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บทสรุปผู้บริหาร  
  

 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 - 2565 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผน
วิสาหกิจของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2565 และสามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจของ 
กทพ. โดยการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 - 2565 มีแนวทางในการ
ด าเนินงานดังนี้ 
   1. รวบรวมข้อมูลและศึกษาปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ากลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร ทิศทางองค์กร 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน และแผนวิสาหกิจ เพ่ือให้การก าหนด
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร  
   2. ประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย นโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
องค์กร แผนวิสาหกิจของ กทพ. รายงานผลการประเมินตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และน ามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis มา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจ ากัด จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับข้อจ ากัด 
โดยใช้ตาราง TOWS Matrix เพ่ือทบทวนและพิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงาน ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย 
   ๓. ด าเนินการจัดท าร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และก าหนดแผนงานโครงการ
รองรับ ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ ระยะเวลาที่ด าเนินการ และจัดท าร่างแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการเพ่ือน าเสนอพิจารณาขอความเห็นชอบต่อไป  
   4. แปลงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ และเผยแพร่ให้แก่บุคลากร
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ 
   ๕. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผน  และสรุปผลการด าเนินงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับต่อไป เพ่ือพิจารณาและรับทราบผลการด าเนินงาน  พร้อมทั้งน าข้อมูลที่ได้จากการ
ติดตามผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป  
   6. สรุปผลการทบทวนและปรับปรุงแผน เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพ่ือพิจารณา     
ขอความเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงแผนต่อไป 
   ทั้งนี้ แผนวิสาหกิจ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2565 ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร
บุคคลไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 “สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต” ซึ่งแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลเป็นแผนที่ช่วยสนับสนุน ขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 – 
2565 โดยมีการก าหนดและวางแผนงาน/โครงการให้เป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งได้มีการ
พิจารณาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ กทพ. รวมทั้งทบทวนแผน    
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่
เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและอนาคต รวมถึงสอดคล้องและครอบคลุมเกณฑ์ประเมินผล Enablers 
ด้านการบริหารทุนมนุษย์ ซึ่งแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาร 2563 - 2565 ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ดังนี้  
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การด าเนินงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

1. มีโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังที่
เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและวางแผน
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของ
องค์กร 

2. มีระบบฐานข้อมูลด้านบุคคลที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัยและสนับสนุนงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากร
บุคคลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากร
บุคคล 

3. สร้างการรับรู้และส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กร 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมของ
องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  พัฒนา
ศักยภาพและเตรียมความ
พร้อมบุคลากรเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 
 

4. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่สอดคล้องและสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กร 

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารขีดความสามารถของ
บุคลากรให้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามสาย
อาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและเตรียมความพร้อม
บุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

6. เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และ
พัฒนา และมีกลไกในการเผยแพร่องค์
ความรู้ให้ทั่วทั้งองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  
เสริมสร้างความผูกพันและ
คุณภาพชีวิตในการท างาน 

7. บุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจและ
ผูกพันต่อองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 7 บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์  

8. มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัย 
สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

กลยุทธ์ที่ 8 สร้างสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีในการท างาน 

 
ทั้งนี้ เพ่ือให้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. สามารถวัดผลลัพธ์และสะท้อน

ผลการด าเนินงาน รวมถึงสามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมาย จึงได้ก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์และก าหนด
แผนงาน/โครงการ ด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงาน ซึ่งจะช่วยผลักดัน
การด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ต่อไป 
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ค ำน ำ 
 

เพ่ือให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีแนวทางการจัดการทรัพยากรบุคคล และมีแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ ของ กทพ. และครอบคลุมประเด็นการวางแผนและบริหาร
ก าลังคน การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป 
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บทที่ ๑ 
บทน ำ  

 
1.1  ข้อมูลทั่วไปของกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 

 1)  ควำมเป็นมำและวัตถุประสงค์จัดตั้ง กทพ.  
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ .) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นตั้งแต่      

ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และต่อมาได้
มีการปรับปรุงกฎหมายโดยการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐    
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑ มีอ านาจหน้าที่กระท ากิจการภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์    
ในสาระส าคัญ ดังนี้   

 ๑) สร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนบ ารุงและรักษาทางพิเศษ 
 ๒) ด าเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษและธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือที่เป็นประโยชน์แก่ กทพ. 
 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ “ทางพิเศษ” หมายความว่า 

ทางหรือถนนซึ่งจัดสร้างขึ้น หรือได้รับโอนหรือได้รับมอบไม่ว่าจะจัดสร้างในระดับพ้ืนดิน เหนือหรือใต้พ้ืนดิน
หรือพ้ืนน้ า เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจราจรเป็นพิเศษ และให้หมายความรวมถึงสะพาน อุโมงค์ เรือ
ส าหรับขนส่งรถข้ามฟาก ท่าเรือส าหรับขึ้นลงรถ ทางเท้า ที่จอดรถ เขตทาง ไหล่ทางเขื่อนกั้นน้ า ท่อ หรือทาง
ระบายน้ า ก าแพงกันดิน รั้วเขต หลักระยะ สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร อาคาร หรือสิ่งอ่ืนใดที่จัดไว้ใน
เขตทางเพ่ืออ านวยความสะดวก หรือเพ่ือความปลอดภัยเกี่ยวกับงานทางพิเศษ 
 

 2) ทิศทำงองค์กร  
ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 กทพ. ก าหนดทศิทางการด าเนินงานของ กทพ. ดังนี้ 

   วิสัยทัศน์ (Vision) 
    “มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพ่ือให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน” 

 

   ภำรกิจ (Mission) 
     เพ่ือการมุ่งมั่นในการด าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ กทพ. ได้ก าหนดภารกิจไว้  
4 ประการ ได้แก่ 

  1) จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุง ทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปลอดภัย 
  2) บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพ่ิม 
  3) บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการด าเนินธุรกิจ 

ทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม 
  4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าองค์กร  

 

   ค่ำนิยม (Value) 
  บริการที่ดี พัฒนาก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด 
 

   เป้ำประสงค์องค์กร (Corporate Goal) 
  1) ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง 

2) การบริการอย่างมีคุณภาพท่ีรวดเร็ว ปลอดภัย 
3) ทางพิเศษ และสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ 
4) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
5) มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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1.2 หลักกำรและเหตุผล  
ปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมือง รวมทั้งการที่คู่แข่งขันและกลุ่มที่มีส่วนได้
ส่วนเสียขององค์กรมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดสภาพความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนของ
อนาคต นอกจากนี้ปัจจุบันเป็นยุคเศรษฐกิจที่เน้นองค์ความรู้ ซึ่งองค์กรต้องเผชิญภาวะของการแข่งขันที่รุนแรง
ยิ่งขึ้น และเพ่ือความอยู่รอดขององค์กร ท าให้องค์กรต้องตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องของ “การบริหาร
จัดการคนในองค์กร” มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันการบริหารทรัพยากรบุคคลถือเป็นกลไกที่ส าคัญมากส าหรับทุก
องค์กรในการที่จะด าเนินภารกิจหรือธุรกิจตามกลยุทธ์ในทุกด้านขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมาย จ าเป็นต้อง
อาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความส าเร็จ องค์กรส่วนใหญ่จึงให้
ความส าคัญกับการวางแผนทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรขององค์กรจะมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน 
สามารถด าเนินภารกิจได้ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ และสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ 
(Mission) ให้สัมฤทธิ์ผลขององค์กร ทรัพยากรบุคคลจึงมีความส าคัญต่อการบริหาร และสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันให้กับองค์กร ซึ่งในปัจจุบันกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล มิได้จ ากัดอยู่เพียงแค่การสรรหา 
คัดเลือก หรือการสร้างแรงจูงใจ และพัฒนาบุคลากรเท่านั้น ยังต้องเตรียมความพร้อมด้านขีดความสามารถ
ก าลังคน ให้มีปริมาณ และคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลุยทธ์องค์กร การสร้าง
สภาพแวดล้อมการท างานให้พนักงานมีความพึงพอใจและความผูกพันกับองค์กรอันมีผลต่อความส าเร็จของงาน 
ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีการก าหนดแนวทางในการประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ ภายใต้ระบบการประเมินผลการด าเนินงาน State Enterprise Assessment Model : SE-AM ซึ่ง
ระบบดังกล่าวได้มีการก าหนดเกณฑ์ด้านการบริหารทุนมนุษย์เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถ
สะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการนี้ เพ่ือให้ 
กทพ. มีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความสอดคล้องกับทิศทางองค์กร ตามแผนวิสาหกิจของ 
กทพ.  ปีงบประมาณ 25๖0 – ๒๕๖๕ และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั้งครอบคลุมประเด็นการ
วางแผนและบริหารก าลังคน การพัฒนาบุคลากร และการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ปรับปรุงและจัดท าแผน
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ.  ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
1.3 วัตถุประสงค์        

1.  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับทิศทางการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ กทพ.  

2. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ตามแผน
วิสาหกิจและสามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจของ กทพ. 
 
1.4 เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด  
 เป้าหมาย  :  มีแนวทางในการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ  
ทิศทางการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ กทพ. และสามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจของ กทพ. 
 ตัวชี้วัด  :  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ.  
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1.5 กระบวนกำรทบทวนและจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
 การจัดท าและทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. รวบรวมข้อมูลและศึกษาปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์ กร ทิศทางองค์กร 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน และแผนวิสาหกิจ เพ่ือให้การก าหนด
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร  
 2. ประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย นโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
องค์กร แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 รายงานผลการประเมินตามระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และน ามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค 
SWOT Analysis มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจ ากัด จุดอ่อนกับโอกาส 
และจุดอ่อนกับข้อจ ากัด โดยใช้ตาราง TOWS Matrix เพ่ือทบทวนและก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 ๓. ด าเนินการจัดท าร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และก าหนดแผนงานโครงการรองรับ 
ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ ระยะเวลาที่ด าเนินการ และจัดท าร่างแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการเพ่ือน าเสนอพิจารณาขอความเห็นชอบต่อไป  
 4. แปลงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ และเผยแพร่ให้แก่บุคลากรและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ 
 ๕. ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นเพ่ือพิจารณาและรับทราบผลการด าเนินงาน  พร้อมทั้งน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลการ
ด าเนินงานมาวิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป  
 6. สรุปผลการทบทวนและปรับปรุงแผน เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงแผนต่อไป 
 

1.6 กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของแผน 
 เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ได้ก าหนดการติดตามผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน (รายไตรมาส) 
รวมทั้งจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน และน าเสนอผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการ กทพ. ทราบต่อไป 
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บทที่ 2 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 
2.1 สภำพแวดล้อมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 
 1) แผนวิสำหกิจของ กทพ. (ปงีบประมำณ 2560 - 2565)  

กทพ. ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) "มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพ่ือให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัยอย่างยั่งยืน” โดยก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ได้แก่ เป้าประสงค์องค์กร การเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ความสามารถพิเศษ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage : 
SA) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge : SC) และก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ระยะ 6 
ปี (ปีงบประมาณ 2560 - 2565) รวมถึงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 เป้ำประสงค์องค์กร (Corporate Goal) 

  1) ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง 
  2) การบริการอย่างมีคุณภาพท่ีรวดเร็ว ปลอดภัย 

3) ทางพิเศษ และสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ 
  4) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 

5) มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
กำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคัญ (Key Change) 
 1)  การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ รองรับการด าเนินธุรกิจที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยน 

เช่น การบริหารโครงการภายหลังจากสิ้นสุดสัมปทาน การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การให้ 
บริการทางพิเศษเส้นทางใหม่ ๆ และการประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือเป็นประโยชน์กับ 
กทพ. ในอนาคต 

 2)  ปริมาณการจราจรที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ขณะที่พ้ืนที่การให้บริการ
มีจ านวนเท่าเดิม 

 3)  ภัยพิบัติและสถานการณ์วิกฤติ 
 4)  แนวโน้มการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม 
 ๕)  ระบบการคมนาคมขนส่งทางรางได้รับการสนับสนุนทั้งจากผู้ก าหนดนโยบายและ

ประชาชน ซึ่งในอนาคตอาจเป็นสินค้าทดแทนของการใช้ทางพิเศษ 
 6)  การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย  

 
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ (Key Success Factor : KSF) 
 1)  มีโครงข่ายทางพิเศษที่ให้บริการได้ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และ

ปริมณฑลอย่างทั่วถึง เชื่อมโยงกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครและถนนสายส าคัญ 
 2)  ศักยภาพของบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ในการให้บริการ

และจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
 3)  ความสามารถในการสร้างประโยชน์ และรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ และการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทางพิเศษ 



 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
และแผนปฏิบัติการการบริหารทรพัยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
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ควำมสำมำรถพิเศษ (Core Competency) 
“ความสามารถพิเศษ” หมายถึง สิ่งที่องค์กรมีความเชี่ยวชาญมากที่สุดอย่างยิ่ง ความสามารถพิเศษ

ขององค์กรเป็นขีดความสามารถที่ส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งสร้างความได้เปรียบในตลาดขององค์กรหรือ
สภาพแวดล้อมของการบริการ บ่อยครั้งที่ความสามารถพิเศษเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อคู่แข่งหรือผู้ส่งมอบและคู่ค้า   
ที่จะลอกเลียนแบบและความสามารถพิเศษขององค์กรจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ 
พบว่า ความสามารถพิเศษ (Core Competency) ของ กทพ. ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ 

