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แผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล 

ปีงบประมาณ 2565  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
การยาสูบแห่งประเทศไทย 



 

 ii 

 
การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง 

ต่อองค์กรในการเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้ เพ่ือให้องค์กรสามารถได้มาซึ่งบุคลากรที่มีศักยภาพ สามารถสรางผลผลิตอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร 
และช่วยใหองคกรมีความสามารถในการแขงขันไดในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปจจุบัน 
กระบวนการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งส าคัญที่ช่วยวางแนวทางการ
ด าเนินงาน การก าหนดเป้าหมาย เพ่ือให้กระบวนการท างานด้านทรัพยากรบุคคลสามารถช่วยสนับสนุนภารกิจ
หลักขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดั งนั้น จึงเป็นที่มาของแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณ 2565-2567 ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของชาติระยะ 20 ปี นโยบายทางธุรกิจของภาครัฐ กระทรวงการคลัง แผนยุทธศาสตร์
ของ ยสท. และแผนงานระบบงานที่ส าคัญของ ยสท. เกณฑ์การประเมินผลองค์กร (SE-AM) หัวข้อ การบริหารทุน
มนุษย์ รวมถึงรายงานผลการประเมินด้าน HCM จากบริษัท IRDP จก. (ผู้ประเมิน) ปีงบประมาณ 2564 ยิ่งไปกว่า
นั้นการเตรียมพร้อมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะในการเป็น
ตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และก้าวขึ้นสู่การเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจในอนาคต (Business 
Partner) 
 
แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล การยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบฯ 2565  จ านวน 10 โครงการ 

1. แผน Upskill และ Reskill  
2. โครงการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลงานของบุคลากรระดับ 12 ขึ้นไป (เชื่อมโยงกับ

การจ่ายโบนัส) 
3. แผนทบทวนโครงสร้างและอัตราก าลัง  
4. การสอบทานคุณภาพการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
5. แผนบริหารคนเก่ง (Talent Workforce) 
6. การวางแผนการทดแทนบุคลากรในต าแหน่งที่ส าคัญ (Succession Plan) 
7. โครงการพัฒนาพนักงาน HR ให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ 
8. การสื่อสารและจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
9. โครงการ Early Retirement ด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสม (Silver Handshake) 
10. โครงการจัดท าแผนพฒันาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน และส่งเสริมการเป็น

องค์กรสร้างสุข  
 

 
 
 
 



 

 iii 

เพื่อให้การด าเนินงานตามโครงการหรือแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ของการยาสูบแห่งประเทศไทยประจ าปี 2565 ได้มีกระบวนการขับเคลื่อนแผนและติดตามประเมินผลซึ่งเป็น
กระบวนการรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารได้
ทราบผลการด าเนินงาน รายงานความคืบหน้าในแผนงาน ปัญหา หรืออุปสรรค ในแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรม
ต่างๆ เป็นระยะ แบ่งเป็น 

1. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารทุนมนุษย์ รายไตรมาส  

2. คณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล เดือนละ 1 คร้ัง 

3. คณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เดือนละ 1 คร้ัง 

ประเด็นที่ต้องรายงานผลการด าเนินการ 
1. แผนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทุนมนุษย์ (แผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล) 

        2. ผลการด าเนินการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

        3. สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

        4. ปัญหา /อุปสรรคในการด าเนินงาน หรือประเด็นที่ต้องการให้ฝ่ายบริหารช่วยเหลือ 

        5. แนวทางแก้ไขปัญหา หรือแนวทางการปรับปรุง 
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แผน Upskill และ Reskill 
ช่ือแผนปฏิบัติการ: 4.1.1.1 แผน Upskill และ Reskill เป้าหมาย: ผู้เข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 80 ผ่านการประเมินผล

ไม่น้อยว่าร้อยละ 80 วัตถุประสงค์: เพิ่มทักษะพนักงาน Core Business ให้พร้อมรับการแข่งขัน 

