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 1 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2564 

 



 
 

 

ตารางท่ี 1 แผนปฏิบัติการท่ี 1 แผนโครงการศึกษาอัตรากําลังจากการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยี 

ช่ือแผนปฏิบัติการ: 2. แผนโครงการศึกษาอตัรากําลังจากการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยี เปาหมาย: รอยละ 100 ของการดําเนินงานตามแผน และไดแนวทาง

ในการปรับปรุงอัตรากําลังหากมีการทดแทนดวยเทคโนโลยี วัตถุประสงค: เพ่ือใหมีแนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ 

กลยุทธ: วางแผนและบริหารกําลังคนเพ่ือมุงสูองคกรที่

มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง (Smart Organization) 
ผูรับผิดชอบหลัก: ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาดําเนินการ: ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

กิจกรรมหลัก % 
ระยะเวลาดําเนินการสําหรับปงบประมาณ 2564 

ผลท่ีไดรับ 
ความเส่ียงหรือ

ปจจัยความสําเร็จ 

ผูรับผิดชอบ

ในข้ันตอน 

คาใชจาย 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบลงทุน งบทําการ 

1. เก็บขอมูลจากหนวยงานที่ใหพนักงานปฏิบัติงานจาก

ที่พักอาศัย 
20 5 5 10          

ขอมูลจาก

หนวยงาน 

ไมไดรับขอมูลจาก

หนวยงาน และไม

สามารถหา

ผูเชี่ยวชาญที่มี

ความรูดาน

ทรัพยากรบุคคล

และดานเทคโนโลยี

ได 

กองวางแผน

ทรัพยากร

บุคคล 

  

2. รวบรวมขอมูล และติดตอผูเชี่ยวชาญ 30  5 5 5 5 10       

สรุปจํานวน

ขอมูลที่ไดและมี

ผูเชี่ยวชาญ 

  

3. วิเคราะหขอมูล และวางแผนแนวทางในการปรับปรุง

อัตรากําลัง 
40      5 5 10 10 10   

แนวทางในการ

ปรับปรุง

อัตรากําลัง 

  

4. สรุปผลการศึกษา 10          5   ผลการศึกษา   

5. นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงใหผูบริหารระดับสูง

เห็นชอบ 
           5  

ผูบริหารระดับสูง

ใหความเห็นชอบ

แนวทางการ

ปรับปรุง

อัตรากําลัง และ

ประกาศใหทุก

หนวยงานทราบ 

  

 100 5 15 30 35 40 55 60 70 80 95 100    รวมคาใชจาย   

 

เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

เปาหมายรายเดือน รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ 15 รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 5  

เปาหมายสะสม รอยละ 5 รอยละ 15 รอยละ 30 รอยละ 35 รอยละ 40 รอยละ 55 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 95 รอยละ 100  

 2 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2564 

 



ตารางท่ี 2 แผนปฏิบัติการท่ี 2 แผนโครงการสอบทานคุณภาพการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมาย 
 

ช่ือแผนปฏิบัติการ: 5. แผนโครงการสอบทานคุณภาพการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมาย เปาหมาย: จํานวนสวนงานที่ไดรับการสอบทานคุณภาพและความถูกตอง 

ไมนอยกวา 2 สวนงาน วัตถุประสงค: เพ่ือใหมีแนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ 

กลยุทธ: ยกระดับระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน

บนฐานสมรรถนะ 
ผูรับผิดชอบหลัก: ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาดําเนินการ: ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

กิจกรรมหลัก % 
ระยะเวลาดําเนินการสําหรับปงบประมาณ 2564 

ผลท่ีไดรับ 
ความเส่ียงหรือ

ปจจัยความสําเร็จ 

ผูรับผิดชอบใน

ข้ันตอน 

คาใชจาย 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบลงทุน งบทําการ 

1. ประชุมทบทวนแนวทางการกําหนดตัวชี้วัด/คา

เปาหมาย 
20 10     10       

แนวทางการกําหนด

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

การดําเนินงานไม

เปนไปตามแผน 

กองบริหาร

ผลตอบแทน 

  

2. ถายทอด/ใหคําแนะนําแนวทางการกําหนดตัวชี้วัด/

เปาหมาย 
30  5 5 5   5 5 5    

แนวทางการกําหนด

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
  

3. จัดทําตารางกําหนดและรวบรวมตัวชี้วัด 20   5 5    5 5    
ตัวชี้วัดที่ไดรับการสอบ

ทาน 
  

4. ติดตามและตรวจสอบความถูกตองครบถวน 20    5 5     5 5  
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