๑) การวางโครงข่ายทางพิเศษที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
๒) การจัดเก็บค่าผ่านทางท่ีรวดเร็วและมีความโปร่งใส 
๓) การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
๔) การให้บริการกู้ภัย 

ความสามารถพิเศษ (Core Competency) ที่ กทพ. ต้องสร้างในอนาคตหาก กทพ. ต้องการที่จะ
ขยายขอบเขตในการด าเนินการไปสู่การให้บริการลักษณะอ่ืน ก็จ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดความสามารถ
พิเศษ (Core Competency) ในอนาคตด้วย เพ่ือรองรับการให้บริการใหม่ที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ “การบริหาร
สินทรัพย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทางพิเศษเพ่ือสร้างรายได้” 

 
ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Advantage : SA) และควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ 

(Strategic Challenge : SC)  
ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร ์
(Strategic Advantage : SA) 

ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ 
(Strategic Challenge : SC) 

1. ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจ/ภารกิจ 
- กทพ. มี โครงข่ายการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑลอย่างทั่วถึง เช่ือมโยง
กับถนนวงแหวนรอบนอก กทม. และถนนสายสาคัญ อีกทั้ง
การแข่งขันของคู่แข่งรายใหม่ค่อนข้างต่ า  ท าให้ปริมาณ
ผู้ใช้บริการทางพิเศษเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีฐาน
รายได้ที่แน่นอน สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับองค์กร  
- กทพ. มีความมั่นคงทางการเงินและมีอิสระในการบริหาร
จัดการตาม พ.ร.บ. กทพ. ปี 2550 และมีสินทรัพย์จ านวน
มากที่สามารถน ามาสร้างรายได้จึงมีทางเลือกที่หลากหลายใน
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
กับทางพิเศษเพื่อสร้างรายได้  

1. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจ/ภารกิจ 
- การลงทุนเพื่อขยายเส้นทางพิเศษหรือขยายโครงข่ายทาง
พิเศษ ภายใต้ภาวะที่รัฐบาลมีนโยบายมุ่งให้ความส าคัญกับ
การลงทุนเพื่อพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งทั้งทางราง และ
ทางน้ ามาก่อน  การสนับสนุนให้มีทางพิเศษ กทพ. จ าเป็น 
ต้องพิจารณาทางเลือกในการลงทุนในรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีพึ่งพา
เงินสนับสนุนจากภาครัฐน้อยลง 
- การลงทุนเพื่อปรับปรุงโครงข่ายทางพิเศษ เพื่อให้เช่ือมโยง
กับระบบคมนาคมของประเทศชนิดอื่น ๆ  
- การสร้างรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่  
- การบริหารสภาพคล่องทางการเงินให้ได้รับผลตอบแทนที่
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กทพ. รวมถึงภาระหนี้สิน กรณีที่ 
กทพ. ต้องชดเชยค่าเสียหายจากคดีและข้อพิพาทที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต (ความท้าทายระยะสั้น) 

2. ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านปฏิบัติการ 
- กทพ. มีฐานข้อมูลจ านวนมาก และในปัจจุบันมีเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ท่ีสามารถใช้เพื่อพัฒนาให้ กทพ. มีสารสนเทศและองค์
ความรู้ส าหรับการปรับปรุงการให้บริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ทางพิเศษและใช้ในการบริหารจัดการองค์กร  
- กทพ. ได้รับการสนับสนุนด้านการจัดการจราจรบนทาง
พิเศษท าให้การปรับปรุง จัดการการให้บริการบนทางพิเศษ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางพิเศษเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว  

2. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านปฏิบัติการ 
- การรักษาฐานลูกค้าประจ าและคุณภาพการบริการด้วย
ความรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง เพื่อป้องกันไม่ให้
ระบบขนส่งทางรางมาทดแทนการใช้ทางพิเศษ  
- การรักษาความต่อเนื่อง และปลอดภัยในการให้บริการทาง
พิเศษ ภายใต้สถานการณ์วิกฤติ และภัยพิบัติ  
- การน าฐานข้อมูลและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ใน
การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดการจราจรตั้งแต่หน้าด่าน-บนทาง-ทางลงทางพิเศษของ  



 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
และแผนปฏิบัติการการบริหารทรพัยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
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ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร ์
(Strategic Advantage : SA) 

ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ 
(Strategic Challenge : SC) 

 กทพ. และช่วยเตรียมความพร้อมองค์กรให้ทันต่อการด าเนิน
ธุรกิจที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
- การรักษาระดับอัตราผลตอบแทนด้านการเงินที่เหมาะสม 
ภายใต้สัดส่วนค่าใช้จ่ายด าเนินการต่อรายได้ที่เหมาะสมใน
ภาวะเศรษฐกิจท่ีเติบโตช้าลง  
- การเตรียมความพร้อมในการบริหารโครงการภายหลังสิ้นสุด
สัญญาสัมปทาน 
- การเตรียมความพร้อมในการบริหารสัญญา เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดข้อพิพาทในอนาคต  
- การจัดท าฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Big Data) ด้วย
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ในการตัดสินใจ และน ามาใช้วิ เคราะห์ เพื่ อพัฒนาการ
ให้บริการของ กทพ. สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และท าให้ 
กทพ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3. ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล 
- มีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความช านาญและประสบการณ์
ในการให้บริการทางพิเศษ และจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต
ได้เป็นอย่างดี  

3. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล 
- ความก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพขาดความชัดเจน และ
การสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารไม่เป็นไปตามแผนส่งผลต่อ
ขวัญก าลังใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน  
- กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร และ
โครงสร้างองค์กร ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อ
การพัฒนาองค์กร  

4. ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
- กทพ. มีความมั่นคงทางการเงิน และสินทรัพย์จ านวนมาก 
และมีนโยบายให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีการ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ ใจในสิ่ งแวดล้อม  ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวโน้มการบริหารกิจการสมัยใหม่ สามารถ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร  

4. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
- การต่อต้านการสร้างทางพิเศษจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน ส่งผลต่อการสร้างหรือขยายเส้นทางพิเศษเส้นทาง
ใหม่  

 
ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน ระยะ 6 ปี (ปีงบประมำณ 2560 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 
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 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (Objective) 
กทพ. ได้ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  11 ข้อ ที่รองรับทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ ยุทธศำสตร ์
1) เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันในด้านคมนาคมของประเทศ  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขยายโครงข่ายและ

ให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน 
2) การให้บริการโครงข่ายที่ท่ัวถึงเพื่อบรรเทาปัญหาจราจร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขยายโครงข่ายและ

ให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน 
3) มีการพัฒนาเส้นทางใหม่  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขยายโครงข่ายและ

ให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน 
4) บริการมีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขยายโครงข่ายและ

ให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน 
5) บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งทางการเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์อย่างคุ้มคา่ 

6) ด าเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้างความยั่งยนืต่อ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

7) มีโครงสร้างและระบบงานท่ีเพิ่มประสิทธิภาพของการท างาน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสรรค์ กทพ. ให้
เป็นองค์กรแห่งอนาคต 

8) มีการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสรรค์ กทพ. ให้
เป็นองค์กรแห่งอนาคต 

9) ผู้น าระดับสูงมีศักยภาพการขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายสู่การปฏิบัติ
ได้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสรรค์ กทพ. ให้
เป็นองค์กรแห่งอนาคต 

10) พัฒนา กทพ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ให้
เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสรรค์ กทพ. ให้
เป็นองค์กรแห่งอนาคต 

 11) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัยและเหมาะสมกับ
ความต้องการใช้งาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสรรค์ กทพ. ให้
เป็นองค์กรแห่งอนาคต 

 

 2) กำรให้บริกำรทำงพิเศษของ กทพ. 
 ปัจจุบันทางพิเศษในความรับผิดชอบของ กทพ. เปิดให้บริการทางพิเศษแล้ว จ านวน 8 สายทาง  
4 ทางเชื่อมต่อ ระยะทางรวม 224.6 กิโลเมตร ดังนี้ 

ทำงพิเศษ ระยะทำง (กม.) 
ทางพิเศษ 8 สายทาง 
1) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร  
2) ทางพิเศษศรีรัช  
3) ทางพิเศษฉลองรัช (รวมทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

ทางพิเศษฉลองรัชเดิม ระยะทาง 18.7 กม. ทางพิเศษสายรามอินทรา- 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 9.5 กม.)  

4) ทางพิเศษอุดรรัถยา  
5) ทางพิเศษบูรพาวิถี  
6) ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์  
7) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 
8) ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

 
27.1 
38.4 
28.2 

 
 

32.0 
55.0 
4.7 

22.5 
16.7 



 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
และแผนปฏิบัติการการบริหารทรพัยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 

 

 8 
 

ทำงพิเศษ ระยะทำง (กม.) 
ทางเชื่อมต่อ 4 ทางเชื่อมต่อ 
1) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี (เป็นทาง 

ขึ้น-ลงเพิ่มเติมของทางพิเศษบูรพาวิถี เพ่ือส่งเสริมการให้บริการสนามบิน 
สุวรรณภูม)ิ 

2) ทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี 
(เป็นทางขึ้น-ลง เพ่ิมเติมของทางพิเศษบูรพาวิถี เพ่ือส่งเสริมการเดินทางเชื่อมต่อ 
ระหว่างทางพิเศษบรูพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)) 

3) ทางเชื่อมต่อเฉลิมราชด าร ิ84 พรรษา (ทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
(บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมการเดินทางเชื่อมต่อ
ระหว่างทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม) 

4) ทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครไปยัง 
ทางพิเศษศรีรัช ด้านทิศเหนือ (มุ่งไปทางแจ้งวัฒนะ) 

 

รวมระยะทำงทำงพิเศษท่ีเปิดให้บริกำรแล้ว ๒24.6 
 
 3) ข้อมูลทำงกำรเงินของ กทพ.  
 1. ข้อมูลทางการเงินของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 (มิถุนายน) มีรายละเอียดดังนี้  

(หน่วย : ล้านบาท) 

รำยกำร 
ปีงบประมำณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
(ณ เดือนมิถุนำยน) 

รายได้ค่าผ่านทาง 14,358.03 14,541.28 14,614.90 12,636.90 8,422.89 
รายได้อ่ืน 3,197.46 3,055.79 4,005.25 3,354.31 2,048.44 

รำยได้รวม 17,555.49 17,597.07 18,620.15 15,991.21 10,471.33 
ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 3,045.20 2,941.30 3,534.95 3,063.11 2,274.99 
ค่าใช้จ่ายส านักงาน 1,345.23 5,413.07 1,374.20 1,076.33 908.90 
ค่าเสื่อมราคา 2,602.96 2,680.22 2,705.12 2,595.12 1,913.33 
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้และ
ค่าธรรมเนียม 

1,022.37 764.03 4,303.82 2,544.13 1,355.62 

ค่ำใช้จ่ำยรวม 8,015.76 11,798.62 11,918.09 9,278.69 6,452.84 
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  2. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ กทพ. 
      จากการวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 – 2564 พบว่า 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
กับรายได้ พบว่ามีสัดส่วนที่เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจาก กทพ. มีรายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีสาเหตุจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกอบกับนโยบายภาครัฐให้
ประชาชนลดการเดินทาง ซึ่งสัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรเปรียบเทียบกับรายได้มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 18.79 
ของรายได้ และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเปรียบเทียบกับรายจ่าย มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  32.17 ของรายจ่าย
ทั้งหมด ทั้งนี้จากการศึกษาข้อมูลหลักการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐ (รายงานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องการปฏิรูประบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ภาครัฐ (หน้า 8) 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่ควรเกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่าย หรือค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือตามความ
เหมาะสมของหน่วยงาน ทั้งนี้หากค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเกิน ร้อยละ 40 จะสะท้อนความไม่สมดุลของผลิตภาพ
ของก าลังคนระหว่างค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรกับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจากข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด ปีงบประมาณ 2560 – 2564 ของ กทพ. พบว่าค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 40 
ซึ่งเป็นไปตามหลักควบคุมค่าใช้จ่ายของภาครัฐ 
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 3) ข้อมูลบุคลำกรของ กทพ. 