กลยุทธ์: 4.1.1 Reinforce - เสริมก าลัง & Reinvent - 
สร้างใหม่ 

ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

กิจกรรมหลัก % 
ระยะเวลาด าเนินการส าหรับปีงบประมาณ 2565 

ผลท่ีได้รับ 
ความเสี่ยง
หรือปัจจัย
ความส าเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ
ในข้ันตอน 

ค่าใช้จ่าย 

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 งบท าการ 

1. ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
ของ ยสท. รวมถึงแนวโน้มจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านบริหารจัดการ 

10 5 5           

ได้ทบทวน Core and 
Managerial 
Competency ว่ายัง
เหมาะสมกับสภาพของ
องค์กรหรือไม่ 

การด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

กองพัฒนา
ทรัพยากร

บุคคล 

  

2. น าเสนอผลการทบทวนแก่ผู้บริหารระดับ 13 เพื่อหา
ข้อสรุป/สื่อสารสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านบริหาร
จัดการที่ปรับปรุงใหม่/ทบทวน Functional 
Competency ฝ่ายขายและฝ่ายตลาด 

15   5 10         

ผลการทบทวน Core and 
Managerial 
Competency และ 
Functional Competency 
ฝข. และฝตล. 

  

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลด าเนินการประเมินสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะด้านบริหารจัดการที่ทบทวนใหม่/ 
วิเคราะห์และสรุปผลช่องว่างของสมรรถนะ รวมถึง
แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

25    5 10 10       
แผนพัฒนา UpSkill & 
Reskill 
 

  

4. ด าเนินการพัฒนาตามแผนที่ก าหนด 
 

22.5      2.5 5 5 5 5   
พนักงานกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา 

  

5. ประเมินผลหลังการพัฒนา และสรุปผลน าเสนอ
ผู้บริหาร 
 

27.5      2.5 5 5 5 5 5  
ผลการประเมินรายหลักสูตร
และรายงานสรุปผลการ
พัฒนา 

  

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

 

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

เป้าหมายรายเดือน ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 15 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 5 ร้อยละ 0 
เป้าหมายสะสม ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 55 ร้อยละ 65 ร้อยละ 75 ร้อยละ 85 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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แผนโครงการปรับปรุงการประเมินผลการท างานมุ่งเน้นผลงาน/ความสามารถ ระดับผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 12-13) 

ช่ือแผนปฏิบัติการ: 4.1.3 การปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานมุ่งเน้นผลงานและความสามารถระดับผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 12-13) เป้าหมาย: เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของรองผู้ว่าการและ
ผู้อ านวยการฝ่ายกับเงินโบนัส วัตถุประสงค์: เพื่อเชื่อมโยงการประเมินผลการปฏิบัติงานกับโบนัส 

กลยุทธ์: 4.1.2 Reform – ปรับปรุง & Reward – เพิ่ม
ขวัญก าลังใจ 

ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

กิจกรรมหลัก % 
ระยะเวลาด าเนินการส าหรับปีงบประมาณ 2565 

ผลท่ีได้รับ 
ความเสี่ยงหรือ

ปัจจัย
ความส าเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ
ในข้ันตอน 

ค่าใช้จ่าย 

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 งบท าการ 

1. ทบทวนแนวทางการเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับ
โบนัสสายงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 

20  10 10          
แนวทางที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

การด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

กองบริหาร
ผลตอบแทน 

  

2. น าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองบริหารงานบุคคล 
เพื่อพิจารณาและปรับปรุงแนวทาง 

20   10 10         
แนวทางที่ได้รับความ
เห็นชอบให้สื่อสารได้ 

  

3. สื่อสารให้ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการฝ่ายข้ึนไปทราบ 
ผ่านการประชุมระดับฝ่าย และรับฟังข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารระดับฝ่าย 

20     10 10       

ผู้บริหารระดับ
ผู้อ านวยการฝ่ายข้ึน
ไปรับทราบ และ
ข้อเสนอแนะ 

  

4. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง และน าเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองอีกครั้งเพื่อพิจารณาพร้อม 
ประกาศให้ทราบ 

10       5 5     
แนวทางได้รับความ
เห็นชอบและน าไป
ปฏิบัติ 

  

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 (เมษายน) และ
ครั้งที่ 2 (กันยายน 2565) 

30         15   15 
ผลการประเมินผลฯ 
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 

  

6. สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน น าเสนอ 
ผู้ว่าการเพื่อพิจารณา (ตุลาคม 2565) 

0  
           

สรุปผลการ
ประเมินผลฯ ของ
ผู้บริหาร 

  

7. สรุปผลการพิจารณา และน าส่ง ฝบช.เพื่อใช้ในการ
จ่ายโบนัส (พฤศจิกายน 2565) 

0 
            

สรุปผลการจ่ายเงิน
โบนัส 

  

 100 5 5 10 6 6 6 6 6 20 20 10    รวมค่าใช้จ่าย   

 

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

เป้าหมายรายเดือน ร้อยละ 0 ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 15 ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 ร้อยละ 15 
เป้าหมายสะสม ร้อยละ 0 ร้อยละ 10 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 

ด าเนินการต่อในปีงบประมาณ 2566 
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 แผนทบทวนโครงสร้างและอัตราก าลัง 

ช่ือแผนปฏิบัติการ: 4.1.2.1 แผนทบทวนโครงสร้างและอัตราก าลัง  
เป้าหมาย: ได้รับอนุมัติผลศึกษาภายในปีงบประมาณ 2565 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้โครงสร้างและอัตราก าลังมีประสิทธิภาพส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถและรวดเร็ว 

กลยุทธ์: Reform – ปรับปรุง & Reward – เพิ่มขวัญ
ก าลังใจ 

ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

กิจกรรมหลัก % 
ระยะเวลาด าเนินการส าหรับปีงบประมาณ 2564 

ผลท่ีได้รับ 
ความเสี่ยงหรือ

ปัจจัยความส าเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ
ในข้ันตอน 

ค่าใช้จ่าย 

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 งบท าการ 

1. รวบรวมและหาความต้องการโครงสร้างอัตราก าลัง
ของหน่วยงาน 

30 5 5 10 10         
ข้อมูลและความ
ต้องการของ
หน่วยงาน 

การด าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตาม 

กองวางแผน
ทรัพยากร

บุคคล 

  

2. วิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างและอัตราก าลังปัจจุบันที่มี
อยู่ และท าทางเลือกโครงสร้างและอัตราก าลังใหม่ 

40   10 10 10 10       
ทางเลือก
โครงสร้างและ
อัตราก าลังใหม่ 

  

3. น าเสนอทางเลือกโครงสร้างและอัตราก าลังใหม่แก่
คณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล และ
คณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์ 

15       3 3 3 3 3  

โครงสร้างและ
อัตราก าลังใหม่ที่
ได้รับความ
เห็นชอบ 

  

4. น าเสนอทางเลือกโครงสร้างและอัตราก าลังใหม่แก่
คณะกรรมการ ยสท. พร้อมปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
เพื่ออนุมัติ 

15         2.5 2.5 5 5 
โครงสร้างและ
อัตราก าลังใหม่ 

  

 100 5 5 20 20 10 10 3 3 5.5 5.5 8 5   รวมค่าใช้จ่าย   

 

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

เป้าหมายรายเดือน ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 5.5 ร้อยละ 5.5 ร้อยละ 8 ร้อยละ 5 

เป้าหมายสะสม ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 30 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 83 ร้อยละ 85.50 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

 
  



 

 7 

แผนโครงการสอบทานคุณภาพการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
ช่ือแผนปฏิบัติการ: 1. แผนโครงการสอบทานคุณภาพการก าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมาย เป้าหมาย: จ านวนส่วนงานที่ได้รับการสอบทานคุณภาพและ

