนคร้ังทีจ่ดักจิกรรม คร้ัง 12 ต.ค.62-ก.ย.63 ไมใ่ช้
งบประมำณ

คณะกรรมการ
ความปลอดภยั

ทุกคณะ(1) ประชุมคณะกรรมการความปลอดภยัฯ ไตรมาส 1 25 คร้ัง 3 ต.ค.-ธ.ค.62
(2) ประชุมคณะกรรมการความปลอดภยัฯ ไตรมาส 2 25 คร้ัง 3 ม.ค.-ม.ีค.63
(3) ประชุมคณะกรรมการความปลอดภยัฯ ไตรมาส 3 25 คร้ัง 3 เม.ย.-ม.ิย.63

(4) ประชุมคณะกรรมการความปลอดภยัฯ ไตรมาส 4 25 คร้ัง 3 ก.ค.-ก.ย.63
25.2 กจิกรรม : การตรวจวดัและประเมินสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน
100 จ านวนคร้ังทีจ่ดักจิกรรม คร้ัง 11 ต.ค.62-ก.ย.63 0.0950 กปร./กจร.

1,2,6/ กจม.
(1) วางแผนการตรวจวดัและประเมินสภาพแวดล้อมในการท างาน 10   ต.ค.-ธ.ค.62
(2) ด าเนินการตรวจวดัและประเมินสภาพแวดล้อมในการท างาน  

(ส านักงานใหญ)่
20 คร้ัง 1 ม.ค.63

(3) ด าเนินการตรวจวดัและประเมินสภาพแวดล้อมในการท างาน  
(กจร. 1-6 และ กจม.)

40 คร้ัง 7 เม.ย.-ส.ค.63

(4) ด าเนินการตรวจวดัและประเมินสภาพแวดล้อมในการท างาน  
(สตก. 3 แหง่)

20 คร้ัง 3 เม.ย.-ส.ค.63

(5) สรุปผลการตรวจวดัและประเมินสภาพแวดล้อมในการท างาน 10 ก.ย.63

25.3 กจิกรรม : การตรวจสอบรับรองระบบและอปุกรณ์ประกอบ
ของอาคาร

100 จ านวนคร้ังทีจ่ดักจิกรรม คร้ัง 29 เม.ย.-ก.ย.63 0.1000 กปร./กจร.
1-6/ กจม.

(1) การตรวจสอบรับรองระบบไฟฟา้ (สนญ. กจร.1-6  กจม. และ
 สตก. 6 แหง่)

30   คร้ัง 14 เม.ย.-ส.ค.63

(2) การตรวจสอบระบบป้องกนัและระงับอคัคีภยั (สนญ. กจร.
1-6  กจม. และ สตก. 6 แหง่)

30 คร้ัง 14 เม.ย.-ส.ค.63

(3) การตรวจสอบรับรองความปลอดภยัหม้อน้ า (กจม.) 20 คร้ัง 1 ก.ค.-ส.ค.63

(4) ส ารวจความจ าเป็นในการตรวจสอบรายการอืน่ ๆ ตาม
กฎหมาย

20 เม.ย.-ก.ย.63

25.4 กจิกรรม : ส่งเสริมด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน

100 จ านวนคร้ังทีจ่ดักจิกรรม คร้ัง 8 พ.ย.62-ส.ค.63 0.0800 กปร.

(1) การศึกษาดูงานด้านความปลอดภยัของคณะกรรมการความ
ปลอดภยัฯ (ส านักงานใหญ)่

50 คร้ัง 1 พ.ย.62-ม.ค.63

(2) การศึกษาดูงานด้านความปลอดภยัของคณะกรรมการความ
ปลอดภยัฯ (กจร. 1, 2, 4, 5, 6, กจม. และ สตก.จ.สข. )

50 คร้ัง 7 ม.ค.-ส.ค.63

25.5 กจิกรรม : การเฝ้าระวงัด้านสุขภาพ 100 จ านวนคร้ังทีจ่ดักจิกรรม คร้ัง 3 ต.ค.62-ก.ย.63 0.0800 กจร.1-6/ กจม.

(1) ส ารวจความต้องการในการตรวจสุขภาพตามปัจจยัเส่ียง 10 ต.ค.62- ก.ย.63

(2) ด าเนินการตรวจสุขภาพตามปัจจยัเส่ียง 80 คร้ัง 3 ธ.ค.62-ส.ค.63

(3) สรุปผลการตรวจสุขภาพตามปัจจยัเส่ียง 10 ก.ย.63

25.6 กจิกรรม : ติดตามการด าเนินงานด้านความปลอดภยัของกอง
จดัการโรงงาน และส านักงานตลาดกลางยางพารา

100 จ านวนคร้ังทีติ่ดตาม คร้ัง 2 ม.ิย.-ก.ย.63 0.0300 กปร.

(1) วางแผนติดตามการด าเนินงานด้านความปลอดภยัของกอง
จดัการโรงงาน

10 ม.ิย.63

(2) ด าเนินการติดตามการด าเนินงานด้านความปลอดภยัของกอง
จดัการโรงงาน

80 ก.ค.-ส.ค.63

(3) สรุปผลการติดตามการด าเนินงานด้านความปลอดภยัของกอง
จดัการโรงงาน

10 ก.ย.63

               แผนงำนที่ 6  ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท้ำงำน

25. โครงกำรส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรท้ำงำน

1.เพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิตใน
กำรท้ำงำน ควำมปลอดภัย อำชี
วอนำมัยและสภำพแวดล้อมใน
กำรท้ำงำน                          
 2.เพ่ือให้มีแผนด้ำนควำม
ปลอดภัยที่สำมำรถรองรับได้ทุก
สถำนกำรณ์                       
3.เพ่ือให้บคุลำกรทุกระดับมี
ควำมปลอดภัยในกำรท้ำงำนมี
สุขภำพ อนำมัยที่ดี และมี
สภำพแวดล้อมในกำรท้ำงำนที่ดี 
4.เพ่ือให้มีกำรปฏิบตัิที่เปน็ไป

0.4350 กปร.

หมายเหต ุกรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตราก าลงั กกจ.=กองการเจา้หนา้ที ่กคต.=กองคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร กปร.=กองความปลอดภัย อาชวีอนามัยและแรงงานสมัพันธ ์

กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู ้กฝอ.=กองฝึกอบรม หน้า 14



น ้ำหนัก วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด หน่วย เปำ้หมำย
ระยะเวลำ
ด้ำเนินกำร

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล
กำรยำงแห่งประเทศไทย ประจ้ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ขั นตอนกำรด้ำเนินงำน

หมวดที่ 1 นโยบำยและกลยทุธด์้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล (HR Strategy)25.7 กจิกรรม : การอบรมภาคบังคับตามกฎหมายด้านความ
ปลอดภยั

100 จ านวนคร้ังทีจ่ดักจิกรรม คร้ัง 22 ม.ค.-ก.ย.63 0.0500 กปร./กจร.
1-6/ กจม.

(1) อบรมดับเพลิงขั้นต้น (กยท.สนญ.) 10 คร้ัง 1 ก.พ.-ม.ีค.63

(2) อบรมดับเพลิงขั้นต้น (ส านักงานตลาดกลางยางพารา 6 แหง่) 15 คร้ัง 6 ก.พ.-ก.ย.63

(3) อบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (กยท.
สนญ.)

20 คร้ัง 1 ก.ค.-ส.ค.63

(4) อบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
(กจร. 1-6  กจม.)

25 คร้ัง 7 ม.ิย.-ก.ย.63

(5) อบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
(ส านักงานตลาดกลางยางพารา 6 แหง่)

20 คร้ัง 6 ม.ิย.-ก.ย.63

(6) ส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรมอืน่ ๆ ตามกฎหมาย 10 คร้ัง 1 พ.ค.-ก.ย.63

0.0100

26. โครงกำรพัฒนำระบบงำนบคุคลด้วยระบบสำรสนเทศและ
เทคโนโลยดีิจิทัล

เพ่ือให้กยท. มีระบบสำรสนเทศ
สนับสนุนกำรบริหำรงำนบคุคล
และบริกำรบคุลำกรด้วยสือ่ดิจิทัล

ควำมพึงพอใจของบคุลำกร
ในระบบสำรสนเทศและ
กำรให้บริกำรด้ำน
ทรัพยำกรบคุคล

ร้อยละ 80 ไมใ่ช้
งบประมำณ

26.1 กจิกรรม : ระบบบริการงานบุคคลอเิล็กทรอนิกส์ (E – 
Service)

100 จ านวนระบบ ระบบ 6 ธ.ค.62-ก.ย.63 กคต./กกจ./
กฝอ.(1) จดัทา E-Slip เงินเดือน 20 ธ.ค.62-ก.ย.63 กคต.

(2) ขอหนังสือรับรองการท างานผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 10 ก.พ.-ก.ย.63 กกจ.

(3) การเบิกสวสัดิการ 10 ธ.ค.62-ก.ย.63 กคต.

(4) การขออนุมัติเปล่ียนแปลงประวติัพนักงานของตนเอง และขอ
อนุมัติเปล่ียนแปลงประวติัแทนผู้อืน่

30 พ.ค.-ก.ย.63 กกจ.

(5) การสอบถามข้อมูลตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา 10 ม.ิย.-ก.ย.63 กกจ./กคต./
กฝอ.

(6) การลาอเิล็กทรอนิกส์ (E – leave) 20 ก.พ.-ก.ย.63 กกจ.

26.2 กจิกรรม : ระบบทะเบียนประวติัอเิล็กทรอนิกส์ 100 จ านวนส่วนงานที่
ด าเนินการลงข้อมูลครบถ้วน

ส่วนงาน 20 ต.ค.62-ก.ย.63 กกจ.

(1) ก าหนดรูปแบบการบันทึกข้อมูลระบบทะเบียนประวติั 25 ต.ค.62-ก.ย.63

(2) ประสานงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ต.ค.62-ก.ย.63

(3) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนประวติั 25 ต.ค.62-ก.ย.63

(4) บันทึกข้อมูลใหเ้ป็นปัจจบุัน 25 ต.ค.62-ก.ย.63

26.3 กจิกรรม : หน่วยงานไร้กระดาษ (Paperless Office) 100 1. เพือ่ลดการใช้กระดาษ
2. เพือ่สนับสนุนนโนบาย
เศรษฐกจิดิจทิัล (Digital 
Economy : DE) เพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม

จ านวนการใช้กระดาษ 
ฝทม.ลดลงเทียบกบัยอด
จดัสรร

ร้อยละ 25 ม.ค.-ก.ย.63 กสค./กฝอ.

(1) ระบบเอกสารผ่าน Share files 30 ม.ค.-ก.ย.63 กสค.

(2) ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมในระบบออนไลน์ 20 ม.ค.-ก.ย.63 กฝอ.

(3) ประเมินผลการฝึกอบรมออนไลน์ 20 ม.ค.-ก.ย.63 กฝอ.

(4) ประชุมไร้กระดาษ 30 เม.ย.-ก.ย.63 กสค.

26.4 กจิกรรม: ปรับปรุงคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล

100 จ านวนคร้ังทีป่รับปรุงคู่มือฯ คร้ัง 1 ก.ค.-ก.ย.63     กกจ./กสค.