1. ข้อมูลพนักงำนของ กทพ.  
     จากการศึกษาข้อมูลจ านวนพนักงานและลูกจ้างของ กทพ. พบว่า มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 5,442 คน 
(ณ วันที่ 1 เมษายน 2564) โดยมีจ านวนพนักงานทั้งสิ้น 4,811 คน แบ่งพนักงานออกเป็นเพศชาย จ านวน 
2,987 คน คิดเป็นร้อยละ 62.09 และเพศหญิง จ านวน 1,824 คน คิดเป็นร้อยละ 37.91 และมีจ านวน
ลูกจ้างทั้งสิ้น 631 คน แบ่งเป็นเพศชาย 509 คน คิดเป็นร้อยละ 80.67 และเพศหญิง จ านวน 122 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.33 ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 กทพ. มีพนักงานทั้งสิ้น 4,811 คน  
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2. สัดส่วนของพนักงำนแต่ละระดับ 
    กทพ. มีจ านวนพนักงานทั้งสิ้น 4,811 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม โดยคิดเป็นสัดส่วน ดังนี้  

1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 10 – 11) จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.10 
2) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 8 - 9) จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 0.98 
3) กลุ่มผู้บริหารระดับต้น (ระดับ 7) จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 3.41 
4) กลุ่มเทคนิคและปฏิบัติการ (ระดับ 1 - 6) จ านวน 4,595 คน คิดเป็นร้อยะ 95.51 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. จ ำนวนพนักงำนแยกตำมลักษณะกำรปฏิบัติงำน 
 กทพ. มีจ านวนพนักงานทั้งสิ้น 4,811 คน แบ่งพนักงานตามลักษะงานเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ สาย
ปฏิบัติงานส านักงาน และสายปฏิบัติการ โดยพนักงานของ กทพ. ส่วนใหญ่เป็นพนักงานสายปฏิบัติการ จ านวน
3,628 คน คิดเป็นร้อยละ 75.41 และสายปฏิบัติงานส านักงาน 1,183 คน คิดเป็นร้อยละ 24.59  
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 4. จ ำนวนพนักงำนในแต่ละช่วงอำยุ 
 กทพ. มีจ านวนพนักงานทั้งสิ้น 4,811 คน อายุเฉลี่ยของพนักงาน เท่ากับ 43  ปี โดยพนักงานที่มี
อายุระหว่าง 46-55 ปี มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 1,723 คน คิดเป็นร้อยละ 35.81 รองลงมาเป็นพนักงานที่มี
อายุระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 1,560 คน คิดเป็นร้อยละ 32.43 อายุระหว่าง 26-35 ปี จ านวน 1,046 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.74 อายุ 56 ปี ขึ้นไป จ านวน 444 คน คิดเป็นร้อยละ 9.23 และอายุต่ ากว่า 25 ปี จ านวน 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 0.79  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

5. จ ำนวนพนักงำนแบ่งตำมรุ่น (Generation) 
 กทพ. มีจ านวนพนักงานทั้งสิ้น 4,811 คน ซึ่งหากแบ่งกลุ่มพนักงานตามรุ่น (Generation) พนักงาน 
Gen X มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 2,431 คน คิดเป็นร้อยละ 50.53 รองลงมาเป็นพนักงาน Gen Y จ านวน 
1,982 คน คิดเป็นร้อยละ 41.20 พนักงาน Baby Boomer จ านวน 397 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 และ
พนักงาน Gen Z จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02 
 
 
 

 

 



 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
และแผนปฏิบัติการการบริหารทรพัยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 

 

 13 
 

 6. ระดับกำรศึกษำของพนักงำน 
 กทพ. มีจ านวนพนักงานทั้งสิ้น 4,811 คน โดยพนักงานส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 3,624 คน คิดเป็นร้อยละ 75.33 รองลงมา ระดับปริญญาตรี จ านวน 965 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.06 ระดับปริญญาโท จ านวน 215 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.47 และระดับปริญญาเอก จ านวน 7 คน     
คิดเป็นร้อยละ 0.14 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 7. จ ำนวนพนักงำนที่จะเกษียณอำยุแยกตำมระดับ 
 
 

ข้อมูลพนักงำนที่เกษียณอำยุในปี 2564- 2574 แยกตำมระดับ 

ปีที่เกษียณอำย ุ
ระดับ 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2564 1 5 3 - 25 31 12 5 2 - - 84 

2565 1 3 5 4 28 19 10 6 3 - - 79 

2566 - 5 13 2 39 30 9 3 1 - 1 103 

2567 4 6 13 2 37 23 12 1 2 - 2 102 

2568 - 4 13 4 36 37 13 2 - - - 109 

2569 5 6 16 - 44 25 15 1 - - - 112 

2570 4 2 18 1 44 29 6 3 1 - - 108 

2571 1 10 23 7 87 22 16 2 - - - 168 

2572 2 3 24 4 73 25 10 1 - - - 142 

2573 4 2 19 5 89 18 9 4 - - - 150 

2574 2 2 40 15 118 24 7 4 1 - 1 214 

รวม 24 48 187 44 620 283 119 32 10 0 4 1,371 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลพนักงานที่เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2564-2574 พบว่า จะมีพนักงานที่
เกษียณอายุทั้งสิ้น 1,371 คน ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานระดับ 5 ระดับ 6 ซึ่งกลุ่มพนักงานระดับ 6 และระดับ 7 
สามารถก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บริหารในอนาคต ซึ่งจากข้อมูลเหล่านี้บ่งบอกว่า กทพ. มีพนักงานเริ่มเข้าสู่วัยเกษียณ
มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจในสิ่งที่จ าเป็นส าหรับ
การด าเนินงาน หากไม่เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือรับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากพนักงานอาวุโส ดังนั้น
องค์กรจึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับการทดแทนอัตราก าลังจากการเกษียณอายุ รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรคนรุ่นใหม่
ให้มีขีดความสามารถที่สอดรับกับการด าเนินงานขององค์กรในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
 4) โครงสร้ำงกำรจัดแบ่งส่วนงำนของ กทพ. 
  ตามโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ. (ค าสั่ง กทพ. ที่ 67/2561 เรื่อง การจัดแบ่งส่วนงาน
และการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานของ กทพ. สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย 

- ผู้ว่าการ   1  ต าแหน่ง 
- รองผู้ว่าการ  5 ต าแหน่ง 
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ  1 ต าแหน่ง 
- ผู้ช านาญการ  3 ต าแหน่ง 
- หน่วยงานระดับฝ่าย 12 ฝ่าย 
- หน่วยงานระดับกอง 45 กอง 
- หน่วยงานระดับแผนก 170 แผนก 
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 5) โครงสร้ำงของหน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
 ตามโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ. (ค าสั่ง กทพ. ที่ 67/2561 เรื่อง การจัดแบ่งส่วนงานและ
การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานของ กทพ. สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561) บทบาทหน้าที่
ในงานทรัพยากรบุคคล สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป ภายใต้รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก ่ 

1) กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งงาน
วางแผนพัฒนาระบบงานบุคคล จัดโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ กทพ. ปรับปรุง
โครงสร้างอัตราเงินเดือน การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง งานประเมินผลบุคลากร และงานข้อมูลระบบงานบุคคล 
ประกอบด้วยแผนก 3 แผนก ได้แก่ 1) แผนกพัฒนาระบบงานบุคคล 2) แผนกสรรหาและประเมินผล 3) แผนก
ข้อมูลระบบงานบุคคล 

2) กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ 
งานบริหารสิทธิประโยชน์ของพนักงาน ลูกจ้างและครอบครัว กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ งานพนักงานสัมพันธ์รวมทั้ง
งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ประกอบด้วยแผนก 4 แผนก ได้แก่ 1 แผนก
สวัสดิการ 2) แผนกจัดการสิทธิประโยชน์ 3) แผนกพนักงานสัมพันธ์ 4) แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

3) กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหาร
จัดการความรู้ การจัดท าและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การรวบรวมองค์ความรู้และผลักดันกระบวนการเรียนรู้
ระดับองค์กร  ประกอบด้วยแผนก 2 แผนก ได้แก่ 1) แผนกพัฒนาบุคคล 2) แผนกบริหารจัดการความรู้ 
 
 6) นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (ประกำศ ณ วันที่ 27 มิถุนำยน พ.ศ. 2562) 
          เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เกิดประสิทธิผลทั่วทั้ง
องค์กร สามารถช่วยขับเคลื่อน กทพ. ให้ประสบความส าเร็จ บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 
รวมทั้งสามารถรองรับการด าเนินการตามนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กทพ. จึงก าหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
          1. ด้านการบริหารโครงสร้างองค์กรและการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
      บริหารจัดการโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานของ กทพ.  โดยก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ บริหาร
อัตราก าลังคนให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร โดยพิจารณาจากอุปสงค์ อุปทานของอัตราก าลังขององค์กร 
เพ่ือบริหารด้านต้นทุนบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2. ด้านสรรหาและคัดเลือก 
       มีกระบวนสรรหาบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีความรู้ และศักยภาพที่สอดคล้อง
กับต าแหน่งงาน โดยใช้หลักการของสมรรถนะ (Competency) มาประกอบการพิจารณา มีหลักเกณฑ์การสรร
หาและคัดเลือกที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ในรูปแบบของคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเป็นผู้พิจารณา 
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เพ่ือให้ได้บุคลากรเหมาะสมกับต าแหน่งงาน รวมทั้งการก าหนดหลักเกณฑ์การโอนย้ายพนักงาน เพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้และพัฒนา 
 3. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
     ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ  และมี
ศักยภาพตรงกับความต้องการในการด าเนินภารกิจของ กทพ. มีการวางแผนการฝึกอบรมทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์แข่งขัน รวมถึงพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) และการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP)  
 4. ด้านการบริหารผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ 
     ก าหนดและบริหารผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการส าหรับบุคลากรให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับผลงานและค่างานที่มีลักษณะหลากหลาย โดยค านึงถึงสถานะทางการเงินขององค์กร สามารถ
รักษาและดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา กทพ. สู่ความเป็นเลิศให้สามารถแข่งขันกับ
หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจอ่ืนได้ 
 5. ด้านการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
     เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ
อันตรายจากการท างาน รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการท างานร่วมกัน เพ่ือสร้างความผูกพันต่อองค์กร 
 6. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นธรรม โดยมุ่ง
ผลส าเร็จของงานตามตัวชี้วัดจากระดับองค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล เพ่ือน าผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับการพิจารณาผลตอบแทนตามผลงาน และใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลด้านต่าง ๆ  
 7. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมของบุคลากร 
     ส่งเสริมการรักษาระเบียบวินัยของบุคลากร เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรมี
พฤติกรรมที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของ กทพ. เป็นหลัก อันจะท าให้ กทพ. มีความแข็งแกร่งและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 8. ด้านเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งของต าแหน่ง
ผู้บริหารสร้างโอกาสในเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแผนสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่มีคุณสมบัติและศักยภาพที่เหมาะสมส าหรับ
ต าแหน่งที่สูงขึ้น ในการด ารงต าแหน่งทดแทนต าแหน่งงานที่ว่างลง  
 9. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
     มุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการด้านทรัพยากรบุคคล ให้เกิด
ประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ กทพ. 



 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
และแผนปฏิบัติการการบริหารทรพัยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
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 7) ข้อมูลป้อนกลับจำกกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ กทพ. 
ปีงบประมำณ 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ปีงบประมำณ 2563  
 1) ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์การด าเนินงาน (9 ตัวชี้วัด)  
 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 ก าหนด
ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ 8 กลยุทธ์การด าเนินงาน และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานจ านวน 
9 ตัวชี้วัด ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มีผลการด าเนินงานโดยรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จ านวน 8 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 88.89 และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.11  ซ่ึง
ในภาพรวมสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

1. การเพิม่
ประสิทธิภาพระบบ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

๑. พัฒนาโครงสร้างและวางแผนอัตรา ก าลัง
ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร 

๑. ร้อยละความความส าเรจ็ของ
การลดช่องว่างของอัตราก าลัง 

√ 

๒. พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงานด้านทรัพยากร
บุคคล 

2. จ านวนระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่มีการพัฒนา 

√ 

3. ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านยิมขององค์กร 3. ผลการส ารวจการรับรู้ของ
พนักงาน เรื่องวัฒนธรรมองค์กร 

√ 

2. พัฒนาศักยภาพ
และเตรียมความพร้อม
บุคลากรเพื่อรองรับ
การเปลีย่นแปลง 

4. บริหารขีดความสามารถของบคุลากรให้
ท างานได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 

4. ร้อยละความส าเร็จของการลด
อัตราช่องว่างของสมรรถนะ 

√ 

5. พัฒนาและเตรยีมความพร้อมบุคลากร
ทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลีย่นแปลง 
  

5. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่
จัดอบรมเป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

√ 

6. ร้อยละของจ านวนคนท่ีเข้าร่วม
โครงการตามแผนสืบทอดต าแหนง่
และได้ทดแทนต าแหน่งผู้บรหิาร
ระดับสูง 

X 

6. สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

7. จ านวนองค์ความรู้ที่น าไปใช้ใน
การพัฒนา และปรับปรุง
กระบวนการท างาน 

√ 

3. เสริมสร้างความ
ผูกพันและคณุภาพ
ชีวิตในการท างาน 

7. บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน ์

8. ร้อยละความพึงพอใจ/ความ
ผูกพันของพนักงานต่อ กทพ. 

√ 

8. สรา้งสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดี
ในการท างาน 

9. อัตราความถี่ของการประสบ
อันตรายจากการท างานของ
พนักงานและลูกจ้างของ กทพ. 