ความถูกต้อง ไม่น้อยกว่า 2 ส่วนงาน วัตถุประสงค์: เพื่อให้มีแนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ 
กลยุทธ์: Reform – ปรับปรุง & Reward – เพิ่ม
ขวัญก าลังใจ 

ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

กิจกรรมหลัก % 
ระยะเวลาด าเนินการส าหรับปีงบประมาณ 2565 

ผลท่ีได้รับ 
ความเสี่ยงหรือ

ปัจจัย
ความส าเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ
ในข้ันตอน 

ค่าใช้จ่าย 
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 งบท าการ 

1. ประชุมทบทวนแนวทางการก าหนดตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

20 10     10       
แนวทางการก าหนดตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

การด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตาม

แผน 

กองบริหาร
ผลตอบแทน 

  

2. ถ่ายทอด/ให้ค าแนะน าแนวทางการก าหนด
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

30  5 5 5   5 
5 

5    
แนวทางการก าหนดตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

  

3. จัดท าตารางก าหนดและรวบรวมตัวชี้วัด 20   5 5    5 5    ตัวชี้วัดที่ได้รับการสอบทาน   

4. ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 20    5 5     5 5  
ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมายถูกต้องครบถ้วน 

  

5. สรุปรายงานเสนอผู้บริหารเพื่อขอรับความ
เห็นชอบและน าไปปฏิบัติ 

10 

           

 
10 

-ผู้บริหารระดับสูงเห็นชอบ 
-แจ้งเวียนแนวทางและสร้าง
ความเข้าใจกับพนักงาน  
-มีผลการรับรู้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

  

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

  รวม
ค่าใช้จ่าย 

  

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

เป้าหมายรายเดือน ร้อยละ 10 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 
เป้าหมายสะสม ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 25 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
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 แผนโครงการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ 
ช่ือแผนปฏิบัติการ: 2. แผนโครงการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ เป้าหมาย: พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพด้าน

ทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 คน วัตถุประสงค์: เพื่อให้พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีคุณวุฒิวิชาชีพ 
กลยุทธ์: 4.1.1 Reinforce เสริมก าลัง & Reinvent 
สร้งใหม่ 

ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

กิจกรรมหลัก % 
ระยะเวลาด าเนินการส าหรับปีงบประมาณ 2565 

ผลท่ีได้รับ 
ความเสี่ยงหรือ

ปัจจัยความส าเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ

ในข้ันตอน 

ค่าใช้จ่าย 

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 งบท าการ 

1. คัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ารับการทดสอบ 10 5 5           
ได้บุคลากรที่
เหมาะสมจะเข้า
รับการทดสอบ 

ด าเนินการพัฒนา
บุคลากรและส่งเข้า
รับการทดสอบไม่
ทันตามก าหนด

ระยะเวลา 

กองพัฒนา
ทรัพยากร

บุคคล 

  

2. หารือผู้เชี่ยวชาญ/วิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบ/วาง
แผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
ทดสอบ ด าเนินการพัฒนา 

45  5 5 5 5 5 5 5 5 5   
บุคลากรได้รับ
การพัฒนา 

  

3. ขออนุมัติหลักการใช้งบประมาณและส่งบุคลากรเข้า
รับการทดสอบ 

15   2 2 2 2 2 2 3    
บุคลากรได้รับ
การทดสอบ 

  

4. ด าเนินการพัฒนาและติดตามผลการเข้ารับการ
ทดสอบ 

20    2 3 3 3 3 3 3   
ทราบผลการ
ทดสอบ 

  

5. รายงานผลการทดสอบเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ 10           
5 

 
5 

 ผู้บริหารรับทราบ
ผลการทดสอบ
และรายงานให้
หน่วยงานต้น
สังกัดทราบ 

  

 100 5 10 7 9 10 10 10 10 11 13 5 0   รวมค่าใช้จ่าย   

 

