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แผนการปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่ มุง่ สูอ่ งค์กรสมรรถนะสูง
เป้าประสงค์ 1. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ 2. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะครอบคลุมทุกสายงาน
เป้าประสงค์ 3. บุคคลากรในองค์กรมีคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ละมีความสุข
เป้าประสงค์ 4. เกิดระบบการบริหารการจัดการความรู้ทมี่ ปี ระสิทธิภาพของ สอน.
เป้าประสงค์ 5. มีการปรับปรุงค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรทีส่ อดคล้องกับการปฏิบตั งิ านทีม่ งุ่ เน้นผลเชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ :
1.1 พัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
1.2 สร้างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์เพือ่ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2.1 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรอย่างมืออาชีพ
2.2 การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ (Strategic HRD Plan)
3.1 พัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากรสูอ่ งค์กรแห่งความสุข
4.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการความรู้
4.2 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
5.1 สร้างและปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมในการปฏิบตั งิ าน
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ตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย

เป้าหมาย

1. ค่าคะแนนการประเมินความ
โปร่งใสตามเกณฑ์ ปปท.

1.1 การพัฒนาบุคลากร ระบบงาน และเครือข่ายภาครัฐในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

บุคลากร สอน.

2. ร้อยละเฉลี่ยความสาเร็จใน
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

1. การพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในระบบอุตสาหกรรม
อ้อย นาตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพือ่ ยกระดับการ
ให้บริการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

บุคลากรในระบบอุตสาหกรรมอ้อย
ศึกษาและกาหนดหลักสูตร/
นาตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง วิธกี ารพัฒนาให้ความรู้บคุ ลากร
ให้เหมาะสมตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบและสมรรถนะของ
บุคลากร รวมทังการวัดและ
ประเมินผลการพัฒนา โดย
ประเมินความรู้ความสามารถ
ภายหลังเสร็จสินการพัฒนาและ
ได้บคุ ลากรที่มีความรู้ ทักษะและ

3. ร้อยละของบุคลากรได้รบั การ
พัฒนาตามสมรรถนะที่คาดหวัง
ครอบคลุมทุกสายงาน
4. ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามแผนพัฒนา
รายบุคคล

ผลผลิต/ผลลัพธ์

100 ราย/ 3 กระบวนงานหลัก/7 1.ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร
หน่วยงาน
ให้มสี มรรถนะ (ความรู้ ทักษะ
และทัศนคติ) ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
2.ยกระดับ/ปรับปรุง
กระบวนงานหลัก (Core
Function) ให้มีความโปร่งใส
พร้อมตรวจสอบ
3. ตรวจประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานฯ

บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในระบบ
อุตสาหกรรมอ้อย นาตาลทราย
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มี
ความรู้ ความสามารถเพิม่ ขึน
และสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่าง
มีประสิทธิผล และสอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน และ/หรือ
นโยบายพัฒนาประเทศและ
สามารถปฏิบตั ิงาน และประสาน

งบประมาณ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)
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ตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย

5. ระดับความสุขของบุคลากรใน
องค์กร

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

2560

2561

2562

2563

2564

1.2077

4.500

4.500

4.500

1.2077

4.500

4.500

4.500

สามารถเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ กับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ
อาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีทัศนคติที่ดี มีวสิ ัยทัศน์
วัฒนธรรมและค่านิยมที่มุ่งเน้น
ผลประโยชน์ขององค์กร ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders)

6. จานวนกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสานัก/
ศูนย์ (เรื่อง)
7. จานวนองค์ความรู้ที่ได้รบั การ
เผยแพร่และใช้ประโยชน์ (เรื่อง)
8. จานวนกิจกรรมเพือ่
ความสาเร็จในการปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
(กิจกรรม)

เป้าหมาย

2. การพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในระบบอุตสาหกรรม
อ้อย นาตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพือ่ รองรับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและนาตาลทราย

บุคลากรในระบบอุตสาหกรรมอ้อย
ศึกษาและกาหนดหลักสูตร/
นาตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง วิธกี ารพัฒนาให้ความรู้บคุ ลากร
ให้เหมาะสมตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบและสมรรถนะของ
บุคลากร รวมทังการวัดและ
ประเมินผลการพัฒนา โดย
ประเมินความรู้ ความสามารถ
ภายหลังเสร็จสินการพัฒนาและ
ได้บคุ ลากรที่มีความรู้ ทักษะและ
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

รวม
หมายเหตุ : ตัวชีวัดที่ 2-8 มีโครงการที่ 1 และ 2 รองรับ

บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในระบบ
อุตสาหกรรมอ้อย นาตาลทราย
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มี
ความรู้ ความสามารถและทักษะ
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล และสอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน นโยบาย
ของรัฐบาลเพือ่ การพัฒนา
ประเทศที่ดีต่อไป สามารถ
ปฏิบตั ิงานและประสานกับกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมี
ทัศนคติที่ดี มีวสิ ัยทัศน์
วัฒนธรรมและค่านิยมที่มุ่งเน้น
ผลประโยชน์ต่อส่วนรวม และ
ประเทศชาติ

1.8344