√ 

 ตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด 
 - ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของจ านวนคนที่เข้าร่วมโครงการตามแผนสืบทอดต าแหน่งและได้ทดแทนต าแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่งของ กทพ. ได้มีการด าเนินงานตามแผนครบถ้วน โดย
มีการประชุมคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่ง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 2/2563 เมื่อ
วันที่ 3 กันยายน 2563 และได้มีมติคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่งระดับ 10 - 11 เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถ    
น ารายชื่อผู้บริหารที่จะเสนอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ในระดับ 10 - 11 เสนอคณะกรรมการ กทพ. 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในปีงบประมาณ 2563 ได้ 



 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
และแผนปฏิบัติการการบริหารทรพัยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
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 2) ผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 
2563 (34 แผนงาน/โครงการ) 
 แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 ก าหนดแผนงาน/โครงการ 34 
แผนงาน/โครงการ เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 3 ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การด าเนินงาน 8 กลยุทธ์ 
โดยผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 พบว่ามีผลการ
ด าเนินงานโดยรวมที่ดี เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 34 แผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยสามารถ
สรุปภาพรวมได้ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 10 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 
ทั้ง 10 แผนงาน/โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 12 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตาม 
เป้าหมายทั้ง 12 แผนงาน/โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความผูกพันและคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 12 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตาม 
เป้าหมายทั้ง 12 แผนงาน/โครงการ 
 

 8) ผลกำรด ำเนินงำนของ กทพ. ด้ำน Core Business Enablers ประจ ำปีบัญชี 2563 หัวข้อ “กำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล” 

ประเด็นหลักที่ กทพ. ยังด ำเนินกำรได้ไม่สมบูรณ์ 
1. กทพ. ควรเพิ่มเติมการก าหนดกลไกหรือกระบวนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีผลการ
ด าเนินงานเป็นไปเป้าหมายที่ก าหนด ตลอดจนควรแสดงความ เช่ือมโยง สอดคล้อง และสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ขององค์กร ตลอดจนการบูรณาการไปกับแผนงาน/ระบบงานที่ส าคัญต่างๆ ให้อย่างครบถ้วน  
2. กทพ. ควรเพิ่มเติมการก าหนดโครงสร้างอัตราก าลัง (Workforce landscape) ประกอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง นอกจากนั้น 
เนื่องจากแผนอัตราก าลังระยะยาวยังอยู่ระหว่างการทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ จึงควรมีการใช้ข้อมูลป้อน 
กลับจากการด าเนินงานตามแผนอัตราก าลังประจ าปี รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
3. กทพ. ควรเพิ่มเติมการน าความเห็นและความต้องการของกลุ่มและส่วนบุคลากรมาใช้ประโยชน์ในการออกแบบแนวทางการพัฒนา
ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการ ที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มและส่วนบุคลากร  
4. กทพ. ควรมีกลไกในการให้หน่วยงาน HR สอบทานคุณภาพของการก าหนดตัวช้ีวัด/เป้าหมาย และการประเมินผลของบุคลากรให้มี
ความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนควรมีการใช้ประโยชน์จาก การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานมาเช่ือมโยงกับระบบการเรียนรู้
และการพัฒนาโดยน าผล การประเมินมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร/ทีมงาน/หน่วยงาน  
5. กทพ. ควรเพิ่มเติมการประเมินประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้และพัฒนาที่ครอบคลุมถึงรูปแบบการ พัฒนาแบบต่างๆ 
นอกเหนือจากการฝึกอบรม และควรมีการวิเคราะห์ความคุม้ค่าในการพัฒนา (ROI in employee development) เพื่อใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจการพัฒนาปรับปรุงแผนการ พัฒนาบุคลากร นอกจากน้ี ระบบการเรยีนรู้และการพัฒนาควรมีความ
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนงาน/ระบบงานที่ส าคญั 
6. กทพ. ควรมีการด าเนินงานตามแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession plan) เพื่อให้ได้ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ และแผนงานด้านการสืบทอดต าแหน่ง/การบริหารจดัการ คนเก่ง/การจดัการสายอาชีพควรมคีวามเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์องค์กรและแผนงาน/ระบบงานที่ส าคัญ  
7. กทพ. ควรมีการต่อยอดความผกูพันองค์กรสู่การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่บุคลากร (Employee experience) รวมถึง
แผนงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์องค์กรและแผนงาน/ระบบงานที่ส าคญั  
 

 



 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
และแผนปฏิบัติการการบริหารทรพัยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
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ประเด็นหลักที่ กทพ. ยังด ำเนินกำรได้ไม่สมบูรณ์ 
8. กทพ. ควรมีการพัฒนาเครื่องมอื/Platform/Application/ระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในงาน การน าข้อมูล
มาใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ (HR analysis & analytics) ให้ครอบคลมุงานท่ีส าคญั และควรมีความเช่ือมโยงระหว่าง
ระบบเทคโนโลยีดิจิทลัด้าน HR กบั แผนงาน/ระบบงานที่ส าคญั  
9. กทพ. ควรมีการก าหนดตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานด้านสวสัดภิาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่ีมคีวาม
สอดคล้องกับบริบทด้านสถานท่ีท างาน นอกจากน้ัน ควรมี การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี 
รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ มา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
10. สายงาน HR ควรมีการปรับบทบาทการด าเนินงานในการเป็นหุน้ส่วนทางธุรกิจ (Strategic Partner) หรือท่ีปรึกษา 
(Internal Consultant) ด้าน HR ของสายงานภายในองค์กร อย่างสม่ าเสมอ รวมถึงการพัฒนางานของ HR ให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อีกท้ัง ควรมีการก าหนดแนวทาง/วิธีการในการสอบทานการด าเนินงานของกระบวนการที่ส าคัญ
ด้าน HR (HR audit) 

 

สรุปข้อเสนอแนะด้ำนกำรบริหำรทุนมนุษย์ 
1. กทพ. ควรเริม่ปรับบทบาทการด าเนินงานของสายงาน HR ในการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Strategic Partner) กับสายงาน
อื่นๆภายในองค์กร  
2. กทพ. ควรวิเคราะห์อุปทานด้านอัตราก าลัง (Supply Side) ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์อัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน ว่ามีจ านวน
และมีทักษะที่เพยีงพอต่อการหมุนเวียนงาน เพื่อไปทดแทนอัตราก าลังที่สูญเสียไปจากการเกษียณ หรอืการลาออก รวมถึงควร
มีการบรหิารอัตราก าลังส่วนเกินในแต่ละสายงาน เช่น Upskill Reskill เป็นต้น  
3. กทพ. ต้องให้ความส าคญักับแนวทางการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) โดยควรด าเนินการให้ครอบคลมุ
ตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลอืกจนถึงพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้คนเก่งในการพัฒนาองค์กร เช่น การปรับปรุง
กระบวนการท างาน การพัฒนานวัตกรรม การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร เป็นต้น  
4. กทพ. ควรให้ความส าคัญกับแนวทาง HR Audit เพื่อให้องค์กรได้ทราบถึงกระบวนการในด้าน HR ที่ยังมีข้อผิดพลาดและ
สามารถน าประเด็นดังกล่าวมาวิเคราะห์และบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ท างานให้องค์กรมีกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ มีผลการด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมาย  
5. กทพ. ควรมีการน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ (HR Analysis & Analytic) เพื่อการตัดสินใจในการบริหาร
ด้านทรัพยากรมนุษย์  
6. กทพ. ควรมีการบรูณาการแผนยุทธศาสตร์ด้าน HCM กับแผนยุทธศาสตร์อื่นๆ เช่น แผนบรหิารความเสีย่ง แผนยุทธศาสตร์
ด้านลูกค้า แผนยุทธศาสตรด์้านนวัตกรรม เป็นต้น 
 
 9) กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ กทพ.  
 วิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ดังนี้  
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

(ภำยนอก/ภำยใน/
ทำงตรง/ทำงอ้อม) 

สิ่งผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 
ต้องกำรจำก กทพ. 

คุณสมบัติของก ำลังคน 
ที่ กทพ. ต้องมีเพ่ือให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนตอบสนองควำม

ต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ระบบ โครงสร้ำง กระบวนกำร เทคโนโลยี 
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่ กทพ. 

ต้องมี เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- บุคลำกรของ 
กทพ. 

- มีความความมั่นคงในการ
ท างาน 
- ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
- มีความสุขในการท างาน 
- มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการ

งาน 
 

- ผู้บริหารมีคณุธรรม และมี
ความเป็นกลาง 

- มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และยดึหลักธรรมาภิบาล 

- มีจิตบริการและมีมนุษยสัมพันธ์  
- มีความรับผิดชอบ เสียสละ  

และอุทิศเวลา มีจิตสาธารณะ 

- ระบบบรหิารงานทรัพยากรมนุษย์ต้องมี
ความเป็นธรรม 

- ระบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจน 

- ระบบบรหิารงานมีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้
 



 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
และแผนปฏิบัติการการบริหารทรพัยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
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ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

(ภำยนอก/ภำยใน/
ทำงตรง/ทำงอ้อม) 

สิ่งผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 
ต้องกำรจำก กทพ. 

คุณสมบัติของก ำลังคน 
ที่ กทพ. ต้องมีเพ่ือให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนตอบสนองควำม

ต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ระบบ โครงสร้ำง กระบวนกำร 
เทคโนโลยี ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล ที่ กทพ. ต้องมี เพ่ือให้สำมำรถ

ปฏิบัติงำนตอบสนองควำมต้องกำรของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 - มีการจัดสวัสดิการทีเ่หมาะสม
ให้กับพนักงาน เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงาน 
- มีการจัดอตัราก าลังที่

เหมาะสม 
- มีการพัฒนาและสร้างองค์

ความรู้ให้กับพนักงาน 
- มีการมอบหมายงานท่ีชัดเจน 
- มีสภาพแวดล้อมในการท างาน
ที่ดีและเอื้อต่อการปฏิบตัิงาน 

- มีความรู้ความเข้าใจและมี
ทัศนคติที่ดีในการท างาน 

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และมีความเป็นผู้น า 

- สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม และ
เอื้อต่อการปฏิบตัิงาน 

- ระบบการประเมินผลและตัวช้ีวัดในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  มีมาตรฐานและ
ความเป็นธรรม 

- วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
สามารถตอบสนองความต้องการได้
อย่างรวดเร็ว 

- โครงสร้างอัตราก าลังที่เหมาะสมกบั
ปริมาณงาน 

- มีคู่มือในการปฏิบตัิงาน 
- ประชำชน

ผู้รับบริกำร 
- การบริการที่ดีและมีคณุภาพ 
- ความปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพยส์ิน รวมถึงมีความ
รับผดิชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดลอ้ม 

- มีจิตส านึก/บริการ/สร้างความ
พึงพอใจท่ีดีให้ประชาชน 

- มีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ 

- เป็นผู้ให้ค าแนะน าที่ดีและ
ปฏิบัติตนอยา่งเสมอภาค 

- มีเครื่องมือที่ทันสมยัและระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมยัและมีช่องทาง การ
สื่อสารที่ชัดเจน 

- มีการก าหนดขั้นตอนการให้บริการอย่าง
ชัดเจนและรวดเร็ว 

- สร้างระบบฐานข้อมูลและมีบุคลากรที่
เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ 

- หน่วยงำนภำครัฐ 
และเอกชนที่
เกี่ยวข้อง 

 

- การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน 
- มีประสิทธิภาพในการ    
  ท างาน และตอบสนอง    
  ต่อนโยบายของรัฐในการ    
  ดูแลประชาชนได้ด ี

- มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

- มีจิตส านึก/บริการ/สร้างความ
พึงพอใจท่ีดีให้ประชาชน 
 

- วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
สามารถตอบสนองความต้องการได้
อย่างรวดเร็ว 

- มีการก าหนดขั้นตอนการให้บริการอย่าง
ชัดเจนและรวดเร็ว 

- ระบบบรหิารงานมีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้

ะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (โครงการจ้างที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 

 10) แผนยุทธศำสตร์และแผนงำนอ่ืนๆ ที่ส ำคัญของ กทพ. 
  1. แผนพัฒนำดิจิทัล เพื่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ กทพ. ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖5 
(EXAT - ICT 4.0) 
 แผนพัฒนาดิจิทัล เพ่ือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖5 
(EXAT - ICT 4.0) ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ กทพ. และการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือน าไปสู่
องค์กรอัจฉริยะขับเคลื่อนโดยดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างศูนย์กลางบูรณาการสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ และสนับสนุน
การตัดสินใจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มส าหรับการด าเนินงานของ กทพ. 



 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
และแผนปฏิบัติการการบริหารทรพัยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์กรแห่งอนาคต (Smart Enterprise) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเตรียมความพร้อมรองรับเหตุวิกฤตในรูปแบบต่าง ๆ 
 
 2. แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 - 2565 ก าหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งบริหารความเสี่ยงที่
ประเมินอย่างรอบด้าน (Intelligent Risk) เพ่ือเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจและมูลค่าองค์กร” และก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 1. การรักษาสมดุลและความมั่นคงทางการเงิน 
 2. การขับเคลื่อนนวัตกรรมธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Tranformation) 
 3. การตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าด้วยเครือข่ายความร่วมมือ (Networking) 
 4. การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยการก ากับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง 
และการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Integrated Governance Risk and Compliance : GRC) 
 5. การเสริมสร้างวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยงในองค์กรด้วยการเสริมสร้างแรงจูงใจ (Incentive)  
 
 3. แผนยุทธศำสตร์ด้ำนลูกค้ำและตลำด ระยะ 3 ปี (ปีงบประมำณ 2563 – 2565) 

 แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2563 – 2565) จะเป็น
แผนการสนับสนุนวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของ กทพ. เพ่ือน าไปสู่องค์กรที่ให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยค านึงถึงเป้าหมายตามต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ ของ กทพ. ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

▪ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน 
▪ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า3 แผนยุทธศำสตร์ด้ำนลูกค้ำและ

ตลำด ร ▪ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
▪ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสรรค ์กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 

 โดยแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2563 – 2565) ประกอบด้วย 
5 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

▪ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ กทพ. 
▪ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ือการขยายฐานลูกค้าของ กทพ. 
▪ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ือการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
▪ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ือรองรับการใช้นวัตกรรมทางการตลาดใหม่ 

  ▪ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ือการสร้างภาพลักษณ์และสร้างแบรนด์ให้กับ กทพ. 
   