(1) แต่งต้ังคณะท างานปรับปรุงคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล

25 ก.ค.63

(2) จดัประชุมคณะท างานฯ พจิารณาปรับปรุงคู่มือ 25 ก.ค.63

(3) ด าเนินการปรับปรุงคู่มือฯ ตามมติทีป่ระชุมคณะท างานฯ 25 ส.ค.63

(4) น าเสนอผู้วา่การ กยท. เวยีนทุกส่วนงาน 25 ก.ย.63

พันธกิจที่ 4 พัฒนำระบบงำนบคุคลด้วยระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยดีิจิทัล

                แผนงำนที่ 7  ระบบสำรสนเทศสนับสนุนงำนบคุคล

       ยทุธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำระบบงำนบคุคลโดยใช้ระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยดีิจิทัลมำสนับสนุนกำรด้ำเนินงำน

หมายเหต ุกรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตราก าลงั กกจ.=กองการเจา้หนา้ที ่กคต.=กองคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร กปร.=กองความปลอดภัย อาชวีอนามัยและแรงงานสมัพันธ ์

กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู ้กฝอ.=กองฝึกอบรม หน้า 15



น ้ำหนัก วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด หน่วย เปำ้หมำย
ระยะเวลำ
ด้ำเนินกำร

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล
กำรยำงแห่งประเทศไทย ประจ้ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ขั นตอนกำรด้ำเนินงำน

หมวดที่ 1 นโยบำยและกลยทุธด์้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล (HR Strategy)26.5 ความพงึพอใจของผู้ใช้งานฯ ร้อยละ 75
จ านวนคร้ังในการติดตาม
และประเมินผล

คร้ัง 1

(1) รวบรวมและศึกษาข้อมูล 20 เม.ย.63

(2) ทดสอบแบบสอบถาม 15 พ.ค.63

(3) จดัท าหนังสือเสนอผู้วา่การเพือ่แจกแบบสอบถาม 15 พ.ค.63

(4) วเิคราะหข์้อมูลจากแบบสอบถาม 30 พ.ค.63

(5) จดัท ารายงานผลฯ และสรุปผลการศึกษาเสนอผู้วา่การ กยท.
 ทราบ

20 ม.ิย.63

27. โครงกำรส่งเสริมกำรท้ำธุรกิจยำง (e-Training ,กำรทดสอบยำง
,กำรให้ค้ำปรึกษำออนไลน์)

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีกำรท้ำธรุกิจยำงผ่ำนเว็ปไซด์
กำรจัดกำรควำมรู้

0.0100 กสค.

27.1 กจิกรรม: การพฒันาผ่านเวป็ไซด์การจดัการความรู้เพือ่การ
ส่งเสริมการท าธรุกจิยาง (e-Training)

100 จ านวนผู้เข้าใช้บริการ ราย 30 พ.ย.62-ส.ค.63 0.0100

(1) แต่งต้ังคณะท างานเพือ่วเิคราะห ์ออกแบบ และพฒันาการท า
ธรุกจิยาง

20 พ.ย.62

(2) ติดต่อประสานสร้างความเข้าใจ การท าธรุกจิยาง(e-Training
 ,การทดสอบยาง,การใหค้ าปรึกษาออนไลน)์

30 ธ.ค.62

(3) สร้าง/ปรับปรุง web page การท าธรุกจิยาง(e-Training ,
การทดสอบยาง,การใหค้ าปรึกษาออนไลน)์

10 ม.ค.63

(4) ประชาสัมพนัธก์ารท าธรุกจิยาง(e-Training ,การทดสอบยาง,
การใหค้ าปรึกษาออนไลน)์

20 ก.พ.-ก.ค.63

(5) ติดตาม ประเมินผลส าเร็จและจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน 20 ส.ค.63

2.0000

28. โครงกำรสือ่สำรและประชำสัมพันธก์ำรจัดกำรควำมรู้ให้
บคุลำกรได้รับทรำบอยำ่งทั่วถึงทั งองค์กร

1. เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำร
จัดกำรควำมรู้ให้แก่บคุลำกร
2. เพ่ือเผยแพร่องค์ควำมรู้ของ
องค์กรให้แพร่หลำย              

บคุลำกรมีควำมรู้ด้ำน
กำรจัดกำรควำมรู้เพ่ิมขึ น

ร้อยละ 10 ไม่ใช้
งบประมำณ

กสค.
/ กปผ.-สผว.

28.1 กจิกรรม : ส่ือสารและประชาสัมพนัธก์ารจดัการความรู้ 100 จ านวนคร้ังของการ
ประชาสัมพนัธ์

คร้ัง 4 ต.ค.62-ก.ค.63 กสค./กปผ.-
สผว.

(1) สร้างการรับรู้ และเข้าใจถึงความส าคัญของการน าการบริหาร
จดัการความรู้ (KM) มาใช้ในการพฒันาองค์กร

20 ต.ค.62

(2) ก าหนดรูปแบบและช่องทางการประชาสัมพนัธก์ารจดัการ
ความรู้ เช่น ข้อความ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว โปสเตอร์ 
เสียงตามสาย หนังสือเวยีนแจง้ส่วนงาน ระบบงานกยท. Web
 site  Line และ facebook เป็นต้น

20 พ.ย.62

(3)  ประชาสัมพนัธก์ารจดัการความรู้กบัการพฒันาองค์กร 40 พ.ย.62-ก.ค.63

(4) ประเมินความพงึพอใจในการรับรู้และการน าองค์ความรู้ไปใช้
แกป้ัญหา

20 ก.ค.63

29. โครงกำรสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ และแลกเปลีย่น
เรียนรู้

กำรรับรู้ถึงโอกำสใน
กำรแลกเปลีย่นเรียนรู้
ร่วมกันในองค์กรของ
บคุลำกร

ร้อยละ 50 0.0600

ควำมพึงพอใจในกำร
ด้ำเนินงำนด้ำนกำร
จัดกำรควำมรู้

ร้อยละ 80

29.1 กจิกรรม : กจิกรรมวนัแหง่การเรียนรู้ (KM Day) 100 จ านวนคร้ังของการจดั
กจิกรรม

คร้ัง 1 เม.ย.-ก.ค.63 0.0100 กสค.

(1) ก าหนดหวัเร่ืองและรูปแบบของกจิกรรม เช่น เชิญบุคลากร
ภายในหรือภายนอกมาถ่ายทอดแลกเปล่ียน  ในเร่ืองทีอ่ยู่ใน
ประเด็นความสนใจ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในสายงาน/ข้าม
สายงาน ซ่ึงมีภารกจิเกีย่วข้องกนั

20 เม.ย.63

(2) จดัเตรียมสถานทีใ่นการจดักจิกรรมวนัแหง่การเรียนรู้ (KM Day) 20 พ.ค.63

(3) ด าเนินการจดักจิกรรมวนัแหง่การเรียนรู้ (KM Day) 40 ก.ค.63

(4) ประเมินความพงึพอใจในการรับรู้และการน าองค์ความรู้ไปใช้
แกป้ัญหา

20 ก.ค.63

กรอ.

พันธกิจที่ 5 พัฒนำ กยท.ให้เปน็องค์กรแห่งกำรเรียนรู้

เม.ย.-ม.ิย.63

กสค. และส่วน
งำนที่ร่วม
ด้ำเนินกำร

    ยทุธศำสตร์ที่ 5  บริหำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร เพ่ือมุง่สูอ่งค์กรแห่งกำรเรียนรู้อยำ่งยัง่ยนื

             แผนงำนที่ 8  กำรสร้ำงและสนับสนุนให้ กยท . เปน็องค์กรแห่งกำรเรียนรู้

1. เพ่ือเปดิโอกำสให้บคุลำกรใน
องค์กรเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในเรือ่งที่เปน็ประโยชน์ตอ่
กำรปฏบิตังิำน
2. เพ่ือส้ำรวจควำมพึงพอใจในกำร
ด้ำเนินงำนดำ้นกำรจัดกำร       
ควำมรู้

หมวดที่ 4 กำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กรเพ่ือมุง่สูอ่งค์กรแห่งกำรเรียนรู้อยำ่งยัง่ยนื

กจิกรรม : ติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล

100

หมายเหต ุกรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตราก าลงั กกจ.=กองการเจา้หนา้ที ่กคต.=กองคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร กปร.=กองความปลอดภัย อาชวีอนามัยและแรงงานสมัพันธ ์

กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู ้กฝอ.=กองฝึกอบรม หน้า 16



น ้ำหนัก วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด หน่วย เปำ้หมำย
ระยะเวลำ
ด้ำเนินกำร

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล
กำรยำงแห่งประเทศไทย ประจ้ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ขั นตอนกำรด้ำเนินงำน

หมวดที่ 1 นโยบำยและกลยทุธด์้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล (HR Strategy)29.2 กจิกรรม : สอนใหฝึ้กปฏบิัติในระหวา่งท างาน (On The Job 
Training) หรือการเป็นโค๊ชสอนงาน (Coaching)

100 1. เพือ่ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในการท างาน
2. เพือ่ใหเ้กิดการส่ือสารสองทาง

จ านวนเร่ืองทีท่ าการสอน
งาน

เร่ือง 20 พ.ย.62-ม.ิย.63 กสค.

(1) น าเสนอ ผวก.กยท. สอนใหฝึ้กปฏบิัติในระหวา่งท างาน (On 
The Job Training) หรือการเป็นโค๊ชสอนงาน (Coaching) 
พร้อมแจง้เวยีนใหทุ้กส่วนงานด าเนินการ

10 พ.ย.62

(2) รวบรวม จดัท าฐานความรู้จากสอนใหฝึ้กปฏบิัติในระหวา่ง
ท างาน (On The Job Training) หรือการเป็นโค๊ชสอนงาน 
(Coaching)

40 ธ.ค.62-ม.ีค.63

(3) ด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ในการปฏบิัติงานผ่าน Intranet 30 ก.พ.-เม.ย.63

(4) ประเมินความพงึพอใจในการรับรู้และการน าองค์ความรู้ไปใช้
แกป้ัญหา

20 ม.ิย.63

29.3 กจิกรรม : สร้างค่านิยมและวฒันธรรมแหง่การเรียนรู้และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทัว่ทัง้องค์กร

100 จ านวนคร้ังของการจดั
กจิกรรม

คร้ัง 1 ก.ค.63 0.0500 กสค.

30. โครงกำรใช้องค์ควำมรู้ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ 
(Synergy) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

100 1.ตำมแผนยุทธศำตร์รัฐวิสำหกิจ 
สำขำเกษตร ยุทธศำตร์ที่ 3 ฐำนะ
กำรเงินที่มัน่คง ตำมแนวทำงกำร

จ้ำนวนองค์ควำมรู้ที่ใช้
ร่วมกัน

เรื่อง 4 ธ.ค.62-มี.ค.63 ไมใ่ช้
งบประมำณ

กสค.