ถูกตองครบถวน 
  

5. สรุปรายงานเสนอผูบริหารเพ่ือขอรับความเห็นชอบ

และนําไปปฏิบัติ 

10             

10 

-ผูบริหารระดับสูง

เห็นชอบ 

-แจงเวียนแนวทางและ

สรางความเขาใจกับ

พนักงาน  

-มีผลการรับรูไมนอย

กวารอยละ 80 

  

 100 10 15 25 40 45 55 60 70 80 85 90 100   รวมคาใชจาย   

 

เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

เปาหมายรายเดือน รอยละ 10 รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ 10 

เปาหมายสะสม รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 25 รอยละ 40 รอยละ 45 รอยละ 55 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 100 



 
 

 ตารางท่ี 3 แผนปฏิบัติการท่ี 3 แผนโครงการการประเมินประสิทธิผลของการเรียนรูและพัฒนา 
ช่ือแผนปฏิบัติการ: 10. แผนโครงการการประเมินประสิทธิผลของการเรียนรูและพัฒนา เปาหมาย: จํานวนรูปแบบของการพัฒนาที่นอกเหนือจากการฝกอบรม

ไมนอยกวา2 รูปแบบ วัตถุประสงค: เพ่ือใหมีแนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ 

กลยุทธ: พัฒนาบุคลากรบนพ้ืนฐานสมรรถนะ 

(Competency-Based Human Resources 

Development) เพ่ือมุงเนนใหเกิดผลลัพธ 

ผูรับผิดชอบหลัก: ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาดําเนินการ: ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

กิจกรรมหลัก % 
ระยะเวลาดําเนินการสําหรับปงบประมาณ 2564 

ผลท่ีไดรับ 
ความเส่ียงหรือ

ปจจัยความสําเร็จ 

ผูรับผิดชอบ

ในข้ันตอน 

คาใชจาย 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบลงทุน งบทําการ 

1. รวบรวมขอมูลและหลักสูตรการฝกอบรม 15 5 10           
ขอมูลการจัด

อบรมในปจจุบัน 

การดําเนินงานไม

เปนไปตามเวลาที่

กําหนด 

กองพัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล 

  

2. วิเคราะหรูปแบบการดําเนินการพัฒนา 20   5 5 5 5       ไดรูปแบบการ

ประเมิน

ประสิทธิผลของ

การเรียนรูและ

พัฒนา 

  

3. กําหนดหลักสูตร และรูปแบบประเมินประสทิธิผล

ของการพัฒนา 
25     5 5 5 5 10      

4. สรุปผลการดําเนินงานและนําเสนอผูบริหารฝาย 20         5 10   ผูบริหารเห็นชอบ   

5. เผยแพรหลักสูตรและรูปแบบประเมินประสิทธิผล

ของการเรียนรูและพัฒนาใหทุกหนวยงานทราบ 

20           

10 

 

10 

 ทุกหนวยงาน

รับทราบ

หลักสูตรและ

รูปแบบของการ

พัฒนา รวมถึง

การประเมิน

ประสิทธิผลของ

การพัฒนา ไม

นอยกวารอยละ 

80 

  

 100 5 10 5 5 10 10 5 5 10 10 20    รวมคาใชจาย   

 

เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

เปาหมายรายเดือน รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ 15 รอยละ 20 รอยละ 10  

เปาหมายสะสม รอยละ 5 รอยละ 15 รอยละ 20 รอยละ 25 รอยละ 35 รอยละ 45 รอยละ 50 รอยละ 55 รอยละ 70 รอยละ 90 รอยละ 100  

 4 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2564 

 



 
 

 

ตารางท่ี 4 แผนปฏิบัติการท่ี 4 แผนโครงการพัฒนาบุคลากรใหไดรับคุณวุฒิวิชาชีพ 
 

ช่ือแผนปฏิบัติการ: 11. แผนโครงการพัฒนาบุคลากรใหไดรับคุณวุฒิวิชาชีพ เปาหมาย: พนักงานฝายทรัพยากรบุคคล ไดรับคุณวุฒิวิชาชีพดาน

ทรัพยากรบุคคลอยางนอย 1 คน วัตถุประสงค: เพ่ือใหพนักงานฝายทรัพยากรบุคคลมีคุณวุฒิวิชาชีพ 

กลยุทธ: พัฒนาบุคลากรบนพ้ืนฐานสมรรถนะ 

(Competency-Based Human Resources 

Development) เพ่ือมุงเนนใหเกิดผลลัพธ 

ผูรับผิดชอบหลัก: ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาดําเนินการ: ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