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

เป้าหมายรายเดือน ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 7 ร้อยละ 9 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 11 ร้อยละ 13 ร้อยละ 5 ร้อยละ 0 
เป้าหมายสะสม ร้อยละ 5 ร้อยละ 15 ร้อยละ 22 ร้อยละ 31 ร้อยละ 41 ร้อยละ 51 ร้อยละ 61 ร้อยละ 71 ร้อยละ 82 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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 แผนโครงการแผนบริหารคนเก่ง (Talent Workforce) 
ช่ือแผนปฏิบัติการ: 4.1.1.2 แผนบริหารคนเก่ง (Talent Workforce) เป้าหมาย: ผู้เข้ารับการพัฒนาร้อยละ 80 ผ่านการประเมินผล 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาผู้มีศักยภาพรองรับองค์กรในอนาคต 

กลยุทธ์: 4.1.1 Reinforce-เสริมก าลัง & Reinvent – 
สร้างใหม่ 

ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

กิจกรรมหลัก % 
ระยะเวลาด าเนินการส าหรับปีงบประมาณ 2565 

ผลท่ีได้รับ 
ความเสี่ยงหรือ

ปัจจัย
ความส าเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ
ในข้ันตอน 

ค่าใช้จ่าย 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบลงทุน งบท าการ 

1. ทบทวนแนวทางการพัฒนา Talent กลุ่มเดิม 5 5            
แนวทางการพัฒนา 
Talent กลุ่มเดิม 

การด าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตาม 

กองพัฒนา
ทรัพยากร

บุคคล 

  

2. ทบทวน/ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรที่มี
ทักษะหรือสมรรถนะสูง (Talent) 

10  5 5          กลุ่มเป้าหมาย   

3. ก าหนดหลักสูตรในการพัฒากลุ่ม Talent เดิมและ
กลุ่มใหม่ 

30   10 10 10        
หลักสูตรในการ
พัฒนา 

  

4. ด าเนินการพัฒนาแยกกลุ่ม Talent เดิมและกลุ่มใหม่ 25      5 5 5 5 5   ผลการประเมิน   

5. ทดสอบและประเมินการพัฒนา 25      5 5 5 5 5   
รายงานผลการ
พัฒนาในภาพ 
รวมผล 

  

6. สรุปผลการพัฒนาเพื่อน าเสนอผู้บริหาร 5           5  
รายงานผลการ
พัฒนาในภาพรวม 

  

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

 

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

เป้าหมายรายเดือน ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 15 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 5 ร้อยละ 0 
เป้าหมายสะสม ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 25 ร้อยละ 35 ร้อยละ 45 ร้อยละ 55 ร้อยละ 65 ร้อยละ 75 ร้อยละ 85 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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 แผนโครงการวางแผนการทดแทนบุคลากรในต าแหน่งที่ส าคัญ (Succession Plan) 
ช่ือแผนปฏิบัติการ: 3.แผนโครงการวางแผนการทดแทนบุคลากรในต าแหน่งท่ีส าคัญ  (Succession Plan)  เป้าหมาย: ผลักดันให้บุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงด ารง

ต าแหน่งที่ส าคัญของ ยสท. วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งส าหรับรองรับการเติบโตในอนาคต 

กลยุทธ์: 4.1.1 Reinforce-เสริมก าลัง & Reinvent -
สร้างใหม่ 

ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

กิจกรรมหลัก % 
ระยะเวลาด าเนินการส าหรับปีงบประมาณ 2565 

ผลท่ีได้รับ 
ความเสี่ยงหรือ

ปัจจัย
ความส าเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ
ในข้ันตอน 

ค่าใช้จ่าย 

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

1. ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกต าแหน่งที่ส าคัญ 20 5 5 10          
หลักเกณฑ์และ
ต าแหน่งส าคัญที่
ได้รับการทบทวน 

การด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

กองวางแผน
ทรัพยากร

บุคคล 

  

2. น าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการบิหารงาน
บุคคลเพื่อพิจาณา และแก้ไขตามมติที่ประชุม  