(1) คณะกรรมการฯ เลือกองค์ความรู้ กจิกรรมและหน่วยงานที่
จะท า Synergy

10 ธ.ค.62

(2) ประสานงานหน่วยงานและจดัท าหนังสือขออนุมัติ ผวก.กยท.
 ลงนาม

20 ม.ค.63

(3) ด าเนินกจิกรรมใช้องค์ความรู้ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานของรัฐ
ใช้เกดิประโยชน์สูงสุด

40 ก.พ.63

(4) สรุปผลการด าเนินงานความรู้ ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานของรัฐ 20 ม.ีค.63

(5) ประเมินความพงึพอใจในการรับรู้และการน าองค์ความรู้ไปใช้
แกป้ัญหา

10 ม.ีค.63

31. โครงกำรชุมชนนักปฏิบตัิ (CoPs) เพ่ิมมูลค่ำยำงพำรำ 100 1.เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 
ระดมสมองแก้ไขปญัหำ ลด
ระยะเวลำและกำรลงทุน               
2.รวบรวมและเผยแพร่วิธีปฏบิตัทิี่

จ้ำนวนครั งของกำรจัด
กิจกรรม

ครั ง 1 ต.ค.62-ม.ค.63 0.1300 กสค.

(1) ก าหนดหวัเร่ืองและรูปแบบและทีมงานนักปฏบิัติ โดยคณะ
กรรมการฯ

20 ต.ค.62

(2) จดัเตรียมสถานทีใ่นการจดักจิกรรมชุมชนนักปฏบิัติ (CoPs) 20 พ.ย.62

(3) ด าเนินการถอดและสกดั เพือ่ได้ วธิกีารทีดี่ทีสุ่ด (Best 
Pactices)

40 พ.ย.62

(4) ประเมินความพงึพอใจในการรับรู้และการน าองค์ความรู้ไปใช้
แกป้ัญหา

20 ม.ค.63

32. โครงกำรส้ำรวจควำมพึงพอใจด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้และ
กำรน้ำองค์ควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบตัิงำน

100 จ้ำนวนครั งของกำร
ส้ำรวจควำมพึงพอใจ

ครั ง 1 มิ.ย.-ก.ค.63 ไมใ่ช้
งบประมำณ

กสค.

(1) ส ารวจความพงึพอใจด้านการจดัการความรู้และการน าองค์
ความรู้ไปใช้ในการปฎบิัติงาน

50 ม.ิย.63

(2) จดัท ารายงานทีไ่ด้จากการส ารวจความพงึพอใจด้านการ
จดัการความรู้และการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการปฎบิัติงาน
และปรัปรุงแผนแม่บทการจดัการความรู้และแผนปฏบิัติการ
การจดัการความรู้

50 ก.ค.63

33. โครงกำรจัดท้ำองค์ควำมรู้ที่จ้ำเปน็ต่อกำรปฏิบตัิงำนและ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของบคุลำกรในองค์กร

1. เพ่ือก้ำหนดขอบเขตขององค์
ควำมรู้ของ กยท. เพ่ือให้
สัมพันธกั์บวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเปำ้หมำยกำรด้ำเนินงำน
2. เพ่ือจัดท้ำองค์ควำมรู้ที่ได้มำ

ควำมพึงพอใจต่อ
องค์ควำมรู้

ระดับ ปำนกลำง 1.2500 ส่วนงำนที่
ด้ำเนินกำร
จัดท้ำองค์
ควำมรู ้และ 
กสค.

33.1 กจิกรรม : จดัท าองค์ความรู้ (Knowledge) จากผู้เกษยีณ 
ผู้ลาออก ผู้บริหาร และผู้ช านาญการ

100 จ านวนองค์ความรู้ตาม
ขอบเขตทีอ่งค์กรก าหนด

องค์ความรู้ 10 พ.ค.-ก.ย.63 1.2500 กสค.

(1) ก าหนดขอบเขตองค์ความรู้ เพือ่ใหอ้งค์ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบั
การปฏบิัติงานขององค์กรและตอบสนองความต้องการ
ของบุคลากรในองค์กร

20 พ.ค.63

(2) จดัท ารายชื่อผู้เกษยีณ ผู้ลาออก ผู้บริหาร และผู้ช านาญการ 10 พ.ค.63

(3) จดัท าองค์ความรู้จาก ผู้เกษยีณ ผู้ลาออก ผู้บริหาร และ
ผู้ช านาญการ โดยการถอดองค์ความรู้ ตามขั้นตอนและ
ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง พร้อมวเิคราะห ์ออกแบบการจดัเกบ็องค์
ความรู้ใหเ้ป็นระบบ

40 ม.ิย.-ก.ย.63

หมายเหต ุกรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตราก าลงั กกจ.=กองการเจา้หนา้ที ่กคต.=กองคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร กปร.=กองความปลอดภัย อาชวีอนามัยและแรงงานสมัพันธ ์

กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู ้กฝอ.=กองฝึกอบรม หน้า 17



น ้ำหนัก วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด หน่วย เปำ้หมำย
ระยะเวลำ
ด้ำเนินกำร

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล
กำรยำงแห่งประเทศไทย ประจ้ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ขั นตอนกำรด้ำเนินงำน

หมวดที่ 1 นโยบำยและกลยทุธด์้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล (HR Strategy)(4) เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ 10 ก.ย.63

(5) จดัท าแบบประเมินความพงึพอใจต่อองค์ความรู้ ทีม่ีต่อการ
ปฏบิัติงานในองค์กร

10 ก.ค.63

(6) ยกย่องชมเชยองค์ความรู้ทีบุ่คลากรในองค์กรใหค้วามสนใจ
และสามารถน ามาใช้สนับสนุนการปฏบิัติงานได้เป็นอย่างดี

10 ก.ค.63

33.2 กจิกรรม : Unit School 100 จ านวนหลักสูตรทีจ่ดัท าและ
 ใช้ในการเรียนรู้

หลักสูตร 13 ธ.ค.62-ก.ค.63 กสค.

(1) ประสานงาน หารือ ร่วมกบัส านักเกษตราธกิาร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

20 ธ.ค.62

(2) เสนอ ผวก.กยท. อนุมัติใหส่้วนงาน ด าเนินการจดัท า การ
พฒันาบุคลากร แบบ Unit School

10 ม.ค.63

(3) น าเอกสารและข้อสอบมาจดัท าหลักสูตร E - learning 50 ม.ีค.63

(4) แจงเวยีนใหทุกสวนงานเขาเรียนตามหลักสูตร E - learning 10 เม.ย.63

(5) ประเมินผลการเขาเรียนตามหลักสูตร E - learning 10 ก.ค.63

34. โครงกำรจัดท้ำองค์ควำมรู้ที่จ้ำเปน็ในกำรบริหำรยำงพำรำ
ทั งระบบ

1. เพ่ือให้มอีงค์ควำมรู ้ที่จ้ำเปน็ใน
กำรบริหำรยำงพำรำทั งระบบ
2. มฐีำนขอ้มลูและกำรจัดเก็บองค์
ควำมรูท้ี่เปน็มำตรฐำน               
3.ตำมแผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจ 

กำรเปน็องค์กรแห่งกำร
เรียนรู้ของ กยท.

ร้อยละ 40 ไม่ใช้
งบประมำณ

กสค.

34.1 กจิกรรม : จดัท าองค์ความรู้ ทีจ่ าเป็นในการบริหารยางพารา
ทัง้ระบบ

100 จ านวนองค์ความรู้ตาม
ขอบเขตทีอ่งค์กรก าหนด

องค์ความรู้ 10 ม.ค.-ก.ค.63 กสค.

(1) ก าหนดขอบเขตองค์ความรู้ ทีจ่ าเป็นในการบริหารยางพารา
ทัง้ระบบ

10 ม.ค.63

(2) จดัประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่ ก าหนดองค์ความรู้ ทีจ่ าเป็น
ในการบริหารยางพาราทัง้ระบบพร้อมจดัท าทะเบียน กรูู

20 ก.พ.63

(3) จดัท าองค์ความรู้ ทีจ่ าเป็นในการบริหารยางพาราทัง้ระบบ 
โดยการถอดองค์ความรู้ ตามขั้นตอนและระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 
พร้อมวเิคราะห ์ออกแบบการจดัเกบ็องค์ความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
 หรือรวบรวม เชื่อมโยง จดัท าและจดัเกบ็ฐานข้อมูลยางพารา
ทีจ่ าเป็นในการบริหารกจิการยางพาราทัง้ระบบ

50 พ.ค.63

(4) เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ 10 ม.ิย.63

(5) จดัท าแบบประเมินความพงึพอใจต่อองค์ความรู้ 10 ก.ค.63

34.2 กจิกรรม : ส่งเสริมหรือพฒันาองค์ความรู้ เกีย่วกบัระบบการ
บริหารจดัการเกษตรกรรมสมัยใหม่

100 1.เพือ่ส่งเสริมหรือพฒันาองค์
ความรู้ เกีย่วกบัระบบการบริหาร
จดัการเกษตรกรรมสมัยใหม่ ใหแ้ก่

จ านวนองค์ความรู้ตาม
ขอบเขตทีอ่งค์กรก าหนด

องค์ความรู้ 1 ก.พ.-ก.ค.63 กสค.

(1) ส ารวจความต้องการองค์ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัเกีย่วกบัระบบ
การบริหารจดัการเกษตรกรรมสมัยใหม่

10 ก.พ.63

(2) จดัประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่ ก าหนดองค์ความรู้ ที่
เกีย่วข้องกบัเกีย่วกบัระบบการบริหารจดัการเกษตรกรรม
สมัยใหม่

20 ม.ีค.63

(3) รวบรวม เชื่อมโยง จดัท าองค์ความรู้และจดัเกบ็องค์ความรู้ ที่
เกีย่วข้องกบัเกีย่วกบัระบบการบริหารจดัการเกษตรกรรม
สมัยใหม่

50 ม.ิย.63

(4) เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ 10 ก.ค.63

(5) จดัท าแบบประเมินความพงึพอใจต่อองค์ความรู้ 10 ก.ค.63

35. โครงกำรนวัตกรรม 1.คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิำพในกำร
ท้ำงำน หรือ เน้นกำรรักษำ
สิง่แวดล้อมและเทคโนโลยชีีวภำพ

0.4000 กสค.

35.1 กจิกรรม : นวตักรรม 100 จ านวนนวตักรรม นวตักรรม 1 ม.ีค.-ก.ย.63 0.3500 กสค.

(1) ส ารวจความต้องการองค์ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัเกีย่วกบั
นวตักรรมและเทคโนโลยี เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการท างาน
หรือเน้นการรักษาส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยีชีวภาพ

10 ม.ีค.63

(2) จดัประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่ ก าหนดรูปแบบการจดั
ประกวดการสร้างนวตักรรมในสภาพการท างาน พร้อม
ด าเนินการประกวด

50 เม.ย.63

(3) รวบรวม เชื่อมโยง และจดัเกบ็นวตักรรมใหเ้ป็นระบบ 20 ส.ค.63
(4) เผยแพร่องค์นวตักรรมในรูปแบบและช่องทางต่างๆ 10 ส.ค.63

(5) จดัท าแบบประเมินความพงึพอใจต่อนวตักรรม 10 ก.ย.63

หมายเหต ุกรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตราก าลงั กกจ.=กองการเจา้หนา้ที ่กคต.=กองคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร กปร.=กองความปลอดภัย อาชวีอนามัยและแรงงานสมัพันธ ์

กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู ้กฝอ.=กองฝึกอบรม หน้า 18



น ้ำหนัก วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด หน่วย เปำ้หมำย
ระยะเวลำ
ด้ำเนินกำร

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล
กำรยำงแห่งประเทศไทย ประจ้ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ขั นตอนกำรด้ำเนินงำน

หมวดที่ 1 นโยบำยและกลยทุธด์้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล (HR Strategy)35.2 กจิกรรม : นวตักรรมเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้
ประกอบกจิการยาง

100 จ านวนนวตักรรม นวตักรรม 1 ม.ีค.-ก.ย.63 0.3066
49(3)

กสค.