กิจกรรมหลัก % 
ระยะเวลาดําเนินการสําหรับปงบประมาณ 2564 

ผลท่ีไดรับ 
ความเส่ียงหรือ

ปจจัยความสําเร็จ 

ผูรับผิดชอบ

ในข้ันตอน 

คาใชจาย 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบลงทุน งบทําการ 

1. พิจารณาคัดเลือกบุคลากรหรือกองที่จะเขารับการ

ทดสอบ และกําหนดเปน KPI รายบุคคล 
10 5 5           

ไดบุคลากรที่

เหมาะสมจะเขา

รับการทดสอบ 

ดําเนินการพัฒนา

บุคลากรและสงเขา

รับการทดสอบไม

ทันตามกําหนด

ระยะเวลา 

กองบริหาร

ทั่วไป 

กองพัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล 

  

2. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอม

กอนทดสอบ 
45  5 5 5 5 5 5 5 5 5   

บุคลากรไดรับ

การพัฒนา 
  

3. ขออนุมัติหลักการใชงบประมาณและสงบุคลากรเขา

รับการทดสอบ 
15   2 2 2 2 2 2 3    

บุคลากรไดรับ

การทดสอบ 
  

4. ติดตามผลการเขารับการทดสอบ 20    2 3 3 3 3 3 3   
ทราบผลการ

ทดสอบ 
  

5. รายงานผลการทดสอบเสนอผูบริหารเพ่ือทราบ 10           

5 

 

5 

 ผูบริหารรับทราบ

ผลการทดสอบ

และรายงานให

หนวยงานตน

สังกัดทราบ 

  

 100 5 10 7 9 10 10 10 10 11 13 5    รวมคาใชจาย   

 

เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

เปาหมายรายเดือน รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 7 รอยละ 9 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 11 รอยละ 13 รอยละ 5  

เปาหมายสะสม รอยละ 5 รอยละ 15 รอยละ 22 รอยละ 31 รอยละ 41 รอยละ 51 รอยละ 61 รอยละ 71 รอยละ 82 รอยละ 95 รอยละ 100  

 5 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2564 

 



 
 

ตารางท่ี 5 แผนปฏิบัติการท่ี 5 แผนโครงการปรับปรุงสมรรถนะทุกประเภท 

ช่ือแผนปฏิบัติการ: 12. แผนโครงการปรับปรุงสมรรถนะทุกประเภท เปาหมาย: จํานวนระบบงานดานทรัพยากรบุคคล 4 ระบบนํา

ระบบสมรรถนะไปใชประโยชน วัตถุประสงค: เพ่ือปรับปรุงสมรรถนะทุกประเภทของการยาสูบแหงประเทศไทย 

กลยุทธ: พัฒนาบุคลากรบนพ้ืนฐานสมรรถนะ เพ่ือ

มุงเนนใหเกิดผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบหลัก: ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาดําเนินการ: ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

กิจกรรมหลัก % 

ระยะเวลาดําเนินการสําหรับปงบประมาณ 2564 

ผลท่ีไดรับ 

ความเส่ียงหรือ

ปจจัย

ความสําเร็จ 

ผูรับผิดชอบ

ในข้ันตอน 

คาใชจาย 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
งบลงทุน งบทําการ 

1. จัดต้ังคณะทํางานและรวบรวมขอมูลสมรรถนะของ

องคกร 
10 5 5           

คณะทํางานและ

ขอมูลที่เกี่ยวของ 

การดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

เปาหมาย 

กองวางแผน

ทรัพยากร

บุคคล 

  

2. ศึกษา ทบทวนสมรรถนะ และวิเคราะหใหสอดคลอง

กับวิสัยทัศน พันธกิจ และภาระงาน 
30   10 10 10        สมรรถนะที่ไดรับ   

3. ปรับปรุงและพัฒนาตัวแบบสมรรถนะ 

(Competency Model) ใหสอดคลองกับสายงานและ

ระดับตําแหนง 

30      10 10 10     สมรรถนะที่ปรับปรุง   

4. นําเสนอผูบริหารระดับสูง 10         10    
คณะกรรมการ

พิจารณา 
  

5. ปรับปรุงและแกไขตามขอเสนอแนะของผูบริหาร

ระดับสูง 
10          10   คณะกรรมการอนุมัติ   

6. สื่อสารใหบุคลากรรับทราบในการนําสมรรถนะไปใช 

พรอมติดตามและประเมินผล 
10           5 5 

การรับรูของบุคลากร

และทราบความพึง

พอใจ 

  

 100 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5   รวมคาใชจาย   

 

เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

เปาหมายรายเดือน รอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 5 รอยละ 5 

เปาหมายสะสม รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 

 

  

 6 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2564 

 



 
 

ตารางท่ี 6 แผนปฏิบัติการท่ี 6 แผนโครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารบุคลากรท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง 