15   5 10         
ต าแหน่งที่ส าคัญต่อ
องค์กร 

  

3. คัดเลือกและประเมินสมรรถนะผู้สืบทอดต าแหน่ง 10     2 4 4      
รายชื่อผู้สืบทอด 
ต าแหน่ง 

  

4. รวบรวมผลการประเมินและก าหนดหลักสูตรเพื่อ
พัฒนา 

20      5 5 10     แผนการพัฒนา   

5. ด าเนินการพัฒนาเพื่อปิดช่องว่างสมรรถนะ 30       5 5 10 10   
ผู้สืบทอดต าแหน่ง
ได้รับการพัฒนา
ตาม Cap 

  

6. ประเมินและสรปุผลการพัฒนา เสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองการบริหารงานบุคคล 

5           5  
รายงานสรุปผลการ
พัฒนาไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

  

 100 5 10 15 10 2 9 9 15 5 10 5    รวมค่าใช้จ่าย   

 

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

เป้าหมายรายเดือน ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 5 ร้อยละ 15 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 5 ร้อยละ 0 
เป้าหมายสะสม ร้อยละ 5 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 35 ร้อยละ 45 ร้อยละ 55 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 85 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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 แผนโครงการสื่อสารและจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
ช่ือแผนปฏิบัติการ: 4.  แผนโครงการส่ือสารและจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  เป้าหมาย: ร้อยละ 80 ของบุคลากร ยสท. ตระหนักในบทบาท หน้าที่ 

ยอมรับในค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร วัตถุประสงค์: เพื่อสื่อสารและจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของการยาสูบแห่งประเทศไทย 

กลยุทธ์: 4.1.1 Reinforce-เสริมก าลัง & Reinvent -
สร้างใหม่ 

ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

กิจกรรมหลัก % 
ระยะเวลาด าเนินการส าหรับปีงบประมาณ 2565 

ผลท่ีได้รับ 
ความเสี่ยงหรือ

ปัจจัยความส าเร็จ 
ผู้รับผิดชอบใน

ข้ันตอน 

ค่าใช้จ่าย 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบลงทุน งบท าการ 

1. ทบทวนพฤติกรรมที่คาดหวังของแต่ละค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร 

10 10            
คณะท างานและ
พฤติกรรมที่หวัง 

การด าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
กองบริหารทั่วไป 

  

2. วางแผนการสื่อสารและก าหนดจัดกิจกรรม 10  10           
แผนการสื่อสาร
และจัดกิจกรรม 

  

3. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนด 60   7 7 7 7 8 8 8 8   
กิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยมต่างๆ 

  

4. ติดตามและส ารวจการรับรู้ ความพึงพอใจของ
บุคลากร 

10           10  
ทราบการรับรู้ 
ความพึงพอใจ 

  

5. ประเมินผลโครงการ สรุปผลเพื่อน าเสนอผู้บริหาร 10 

          10  

ผลการส ารวจ
ความพึงพอใจ  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 และ
ผู้บริหารรับทราบ 

  

 100 10 10 7 7 7 7 8 8 8 8 20    รวมค่าใช้จ่าย   

 

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

เป้าหมายรายเดือน ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 7 ร้อยละ 7 ร้อยละ 7 ร้อยละ 7 ร้อยละ 8 ร้อยละ 8 ร้อยละ 8 ร้อยละ 8 ร้อยละ 20 ร้อยละ 0 
เป้าหมายสะสม ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 27 ร้อยละ 34 ร้อยละ 41 ร้อยละ 48 ร้อยละ 56 ร้อยละ 64 ร้อยละ 72 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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แผนโครงการ Early Retirement ด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสม (Silver Handshake) 
ช่ือแผนปฏิบัติการ: 4.1.2.4 โครงการ Early Retirement ด้วยผลตอบแทนท่ีเหมาะสม (Silver Handshake)  