(1) ส ารวจความต้องการองค์ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัเกีย่วกบั
นวตักรรมและเทคโนโลยี เพือ่เพิม่ผลลิต ลดขั้นตอนการ
ท างาน และลดค่าใช้จา่ยของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและ
ผู้ประกอบกจิการยางและเพยแพร่ความรู้เร่ืองนวตักรรม

10 ม.ีค.63

(2) จดัประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่ ก าหนดรูปแบบการจดั
ประกวดการสร้างนวตักรรมในสภาพการท างาน พร้อม
ด าเนินการประกวด

50 เม.ย.63

(3) รวบรวม เชื่อมโยง และจดัเกบ็นวตักรรมใหเ้ป็นระบบ 20 ส.ค.63
(4) เผยแพร่องค์นวตักรรมในรูปแบบและช่องทางต่างๆ 10 ส.ค.63
(5) จดัท าแบบประเมินความพงึพอใจต่อนวตักรรม 10 ก.ย.63

35.3 กจิกรรม : สร้างค่านิยมและวฒันธรรมทีมุ่ง่เน้นความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม

100 จ านวนคร้ังของการจดั
กจิกรรม

คร้ัง 1 ก.ค.63 0.0500 กสค.

36. ควำมพึงพอใจในกำรใช้
งำนระบบสำรสนเทศด้ำน
กำรจัดกำรควำมรู้

ระดับ ปำนกลำง
ระดับสูง

ไมใ่ช้
งบประมำณ

จ้ำนวนคลังควำมรู้ ส่วนงำน 4
36.1 กจิกรรม : พฒันาระบบฐานข้อมูลเพือ่สนับสนุนการปฏบิัติงาน

 ( KMS : Knowledge Repository, E-learning, RAOT 
Learning Center, Intranet)

100 1.เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรู้ได้ทุกทีทุ่กเวลาผ่านส่ือ
ออนไลน์                           
2.ลดระยะเวลาและค่าใช้จา่ยใน
การเข้าถึงและศึกษาหาความรู้

ความส าเร็จของกจิกรรม
พฒันาระบบฐานข้อมูลเพือ่
สนับสนุนการปฏบิัติงาน

ร้อยละ 100 ต.ค.62-ม.ค.63 กสค.

(1) ส ารวจฐานข้อมูลของการจดัการความรู้ของ กยท. และความ
ต้องการใช้งานผู้รับบริการ

20 ต.ค.62

(2) วเิคราะห ์ออกแบบระบบงานและติดตามการพฒันาระบบ
ฐานข้อมูล (RAOT Learning Center,  Intranet,  
E-Learning ) ใช้ตรงตามความต้องการใช้งาน

40 พ.ย.62

(3) รวบรวม ประสาน เชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ทีส่นับสนุนการ
ปฏบิัติงานภายในองค์กร (RAOT Learning Center,  
Intranet,  E-Learning ) พร้อมวเิคราะห ์ออกแบบวธิกีาร
จดัเกบ็ใหเ้ป็นระบบ

20 ธ.ค.62

(4) ด าเนินการการบูรณาการองค์ความรู้ของ กยท. และประสาน 
ติดตาม เพือ่ใหฐ้านข้อมูลของ กยท. ใช้งานได้อย่างมีบูรณาการ

20 ม.ค.63

36.2 กจิกรรม : พฒันาเวบ็ไซต์การจดัการความรู้และพืน้ทีเ่สมือน
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ กยท.

100 ความส าเร็จของกจิกรรม
พฒันาเวบ็ไซต์การจดัการ

ร้อยละ 100 ต.ค.-ธ.ค.62 กสค.

(1) ศึกษา ค้นควา้ วเิคราะหแ์ละออกแบบเวบ็ไซต์การจดัการ
ความรู้และพืน้ทีเ่สมือนในการแลกเปล่ียนเรียนรู้

40 ต.ค.62

(2) ท าหนังสือประสาน ฝทส.เพือ่ปรับปรุง และพฒันาเวบ็ไซต์
การจดัการความรู้ฯ

30 พ.ย.62

(3) ควบคุม ประเมินและติดตามพืน้ทีเ่สมือนในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ของบุคลากร

30 ธ.ค.62

37. 1. เพ่ือพัฒนำบคุลำกรให้มี
ทักษะกำรเรียนรู้ตลอดเวลำ และ
มีกำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ซ่ึงกัน

กำรเพ่ิมขึ นของทักษะด้ำน
กำรจัดกำรควำมรู้

ระดบั
นัยส้ำคัญ

0.05

2. เพ่ือพัฒนำบคุลำกรที่
ด้ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้

บคุลำกรเข้ำไปใช้คลัง
ควำมรู้มำกกว่ำปลีะ 2 ครั ง

ร้อยละ 50

37.1 กจิกรรม: ส่งเสริมการรักการอา่น (Activity for Reading Skill) 100 จ านวนกจิกรรม กจิกรรม 1 เม.ย.-ก.ค.63 กสค.

(1) ส ารวจความต้องการในการพฒันาและเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจของบุคลากร

10 เม.ย.63

(2) จดัเตรียมสถานทีแ่ละช่องทางการจดักจิกรรมรักการอา่น เช่น
 จดัเตรียมหอ้งสมุด หอ้งสมุดเสมือน Intranet Km 
e-Learning เป็นต้น

10 พ.ค.63

(3) ด าเนินการประชาสัมพนัธ ์แจง้เวยีนองค์ความรู้เพือ่ส่งเสริมให้
บุคลากรรักการอา่น

20 ม.ิย.63

(4) จดักจิกรรม วนัแหง่ความรักการอา่น 40 ก.ค.63

(5) ประเมินผลและติดตามผลการด าเนินงาน 20 ก.ค.63

กสค. และส่วน
งำนที่ร่วม
ด้ำเนินกำร

โครงกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ของบคุลำกร 0.0900

โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและ
ระบบฐำนข้อมูลในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้

เพ่ือพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและฐำนข้อมูลเพ่ือให้
สอดคล้องกับกำรพัฒนำงำนด้ำน
กำรจัดกำรควำมรู้

กสค./ฝทส.-กพส

หมายเหต ุกรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตราก าลงั กกจ.=กองการเจา้หนา้ที ่กคต.=กองคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร กปร.=กองความปลอดภัย อาชวีอนามัยและแรงงานสมัพันธ ์

กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู ้กฝอ.=กองฝึกอบรม หน้า 19



น ้ำหนัก วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด หน่วย เปำ้หมำย
ระยะเวลำ
ด้ำเนินกำร

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล
กำรยำงแห่งประเทศไทย ประจ้ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ขั นตอนกำรด้ำเนินงำน

หมวดที่ 1 นโยบำยและกลยทุธด์้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล (HR Strategy)37.2 กจิกรรม : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์
ด้านการจดัการความรู้ใหแ้กท่ีมงาน

100 จ านวนหลักสูตรทีเ่ข้ารับ
การอบรม

หลักสูตร 2 ม.ค.-ม.ีค.63 0.0900 กสค.

(1) ส ารวจความต้องการในการพฒันาและเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจและประสบการณ์ด้านการจดัการความรู้ใหแ้กท่ีมงาน

20 ม.ค.63

(2)  ขออนุมัติด าเนินการตามผลทีไ่ด้จากแบบส ารวจฯ เช่นศึกษา
ดูงาน ฝึกอบรม เสนอ ผวก.กยท. อนุมัติหลักสูตร

20 ก.พ.63

(3) ด าเนินการตามกจิกรรมทีไ่ด้รับอนุมัติ 40 ม.ีค.63

(4) ประเมินผลและติดตามผลการด าเนินงาน 20 ม.ีค.63

37.3 กจิกรรม : พฒันา/จดัท าส่ือเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ (e-learning) 100 1. เพือ่พฒันาบุคลากรใหม้ี
สมรรถนะตรงตามทีอ่งค์กรคาดหวงั
2. เพือ่สนับสนุนนโยบายการ

จ านวนหลักสูตรทีจ่ดัท า
และใช้ในการเรียนรู้

หลักสูตร 10 ม.ค.-ก.ค.63

(1) ส ารวจหวัข้อเร่ืองทีต้่องการจะพฒันาฯ หรือใหจ้ดัท า 
E - learning

20 ม.ค.63

(2) เสนอ ผวก.กยท. อนุมัติหลักสูตร 20 ม.ีค.63

(3) จดัท าหลักสูตร E - learning 40 ม.ีค.-พ.ค.63
(4) แจง้เวยีนใหทุ้กส่วนงานเข้าเรียนตามหลักสูตร E - learning 10 พ.ค.63
(5) ประเมินผลการเข้าเรียนตามหลักสูตร E - learning 10 ก.ค.63
38. โครงกำรจัดท้ำแผนแม่บทกำรจัดกำรควำมรู้ และ

แผนปฏิบตัิกำรประจ้ำป ีตัวชี วัด และกำรประเมินผลด้ำน
กำรจัดกำรควำมรู้

เพ่ือให้มีแนวทำงในกำร
ด้ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำร
ควำมรู้ได้อยำ่งมีประสิทธภิำพ

ควำมส้ำเร็จของกำร
ด้ำเนินงำนตำมแผนกลยทุธ์
กำรจัดกำรควำมรู้

ร้อยละ 80 ไมใ่ช้
งบประมำณ

กสค.

บคุลำกรยอมรับว่ำ กยท. 
เปน็องค์กรแห่งกำรเรียนรู้

ร้อยละ 40

38.1 กจิกรรม : ทบทวนแผนกลยุทธก์ารจดัการความรู้ของ กยท. 100 จ านวนคร้ังในการทบทวน
แผนฯ

คร้ัง 1 ก.พ.-เม.ย.63 กสค.

(1) รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และการประชุมเชิง
ปฏบิัติการ จากนัน้วเิคราะหข์้อมูลเพือ่ทบทวนและจดัท าร่าง
แผนแม่บทการจดัการความรู้ ปี 2561-2564 ฉบับปรับปรุง

40    ก.พ.63

(2) น าร่างแผนฯ ทีท่บทวนแล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท.พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ

20 ม.ีค.63

(3) น าข้อคิดเหน็และมติทีป่ระชุมของคณะอนุกรรมการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. มาปรับปรุงแผนฯ แล้ว
น าเข้าคณะกรรมการ กยท. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ

20 เม.ย.63

(4) เวยีนแผนดังกล่าวใหทุ้กส่วนงานเพือ่ทราบ 20 เม.ย.63

38.2 กจิกรรม : จดัท าแผนปฏบิัติการการจดัการความรู้ประจ าปี
งบประมาณ 2564

100 จ านวนแผนปฏบิัติการฯ ฉบับ 1 ก.พ.-เม.ย.63 กสค.