 
ช่ือแผนปฏิบัติการ: 14. แผนโครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารบุคลากรท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง (Talent) เปาหมาย: บุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง (Talent) ผานการ

ทดสอบรอยละ 50 วัตถุประสงค: เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงของการยาสูบแหงประเทศไทย 

กลยุทธ: สงเสริมบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง 

(Talent management) 
ผูรับผิดชอบหลัก: ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาดําเนินการ: กรกฎาคม 2563 – มิถุนายน 2564 

กิจกรรมหลัก % 

ระยะเวลาดําเนินการสําหรับปงบประมาณ 2564 

ผลท่ีไดรับ 

ความเส่ียงหรือ

ปจจัย

ความสําเร็จ 

ผูรับผิดชอบ

ในข้ันตอน 

คาใชจาย 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
งบลงทุน งบทําการ 

1. จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือกําหนดแนวทางรักษาและจูงใจ 

บุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง (Talent) 
10 10            

คณะทํางานและ

แนวทาง 

การดําเนินงานไม

เปนไปตาม

เปาหมาย 

กองพัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล 

  

2. ทบทวน/ปรับปรุงหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรที่มี

ทักษะหรือสมรรถนะสูง (Talent) 
20 10 10           หลักเกณฑใหม   

3. ดําเนินการคัดเลือกบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะ

สูง (Talent) 
10   10          กลุมเปาหมาย   

4. วิเคราะหบุคลากรที่เปนเปาหมาย 20    10 10        
เขาใจตัวตนของ

กลุมเปาหมาย 
  

5. ดําเนินการพัฒนา/ทดสอบ/ประเมินผล 30      10 10 10     
ผลการทดสอบไม

นอยกวารอยละ 80 
  

6. สรุปผลการพัฒนาเพ่ือนําเสนอผูบริหาร 10         10    

บุคลากรที่มีทักษะ

หรือสมรรถนะสูง 

(Talent) ผานการ

ทดสอบรอยละ 50 

  

 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10    
  รวมคาใชจาย   

 

เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

เปาหมายรายเดือน รอยละ 20 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10    

เปาหมายสะสม รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100    

 

  

 

 7 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2564 

 



 
 

ตารางท่ี 7 แผนปฏิบัติการท่ี 7 แผนโครงการวางแผนการทดแทนบุคลากรในตําแหนงท่ีสําคัญ (Succession Plan) 
 

ช่ือแผนปฏิบัติการ: 15. แผนโครงการวางแผนการทดแทนบุคลากรในตําแหนงท่ีสําคัญ  (Succession Plan)  เปาหมาย: ผลักดันใหบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงดํารง

ตําแหนงที่สําคัญของ ยสท. วัตถุประสงค: เพ่ือวางแผนการทดแทนบุคลากรในตําแหนงที่สําคัญของการยาสูบแหงประเทศไทย 

กลยุทธ: สงเสริมบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง 

(Talent management) 
ผูรับผิดชอบหลัก: ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาดําเนินการ: กรกฎาคม 2563 – มิถุนายน 2564 

กิจกรรมหลัก % 

ระยะเวลาดําเนินการสําหรับปงบประมาณ 2563-2564 

ผลท่ีไดรับ 

ความเส่ียงหรือ

ปจจัย

ความสําเร็จ 

ผูรับผิดชอบ

ในข้ันตอน 

คาใชจาย 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
งบลงทุน งบทําการ 

1. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระบบสบืทอดตําแหนง 5 5            ขอมูลที่เกี่ยวของ 

การดําเนินงาน

ไมเปนไปตาม

เปาหมาย 

กองวางแผน

ทรัพยากร

บุคคล 

  

2. ระบุตําแหนงสําคัญ (Critical Position) และ

วิเคราะหขอมูลการเกษียณอายุ  
20  5 5 10         

ขอมูลที่สามารถมา

ดําเนินการได 
  

3. จัดทําแผนการทดแทนบุคลากรในตําแหนงที่สําคัญ 10    5 5        แผนการทดแทนฯ   

4. วิเคราะหและระบุถึงกลุมที่มีศักยภาพที่ตองการ

สงเสริม 
15     5 5 5      กลุมเปาหมาย   

5. ขอรับความเห็นจากผูบริหารระดับสูงและปรับปรุง

แกไขตามความเห็นของที่ประชุม 
10      5 5      

แผนฯไดรับความ

เห็นชอบ 
  

6. ดําเนินการพัฒนาเพ่ือปดชองวางตําแหนงสําคัญ 

(Gap) 
30       5 5 10 10   ผลการพัฒนา   

7. ประเมินผลโครงการ สรุปผลเพ่ือนําเสนอผูบริหาร

ระดับสูง 

10 

          5 5 

ผูบริหารเห็นชอบ

และมีบุคลากร

ทดแทนในตําแหนง

ที่สําคัญ 

  