  4. แผนแม่บทกำรจัดกำรนวัตกรรม ปีงบประมำณ 2563 - 2565 
 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการนวัตกรรมของ กทพ. มีจุดประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางการน าองค์
ความรู้ และนวัตกรรมมาพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร โดยก าหนดแนวทางการสร้างนวัตกรรมจ าก
การบูรณาการองค์ความรู้ที่ กทพ. มี เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และคุณภาพการให้บริการทางพิเศษ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมรองรับนโยบาย Thailand 4.0 และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกที่อาจมี
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ผลกระทบต่อการด าเนินงานธุรกิจทางพิเศษ ของ กทพ. และใช้เป็นฐานรากในการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ใน
อนาคต โดยประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมของ กทพ. พ.ศ. 2563 – 2565 มีดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม 
 ก าหนด วิสัยทัศน์ ค่านิยม บทบาทของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ คณะท างานด้าน
นวัตกรรม รวมถึงระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม หรือกระบวนการท างาน เพ่ือให้องค์กรมีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ และมีการพัฒนาเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Innovative Learning Organization, ILO) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม 
 มุ่งเน้นการสร้างกลไกที่สนับสนุน พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึง
มีทรัพยากรและเครื่องมือที่เพียงพอและเหมาะสม มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ สร้างเส้นทางอาชีพ 
ควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจในการท างาน เพ่ือสร้างเครือข่ายในการด าเนินงานที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันให้เกิดผลงานด้านนวัตกรรมของ กทพ. ประจักษ์สู่ภายนอก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อเป็นฐานสร้างนวัตกรรม 
 มุ่งเน้นการก าหนดองค์ความรู้ที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของ 
กทพ. โดยมีกระบวนการรวบรวม คัดเลือก และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในฐานข้อมูลดิจิทัลกลางขององค์กร 
เพ่ือให้บุคลากรใช้ในการเรียนรู้และเป็นฐานในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
 มุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer – Centric Organization) โดย
สร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และท า
ความเข้าใจกับพฤติกรรม ความต้องการ และความคาดหวัง เพ่ือการส่งมอบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการและ
กระบวนการท างานที่มีคุณค่าให้แก่ลูกค้า เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้า และองค์กร รวมถึงส่งเสริม
ภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย 
 
 5. แผนแม่บทกำรจัดกำรควำมรู้ ปีงบประมำณ 2563 – 2565 
  ก าหนดวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 คือ “บริหาร
จัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน” โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อสร้างนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้ 
  แผนแม่บทการจัดการความรู้ ระยะเวลา 3 ปี มีกลยุทธ์ และกิจกรรมการพัฒนาการจัดการ
ความรู้ตามยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ การ
พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้ การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อสร้างนวัตกรรม การติดตามและ
ประเมินผลการจัดการความรู้ จะท าให้ กทพ. สามารถด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุประสิทธิผล ต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือน าไปสู่แนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practice) และนวัตกรรม 
(Innovation) และมีการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 



 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
และแผนปฏิบัติการการบริหารทรพัยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 

 

 23 
 

  6. แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปีงบประมำณ 2563 – 2565   
  ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กทพ. โดยแบ่งออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และวัฒนธรรมองค์กร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการความรู้และนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน 
 
  7. แผนแม่บทกำรบริหำรอัตรำก ำลังระยะยำวของ กทพ. พ.ศ. 2563 – 2573 แผนบริหำร
อัตรำก ำลังของ กทพ. พ.ศ.2563 – 2565  
 เพ่ือให้การวางต าแหน่งงาน ปริมาณงาน และคุณสมบัติของกรอบอัตราก าลังมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต เช่น การพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางแบบ Multi-Lane 
Free Flow (M-Flow) ทั้งนี ้ ได้ก าหนดแนวทางการบริหารอัตราก าลังในช่วง 10 ปี (ปี 2563 - 2573) 
และมีทิศทางในการวางแผนอัตราก าลังของ กทพ. ในระยะยาว ปี 2563 - 2573 โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 พ.ศ. 2563 – 2565 เป็นระยะการตรึงอัตราก าลัง โดยมีมาตรการ ดังนี้ 
 - ไม่เพ่ิมกรอบอัตราก าลังในการวิเคราะห์อัตราก าลังประจ าปี เพ่ือเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร 
 - มีการปรับเกลี่ยอัตราก าลัง (กรอบอัตราว่าง) จากหน่วยงานที่มีกรอบอัตราก าลังส่วนเกินไปยัง
หน่วยงานที่มีอัตราก าลังส่วนขาด 
 - ปรับกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (M-Flow) 
 - พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะการท างานหลากหลาย สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 
(Upskill & Reskill) 
 - ไม่ทดแทนพนักงานในกรณีเข้าร่วมโครงการร่วมใจจาก กทพ. 
 ระยะที่  2  พ.ศ. 2566 เป็นต้น ไป  เป็นระยะเวลาที่  กทพ. จะมีการทบทวนภารกิจ 
งานใหม่ โดยมีมาตรการ ดังนี้  
 - ทบทวนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจของ กทพ.  
 - ทบทวนอัตราก าลังเพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการท างานของ กทพ. ที่น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานและการบริการประชาชน 
 - ให้มีการปรับเกลี่ยบุคลากรในองค์กร กรณีมีการจัดโครงสร้างหน่วยงานใหม่ โดยไม่เพ่ิมกรอบ
อัตราพนักงาน 
 - ใช้อัตราก าลังส ารองขององค์กร ในกรณีที่จ าเป็นต้องเพ่ิมอัตราก าลังของหน่วยงานเมื่อมีภารกิจ
เพ่ิมข้ึน 
 - พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทั กษะการท างานหลากหลาย สอดคล้องกับเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนไป (Upskill & Reskill) 
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 11) กำรพัฒนำระบบเก็บค่ำผ่ำนทำงอัตโนมัติ (M-Flow) ของ กทพ. 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีข้อสั่งการให้กรมทางหลวง (ทล.) และกทพ. บูรณาการการ
พัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบไม่มีไม้กั้น (Free Flow) ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน (Single Platform 
System) โดยมอบหมายให้ ทล. เป็นเจ้าภาพหลัก และให้ กทพ. บูรณาการการท างานร่วมกันกับ ทล. และให้
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) พิจารณาร่าง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ เพ่ือใช้ด าเนินการปรับ/ลงโทษรถยนต์   
ฝ่าด่าน รวมทั้งพิจารณาเชื่อมต่อฐานข้อมูลทะเบียนรถของ ขบ. กับระบบกล้องตรวจจับป้ายทะเบียนของ ทล. 
และ กทพ. ทั้งนี้การด าเนินงานในเรื่องการพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางแบบ Multi-lane Free Flow (M-
Flow) ของ กทพ. ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานการพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทาง Multi-lane Free Flow (M-
Flow) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2564) รายละเอียด ดังนี้ 
 

ระยะ กำรด ำเนินงำน 
ระยะที่ 1 
ทางพิเศษฉลองรัช 3 ด่านน าร่อง  
จตุโชติ / สุขาภิบาล 5 - 1 / สุขาภิบาล 5 - 2 

เปิดใช้งานประมาณ 
เดือนเมษายน 2565 

ระยะที่ 2 จ ำนวน 60 ด่ำน 
ทางพิเศษฉลองรัช (ด่านท่ีเหลือ)  
ทางพิเศษบูรพาวิถี 
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก 

เปิดใช้งานประมาณ 
เดือนมีนาคม 2566 
 

ระยะที่ 3 โครงกำรสัมปทำนและโครงกำรในอนำคต 
โครงการสัมปทาน 
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
ทางพิเศษศรีรัช 
ทางพิเศษอุดรรัถยา 

ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2567
เป็นต้นไป  

 
 

 ซ่ึงการพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Multi-Lane Free Flow : M-Flow) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ
การพัฒนาที่ส าคัญอันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะ เป็นปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการวางแผนอัตราก าลังในอนาคตของ กทพ. อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะแผนอัตราก าลังของฝ่าย
จัดเก็บค่าผ่านทาง (ฝจค.) ดังนั้น การเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงเป็น
สิ่งที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน เพ่ือรองรับให้พนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสามารถ
ปรับเปลี่ยนไปท างานในต าแหน่งหรือสายงานอ่ืน ๆ ได้อย่างเหมาะสมตามกระบวนการการบริหารอัตราก าลัง
ต่อไป 
 ตามแผนการด าเนินงานการพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางแบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) 
กทพ. ได้คาดการณ์อัตราก าลังเบื้องต้น ภายหลังการติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางแบบ Multi-Lane Free Flow      
(M-Flow) ภายใต้แผนการด าเนินงาน 3 ระยะ พบว่า สามารถลดอัตราก าลังในต าแหน่งพนักงานจัดเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษ (พก.) ได้จ านวนทั้งสิ้น 361 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 25.97 รายละเอียดดังนี้ 
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การคาดการณ์จ านวนพนักงานต าแหน่ง พก. ทุกสายทางก่อน – หลังการติดตั้งระบบ M-Flow 

สัญญำ สำยทำง 
พก. (หน่วย:คน) หมำยเหต ุ

(ช่องทำงที่ตดิตั้ง M-Flow) ก่อน หลัง ผลต่ำง % 

ระยะที่ 1 
ฉลองรัช 3 ด่าน (จตุโชติ /
สุขา 5-1 / สุขา 5-2) 

37 34 -3 -8.11% M-flow 5 ช่องทาง 

รวมระยะที่ 1 37 34 -3 -8.11% M-flow 5 ช่องทาง 

ระยะที่ 2 

ทางพิเศษฉลองรัช 
(ด่านท่ีเหลือ) 

117 85 -32 -27.35% M-flow 1 ช่องทาง 

ทางพิเศษบูรพาวิถี 175 119 -56 -32.00% M-flow 37 ช่องทาง 
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก 314 227 -87 -27.71% M-flow 47 ช่องทาง 

รวมระยะที่ 2 606 431 -175 -28.88% M-flow 99 ช่องทาง 

ระยะที่ 3 
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 284 201 -83 -29.23% M-flow 40 ช่องทาง 
ทางพิเศษศรีรัช 400 311 -89 -22.25% M-flow 51 ช่องทาง 
ทางพิเศษอุดรรัถยา 63 52 -11 -17.46% M-flow 19 ช่องทาง 

รวมระยะที่ 3 747 564 -183 -24.50% M-flow 110 ช่องทาง 
รวมตลอดสัญญำ 1,390 1,029 -361 -25.97% M-flow 214 ช่องทำง 

ข้อมูลจาก กวป. ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
 

หมำยเหตุ พนักงานต าแหน่งพนักงานควบคุมเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (พค.) และต าแหน่งหัวหน้าพนักงานจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
(หพ.) ยังไม่สามารถลดจ านวนได้เนื่องจากยังคงมีช่องเก็บเงินสด และช่อง ETC หากยังไม่มีภาระเงินเกี่ยวกับ Easy Pass จะสามารถ
ลดจ านวนต าแหน่ง หพ. ได้บางส่วน และถ้าไม่มีช่องเก็บเงินสด จะสามารถลดจ านวนพนักงานทั้งสองต าแหน่งได้ 
 
 

11) ผลกำรส ำรวจควำมผูกพันและปัจจัยควำมพึงพอใจของพนักงำนต่อ กทพ. ประจ ำปี 2563 
       ปัจจัยที่ใช้ในการส ารวจ มีดังนี้ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมผูกพัน 6 ปัจจัย ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมพึงพอใจ 7 ปัจจัย 
1. ผู้น า (Leadership) 
2. วัฒนธรรมองค์กร (Culture Purpose) 
3. คุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
4. โอกาสที่ได้รับ (Opportunity) 
5. ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ ล ะ ก ล ม ก ลื น กั บ อ งค์ ก ร 

(Relationship) 
6. สมดุลชีวิตการท างาน (Work life balance) 

1.  ลักษณะงาน 
2.  ความก้าวหน้าในอาชีพ 
3.  ความสัมพันธ์เพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา 
4.  สภาพแวดล้อมในการท างาน 
5.  ค่าตอบแทนการท างาน 
6.  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 
7.  ความมั่นคงในการท างาน 

 
 กำรศึกษำระดับควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของพนักงำนต่อ กทพ. พร้อมทั้งศึกษำระดับพฤติกรรม
ควำมผูกพันต่อองค์กร (Say Stay Strive) ของพนักงำน  