(1) รวบรวมข้อมูลจากผลการส ารวจความพงึพอใจ การศึกษา
เอกสารและการประชุมเชิงปฏบิัติการ วเิคราะหข์้อมูลเพือ่
ทบทวนและจดัท าร่างแผนปฏบิัติการการจดัการความรู้
ประจ าปีงบประมาณ 2564

30 ก.พ.63

(2) น าร่างแผนฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ กยท. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ

20 ม.ีค.63

(3) น าข้อคิดเหน็และมติทีป่ระชุมของคณะอนุกรรมการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. มาปรับปรุงแผนฯ แล้ว
เสนอคณะกรรมการ กยท. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ

30 เม.ย.63

(4) เวยีนแผนใหทุ้กส่วนงานเพือ่ทราบ 20 เม.ย.63
38.3 กจิกรรม : จดัท ารายงานผลสัมฤทธิ์การจดัการความรู้ของ 

กยท. ประจ าปีงบประมาณ 2563
100 รายงานผลสัมฤทธิ์การจดั 

การความรู้
ฉบับ 1 พ.ค.-ก.ค.63 กสค.

(1) รวบรวมผลการด าเนินงานไตรมาสที ่1 - 4 และผลส ารวจ
ความพงึพอใจการจดัการความรู้ของ กยท. มาจดัท าร่าง
รายงานผลสัมฤทธิ์การจดัการความรู้ของ กยท. ประจ าปี
งบประมาณ 2563

30 พ.ค.63

(2) น าร่างรายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ กยท. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ

20 ม.ิย.63

(3) น าข้อคิดเหน็และมติทีป่ระชุมของคณะอนุกรรมการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. มาปรับปรุงร่างรายงานฯ 
แล้วเสนอคณะกรรมการ กยท. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ

30 ก.ค.63

(4) น ารายงานผลสัมฤทธิ์การจดัการความรู้ ปีงบประมาณ 2563
เสนอต่อ ผวก.กยท.ลงนาม แล้วน าเสนอผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วดัขององค์รต่อไป

20 ก.ค.63

หมายเหต ุกรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตราก าลงั กกจ.=กองการเจา้หนา้ที ่กคต.=กองคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร กปร.=กองความปลอดภัย อาชวีอนามัยและแรงงานสมัพันธ ์

กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู ้กฝอ.=กองฝึกอบรม หน้า 20



น ้ำหนัก วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด หน่วย เปำ้หมำย
ระยะเวลำ
ด้ำเนินกำร

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล
กำรยำงแห่งประเทศไทย ประจ้ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ขั นตอนกำรด้ำเนินงำน

หมวดที่ 1 นโยบำยและกลยทุธด์้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล (HR Strategy)39. โครงกำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ของ
บคุลำกร

เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจในกำร
แลกเปลีย่นเรียนรู้ของบคุลำกร

จ้ำนวนครั งที่จัด ครั ง 1 0.0700

39.1 กจิกรรม : ยกย่องชมเชยผลงานด้านการจดัการความรู้ใน
องค์กร

100 ก.ค.-ก.ย.63 0.0700

(1) ประชุมเพือ่ก าหนดรูปแบบ 20 ก.ค.63

(2) เสนอ ผวก.กยท. อนุมัติกจิกรรม 20 ส.ค.63

(3) ด าเนินกจิกรรมการยกย่องชมเชยผลงานและประกาศผล 40 ก.ย.63

(4) ประเมินความพงึพอใจต่อกจิกรรมฯ 20 ก.ย.63

กสค.
และส่วนงำนที่
รว่มด้ำเนินกำร

หมายเหต ุกรอ.=กองพัฒนาระบบงานและอัตราก าลงั กกจ.=กองการเจา้หนา้ที ่กคต.=กองคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร กปร.=กองความปลอดภัย อาชวีอนามัยและแรงงานสมัพันธ ์

กสค.=กองพัฒนาระบบสมรรถนะและจัดการความรู ้กฝอ.=กองฝึกอบรม หน้า 21



แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล การยางแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง) 
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ระยะเวลา ตวัชี้วัด เป้าหมาย หน่วย งบประมาณ ระยะเวลา ตวัชี้วัด เป้าหมาย หน่วย งบประมาณ สิ่งทีป่รบัปรงุ เหตผุลทีป่รบัปรงุ

3. 3.

1 3.3 กจิกรรม : ประเมินค่างาน ม.ค.-ก.ค.63 จ านวนต าแหน่งที่ประเมินค่างาน ๒ ต าแหน่ง ไม่มี
งบประมาณ

ยกเลิกกจิกรรม 1. ไม่มีงบประมาณในการด าเนินการ โดย 
กรอ.จะจดัท าค าขอต้ังงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ 2564 เพือ่จดัจา้งบริษัทที่
ปรึกษา ตามค าแนะน าของบริษัท ทริส ที่ว่า
การประเมินค่างานควรจดัท าโดยบุคคลที่ 3 ที่
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในการด าเนินการนี้
2. จากการสอบถามบริษัท ทริส การ
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิรูปแบบ
ใหม่ ปี 2563 การประเมินค่างานยงัไม่น ามา
พิจารณา

4. 4.

4.2 กจิกรรม : สรรหาบุคลากร 4.2 กจิกรรม : สรรหาบุคลากร

2 (3) สรรหาหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า ม.ค.-มี.ค.63 จ านวนคร้ังในการสรรหา ๓ คร้ัง 0.7400 (3) สรรหาหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า เม.ย.-ก.ค.63 จ านวนคร้ังในการสรรหา ๓ คร้ัง 0.7400 ระยะเวลาการ
ด าเนินการ

มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร

8. 8.

3 8.1 กจิกรรม : พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับต้น ม.ค.-ก.พ.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา ๖๐ ราย 1.6000 8.1 กจิกรรม : พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับ
ต้น

ม.ค.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา ๒๔ ราย 0.7000 ระยะเวลา/
เป้าหมาย/
งบประมาณ

เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

4 8.2 กจิกรรม : พัฒนาศักยภาพนักบริหาร
ระดับกลาง

ธ.ค.62 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา ๔๐ ราย 1.4000 8.2 กจิกรรม : พัฒนาศักยภาพนักบริหาร
ระดับกลาง

ก.พ.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา ๔๐ ราย 2.0000 ระยะเวลา/
งบประมาณ

เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

5 8.3 กจิกรรม : พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูง ส.ค.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา ๕ ราย 1.3000 8.3 กจิกรรม : พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูง ส.ค.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา ๘ ราย 1.5000 เป้าหมาย/
งบประมาณ

เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

9. 9.

6 9.1 กจิกรรม : ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ กยท.

มิ.ย.63 จ านวนคร้ังในการพัฒนา 1 คร้ัง 2.0000 9.1 กจิกรรม : ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ กยท.

มิ.ย.63 จ านวนคร้ังในการพัฒนา 1 คร้ัง 1.8000 งบประมาณ เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

10. 10.

7 10.1 กจิกรรม : พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
หลัก (Core Competency)

ธ.ค.62-มิ.ย.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 60 ราย 0.2000 10.1 กจิกรรม : พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
หลักขององค์กร (Core Competency)

ก.ย.63 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ไม่ผ่าน
การประเมินสมรรถนะหลัก

100 ร้อยละ 0.1000 ระยะเวลา/ตัวชี
วัด/เป้าหมาย/
งบประมาณ

เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

11. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะตาม
ต าแหน่ง (Functional Competency)

ความพึงพอใจของบุคลากร
ดา้นการพัฒนาบุคลากร

80 รอ้ยละ 11. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
ตามต าแหน่ง (Functional 
Competency)

ความพึงพอใจของบุคลากรดา้น
การพัฒนาบุคลากร

80 รอ้ยละ

8 ผลการปฏบิัตงิานภายหลังเข้า
รบัการฝึกอบรม

1 ระดบั ยกเลิกตัวชี้วัด

9 11.1 กจิกรรม : พัฒนาบุคลากรสายงานด้าน
การเกษตร

พ.ค.-มิ.ย.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 60 ราย 0.6000 11.1 กจิกรรม : พัฒนาบุคลากรสายงานด้าน
การเกษตร

มิ.ย.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 40 ราย 0.2000 ระยะเวลา/
เป้าหมาย/
งบประมาณ

เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

10 11.2 กจิกรรม : พัฒนาบุคลากรสายงานด้านธุรกจิ มี.ค.-ก.ค.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 15 ราย 0.3000 11.2 กจิกรรม : พัฒนาบุคลากรสายงานด้านธุรกจิ เม.ย.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 15 ราย 0.4000 ระยะเวลา/
งบประมาณ

เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

11 11.3 กจิกรรม : พัฒนาบุคลากรสายงานด้านการ
คลัง

พ.ค.-มิ.ย.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 65 ราย 0.6000 11.3 กจิกรรม : พัฒนาบุคลากรสายงานด้านการ
คลัง

มิ.ย.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 65 ราย 0.5000 ระยะเวลา/
งบประมาณ

เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

12 11.4 กจิกรรม : พัฒนาบุคลากรสายงานด้าน
แผนงานและกลยทุธ์

เม.ย.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 40 ราย 0.5000 11.4 กจิกรรม : พัฒนาบุคลากรสายงานด้าน
แผนงานและกลยทุธ์

เม.ย.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 40 ราย 0.4000 งบประมาณ เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core Competency)

รายละเอียดการปรับปรุงแผนปฏบิตักิารดา้นทรัพยากรบคุคล
การยางแหง่ประเทศไทย ประจ าปงีบประมาณ 2563

ล าดบัที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนเดมิ แผนใหม่

โครงการปรบัปรงุโครงสรา้งองค์กร กรอบอัตราก าลัง และหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ โครงการปรบัปรงุโครงสรา้งองค์กร กรอบอัตราก าลัง และหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบการสรรหาคัดเลือก และแตง่ตัง้บุคลากรตามหลักธรรมภบิาล โครงการพัฒนาระบบการสรรหาคัดเลือก และแตง่ตัง้บุคลากรตามหลักธรรมภบิาล

โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะดา้นบรหิาร (Management Competency) โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะดา้นบรหิาร (Management Competency)

โครงการส่งเสรมิการปฏบิัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการ กยท. โครงการส่งเสรมิการปฏบิัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการ กยท.
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ระยะเวลา ตวัชี้วัด เป้าหมาย หน่วย งบประมาณ ระยะเวลา ตวัชี้วัด เป้าหมาย หน่วย งบประมาณ สิ่งทีป่รบัปรงุ เหตผุลทีป่รบัปรงุ

รายละเอียดการปรับปรุงแผนปฏบิตักิารดา้นทรัพยากรบคุคล
การยางแหง่ประเทศไทย ประจ าปงีบประมาณ 2563

ล าดบัที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนเดมิ แผนใหม่

13 11.5 กจิกรรม : พัฒนาบุคลากรสายงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน

พ.ย.62-ก.ค.63 จ านวนคร้ังในการพัฒนา 5 คร้ัง 0.2000 11.5 กจิกรรม : พัฒนาบุคลากรสายงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน

ธ.ค.62-ก.ย.63 จ านวนชั่วโมงการอบรมที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

40 ชั่วโมง 0.2000 ระยะเวลา/ตัวชี
วัด/เป้าหมาย

ปรับให้สอดคล้องตามค าแนะน าของ TRIS

14 11.6 กจิกรรม : พัฒนาบุคลากรสายงานด้าน
บริหารงานทั่วไปและพัสดุ

มี.ค.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา ๖๐ ราย 1.2000 11.6 กจิกรรม : พัฒนาบุคลากรสายงานด้าน
บริหารงานทั่วไปและพัสดุ

มี.ค.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา ๖๐ ราย 0.7000 งบประมาณ เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

15 11.7 กจิกรรม : พัฒนาบุคลากรสายงานด้านอืน่ ๆ ธ.ค.62-ก.ย.63 จ านวนสายงานที่ได้รับการพัฒนา ๔ สายงาน 0.5000 11.7 กจิกรรม : พัฒนาบุคลากรสายงานด้านอืน่ ๆ ธ.ค.62-ก.ย.63 จ านวนสายงานที่ได้รับการพัฒนา ๔ สายงาน 0.4000 งบประมาณ เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

12. 12.