 100 
5 5 5 15 10 10 15 5 10 10 5 5 

  รวมคาใชจาย   

 

เดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

เปาหมายรายเดือน รอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ 15 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 5 รอยละ 5 

เปาหมายสะสม รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 

 

  

 8 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2564 

 



 
 

ตารางท่ี 8 แผนปฏิบัติการท่ี 8 แผนโครงการพัฒนาทักษะพ่ีเล้ียงและการโคช (Mentoring & Coaching) 

ช่ือแผนปฏิบัติการ: 17. แผนโครงการพัฒนาทักษะพี่เล้ียงและการโคช (Mentoring & Coaching) เปาหมาย: บุคลากรระดับ 8 ข้ึนไปมีทักษะการเปนพ่ีเลี้ยงและการ

โคช วัตถุประสงค: เพ่ือพัฒนาทักษะการเปนพ่ีเลี้ยงและการโคชแกบุคลากรระดับบังคับบัญชา 

กลยุทธ: เสริมสรางทัศนคติของบุคลากรที่มุงเนนการ

ปรับตัวและพัฒนาตนเองเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

อยางพลิกโฉม (Resilience & Agility for Disruption) 

ผูรับผิดชอบหลัก: ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาดําเนินการ: มิถุนายน 2563 – พฤษภาคม 2564 

กิจกรรมหลัก % 

ระยะเวลาดําเนินการป 2563-2564 

ผลท่ีไดรับ 

ความเส่ียงหรือ

ปจจัย

ความสําเร็จ 

ผูรับผิดชอบ

ในข้ันตอน 

คาใชจาย 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ ม.ีค. เม.ย พ.ค 
งบลงทุน งบทําการ 

1. ระบุกลุมเปาหมายซึ่งเปนผูบังคับบัญชาระดับ 10 ข้ึน

ไปและฝายทรัพยากรบุคคล (ประมาณ 180 คน) 
10 

 

10 
           

รายชื่อ

กลุมเปาหมาย 

การดําเนินงานไม

เปนไปตาม

เปาหมาย 

กองพัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล 

  

2. พัฒนากลุมเปาหมาย ระยะที่ 1 ผูบริหารระดับรอง

ผูอํานวยการฝายและหัวหนาหนวยงาน จํานวน 25 คน 
10  10           

กลุมเปาหมายไดรับ

การพัฒนา 
  

3. พัฒนากลุมเปาหมาย ผูบริหารระดับ 8-11 จํานวน 

155 คน 
65     10 10 10 11 12 12   

กลุมเปาหมายไดรับ

ทดสอบกอนและ

หลังการพัฒนา 

  

4. ติดตามและประเมินผลกลุมเปาหมายที่เขารับการ

พัฒนา 
10          5 5  

ผลการประเมินหลัง

การพัฒนาเพ่ิมข้ึน

ไมนอยกวารอยละ 

70 

  

5. สรุปผลการพัฒนาและนําเสนอผูบริหาร 5            5 ผูบริหารรับทราบ   

 100 10 10 0 0 13 13 13 13 13 5 5 5 
  รวมคาใชจาย   

 

เดือน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

เปาหมายรายเดือน รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 0 รอยละ 0 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 11 รอยละ 12 รอยละ 17 รอยละ 5 รอยละ 5 

เปาหมายสะสม รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 รอยละ 61 รอยละ 73 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 

 

  

 9 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2564 

 



 
 

ตารางท่ี 9 แผนปฏิบัติการท่ี 9 แผนโครงการเสริมสรางตนแบบท่ีดีใหบุคลากรไดเรียนรูพฤติกรรมการทํางาน 

ช่ือแผนปฏิบัติการ: 18. แผนโครงการเสริมสรางตนแบบท่ีดีใหบุคลากรไดเรียนรูพฤติกรรมการทํางาน 
เปาหมาย: หนวยงานมีบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาใหเปนตนแบบที่ดี 

วัตถุประสงค: เพ่ือเสริมสรางตนแบบที่ดีใหบุคลากรไดเรียนรูพฤติกรรมการทํางาน 

กลยุทธ: เสริมสรางทัศนคติของบุคลากรที่มุงเนนการ

ปรับตัวและพัฒนาตนเองเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

อยางพลิกโฉม (Resilience & Agility for Disruption) 