เป้าหมาย: ได้ทางเลือกที่เหมาะสมกับค่าตอบแทน 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาและเสนอทางเลือกของ Early Retirement ด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสม 

กลยุทธ์: 4.1.2 Reform - ปรับปรุง &                   
Reward - เพิ่มขวัญก าลังใจ 

ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 2565 

กิจกรรมหลัก % 
ระยะเวลาด าเนินการส าหรับปีงบประมาณ 2565 

ผลท่ีได้รับ 
ความเสี่ยงหรือ

ปัจจัย
ความส าเร็จ 

ผู้รับผิดชอบใน
ข้ันตอน 

ค่าใช้จ่าย 

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

งบท า
การ 

1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าโครงการ Early 
Retirement ด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสม (Silver 
Handshake) 

20 
 

10 
 
 10 

 
 

         
หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดท า

โครงการ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตาม

ก าหนดเวลา 

กองวางแผน
ทรัพยากรบุคคล 

  

2รวบรวมข้อมูลพนักงานกลุ่มเป้าหมาย  20   
 

10 
 

10 
 
 

 
 
 

      
ข้อมูลพนักงาน

กลุ่มเป้าหมายเพื่อ
วิเคราะห์ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตาม

ก าหนดเวลา 

กองวางแผน
ทรัพยากรบุคคล 

  

3. น าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการ
บริหารงานบุคคล และคณะอนุกรรมการด้านการ
บริหารทุนมนุษย์ เพื่อเห็นชอบ 

10   
 
 

 
5 

 
 5 

 
 

      
โครงการได้รับความ

เห็นชอบ 
โครงการไม่ได้รับ
ความเห็นชอบ 

กองวางแผน
ทรัพยากรบุคคล 

  

4. น าเสนอคณะกรรมการ ยสท. เพื่ออนุมัติโครงการ 10     
 
5 

 
5 

 
 

     
โครงการได้รับ

อนุมัติ 
โครงการไม่ได้รับ
ความเห็นชอบ 

กองวางแผน
ทรัพยากรบุคคล 

  

5. ประกาศโครงการ แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก 
และชี้แจงท าความเข้าใจกับพนักงาน 

30      
 

10 
 

10 
 

10 
            

พนักงานรับทราบ 
และมี

คณะกรรมการ
คัดเลือก 

พนักงานไม่เข้า
ร่วมโครงการ หรือ
เข้าร่วมโครงการ

น้อย 

กองวางแผน

ทรัพยากรบุคคล   

6. พิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และประกาศ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

10       
 
 

 
 

 
5 

 
5 

 
  

 
ได้รายชื่อพนักงานที่
ผ่านการคัดเลือก 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตาม

ก าหนดเวลา 

กองวางแผน

ทรัพยากรบุคคล   

 100 10 10 10 15 10 15 10 10 5 5 - -   รวมค่าใช้จ่าย   

 

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

เป้าหมายรายเดือน ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 -ร้อยละ 0 ร้อยละ 0- 
เป้าหมายสะสม ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 45 ร้อยละ 55 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 -ร้อยละ 100 -ร้อยละ 100 
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แผนโครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับงานและส่งเสริมการเป็นองค์กรสร้างสุข 
ช่ือแผนปฏิบัติการ: 23. แผนโครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับงานและส่งเสริมการเป็นองค์กรสร้างสุข  เป้าหมาย: ร้อยละ 80 ของบุคลากร ยสท. เกิดความผูกพันต่อองค์กร

และท างานอย่างมีความสุข วัตถุประสงค์: เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน (Work-Life Balance) และส่งเสริมการเป็นองค์กรสร้างสุข (Happy Workplace)  

กลยุทธ์: 4.1.1 Reinforce-เสริมก าลัง & Reinvent -
สร้างใหม่ 

ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
(ด าเนินการซ้ ากิจกรรม เป็นรายปีจนถึงปี 2567) 