16 12.2 กจิกรรม : พัฒนาบุคลากรเพือ่ส่งเสริม
เกษตรกรให้จดัการสวนยางตามมาตรฐาน 
FSC

ส.ค.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 30 ราย 0.4000 12.2 กจิกรรม : เตรียมความพร้อมบุคลากรเพือ่
ส่งเสริมเกษตรกรให้จดัการสวนยางตาม
มาตรฐาน FSC

ม.ค.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 30 ราย 0.1000 ระยะเวลา/
งบประมาณ

เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

13. 13.

17 กจิกรรม : ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ มี.ค.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 50 ราย 0.6000 ยกเลิกโครงการ/
กจิกรรม

ไม่มีการรับพนักงานใหม่ในปี 2563

14. 14.

18 14.1 กจิกรรม : พัฒนาความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ

มิ.ย.-ก.ค.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 20 ราย 0.3000 14.1 กจิกรรม : พัฒนาความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ

มิ.ย.-ก.ค.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 20 ราย 0.2000 งบประมาณ เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

19 14.2 กจิกรรม : ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย
แรงงาน

ก.ย.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 100 ราย 0.5000 14.2 กจิกรรม : ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย
แรงงาน

ก.ย.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 100 ราย 0.6000 งบประมาณ เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

20 14.3 กจิกรรม : ส่งเสริมประกาศนียบัตรผู้
ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)

มิ.ย.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 2 ราย 0.1500 14.3 กจิกรรม : ส่งเสริมประกาศนียบัตรผู้
ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)

มิ.ย.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 2 ราย 0.1000 งบประมาณ เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

21 14.4 กจิกรรม : พัฒนาลูกจา้งชั่วคราวและ
พนักงาน Outsourse

มี.ค.-ก.ย. 63 จ านวนกจิกรรมที่พัฒนา 2 คร้ัง 0.15 14.4 กจิกรรม : พัฒนาลูกจา้งชั่วคราวและ
พนักงาน Outsourse

มี.ค.-ก.ย. 63 จ านวนกจิกรรมที่พัฒนา 2 คร้ัง 0.1000 งบประมาณ เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

22 14.5 กจิกรรม : ฝึกอมรม/ประชุม/สัมมนา ตาม
นโยบายรัฐบาล กระทรวง และองค์กร

พ.ค.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 50 ราย 0.5000 14.5 กจิกรรม : ฝึกอมรม/ประชุม/สัมมนา ตาม
นโยบายรัฐบาล กระทรวง และองค์กร

พ.ค.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 40 ราย 0.4000 เป้าหมาย/
งบประมาณ

เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

15. 15.

23 15.1 กจิกรรม : ศึกษาดูงานในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ของผู้บริหารและพนักงาน

มิ.ย.63 จ านวนคร้ังในการจดักจิกรรม 1 คร้ัง 1.8000 15.1 กจิกรรม : ศึกษาดูงานในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ของผู้บริหารและพนักงาน

มิ.ย.63 จ านวนคร้ังในการจดักจิกรรม 1 คร้ัง 1.5000 งบประมาณ เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

24 15.2 กจิกรรม : การใช้เทคโนโลยเีพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการท างาน

มี.ค.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 40 ราย 0.3000 15.2 กจิกรรม : การใช้เทคโนโลยเีพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการท างาน

มี.ค.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 40 ราย 0.2000 งบประมาณ เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

16. โครงการส่งเสรมิกระบวนการความคิดดา้นการด าเนินธรุกิจ (Business Mindset) 16. โครงการส่งเสรมิกระบวนการความคิดดา้นการด าเนินธรุกิจ (Business Mindset)

25 16.1 กจิกรรม : เตรียมความพร้อมบุคลากรเพือ่
รองรับงานด้านธุรกจิของ กยท.

ธ.ค.62 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 40 ราย 0.3000 16.1 กจิกรรม : เตรียมความพร้อมบุคลากรเพือ่
รองรับงานด้านธุรกจิของ กยท.

พ.ค.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 40 ราย 0.2000 ระยะเวลา/
งบประมาณ

เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

18 18

26 18.1 กจิกรรม : ปรับปรุงสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะด้านการบริหาร และสมรรถนะ
ตามต าแหน่ง

พ.ย.62-ก.พ.
63

จ านวนสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะด้านบริหารและ
สมรรถนะตามต าแหน่ง

6 สมรรถน
ะ

0.0300 18.1 กจิกรรม : ปรับปรุงสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะด้านการบริหาร และสมรรถนะ
ตามต าแหน่ง

พ.ย.62-ก.พ.
63

จ านวนสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ด้านบริหารและสมรรถนะตาม

ต าแหน่ง

6 สมรรถ
 นะ

ไม่ใช้
งบประมาณ

งบประมาณ เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

19 19

27 19.2 กจิกรรม : จดัสรรทุนการศึกษาระดับปริญญา
เอก

พ.ย.62-ก.ค.63 จ านวนพนักงานที่ได้รับ
ทุนการศึกษา

3 ราย 0.8000 19.2 กจิกรรม : จดัสรรทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

พ.ย.62-ก.ค.
63

จ านวนพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษา 3 ราย 0.4000 งบประมาณ เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

โครงการพัฒนา/ปรบัปรงุระบบและประเมินสมรรถนะ (Competency) โครงการพัฒนา/ปรบัปรงุระบบและประเมินสมรรถนะ (Competency)

โครงการจดัสรรทุนการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา โครงการจดัสรรทุนการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ Smart Officer โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ Smart Officer

โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

โครงการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายรฐับาล กระทรวง และองค์กร โครงการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายรฐับาล กระทรวง และองค์กร

โครงการพัฒนาองค์กรดา้นการบรหิารจดัการเชิงรกุ โครงการพัฒนาองค์กรดา้นการบรหิารจดัการเชิงรกุ
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ระยะเวลา ตวัชี้วัด เป้าหมาย หน่วย งบประมาณ ระยะเวลา ตวัชี้วัด เป้าหมาย หน่วย งบประมาณ สิ่งทีป่รบัปรงุ เหตผุลทีป่รบัปรงุ

รายละเอียดการปรับปรุงแผนปฏบิตักิารดา้นทรัพยากรบคุคล
การยางแหง่ประเทศไทย ประจ าปงีบประมาณ 2563

ล าดบัที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนเดมิ แผนใหม่

21 21

28 21.2 กจิกรรม : พัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
(Talent Management)

ส.ค.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 20 ราย 0.2000 21.2 กจิกรรม : พัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
(Talent Management)

ส.ค.63 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 20 ราย 0.1000 งบประมาณ เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

(1) เตรียมการกอ่นการฝึกอบรม ส.ค.63 ตัดออก

(2) ด าเนินการจดัโครงการฝึกอบรม ส.ค.63 ตัดออก

(3) สรุปผลการฝึกอบรม ส.ค.63 ตัดออก

25 25

25.2 กจิกรรม : การส่งเสริมรักษาสุขภาพ 25.2 กจิกรรม : การส่งเสริมรักษาสุขภาพ

29 (3) การออกก าลังกายทุกวันพุธ (Sport day) ต.ค.62-ก.ย.63 จ านวนคร้ังที่จดักจิกรรม ๕๒ คร้ัง ไม่มี
งบประมาณ

เป้าหมาย ให้พนักงานเข้าร่วมกบัชมรมกฬีาแทน

25.4 กจิกรรม : การจดัแข่งขันกฬีาสี 25.4 กจิกรรม : การจดัแข่งขันกฬีาสี

30 (1) วางแผนการจดัการแข่งขันกฬีาสี พ.ค.-มิ.ย.63 (1) วางแผนการจดัการแข่งขันกฬีาสี เม.ย.-พ.ค.63

31 (2) ด าเนินการจดัการแข่งขันกฬีา (ส านักงาน
ใหญ่)

ก.ค.-ส.ค.63 จ านวนคร้ังที่จดักจิกรรม ๑ คร้ัง (2) ด าเนินการจดัการแข่งขันกฬีา (ส านักงาน
ใหญ่)

มิ.ย..-ก.ค.63 จ านวนคร้ังที่จดักจิกรรม ๑ คร้ัง

26 26

32 26.2 กจิกรรม : การตรวจวัดและประเมิน
สภาพแวดล้อมในการท างาน

ต.ค.62-ก.ย.63 จ านวนคร้ังที่จดักจิกรรม ๑๔ คร้ัง 0.0950 26.2 กจิกรรม : การตรวจวัดและประเมิน
สภาพแวดล้อมในการท างาน

ต.ค.62-ก.ย.63 จ านวนคร้ังที่จดักจิกรรม ๑๑ คร้ัง 0.0950

33 (3) ด าเนินการตรวจวัดและประเมิน
สภาพแวดล้อมในการท างาน  (กจร. 1,2,6 
และ กจม.)

เม.ย.-ส.ค.63 ๗ คร้ัง (3) ด าเนินการตรวจวัดและประเมิน
สภาพแวดล้อมในการท างาน  (กจร. 1-6 
และ กจม.)

เม.ย.-ส.ค.63 ๗ คร้ัง เป้าหมาย สอดคล้องตามเป้าหมาย

34 (4) ด าเนินการตรวจวัดและประเมิน
สภาพแวดล้อมในการท างาน  (สตก. 6 แห่ง)

เม.ย.-ส.ค.63 ๖ คร้ัง (4) ด าเนินการตรวจวัดและประเมิน
สภาพแวดล้อมในการท างาน  (สตก. 3 แห่ง)

เม.ย.-ส.ค.63 ๓ คร้ัง เป้าหมาย ก าหนดตามแผนงานด้านความปลอดภัยฯ 
สตก.    

35
26.4

กจิกรรม : ส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

พ.ย.62-ส.ค.63 จ านวนคร้ังที่จดักจิกรรม 9 คร้ัง 0.0800 26.4
กจิกรรม : ส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

พ.ย.62-ส.ค.
63

จ านวนคร้ังที่จดักจิกรรม 8 คร้ัง 0.0800

36 (2) การศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยของ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (กจร. 1-6 
กจม. และ สตก.จ.สข. )

ม.ค.-ส.ค.63 8 คร้ัง (2) การศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยของ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (กจร. 1, 2,
 4, 5, 6, กจม. และ สตก.จ.สข. )

ม.ค.-ส.ค.63 7 คร้ัง เป้าหมาย ก าหนดตามแผนงานด้านความปลอดภัยฯ 
กจร. และ สตก.