ผูรับผิดชอบหลัก: ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาดําเนินการ: ตุลาคม 2563 – กันยายน 2565 

กิจกรรมหลัก % 
ระยะเวลาดําเนินการสําหรับปงบประมาณ 2564 

ผลท่ีไดรับ 
ความเส่ียงหรือ

ปจจัยความสําเร็จ 

ผูรับผิดชอบ

ในข้ันตอน 

คาใชจาย 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบลงทุน งบทําการ 

1. จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือกําหนดแนวทางการเสริมสราง

ตนแบบที่ดี (Role Model) 
10 10            

คณะทํางานและ

แนวทาง 

การดําเนินงานไม

เปนไปตาม

เปาหมาย 

กองพัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล 

  

2. ดําเนินการคัดเลือกบุคลากรทีมี่พฤติกรรมเหมาะสม

สําหรับการเปนตนแบบที่ดีสําหรับหนวยงานนํารอง 
30  10 10 10         

รายชื่อตนแบบ 

ที่ดี 
  

3. วิเคราะหบุคลากรตนแบบที่ดีรายบุคคล 20     10 10       ขอมูลเชิงลึก   

4. สื่อสารใหบุคลากรตนแบบที่ดีรับทราบบทบาทและ

หนาที่ในการชวยพัฒนาบุคลากร 
20       10 10     

ผลสํารวจการ

รับรูของบุคลากร

ตนแบบ รอยละ 

80 

  

5. ดําเนินการใหบุคลากรไดเรียนรูพฤติกรรมการทํางาน

จากตนแบบที่ดี 
20   

 

     5 5 5 5 

ผลสํารวจการ

รับรูของพนักงาน 

รอยละ 80* 

  

6. ประเมินผลโครงการ สรุปผลเพ่ือนําเสนอผูบริหาร                 

 100 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 
  รวมคาใชจาย   

 

เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

เปาหมายรายเดือน รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ 5 

เปาหมายสะสม รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 

ดําเนินการตอในปงบประมาณ 2565 

 10 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2564 

 



 
 

ตารางท่ี 10 แผนปฏิบัติการท่ี 10 แผนโครงการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 

ช่ือแผนปฏิบัติการ: 21. แผนโครงการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง  เปาหมาย: มีจํานวนหลักสูตรใหม 5 หลักสูตรสําหรับการเรียนรูดวย

ตนเองของบุคลากร วัตถุประสงค: เพ่ือพัฒนาหลักสูตรออนไลนหรือวิธีการพัฒนารูปแบบตางๆที่สงเสริมใหบุคลากรเรียนรูดวยตนเอง  

กลยุทธ: สรางระบบนิเวศนที่เอ้ือตอการเรียนรูและ

พัฒนาตนเองตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ดวยการ

ใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการพัฒนาตนเองทุกที่

ทุกเวลา 

ผูรับผิดชอบหลัก: ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 
ระยะเวลาดําเนินการ: ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

(ดําเนินการซ้ํากิจกรรมท่ี 2-6 เปนรายปจนถึงป 2567) 

กิจกรรมหลัก % 
ระยะเวลาดําเนินการสําหรับปงบประมาณ 2564 

ผลท่ีไดรับ 
ความเส่ียงหรือ

ปจจัยความสําเร็จ 

ผูรับผิดชอบ

ในข้ันตอน 

คาใชจาย 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบลงทุน งบทําการ 

1. จัดต้ังคณะทํางาน ศึกษา และรวบรวมหลักสูตร 

รวมถึงวิธีการพัฒนารูปแบบตางๆ 
20 10 10           

คณะทํางานและ

ขอมูลที่เกี่ยวของ 

การดําเนินงานไม

เปนไปตาม

เปาหมาย 

กองพัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล 

  

2. สํารวจความตองการของบุคลากร 10   5 5         
ความตองการ

ของบุคลากร 
  

3. วิเคราะหทางเลือกในการดําเนินการ เชน พัฒนาเอง 

จัดซื้อจากแหลงภายนอก ฯลฯ 
10     5 5       ระบุทางเลือก   

4. สื่อสารใหบุคลากรรับทราบ 10       10      บุคลากรรับทราบ   

5. ดําเนินการเพ่ือใหมีหลักสูตรใหม (ปละ 5 หลักสูตร)

สําหรับการเรียนรูดวยตนเอง 
40        8 8 8 8 8 หลักสูตรออนไลน   

6. ติดตามและประเมินผล สรปุผลเพ่ือนําเสนอผูบริหาร 10 

           10 

ผลการสํารวจ

ความพึงพอใจ

หรือผานการ

อบรมของผูไดรับ

การพัฒนา ไม

นอยกวารอยละ 

70 

  