1. ระดับควำมพึงพอใจ พบว่า พนักงานมีระดับความพึงพอใจต่อ กทพ. ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.36    คิด
เป็นร้อยละ 84.00 เมื่อจ าแนกเป็นรายกลุ่ม พบว่า พนักงานทุกกลุ่มมีความพึงพอใจอยู่ระดับมากท่ีสุด      โดย
กลุ่มเทคนิคและปฏิบัติการ (ระดับ 1-6) มีค่าเฉลี่ย 3.35 คิดเป็นร้อยละ 83.75 กลุ่มผู้บริหารระดับต้น (ระดับ 
7) มีค่าเฉลี่ย 3.51 คิดเป็นร้อยละ 87.75 กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 8-9) มีค่าเฉลี่ย 3.51      คิดเป็น
ร้อยละ 87.75 กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 10-11)  มคี่าเฉลี่ย 3.53 คิดเป็นร้อยละ 88.25 
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 เมื่อจ าแนกเป็นรายปัจจัย เรียงตามล าดับของระดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย สามล าดับแรก 
พบว่า ปัจจัยที่มีระดับความพึงพอใจมากเป็นล าดับแรก คือ ความสัมพันธ์ เพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ย 
3.50 คิดเป็นร้อยละ 87.50) รองลงมา คือ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ (ค่าเฉลี่ย 3.42 คิดเป็นร้อยละ 
85.50)  และลักษณะงาน (ค่าเฉลี่ย 3.39 คิดเป็นร้อยละ 84.75) 
 จัดล าดับปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. ในภาพรวม พบว่า ปัจจัยความ
มั่นคงในการท างาน มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานมากเป็นล าดับแรก รองลงมา คือ ปัจจัยสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการ และปัจจัยค่าตอบแทนการท างาน โดยเมื่อจ าแนกรายกลุ่ม พบว่า 

 -  กลุ่มเทคนิคและปฏิบัติการ (ระดับ 1-6) และกลุ่มผู้บริหารระดับต้น (ระดับ 7) มีความเห็น
เหมือนกันว่า ปัจจัยความมั่นคงในการท างาน มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานมากเป็นล าดับแรก รองลงมา คือ 
ปัจจัยสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ และปัจจัยค่าตอบแทนการท างาน 

-  กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 8-9) เห็นว่า ปัจจัยความมั่นคงในการท างาน มีผลต่อความ       
พึงพอใจของพนักงานมากเป็นล าดับแรก รองลงมา คือ ปัจจัยสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ และปัจจัยค่าตอบแทน
การท างาน และปัจจัยลักษณะงานเท่ากัน 

-  กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 10-11) เห็นว่า ปัจจัยความมั่นคงในการท างาน มีผลต่อความ     พึง
พอใจของพนักงานมากเป็นล าดับแรก รองลงมา คือ ปัจจัยลักษณะงาน และปัจจัยความก้าวหน้าในอาชีพและ
ปัจจัยความสัมพันธ์ เพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาเท่ากัน 

 
 2. ระดับควำมผูกพัน พบว่า พนักงานมีระดับความผูกพันต่อ กทพ. ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.51  คิดเป็น
ร้อยละ 87.75 

โดย กทพ. ได้น าแนวคิดของ Aon Hewitt (2015) ที่ประเมินความผูกพัน จากพฤติกรรมของ
บุคลากรที่แสดงออกถึงความผูกพันต่อองค์กรสูงจะมีลักษณะ 3 ประการ มาปรับใช้ในการส ารวจความผูกพัน
และความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. ดังนี้ 

Say การกล่าวถึงองค์กรในเรื่องที่ดี ในทางบวก กล่าวปกป้ององค์กร และภูมิใจที่ได้บอกกล่าวว่า
เป็นสมาชิกขององค์กรนี้ 

Stay การประสงค์ที่จะอยู่ในองค์กร เพ่ือท าประโยชน์ให้องค์กรและอยู่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
ตลอดอายุการท างาน 

Strive-ความพยายาม-มุ่งมั่น-ตั้งใจและอุทิศตนในการท างาน-เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพให้แก่องค์กรและ
ผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 

จากการส ารวจเมื่อจ าแนกระดับพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความผูกพัน (Say Stay Strive) พบว่า 
พนักงานมีพฤติกรรมความผูกพันด้าน SAY มีค่าเฉลี่ยมากเป็นล าดับแรก (ค่าเฉลี่ย 3.57-คิดเป็นร้อยละ 
89.25) รองลงมา คือ ด้าน STRIVE (ค่าเฉลี่ย 3.49 คิดเป็นร้อยละ 87.25) และด้าน STAY (ค่าเฉลี่ย 3.46 
คิดเป็นร้อยละ 86.50)  

เมื่อจ าแนกรายกลุ่มบุคลากร พบว่า พนักงาน กทพ. ทุกกลุ่มบุคลากรมีพฤติกรรมความผูกพันด้าน 
Say อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นล าดับที่ 1  

เมื่อจ าแนกเป็นรายปัจจัยความผูกพัน เรียงตามล าดับของผลการประเมินความผูกพันรายปัจจัย    
จากมากไปหาน้อย สามล าดับแรก พบว่า ปัจจัยที่มีผลประเมินสูงสุดล าดับแรก คือ วัฒนธรรมองค์กร (Culture-
Purpose) -(ค่าเฉลี่ย 3.50 คิดเป็นร้อยละ 87.50) รองลงมา คือคุณภาพชีวิต (Quality-of-Life) (ค่าเฉลี่ย 3.36 
คิดเป็นร้อยละ 84.00) และโอกาสที่ได้รับ (Opportunity) (ค่าเฉลี่ย 3.33 คิดเป็นร้อยละ 83.25) 
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3. แนวทำง/ข้อเสนอแนะกำรเสริมสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของพนักงำนต่อ กทพ. 
โดยน าปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลกับ

พฤติกรรมความผูกพัน มาจัดท าการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจภายในองค์กร     
เพ่ือจูงใจ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่องาน ให้เกิดขึ้นแก่พนักงาน อีกทั้งเป็นการสร้างประสบการณ์การ
ท างานภายในองค์กรที่ดีของพนักงาน (Employee Experience) ซึ่งจะน าไปสู่การมีผลิตภาพ (Productivity)     
ที่ดีและส่งผลต่อผลการด าเนินการงานของ กทพ. ที่ดีอย่างยั่งยืน 

(1) ด้านความสัมพันธ์และกลมกลืนกับองค์กร ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความส าคัญอย่างมากกับ
การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ในการท างานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร (Organization 
Transformation) ในอนาคตและปลูกผังจุดมุ่งหมายองค์กรร่วมกันให้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน โดยมีทิศ
ทางการเดินทางเพ่ือการพัฒนาและเติบโตที่ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศแห่งความสามัคคี 
ท างานเป็นทีม โดยต้องมีการสื่อสารองค์การภายในที่รวดเร็ว หลากหลายเหมาะสมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน
ภายในองค์กร 

(2) ด้านผู้น า ผู้บริหารทุกระดับควรมีคุณธรรมในการบริหารงานภายในองค์กร สิ่งนี้รวมถึงการ
บริหารงานขององค์กร และการปฏิบัติตัวอย่างมีภาวะผู้น าที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงาน โดยต้องมี
ทักษะการสื่อสารที่ดี เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และโน้มนาวใจให้พนักงานใต้บังคับบัญชาท างานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง จากการมีผู้น าเป็นแบบอย่าง โดยผู้น าควรสร้างแผนก้าวหน้า
ในอาชีพให้กับพนักงาน และต้องประเมินและวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ความสามารถของพนักงานทุกคนใต้
บังคับบัญชา เพ่ือวางแผนการเติบโตในสายอาชีพ (Career-Development) และวางแผนพัฒนาพนักงาน (IDP 
: Individual Development Plan) ให้เหมาะกับพนักงานทุกระดับที่ต้องมีทักษะด้านที่จ าเป็น เพียงพอและ
สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงองค์กร (Organization Transformation) ในอนาคตเพ่ือพัฒนาองค์กร
ให้เติบโตและมีผลการด าเนินงานที่ดีอย่างยั่งยืน  

(3) ด้าน โอกาสที่ได้รับ การที่พนักงานได้รับโอกาสแสดงความคิดเห็น และร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ภายในและภายนอกองค์การอย่างเท่าเทียม และโอกาสผ่านการประเมินผลการ
ท างาน (KPI) ประจ าปีอย่างเป็นธรรม เหมาะสมและยุติธรรม ที่ส่งผลต่อขั้นเงินเดือนและผลตอบแทนต่าง ๆ 
รวมถึงการเลื่อนต าแหน่งตามสายงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความรู้สึกความผูกพันและความพึงพอใจของ
พนักงาน โดยควรศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนขององค์กรกับรัฐวิสาหกิจอ่ืน เพ่ือพิจารณา
ระบบโครงสร้างเงินเดือนให้เหมาะสม พร้อมทั้งมีการสร้างความผูกพันด้วยการให้ “รางวัลทั้งด้านบวกและด้าน
ลบ” คือเมื่อใดที่พนักงานท าผลงานดีควรให้รางวัลด้านบวก เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและท าให้เกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ แต่ถ้าเมื่อใดพนักงานท าผลงานไม่ดีควรมีรางวัลในด้านลบ ให้เพ่ือกระตุ้นเกิด
การพัฒนาและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในอดีต 

(4) ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน  องค์กรควรแสวงหาด้วยความสร้างสรรค์ในการจัดท าและ
ยกระดับการให้บริการด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ให้สามารถตอบสนองการใช้ชีวิตของคนทุกกลุ่มช่วง
อายุ (Generation) และ Lifestyle ในยุค Digital พร้อมทั้งควรปรับปรุงการให้ค่าตอบแทนการท างานให้
สอดคล้องกับการด ารงชีวิตภายใต้สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เพื่อให้สามารครองชีพและเหลือส าหรับการเก็บออม
เพ่ือด ารงชีพยามเกษียณอายุการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดท าและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานด้านสถานที่
ปฏิบัติงาน (Workplace) ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร (Organization Transformation) ให้มี
ความทันสมัยสอดรับกับการเป็นวิถีชีวิตการท างานแบบ Smart Worker (คือ วิธีการท างานที่ช่วยให้ประสบ
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ความส าเร็จในงาน และในขณะเดียวกันยังสามารถมีเวลาส่วนตัวเพ่ือท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ในชีวิตได้ ช่วยส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสมดุลชีวิตการท างาน) สู่การเป็นองค์กรแห่งอนาคต 

(5) ด้านความม่ันคงในการท างาน  ควรมีการสื่อสารในทุกโอกาสและทุกสถานการณ์ต่อเนื่องอย่าง
จริงใจ ชัดเจน และควรต้องเป็นข้อความหรือสาส์นจากผู้น าองค์การ ถึงพนักงานทุกคน เพ่ือจูงใจ ให้ความ
เชื่อมั่น และอธิบายสิ่งต่าง ๆ ด้วยความตั้งใจดี เพ่ือขจัดอุปสรรคในการท างานที่สามารถส่งผลกระทบในเชิงลบ
ต่อการสนับสนุนพนักงาน โดยการสร้างกิจกรรมสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ เกิดความชัดเจนกับและเกิด
ความรู้สึกเชื่อม่ันในองค์กร ว่าเราพร้อมจะเดินต่อไปด้วยกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 

(6) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานไม่ได้หมายความเฉพาะ
แค่อาคารสถานที่ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร (Organization Transformation) ให้มีความ
ทันสมัยสอดรับกับการเป็นวิถีชีวิตการท างานแบบ Smart Worker แต่ยังรวมถึงการสร้างบรรยากาศแห่งความ
สามัคคี ท างานเป็นทีม ภายในองค์กรให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(7) ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ผู้บริหารควรปฏิบัติต่อพนักงานและแสดงออกโดยประจักษ์ว่า
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงาน เกิดจากผลงานของพนักงานโดยมีผลการประเมิน-KPI ชัดเจน 
และเป็นธรรม ตามผลการปฏิบัติงาน และควรมีการพัฒนาการเติบโตในสายงานแบบแท่ง การสร้างความ
แตกต่างในเรื่องของลักษณะงานตามแท่งการเจริญเติบโตและผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินแลไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่ งเป็น
การลดความเหลื่อมล้ าของระบบโครงสร้างการเติบโตแบบเดิม และแยกเป็นแท่งการเติบโตอย่างชัดเจน เพ่ือ
สร้างระบบและก าหนดการสืบทอดต าแหน่ง ให้เกิดความเชี่ยวชาญในงานและควรลดระบบอุปถัมภ์ ส่งผลให้
เกิดแรงจูงใจและการพัฒนาการท างาน 
 
 

12) นโยบำยท่ีส ำคัญของกระทรวงเจ้ำสังกัดและนโยบำยของผู้บริหำร 
  นโยบำยที่ส ำคัญของกระทรวงเจ้ำสังกัด 

  ควรปรับปรุงการท างานภายใน (Corporatize) ให้ กทพ. ก้าวสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นเยี่ยม และ
อยู่นอกเหนือกติกาต่างๆ ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งลักษณะการท างานเป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้น และไม่ใช่การแปลง
ฐานะรัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษัทมหาชน (Privatize) ทั้งนี้ กทพ. ต้องทบทวนเรื่องดังกล่าว เนื่องจากจ าเป็น
จะต้องมีการจัดล าดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ด้วย 

 
  นโยบำยของผู้บริหำร 
  ธุรกิจหลัก 

  ขยายพ้ืนที่ให้บริการทางพิเศษทั้งในเขต กทม. และปริมณฑล รวมถึงพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ  
  การยกระดับการให้บริการ โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 
ธุรกิจรอง 
  การบริหารพ้ืนที่บริเวณเขตทางพิเศษให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
  การศึกษาเพ่ิมเติมถึงแนวโน้มของธุรกิจอ่ืนๆ ที่ กทพ. สามารถด าเนินการได้ ตามความพร้อม

ของทรพัยากร และการใช้ความสามารถพิเศษขององค์กร 
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การบริหารจัดการองค์กร  
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมการก้าวสู่การเป็น

รัฐวิสาหกิจชั้นน าได้อย่างยั่งยืน 
  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม Mindset ในการท างานเชิงรุก 

และมีแนวทางในการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
  ก าหนดโครงสร้างองค์กรที่ส่งเสริมการท างานในเชิงบูรณาการ คล่องตัว ทันสมัย  และ

ตอบสนองต่อทิศทางการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ กทพ. 
  ให้ความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการจราจร รวมทั้ง

การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้กับทุกกระบวนการท างาน 

 
2.2 สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลโรธศาส 
ตร์และแผนแม่บทการบริหาร  

 1) นโยบำยและยุทธศำสตร์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนขององค์กร  
1. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12  ถูกก าหนดจาก

ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และก าหนดเป็นแนวทางในรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงความ
สอดคล้องและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องบรรลุในระยะ 5 ปี ที่จะเป็นการวางพ้ืนฐานที่สามารถสานต่อการ
พัฒนาในประเด็นส าคัญของประเทศในระยะต่อไปที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน โดยใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน าทาง ทั้งนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียดที่ตอบสนองต่อจุดเน้นประเด็นหลักของการพัฒนาในระยะ 5 ปี 
และมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป โดยจะต้องต่อยอดให้เกิดความต่อเนื่องของการขับเคลื่อน
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การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการแก้ปัญหาส าคัญที่เป็นรากเหง้าของปัญหาต่างๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศให้
ลุล่วง รวมทั้งประเด็นร่วมที่มีความเชื่อมโยงกับหลากหลายประเด็น การพัฒนาที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี ทั้งนี้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 
ได้ก าหนดกรอบการพัฒนาคนไว้ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงและป้องกันการขาดแคลนแรงงานโดยการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
ของคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยเพ่ือวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพในอนาคต 

 
 
2. ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  

 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด

และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกที่มี
ต่อประเทศไทย  

2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจ
แห่งอนาคต ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน ได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ    
โลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐ และภาค
ธุรกิจเอกชน  

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง  

ที่มา : ข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
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4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม           

5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ มีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว  

6) ยุทธศาสตร์ด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจ
ไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล  
 

  
 3. แผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2560 - 2564 

 รัฐวิสาหกิจในฐานะหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ส าคัญ ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างบทบาทการด าเนินงานให้มีความ
ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายและสภาพแวดล้อม โดยก าหนดเป้าหมาย คือ “รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินบทบาทในการ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศในด้านต่างๆ ได้ตามเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติใน ๕ ด้าน ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 

๔.๐ และแผน DE  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
 ทั้งนี้ สคร. ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ดังนี้  
 1. รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรและกระบวนการ 

บริหารงานบุคคลที่สร้างความผูกพันต่อองค์กรและมีความโปร่งใส และยุติธรรม  
 2. รัฐวิสาหกิจมีการจัดท าสมรรถนะและความรู้ที่จ าเป็น (Skill Matrix) ส าหรับคณะกรรมการ 

และผู้บริหารสูงสุดที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์  

 3. รัฐวิสาหกิจมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร  
รวมทั้งมีกลไกก ากับ ติดตาม และส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรม  

 4. รัฐวิสาหกิจสรรหาและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้และสมรรถนะสอดคล้อง  กับการ
เปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการสร้างภาวะ
ผู้น าเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงบริบทส าคัญ (Mega Trend) ของโลก 
อาทิ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

4. ยุทธศำสตร์กระทรวงคมนำคม พ.ศ. 2560 - 2564 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “ทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพ้ืนฐานให้

เชื่อมโยงทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “ปลอดภัยและมั่นคง” การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ” การพัฒนาระบบขนส่งเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จ ซึ่งรวมถึงพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการขนส่ง 

 
5. แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องการพัฒนาก าลังคนไว้ใน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ซึ่งการพัฒนาก าลังคนดิจิทัล 
หมายถึง การสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ท างานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง 
ชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่
ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงและทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ตามระดับมาตรฐานสากล เพ่ือสร้างให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสูงรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและ
สังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน 
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2) กำรเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยี กำรเงิน สังคม พฤติกรรมมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
 ระบบเทคโนโลยี และนโยบาย Thailand 4.0 
  ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิต รวมทั้งการด าเนินงานขององค์กรต่าง 

ๆ อย่างมีนัยส าคัญ หากองค์กรใดไม่มีการปรับตัวให้ทันตามเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม องค์กรนั้นอาจถูก
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมส่งผลกระทบอย่างรุนแรงจนต้องเลิกกิจการได้  (Disruptive Technology) ดังนั้น 
เทคโนโลยีมีความส าคัญอย่างมาก ซึ่งประเทศไทยมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาและก าลัง
ก้าวไปสู่สังคมและเศรษฐกิจแบบดิจิทัลที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งวิถีชีวิตและรูปแบบการท างานในอนาคต เช่นการ
พัฒนาอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เป็นระบบอัตโนมัติ  (Automation) และระบบไฟฟ้า 
อุปกรณ์ที่รองรับอินเทอร์เน็ต (Internet of things) ที่สามารถพกพาไปได้ทุกที่ เป็นต้น ส่งผลให้การด าเนิน
ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป มีการสื่อสารข้อมูลระหว่างกันที่รวดเร็วขึ้น มีการให้บริการทางการเงิน และการขนส่ง
สินค้าท่ีสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  
 ส าหรับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในอนาคต จึงได้มุ่งสู่การเป็นระบบขนส่งอัจฉริยะ(Intelligent 
Transport Systems: ITS) เพ่ือก้าวสู่ Smart Transportation and Logistics ประกอบกับภายใต้นโยบาย 
Smart Thailand 2020 ของรัฐบาลผลักดันน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มาผสานองค์ประกอบด้านระบบขนส่ง 
ตั้งแต่การขนส่งทางถนน ทางราง ทางน้ า ทางอากาศ เพ่ือท าให้ระบบขนส่งมีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว มี
ป ระสิ ท ธิภ าพ  และปลอดภั ยยิ่ งขึ้ น  ดั งนั้ น  เมื่ อ พิ จารณ าภ ารกิ จ  / การด า เนิ น งานของ กทพ .  
จะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาโครงข่ายทาง
พิเศษให้มีความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาทางพิ เศษ เช่น ถนนอัจฉริยะ (Smart Roads) คอนกรีตพรุนหรือคอนกรีตแบบดูดซับน้ าได้ 
(Permeable Concrete) คอนกรีตซ่อมแซมตัวเอง (Self-healing Concrete) และเครื่องเก็บค่าผ่านทาง
อิเล็กทรอนิค (Electronic Toll Collection: ETC) ดังนั้น กทพ. ต้องมีการศึกษาและเรียนรู้ในการน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในการก่อสร้างทางพิเศษ ซึ่งอาจต้องมีหน่วยงาน / ฝ่ายงานด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่รับหน้าที่ในการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษ รวมถึง ควรพิจารณาน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เครื่องเก็บค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิค (Electronic Toll Collection : ETC) มาใช้ในองค์กร  
เพ่ือให้บริการซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ กทพ. ที่มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ 
 นอกจากนี้จากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล 
ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่
เข้ามาบริหารประเทศ โดยมีภารกิจที่ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศในด้านต่างๆ ตั้งแต่การปรับแก้ จัดระบบ 
ปรับทิศทาง และสร้างการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้ประเทศชาติเจริญ และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโอกาส
และภัยคุกคามต่างๆ ที่รวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ รัฐบาลจึงได้ออกนโยบาย Thailand 4.0 บน
ความคิดพ้ืนฐานการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่  “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เพ่ือเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของประเทศไทย โดยการยกระดับ 4 
องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 1. กลุ่มเกษตรกร 2. กลุ่ม SMEs 3. กลุ่มการบริการ และ 4. กลุ่มแรงาน และมี
เป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ได้แก่ 1. กลุ่มอาหาร เกษตร 
และเทคโนโลยีชีวภาพ 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์
อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล 4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์ต่างๆ และ 5. กลุ่ม
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เทคโนโลยีสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง ทั้งนี้ หากมองถึงโอกาสของประเทศไทยในการพัฒนา
ประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 นั้นมีหลายประการด้วยกัน ได้แก่  

1. สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ โดย 
สามารถน าความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับองค์กรหรือธุรกิจของตนเอง  

2. เพ่ิมผลผลิตแต่ใช้ต้นทุนที่น้อยลง เนื่องจากใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาปรับในการผลิต  
3. ส่งผลต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมในระยะยาว และสามารถหลุดพ้นจาก

กับดักรายได้ปานกลาง 
4. ส่งผลให้กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สามารถเจริญเติบโตไปได้อย่างรวดเร็วกว่าในอดีต 
5. สามารถสร้างอ านาจต่อรองของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV 

(ประเทศอาเซียนลุ่มน้ าโขง คือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่ส าคัญของประเทศไทย 
6. ส่งเสริมให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าระหว่างคนรวยกับคนจน  

อย่างไรก็ดี นโยบาย Thailand 4.0 มีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ ดังนี้  
1. ปัจจัยด้านมนุษย์ การพัฒนามนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญในล าดับต้นๆ ที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก 

โดยหากต้องการคนที่มีความพร้อมในด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพที่
จะรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่  

2. ปัจจัยด้านกฎหมาย โดยกฎหมายที่มีความล้าสมัยอาจไม่เอ้ืออ านวยในการขับเคลื่อน เช่น กรอบด้าน
กฎระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจ SMEs กลุ่ม Startup ที่จะมาเป็น New Engines of Growth เป็นต้น 

3. ปัจจัยด้านเงินทุน เนื่องจากการที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาพัฒนาธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ นั้น
จ าเป็นต้องใช้เงินทุนเป็นจ านวนมาก ทั้งในการจ้างบุคลากรที่มีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 

 ด้านการเงิน  
 ในช่วง 5 - 10 ปีที่ผ่านมาระบบการเงินมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ใช้งาน
มีการปรับเปลี่ยน ส่งผลให้ระบบการเงินต้องมีการพัฒนาให้ทันตามความต้องการของผู้ใช้งานเช่นกัน ประกอบ
กับเศรษฐกิจและการเงินโลกยังคงมีความผันผวนจากประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยต้องมี
การปรับตัวให้ทันและให้สามารถแข่งขันได้ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของประเทศพัฒนาแล้ว การเปิด
เสรีทางการค้า นอกจากนี้ จากการเปลี่ยนของระบบการเงินท าให้ประเทศต่างต้องเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
การเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนเพ่ือให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลด
ต้นทุนการให้บริการ และช่วยสนับสนุนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
เช่น การน าระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money / E-Payment) การบริการทางการเงินที่เป็น
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (FinTech) มาให้บริการมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งท าให้ผู้ให้บริการต้องปรับระบบ
การเงินขององค์กรใหม่ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความหมายและการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการเงินสมัยใหม่ (FinTech) มาปรับใช้ตามบริบทขององค์กร ได้ดังนี้ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่ (FinTech) สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท คือ 
(1) Banking Technology  คือ การเข้าถึงและท าธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคาร 
(2) Lending Technology คือ บริการกู้ยืมขอสินเชื่อ 
(3) Cryptocurrency คือ เงินสกุลดิจิทัล 
(4) Payment คือ ระบบการจ่ายเงิน/ระบบช าระเงิน 
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(5) Application Programing Interfaces (API Data) คือ สะพานเชื่อมข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับข้อมูล 
(6) Regulation Technology คือเทคโนโลยีตรวจสอบความปลอดภัยทางการเงิน 
(7) Insurtech คือ เทคโนโลยีประกันภัย 

  จากประเภทของ FinTech ข้างต้น พบว่า การให้บริการทางพิเศษของ กทพ. จ าเป็นต้องมีการ
เกี่ยวข้องกับเงินสดหรือการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินในการเก็บค่าผ่านทาง ดังนั้น ประเภทของ FinTech ที่ 
กทพ. สามารถน ามาปรับรูปแบบการด าเนินงานและรูปแบบการให้บริการได้ คือ  

(1) Banking Technology  คือ การเข้าถึงและท าธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคาร 
(2) Payment คือ ระบบการจ่ายเงิน/ระบบช าระเงิน 
ดังนั้น กทพ. ควรด าเนินการปรับการด าเนินงานหรือกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การพัฒนาระบบช่องทางการรับเงิน / จ่ายเงินผ่านเครื่องเก็บค่าผ่านทาง
อัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นการดึงดูดผู้ใช้บริการได้หากผู้ใช้บริการรู้สึกสะดวกสบายและมีความรวดเร็วในการใช้บริการ 
และเพ่ือท าให้ กทพ. สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
อย่างรวดเร็วในอนาคตได้ 

 

 ด้านสังคมและพฤติกรรมมนุษย์ 
 การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและพฤติกรรมมนุษย์  อันเกิดจากกระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงชีวิต สังคม และพฤติกรรมมนุษย์เป็นอย่างมาก 
รวมถึงแนวโน้มโครงสร้างทางประชากรของไทยที่เข้าสู่งสังคมผู้สูงวัย โดยประชากรวัยแรงงานเริ่มลดลง  
อย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของ
ประเทศที่พัฒนาแล้วที่ต้องเผชิญกับสังคมผู้สูงวัย ดังนั้น จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้องค์กรต้องมีการ
ปรับตัวให้ทันตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การพัฒนาระบบการใช้งานที่สามารถรองรับกับความ
ต้องการของผู้ใช้งานที่เป็นผู้สูงวัย การพัฒนาทางพิเศษให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน และเหมาะสมกับ
ผู้ใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
 