37 26.5 กจิกรรม : การเฝ้าระวังด้านสุขภาพ มี.ค.-ก.ย.63 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
ประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพ 
เทียบกบัเป้าหมาย

ร้อยละ 100 0.0800 26.5 กจิกรรม : การเฝ้าระวังด้านสุขภาพ ต.ค.-ก.ย.63 จ านวนคร้ังที่จดักจิกรรม 3 คร้ัง 0.0800 ตัวชี้วัด เพือ่ให้ครอบคลุมและสอดคล้องตามแผนงาน
ด้านความปลอดภัยของแต่ละ กจร.

38
(1)

ส ารวจความต้องการในการตรวจสุขภาพ
ตามปัจจยัเส่ียง

มี.ค.- เม.ย.63 (1)
ส ารวจความต้องการในการตรวจสุขภาพ
ตามปัจจยัเส่ียง

ต.ค.62-ก.ย.63

39 (2) ด าเนินการตรวจสุขภาพตามปัจจยัเส่ียง พ.ค.-ส.ค.63 (2) ด าเนินการตรวจสุขภาพตามปัจจยัเส่ียง ธ.ค.62-ส.ค.63
40 26.6 กจิกรรม : ติดตามการด าเนินงานด้านความ

ปลอดภัยของกองจดัการโรงงาน
มิ.ย.-ก.ย.63 จ านวนคร้ังที่ติดตาม 2 คร้ัง 0.0300 26.6 กจิกรรม : ติดตามการด าเนินงานด้านความ

ปลอดภัยของกองจดัการโรงงาน และ
ส านักงานตลาดกลางยางพารา

มิ.ย.-ก.ย.63 จ านวนคร้ังที่ติดตาม 2 คร้ัง 0.0300 ชื่อกจิกรรม เพือ่ให้สอดคล้องตรงตามภารกจิงาน

41 26.7 กจิกรรม : การอบรมภาคบังคับตาม
กฎหมายด้านความปลอดภัย

ม.ค.-ก.ย.63 ร้อยละของจ านวนพนักงานที่
ต้องผ่านการอบรมภาคบังคับ
ตามกฎหมายด้านความปลอดภัย

100 ร้อยละ 0.0500 26.7 กจิกรรม : การอบรมภาคบังคับตาม
กฎหมายด้านความปลอดภัย

ม.ค.-ก.ย.63 จ านวนคร้ังที่จดักจิกรรม 22 คร้ัง 0.0500 ตัวชี้วัด เพือ่ให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ
เพิม่ขึ้น

เพือ่ให้ครอบคลุมและสอดคล้องตามแผนงาน
ด้านความปลอดภัยของแต่ละ กจร.

โครงการส่งเสรมิความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน โครงการส่งเสรมิความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

โครงการจดัท าแผนและพัฒนาพนักงานทีม่ีศักยภาพสูง (Talent Management)

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

เพือ่ให้พนักงานเข้าร่วมกจิกรรมมากขึ้น

โครงการจดัท าแผนและพัฒนาพนักงานทีม่ีศักยภาพสูง (Talent Management)

โครงการเสรมิสรา้งความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองค์กร และความสุขในทีท่ างาน โครงการเสรมิสรา้งความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองค์กร และความสุขในทีท่ างาน
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รายละเอียดการปรับปรุงแผนปฏบิตักิารดา้นทรัพยากรบคุคล
การยางแหง่ประเทศไทย ประจ าปงีบประมาณ 2563

ล าดบัที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนเดมิ แผนใหม่

42 (6) อบรมเจา้หน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน
ระดับบริหารและระดับหัวหน้างาน 
(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

1 คร้ัง เป้าหมาย โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานระดับ 7 ขึ้นไป
 ของทุกส่วนงาน/หน่วยงานที่ยงัไม่ได้รับการ
อบรม  แต่เนื่องจากไม่ได้รับการจดัสรร
งบประมาณในการด าเนินการจดัอบรมฯ
ดังกล่าว เพือ่ความคุ้มค่าประประหยดั
งบประมาณในปีงบประมาณ 2563 กปร. จะ
ด าเนินการส ารวจจ านวนผู้ที่ต้องเข้ารับการ
อบรมทั้งหมดอกีคร้ัง เพือ่จดัท าค าขอต้ัง
งบประมาณด าเนินการในปี 2564 หาก
สถานประกอบกจิการเฉพาะประเภทโรงงาน
และส านักงานตลาดกลางยางพาราที่มีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการอบรมฯ จะให้ใช้
งบประมาณของต้นสังกดั

43 (7) อบรมเทคนิคการวิเคราะห์งานเพือ่ความ
ปลอดภัย (Job Safety Analysis)

1 คร้ัง เป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นเจา้หน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ ซ่ึงยงัมี
ไม่ครบตามโครงสร้างกรอบอตัราก าลังที่
ก าหนด ประกอบกบังบประมาณที่ได้รับการ
จดัสรรไม่เพียงพอ

44 (8) อบรมกลยทุธ์การสร้างพฤติกรรมด้านความ
ปลอดภัย (Behavior Based Safety)

1 คร้ัง เป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นเจา้หน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ ซ่ึงยงัมี
ไม่ครบตามโครงสร้างกรอบอตัราก าลังที่
ก าหนด ประกอบกบังบประมาณที่ได้รับการ
จดัสรรไม่เพียงพอ

29 29

45 29.1 กจิกรรม : ส่ือสารและประชาสัมพันธ์การ
จดัการความรู้

ต.ค.62-ก.ค.63 จ านวนคร้ังของการ
ประชาสัมพันธ์

4 คร้ัง 0.0200 29.1 กจิกรรม : ส่ือสารและประชาสัมพันธ์การ
จดัการความรู้

ต.ค.62-ก.ค.
63

จ านวนคร้ังของการประชาสัมพันธ์ 4 คร้ัง ไม่ใช้
งบประมาณ

งบประมาณ เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

30 30

46 30.1 กจิกรรม : กจิกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM 
Day)

เม.ย.-ก.ค.63 จ านวนคร้ังของการจดักจิกรรม 1 คร้ัง 0.0300 30.1 กจิกรรม : กจิกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM 
Day)

เม.ย.-ก.ค.63 จ านวนคร้ังของการจดักจิกรรม 1 คร้ัง 0.0100 งบประมาณ เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

47 30.3 กจิกรรม : สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมแห่ง
การเรียนรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร

ก.ค.-63 จ านวนคร้ังของการจดักจิกรรม ๑ คร้ัง 0.0500 เพิม่กจิกรรม เพือ่ให้สอดคล้องกบัการประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกจิรูปแบบใหม่ ปี 2563

48 31 โครงการใช้องค์ความรู้ร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ (Synergy) ให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุด

ธ.ค.62-มี.ค.63 จ านวนองค์ความรู้ที่ใช้ร่วมกนั ๔ เร่ือง 0.0300 31 โครงการใช้องค์ความรู้ร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ (Synergy) ให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุด

ธ.ค.62-มี.ค.63 จ านวนองค์ความรู้ที่ใช้ร่วมกนั ๔ เร่ือง ไม่ใช้
งบประมาณ

งบประมาณ เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

49 32 โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เพิม่มูลค่า
ยางพารา

ต.ค.62-ม.ค.63 จ านวนคร้ังของการจดักจิกรรม ๑ คร้ัง 0.1500 32 โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เพิม่มูลค่า
ยางพารา

ต.ค.62-ม.ค.63 จ านวนคร้ังของการจดักจิกรรม ๑ คร้ัง 0.1300 งบประมาณ เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

34 34

50 34.1 กจิกรรม : จดัท าองค์ความรู้ (Knowledge) 
จากผู้เกษียณ ผู้ลาออก ผู้บริหาร และ
ผู้ช านาญการ

พ.ค.-ก.ย.63 จ านวนองค์ความรู้ตามขอบเขต
ที่องค์กรก าหนด

10 องค์
ความรู้

1.5000 34.1 กจิกรรม : จดัท าองค์ความรู้ (Knowledge) 
จากผู้เกษียณ ผู้ลาออก ผู้บริหาร และ
ผู้ช านาญการ

พ.ค.-ก.ย.63 จ านวนองค์ความรู้ตามขอบเขตที่
องค์กรก าหนด

10 องค์
ความรู้

1.2500 งบประมาณ เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

35 35

51 35.2 กจิกรรม : ส่งเสริมหรือพัฒนาองค์ความรู้ 
เกีย่วกบัระบบการบริหารจดัการเกษตรกรรม
สมัยใหม่

ก.พ.-ก.ค.63 จ านวนองค์ความรู้ตามขอบเขต
ที่องค์กรก าหนด

1 องค์
ความรู้

0.0200 35.2 กจิกรรม : ส่งเสริมหรือพัฒนาองค์ความรู้ 
เกีย่วกบัระบบการบริหารจดัการ
เกษตรกรรมสมัยใหม่

ก.พ.-ก.ค.63 จ านวนองค์ความรู้ตามขอบเขตที่
องค์กรก าหนด

1 องค์
ความรู้

ไม่ใช้
งบประมาณ

งบประมาณ เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธก์ารจดัการความรู้ให้บุคลากรไดร้บัทราบอยา่งทัว่ถึงทัง้องค์กร โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธก์ารจดัการความรู้ให้บุคลากรไดร้บัทราบอยา่งทัว่ถึงทัง้องค์กร

โครงการจดัท าองค์ความรู้ทีจ่ าเป็นตอ่การปฏบิัตงิานและตอบสนองตอ่ความตอ้งการของบุคลากรในองค์กร โครงการจดัท าองค์ความรู้ทีจ่ าเป็นตอ่การปฏบิัตงิานและตอบสนองตอ่ความตอ้งการของบุคลากรในองค์กร

โครงการจดัท าองค์ความรู้ทีจ่ าเป็นในการบรหิารยางพาราทัง้ระบบ โครงการจดัท าองค์ความรู้ทีจ่ าเป็นในการบรหิารยางพาราทัง้ระบบ

โครงการสรา้งบรรยากาศแห่งการเรยีนรู้และแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ โครงการสรา้งบรรยากาศแห่งการเรยีนรู้และแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
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ระยะเวลา ตวัชี้วัด เป้าหมาย หน่วย งบประมาณ ระยะเวลา ตวัชี้วัด เป้าหมาย หน่วย งบประมาณ สิ่งทีป่รบัปรงุ เหตผุลทีป่รบัปรงุ

รายละเอียดการปรับปรุงแผนปฏบิตักิารดา้นทรัพยากรบคุคล
การยางแหง่ประเทศไทย ประจ าปงีบประมาณ 2563

ล าดบัที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนเดมิ แผนใหม่

36 36

52 36.3 กจิกรรม : สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่
มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ก.ค.-63 จ านวนคร้ังของการจดักจิกรรม ๑ คร้ัง 0.0500 เพิม่กจิกรรม เพือ่ให้สอดคล้องกบัการประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกจิรูปแบบใหม่ ปี 2563