 100 10 10 5 5 5 5 10 8 8 8 8 18 
  รวมคาใชจาย   

 

เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

เปาหมายรายเดือน รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 8 รอยละ 8 รอยละ 8 รอยละ 8 รอยละ 18 

เปาหมายสะสม รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 25 รอยละ 30 รอยละ 35 รอยละ 40 รอยละ 50 รอยละ 58 รอยละ 66 รอยละ 74 รอยละ 82 รอยละ 100 

 

 11 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2564 

 



 
 

ตารางท่ี 11 แผนปฏิบัติการท่ี 11 แผนโครงการส่ือสารและจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

ช่ือแผนปฏิบัติการ: 22. แผนโครงการส่ือสารและจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกร  เปาหมาย: รอยละ 80 ของบุคลากร ยสท. ตระหนักในบทบาท หนาที่ 

ยอมรับในคานิยมและวัฒนธรรมองคกร วัตถุประสงค: เพ่ือสื่อสารและจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกรของการยาสูบแหงประเทศไทย 

กลยุทธ: ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกรเพ่ือ

สนับสนุนบทบาทของตราสินคา (Employer Brand) 
ผูรับผิดชอบหลัก: ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 

ระยะเวลาดําเนินการ: ตุลาคม 2563 – กันยายน 2567 

(ดําเนินการซ้ํากิจกรรม เปนรายปจนถึงป 2567) 

กิจกรรมหลัก % 
ระยะเวลาดําเนินการสําหรับปงบประมาณ 2564 

ผลท่ีไดรับ 
ความเส่ียงหรือ

ปจจัยความสําเร็จ 

ผูรับผิดชอบ

ในข้ันตอน 

คาใชจาย 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบลงทุน งบทําการ 

1. ทบทวนพฤติกรรมที่คาดหวังของแตละคานิยมและ

วัฒนธรรมองคกร 
10 10            

คณะทํางานและ

พฤติกรรมที่หวัง 

การดําเนินงานไม

เปนไปตาม

เปาหมาย 

กองบริหาร

ทั่วไป 

  

2. วางแผนการสื่อสารและกําหนดจัดกิจกรรม 10  10           
แผนการสื่อสาร

และจัดกิจกรรม 
  

3. ดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนด 60   7 7 7 7 8 8 8 8   
กิจกรรมสงเสริม

คานิยมตางๆ 
  

4. ติดตามและสํารวจการรับรู ความพึงพอใจของ

บุคลากร 
10           10  

ทราบการรับรู 

ความพึงพอใจ 
  

5. ประเมินผลโครงการ สรุปผลเพ่ือนําเสนอผูบริหาร 10 

          10  

ผลการสํารวจ

ความพึงพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 

80 และผูบริหาร

รับทราบ 

  

 100 10 10 7 7 7 7 8 8 8 8 20  
  รวมคาใชจาย   

 

เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

เปาหมายรายเดือน รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 7 รอยละ 7 รอยละ 7 รอยละ 7 รอยละ 8 รอยละ 8 รอยละ 8 รอยละ 8 รอยละ 20  

เปาหมายสะสม รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 27 รอยละ 34 รอยละ 41 รอยละ 48 รอยละ 56 รอยละ 64 รอยละ 72 รอยละ 80 รอยละ 100  

 

  

 12 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2564 

 



 
 

ตารางท่ี 12 แผนปฏิบัติการท่ี 12 แผนโครงการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสมดุลระหวางชีวิตกับงานและสงเสริมการเปนองคกรสรางสุข 

ช่ือแผนปฏิบัติการ: 23. แผนโครงการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสมดุลระหวางชีวิตกับงานและสงเสริมการเปนองคกรสรางสุข  เปาหมาย: รอยละ 80 ของบุคลากร ยสท. เกิดความผูกพันตอองคกร

และทํางานอยางมีความสุข วัตถุประสงค: เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสมดุลระหวางชีวิตกับงาน (Work-Life Balance) และสงเสริมการเปนองคกรสรางสุข (Happy Workplace)  

กลยุทธ: เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความสมดุล

ระหวางชีวิตกับงาน 
ผูรับผิดชอบหลัก: ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 

ระยะเวลาดําเนินการ: ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

(ดําเนินการซ้ํากิจกรรม เปนรายปจนถึงป 2567) 

กิจกรรมหลัก % 
ระยะเวลาดําเนินการสําหรับปงบประมาณ 2564 

ผลท่ีไดรับ 
ความเส่ียงหรือ

ปจจัยความสําเร็จ 

ผูรับผิดชอบ

ในข้ันตอน 

คาใชจาย 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบลงทุน งบทําการ 

1. จัดต้ังคณะทํางาน และสํารวจขอมูลเพ่ือวิเคราะห

ปจจัยองคกรแหงความสุข (Happy Workplace)