กิจกรรมหลัก % 
ระยะเวลาด าเนินการส าหรับปีงบประมาณ 2564 

ผลท่ีได้รับ 
ความเสี่ยงหรือ

ปัจจัยความส าเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ
ในข้ันตอน 

ค่าใช้จ่าย 

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 งบท าการ 

1. ทบทวนคณะท างาน และส ารวจข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
ปัจจัยองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
ประจ าปี 

10 10            
คณะท างานและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

การด าเนินงานไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

กองบุคลากร
สัมพันธ์ 

  

2. ส ารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างาน 10  10           

ทราบปัจจัยและ
ผลการส ารวจ
ดัชนีความสุข 
(Baseline) 

  

3. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับงาน (Work-Life Balance) และส่งเสริม
การเป็นองค์กรสร้างสุข (Happy Workplace) 

10   10          แผนพัฒนาฯ   

4. ด าเนินการตามแผน 50    7 7 7 7 7 7 8   กิจกรรมตามแผน   

5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผน 10           10  

ผลการส ารวจ
ดัชนีความสุข 
เพิ่มข้ึนจาก 
Baseline อย่าง
น้อยร้อยละ 20 

  

6. สรุปผลเพื่อน าเสนอผู้บริหาร 10            10 สรุปผลโครงการ   

 100 10 10 10 7 7 7 7 7 7 8 10 10   รวมค่าใช้จ่าย   

 

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

เป้าหมายรายเดือน ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 7 ร้อยละ 7 ร้อยละ 7 ร้อยละ 7 ร้อยละ 7 ร้อยละ 7 ร้อยละ 8 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 
เป้าหมายสะสม ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 37 ร้อยละ 44 ร้อยละ 51 ร้อยละ 58 ร้อยละ 65 ร้อยละ 72 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
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การขับเคลื่อนแผนและติดตามประเมินผล 
การขับเคลื่อนแผนและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากร

บุคคลของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2565 เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานและ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการการยาสูบ  
แห่งประเทศไทย ได้ทราบผลการด าเนินงานในแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เป็นระยะ ซึ่งการ
ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจนเป็นระบบย่อมเป็นการประกันถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงควรก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน
แผนและติดตามประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้   

- เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและความเป็นไปได้ของผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม  

- เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่ต้อง
แก้ไขปรับปรุงต่อไป  

- เพ่ือพัฒนาระบบ/วิธีการ/กระบวนการติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
- เพ่ือรายงานสถานการณ์ปัจจุบันที่ก าลังด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ   

 
การขับเคลื่อนแผน 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลของการยาสูบแห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่องดังแสดงส่วนข้างต้น โดยมีการระบุ
ผู้รับผิดชอบในขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม/แผนงาน/โครงการต่างๆ ไว้เรียบร้อย ซึ่งต้องท างานผ่าน
คณะท างานด้านต่างๆ ที่มีการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยหรือผู้บริหารระดับสูงที่
ได้รับมอบอ านาจหน้าที่  

 
การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล การด าเนินการตามแผนงาน/ โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปี
ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล โดยให้เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทุนมนุษย์ 
เลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล และเลขานุการหรือผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน /
โครงการของคณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล รายงานความคืบหน้าในแผนงาน ปัญหา หรืออุปสรรค แบ่งเป็น 

1) คณะอนุกรรมการด้านการบริหารทุนมนุษย์ เป็นรายไตรมาส  

2) คณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล เดือนละ 1 คร้ัง 

3) คณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เดือนละ 1 คร้ัง 
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ประเด็นที่ต้องรายงานผลการด าเนินการและข้อเสนอแนะ 

1. แผนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทุนมนุษย์ (แผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล) 

2. ผลการด าเนินการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

3. สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

4. ปัญหา /อุปสรรคในการด าเนินงาน หรือประเด็นที่ต้องการให้ฝ่ายบริหารช่วยเหลือ 

5. แนวทางแก้ไขปัญหา หรือแนวทางการปรับปรุง 

 
 

 