38 38

53 38.3 กจิกรรม : พัฒนา/จดัท าส่ือเรียนรู้
อเิล็กทรอนิกส์ (e-learning)

ม.ค.-ก.ค.63 จ านวนหลักสูตรที่จดัท าและใช้
ในการเรียนรู้

10 หลักสูตร 0.0800 38.3 กจิกรรม : พัฒนา/จดัท าส่ือเรียนรู้
อเิล็กทรอนิกส์ (e-learning)

ม.ค.-ก.ค.63 จ านวนหลักสูตรที่จดัท าและใช้ในการ
เรียนรู้

10 หลักสูตร ไม่ใช้
งบประมาณ

งบประมาณ เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

40 40

54 40.1 กจิกรรม : ยกยอ่งชมเชยผลงานด้านการ
จดัการความรู้ในองค์กร

ก.ค.-ก.ย.63 จ านวนคร้ังของการจดักจิกรรม 1 คร้ัง 0.1000 40.1 กจิกรรม : ยกยอ่งชมเชยผลงานด้านการ
จดัการความรู้ในองค์กร

ก.ค.-ก.ย.63 จ านวนคร้ังของการจดักจิกรรม 1 คร้ัง 0.0700 งบประมาณ เพือ่ให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จดัสรร

โครงการเสรมิสรา้งแรงจงูใจในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของบุคลากร โครงการเสรมิสรา้งแรงจงูใจในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของบุคลากร

โครงการพัฒนาระบบการเรยีนรู้ของบุคลากร โครงการพัฒนาระบบการเรยีนรู้ของบุคลากร

โครงการนวัตกรรม โครงการนวัตกรรม
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แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล การยางแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง) 
 

ความเห็นและข้อเสนอแนะการประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2561 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

การประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีบัญชี ๒๕61 
ผลการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประจ าปี 2561 

มีระดับคะแนน 2.8293 โดยมีผลการประเมินในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1.1 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คะแนน 2.8375)  
         กยท. มีการจัดท าแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งแสดงถึงความเชื่อมโยงกลยุทธ์ เป้าหมาย 
ทิศทางองค์กร นอกจากนี้ มีการพิจารณาปัจจัยภายใน/ภายนอกที่มีผลกระทบต่อด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงมี
การจัดท าแผนที่กลยุทธ์ด้าน HR อย่างไรก็ตาม แผนที่กลยุทธ์ด้าน HR ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
กับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร และความเชื่อมโยงกับ BSC ขององค์กร ส าหรับการก าหนดกลยุทธ์ด้าน HR 
มีความครบถ้วน รวมทั้งมีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน HR ประจ าปี 2561 อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานตาม
แผนยังแล้วเสร็จไม่ครบถ้วน จึงควรมีกลไกในการติดตามเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
 

2.1.1 การสรรหาและการจัดการอัตราก าลัง (คะแนน 2.7333)  
กยท. ได้จัดท าค าบรรยายลักษณะงานแล้วเสร็จทุกส่วนงาน ซึ่งค าบรรยายลักษณะงานมี

องค์ประกอบครบถ้วน ทั้งนี้ ควรมีการวิเคราะห์ถึงกลุ่มเป้าหมายในการักษาบุคลากรเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ด้านการพัฒนาระบบต่างๆ ในการรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับองค์กร ส าหรับด้านการบริหารอัตราก าลัง มีการ
วิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง โดยวิเคราะห์ผลิตภาพในส่วนภูมิภาค ส าหรับส านักงานกลางใช้วิธีการศึกษาเวลาท างาน 
ทั้งนี้ ควรมีการวิเคราะห์ความสามารถในการตอบสนองต่ออัตราก าลังส่วนขาดจากภายในองค์กร ตลอดจน
วิเคราะห์และก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการอัตราก าลังส่วนเกินในแต่ละหน่วยงานที่เหมาะสมอย่างเป็น
รูปธรรม รวมถึงในการวิเคราะห์อัตราก าลังระยะยาวควรค านึงถึงปัจจัยภายใน เช่น ผลผลิตประสิทธิภาพของ
พนักงาน ต้นทุนด้านบุคลากร และปัจจัยภายนอก เช่น ความต้องการของลูกค้า แนวนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น 

 

2.1.2 การบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (คะแนน 3.4500)  
กยท. ยังไม่มีการประเมินค่างาน เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างองค์กร นอกจากนี้ มีการ

เปรียบเทียบโครงสร้างอัตราเงินเดือนและสวัสดิการระหว่าง กยท. และรัฐวิสาหกิจอ่ืน ด้านโครงสร้างผลตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ กยท. มีหลักเกณฑ์ในการปรับเพ่ิมอัตราเงินเดือนในภาพรวมที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน
ขององค์กรและมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับแรงงานการบริหารงานบุคคล สวัสดิการ 
และการประกอบวิชาชีพตามกฎหมายแรงงาน 

 

2.1.3 การวัดและประเมินผลการด าเนินงาน (คะแนน 2.0125)  
                         กยท. เริ่มมีการด าเนินงานที่เป็นระบบมากขึ้นในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมี
การก าหนด KPI ในระดับหัวหน้าส่วนงาน และมีการก าหนด KPI ในระดับบุคคลของพนักงานทุกคน รวมถึงมีการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดที่ส าคัญขององค์กรลงสู่ระดับสายงานและระดับบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และ
แผนการด าเนินงานขององค์กร ทั้งนี้ ควรมีระบบที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กรในการก าหนด 
KPI และเป้าหมายร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บังคับบัญชา และติดตามผลการด าเนินงานระหว่างปีทั้งในระดับ
สายงานและระดับบุคคลเพ่ือน ามาตรวจสอบ ปรับปรุงกระบวนการท างาน รวมถึงควรมีการน าผลการประเมิน
รายบุคคลมาใช้ในการวิเคราะห์ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาหน่วยงาน เช่น การน าผลการด าเนินงานมา
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แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล การยางแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง) 
 

เปรียบเทียบกันและกัน เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น อีกทั้งควรมีการเชื่อมโยงระหว่างผลการ
ประเมินของพนักงานและการปรับเพ่ิมผลตอบแทนจูงใจทีเป็นตัวเงินเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างานแก่พนักงาน 

 

2.2.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คะแนน 2.7281)  
    กยท. มีการวิ เคราะห์และจัดท าพจนานุกรรมสมรรถนะทั้ง  Core, Managerial และ 

Functional Competency รวมถึงมีการประเมินช่องว่างสมรรถนะของพนักงานทุกคนแล้วเสร็จ  และน าไป
เชื่อมโยงกับการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ทั้งนี้ ส าหรับแผนการอบรมระยะยาว มีการจัดท า
แผนการฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training Roadmap) อย่างไรก็ตาม ควรเพ่ิมเติมรายละเอียดของรูปแบบในการ
พัฒนาแต่ละหลักสูตร นอกจากนี้ ควรเพ่ิมเติมการก าหนดเงื่อนไข Pre-position Training ส าหรับการปรับเลื่อน
ต าแหน่งพนักงาน ที่จ าเป็นจะต้องมีการเสริมสร้างความสามารถหลักส าหรับต าแหน่งงานใหม่ ทั้งนี้ ส าหรับแผน
บริหารคนเก่ง แผนการสืบทอดต าแหน่ง และแผนบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ ยังเป็นการด าเนินงาน
ในระยะเริ่มต้นจึงควรมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล 

 

3.1 ช่องทางการสื่อสารและแรงงานสัมพันธ์ (คะแนน 3.6775)  
                กยท. มีช่องทางการสื่อสารที่เพียงพอและเหมาะสมทั้งการแจ้งให้ทราบและให้พนักงานมีส่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็น อีกทั้ง มีการส ารวจความพึงพอใจของพนักงานในด้านต่างๆ และมีการก าหนดแนวทาง
พัฒนาความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน โดยมีการจัดท าแผนงาน Happy Workplace ประจ าปี 2561 
รวมทัง้มีการศึกษาและก าหนดปัจจัยที่สร้างความผูกพันของพนักงาน และมีการส ารวจความผูกพันของพนักงาน 

 

3.2 หลักปฏิบัติและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (คะแนน 3.3000)  
กยท. มีการจัดท าระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน นอกจากนี้ ยังมี

ระเบียบเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ชัดเจน รวมถึงมีการให้พนักงานและผู้บริหารได้เปิดเผยข้อมูลความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และได้สรุปเป็นรายงานน าเสนอผู้ว่าการฯ ทั้งในกรณีมีความขัดแย้งและไม่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ มีการสื่อสารให้ความรู้กับบุคลากรในเรื่องมาตรฐานจรรยาบรรณ และความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ควรเพ่ิมเติมการสื่อสารให้ความรู้โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องและก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 

 

3.3 ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (คะแนน 2.8125)  
    ฐานข้อมูลของบุคลากร กยท. มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ควรมีการน า

ฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการจัดท ารายงานสารสนเทศและใช้ประโยชน์ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในงาน
ปฏิบัติการทางด้านบุคคล การวางแผนจัดการภายในองค์กรและการก าหนดกลยุทธ์ด้าน HR ให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้ง 
การจัดท ารายงานดังกล่าวนั้นควรพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้ในกลุ่มต่างๆ อย่าง
เหมาะสม 

 

3.4 ความปลอดภัยสุขอนามัย และสภาพแวดล้อม (คะแนน 2.8625)  
      กยท. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในด้านนโยบายความปลอดภัยฯ และผู้รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติการทั้งในกรณีท่ัวไป/กรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังมีการจัดท าแผนงานด้านความปลอดภัยฯระยะสั้น และแผน
ระยะยาวเป็นส่วนหนึ่งในแผนแม่บทด้าน HR อย่างไรก็ตาม ควรจัดท าแผนงานด้านความปลอดภัยฯ ระยะยาวให้มี
ความชัดเจนและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง อีกทั้ง ควรมีการสื่อสารและกิจกรรมรณรงค์เพ่ือส่งเสริมความ
ปลอดภัยฯ และให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือให้การบริหารจัดการ



 

หน้า 30 
 

แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล การยางแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง) 
 

ด้านความปลอดภัยฯ ขององค์กรทั้งส่วนที่เป็นส านักงานและส่วนภูมิภาคมีความเป็นระบบและมีความเป็น
มาตรฐานเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น 

 

3.5 การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากร บุคคล (คะแนน 2.1406)  
   ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ กยท. มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ปัญหา อุปสรรคเชิงลึก

ด้าน HR ของส่วนงานด้านโรงงาน สวนยางและตลาด โดยควรน าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาจัดท าแผนงานหรือ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ควรมีการติดตามถึงความเข้าใจต่อเครื่องมือด้าน HR ที่ได้
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติยังบุคลากรภายในองค์กร เพ่ือให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ใน
การใช้เครื่องมือและสามารถน ามาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป และควรจัดให้มีการพัฒนาทักษะ
ทางด้าน HR ให้แก่ผู้บริหารสายงานหรือ Line Manager อย่างต่อเนื่อง (HR for Non-HR) เพ่ือให้การผลักดัน
นโยบายและกลยุทธ์ทางด้าน HR ประสบผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

 
 

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