ประจําป 

10 10            
คณะทํางานและ

ขอมูลที่เกี่ยวของ 

การดําเนินงานไม

เปนไปตาม

เปาหมาย 

กองบุคลากร

สัมพันธ 

  

2. สํารวจปจจัยที่สงผลตอความสุขในการทํางาน 10  10           

ทราบปจจัยและ

ผลการสํารวจ

ดัชนีความสุข 

(Baseline) 

  

3. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสมดุล

ระหวางชีวิตกับงาน (Work-Life Balance) และสงเสริม

การเปนองคกรสรางสุข (Happy Workplace) 

10   10          แผนพัฒนาฯ   

4. ดําเนินการตามแผน 50    7 7 7 7 7 7 8   กิจกรรมตามแผน   

5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผน 10           10  

ผลการสํารวจ

ดัชนีความสุข 

เพ่ิมข้ึนจาก 

Baseline อยาง

นอยรอยละ 20 

  

6. สรุปผลเพ่ือนําเสนอผูบริหาร 10            10 สรุปผลโครงการ   

 100 10 10 10 7 7 7 7 7 7 8 10 10 
  รวมคาใชจาย   

 

เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

เปาหมายรายเดือน รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 7 รอยละ 7 รอยละ 7 รอยละ 7 รอยละ 7 รอยละ 7 รอยละ 8 รอยละ 10 รอยละ 10 

เปาหมายสะสม รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 37 รอยละ 44 รอยละ 51 รอยละ 58 รอยละ 65 รอยละ 72 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

 

 13 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2564 

 



 
 

ตารางท่ี 13 แผนปฏิบัติการท่ี 13 แผนโครงการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร 

ช่ือแผนปฏิบัติการ: 24. แผนโครงการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร เปาหมาย: รอยละ 80 ของบุคลากร ยสท. เกิดความผูกพันตอองคกร

และทํางานอยางมีความสุข วัตถุประสงค: เพ่ือจัดทําการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร การยาสูบแหงประเทศไทย 

กลยุทธ: เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือความสมดุล

ระหวางชีวิตกับงาน 
ผูรับผิดชอบหลัก: ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 

ระยะเวลาดําเนินการ: ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

(ดําเนินการซ้ํากิจกรรม เปนรายปจนถึงป 2567) 

กิจกรรมหลัก % 
ระยะเวลาดําเนินการสําหรับปงบประมาณ 2564 

ผลท่ีไดรับ 
ความเส่ียงหรือ

ปจจัยความสําเร็จ 

ผูรับผิดชอบ

ในข้ันตอน 

คาใชจาย 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบลงทุน งบทําการ 

1. ทบทวนปจจัยความพึงพอใจและความผูกพันของ

บุคลากร ประจําป 
10 5 5           

คณะทํางานและ

ขอมูลที่เกี่ยวของ 

การดําเนินงานไม

เปนไปตาม

เปาหมาย 

กองบุคลากร

สัมพันธ 

  

2. ปรับปรุงแบบสอบถามพรอมทดสอบความเหมาะสม 5   5          แบบสํารวจ   

3. จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจและความผูกพัน 5   5          แบบสํารวจฯ   

4. ดําเนินการจัดกิจกรรมยกระดับความผูกพันตามแผน

ของปที่ผานมา 
30    6 6 6 6 6     

กิจกรรมยกระดับ

ความผูกพัน 
  

5. ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพัน 20         20    ผลสํารวจ   

6. วิเคราะหผลสํารวจ และจัดทําแผนยกระดับความ

ผูกพันเสนอผูบริหาร 

20  

        20   

แผนยกระดับ

ความผูกพันไดรับ

ความเห็นชอบ

และนําไปปฏิบัติ 

  

7. ติดตามและประเมินผล สรปุผลเพ่ือนําเสนอผูบริหาร 10 

          10  

สรุปผลโครงการ

และไดผลสํารวจ

ความผูกพันไม

นอยกวารอยละ 

83 

  

 100 5 5 10 6 6 6 6 6 20 20 10  
  รวมคาใชจาย   

 

เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

เปาหมายรายเดือน รอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 6 รอยละ 6 รอยละ 6 รอยละ 6 รอยละ 6 รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 10  

เปาหมายสะสม รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 26 รอยละ 32 รอยละ 38 รอยละ 44 รอยละ 50 รอยละ 70 รอยละ 90 รอยละ 100  

 

 14 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2564 

 