 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ค.ศ. 2030 ได้ก าหนดทิศทางการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ที่รุนแรง และภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งมี
ผลกระทบโดยตรงต่อการให้บริการและขยายโครงข่ายทางพิเศษที่ต้องพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
สิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น แผ่นดินไหวที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางพิเศษ ท าให้ไม่
สามารถให้บริการได้ เป็นต้น ซึ่ง กทพ. ต้องมีการเตรียมความพร้อมในสภาพแวดล้อมที่แนวโน้มจะมีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น รวมถึงความพร้อมของบุคลากร องค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่
รุนแรงได้อย่างทันท่วงที  
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3) แนวโน้มและควำมท้ำทำยในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
แนวโน้มกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ตามท่ีรัฐบาลได้ก าหนดนโยบาย Thailand 4.0 โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจ ที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” จะต้องแข่งขันกันด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ส่งผลให้ทุกภาค
ส่วนต้องมีการปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึง มิติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องมีการ
ปรับตัวเช่นกัน โดยทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลใน ยุค HR 4.0  มีดังต่อไปนี้  

1. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบต่อองค์กรในการสูญเสียบุคลากร องค์ความรู้ ประสบการณ์ 
เทคนิคเคล็ดลับต่างๆ ที่สั่งสมในตัวบุคลากรเหล่านั้นไปด้วย ดังนั้น นักทรัพยากรบุคคลควรต้องเริ่มหาแนวทาง
ให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากพนักงานรุ่นเก่าไปสู่พนักงานรุ่นใหม่ รวมทั้งอาจต้องทบทวนในการยืดเวลา
การเกษียณอายุออกไปได้ตามความเหมาะสม 

2. คน Gen Y จะกลายเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กร สิ่งที่นักทรัพยากรบุคคลควรให้ความส าคัญคือ 
การปรับองค์กรให้เหมาะสมกับคนยุคใหม่ ไม่ใช่คาดหวังให้คนรุ่นใหม่เป็นฝ่ายปรับตัวเข้าหาองค์กรเพียงอย่าง
เดียว นอกจากนี้นักทรัพยากรบุคคลจะต้องมีความเข้าใจในตัวพนักงานและมีความยืดหยุ่นสูงขึ้นด้วย เพราะ
การใช้วิธีการดูแล/ฝึกอบรมแบบเหมารวมอาจไม่ได้ผลกับคนรุ่นใหม่ แต่ต้องมีการออกแบบให้เหมาะกับ
พนักงานแต่ละคนด้วย 

3. รูปแบบของเศรษฐกิจที่ก าลังจะเปลี่ยนไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ พ่ึงพาความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น นักทรัพยากรบุคคล จึงมีหน้าที่ส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพคนให้สูงขึ้น และหาแนวทางสร้างคนให้เป็น “นักคิด” ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดข้ึน 

4. การเชื่อมโยงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเข้มข้นท าให้องค์กรมีโอกาสเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วและคาดไม่ถึงได้มากขึ้น ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนหนึ่งส่วนใดของโลก อาจสร้างผลกระทบต่อ
องค์กรได้มากมาย นักทรัพยากรบุคคลจึงต้องศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ในโลกและพร้อมรับทุกการ
เปลี่ยนแปลง 

5. การเกิดที่ท างานแบบใหม่ที่เรียกว่า Digital Workplace และ Internet of Things ข้อมูลทุกอย่าง
ในอนาคตจะถูกเชื่อมโยงกัน ดังนั้นในอนาคต นักทรัพยากรบุคคลจึงต้องมีการเตรียมแผนขับเคลื่อนคนให้พร้อม
กับโลกยุคดิจิทัล การท างานผ่านระบบออนไลน์ และบริหารจัดการดิจิทัลและการบริหารจัดการข้อมูลให้เป็น
ประโยชน์แก่องค์กร 

6. การปรับเปลี่ยนวิธีการท างานผ่าน Mobile Technology ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท าธุรกรรมหรือ
การท างานอ่ืนๆ จะสามารถด าเนินการผ่าน Mobile Technology เช่น สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ได้มาก
ขึ้นเรื่อยๆ นักทรัพยากรบุคคลจึงต้องเตรียมเปลี่ยนวิธีการท างาน ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการ  และการ
ฝึกอบรมพนักงาน ฯลฯ  

7. วัฒนธรรมการเชื่อมโยงกันจะเปลี่ยนแปลงไป โดยคนในอนาคตจะติดต่อกันได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา
คนท างานอาจใช้สื่อโซเชียลส่วนตัวในเวลาท างานและติดต่อเรื่องงานผ่านโปรแกรมแชต เมื่อกลับบ้าน ค าว่า 
Work-Life Balance อาจหายไป ดังนั้นนักทรัพยากรบุคคล จึงต้องเตรียมที่จะปรับวิธีในการดูแล Work-Life 
Balance ของพนักงานที่มีรูปแบบต่างไปจากเดิม 

8. ในอนาคตสังคมจะต้องการการมีส่วนร่วมมากขึ้น นักทรัพยากรบุคคลจะต้องพร้อมสร้างการมี   
ส่วนร่วมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร และสร้างโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน แบ่งปัน
ความรู้และความคิดสร้างสรรค์กันได้ตลอดเวลา  
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9. โลกยุคใหม่จะเปลี่ยนไปสู่ Social networking, Socialmedia หรือ Social Learning สิ่งส าคัญใน
การสร้างการเรียนรู้ของพนักงานยุคใหม่คือการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง นัก
ทรัพยากรบุคคลจะต้องส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 

10. องค์กรในอนาคตต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น จะไม่สามารถด าเนินธุรกิจโดยสนใจ    
ผลก าไรเพียงอย่างเดียว แต่มีแนวโน้มต้องปรับตัวไปสู่องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยขับเคลื่อนจาก CSR (Corporate Social Responsibility) ไปเป็น CSV (Creating 
Shared Value) ที่ปลูกฝังจิตส านึกค่านิยมในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชีวิต สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ 
ผนวกรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการท าธุรกิจ ซึ่งนักทรัพยากรบุคคลจะต้องมีส่วนร่วมในการน าพาคนและ
องค์กร ไปสู่การปลูกฝังจิตส านึกค่านิยมในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชีวิต สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ 
 
ควำมท้ำทำยในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

โลกในยุค 4.0 มีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโยลีที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรให้เกิดการ
ปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด บุคลากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กร และสามารถ
ก าหนดสถานะความเป็นอยู่ขององค์กรได้ ดังนั้น องค์กรและนักทรัพยากรบุคคลจ าเป็นต้องทราบถึงความ    
ท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคลของโลก เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ
ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ 
 1. การเข้าสู่ภาวการณ์ขาดสมดุลกันระหว่างความต้องการของกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง ซึ่งความต้องการ
ของคนเก่งมีเพ่ิมขึ้นในขณะที่คนเก่งในปัจจุบันอาจไม่ได้มีเพียงพอส าหรับความต้องการของตลาด เนื่องจากคน
เก่งหรือผู้มีศักยภาพสูงจะต้องมีท้ังผลงานและศักยภาพ 
 2. กระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเข้าท างานจะมีกระบวนการที่เป็น
ระบบและพัฒนารูปแบบวิธีการมากขึ้น ตั้งแต่การคัดเลือกจนกระทั่งการพัฒนาและการเคลื่อนย้ายต าแหน่งเพื่อ
การเติบโตจะมีแนวทางการด าเนินการส าหรับคนเก่งโดยเฉพาะ 
 3. การค้นหาคนเก่งในปัจจุบันจะไม่ได้ค้นหาจากบริษัทจัดหางานหรือ Head Hunter หรือการติด
ประกาศรับสมัครอีกต่อไป แต่จะเป็นการค้นหาคนเก่งจากทางสื่อสังคมต่างๆ ที่คนใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมี
ภาพลักษณ์องค์กรที่จะเป็นจุดขายเพ่ือดึงดูดคนเก่งเหล่านั้น 
 4. องค์กรจะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความผูกพันของคนที่เข้ามาท างานตั้งแต่วันแรกจนวัน
สุดท้ายที่ออกจากองค์กรไป โดยค านึงถึงช่วงอายุที่แตกต่างกันของคนในองค์กร เพศ ศาสนา รวมถึงระดับความ
ผูกพันตั้งแต่เข้ามา ระหว่างท างาน และเม่ือออกจากงาน เพ่ือรักษาให้คนดีคนเก่งอยู่กับเราต่อไป 
 5. การอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ จะเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาความสามารถในระดับ
องค์กร จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยการพัฒนาคนจะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ 70 : 20 : 10 โดยแบ่ง
การเรียนรู้ด้วยตัวเองจากการท างานข้ามสายงาน การเคลื่อนย้ายงาน การได้รับงานพิเศษ ร้อยละ 70 , การ
เรียนรู้จากการ Coaching หรือ Monitoring ร้อยละ 20 และการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมจะเหลือเพียงร้อยละ 
10 ของการเรียนรู้ทั้งหมดเท่านั้น อย่างไรก็ตามบุคลากรในองค์กรย่อมมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป 
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ดังนั้น องค์กรจะต้องท าการวิเคราะห์และออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงสร้างของคนที่
แตกต่างกันภายในองค์กร 
 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นการถ่ายทอดลงมาจากเป้าหมายขององค์กรลงมาถึงตัวบุคคล 
ผ่านการใช้ตัววัดผล (KPI) และการวัดสมรรถนะ (Competency) โดยเป็นการถ่ายทอดตัวชี้วัดและวิธีการ
ประเมินที่ชัดเจนและทันสมัยมากขึ้น โดยหลังจากการที่ได้ตัววัดผลการปฏิบัติงานมาแล้วจะต้องมีการวางแผน 
เพ่ือติดตามและให้ค าแนะน า รวมถึงให้รางวัลตอบแทนจากการประเมินผล 
 7. การเคลื่อนย้ายคนเก่งหรือผู้มีศักยภาพสูงภายในองค์กร จะต้องสามารถเคลื่อนย้ายได้ทั้งในแนวดิ่ง
และในแนวราบ เช่น การให้เรียนรู้งานใหม่ ไม่ว่าจะเป็นงานในสายงานเดียวกัน หรือการเรียนรู้งานของสายงาน
อ่ืน เป็นต้น 
 8. องค์กรจะต้องออกแบบรูปแบบความก้าวหน้าในสายอาชีพได้ทั้งในสายงานเดียวกันหรือในสายงาน
ใกล้เคียงกัน โดยจะต้องจัดให้มีการเติบโตของต าแหน่งที่สามารถเติบโตไปได้ทั้งในมุมของผู้เชี่ยวชาญ หรือสาย
เทคนิค หรือสายบริหารได้อย่างชัดเจน 
 9. การสมัครงาน การเรียนรู้ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัล จะถูกแทนที่ด้วยเครื่องมือที่
เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น สื่อสังคมต่างๆ Facebook Twitter Line LinkedIn 
 
4) กำรเปรียบเทียบกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญกับคู่เทียบ (Benchmark) ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

ธุรกิจการให้บริการทางพิเศษในประเทศไทย มีการด าเนินงานโดยภาครัฐและเอกชี่น (โดยเอกชนได้รับการ
สัมปทานจากภาครัฐ) ได้แก่ กรมทางหลวง (ให้บริการทางพิเศษ Motorway) และบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง 
จ ากัด (มหาชน) (ให้บริการทางพิเศษ Donmuang Tollway) ซ่ึงถือว่าเป็นคู่แข่งของ กทพ. อย่างไรก็ตาม            
หากพิจารณาในเชิงการให้บริการ พบว่าทั้ง 2 หน่วยงานดังกล่าวให้บริการทางพิเศษที่ไม่ได้มีเส้นทางเดียวกับ กทพ. 
โดยกรมทางหลวงจะให้บริการทางพิเศษระหว่างเมือง ส่วนบริษัททางยกระดับดอนเมือง จ ากัด (มหาชน)              
จะให้บริการทางพิเศษในเมืองบนถนนวิภาวดี-รังสิต (ดอนเมือง) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาธุรกิจการให้บริการทาง
พิเศษต่างประเทศที่ส าคัญ และมีลักษณะการด าเนินงานที่คล้ายกับ กทพ. คือ เป็นบริษัทที่บริหารงานโดยรัฐบาล 
ได้แก่ 1. Central Nippon Expressway Company Limited (NEXCO Central) 2. East Nippon Expressway 
Company Limited (NEXCO East) 3 .  West Nippon Expressway Company Limited (NEXCO West)           
4 . Metropolitan Expressway Company Limited (MEX)  5 . Hanshin Expressway Company Limited 
(Hanshin) สามารถเปรียบเทียบการด าเนินงานของหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศกับ กทพ. ดังนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบการด าเนินงานของหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศกับ กทพ. 

รำยกำร 

กทพ หน่วยงำนในประเทศ หน่วยงำนต่ำงประเทศ 
Expressway Authority of 

Thailand (EXAT) 
Inter City Motorway 

Division 
(Motorway) 

Don Muang 
Tollway Public 

CO.,LTD. 
(Tollway) 

Central Nippon 
Expressway Company 
Limited     (NEXCO 

Central) 

East Nippon 
Expressway 

Company Limited     
(NEXCO East) 

West Nippon Expressway 
Company Limited 

(NEXCO West) 

Metropolitan 
Expressway 

Company Limited 
(MEX) 

Hanshin 
Expressway 

Company Limited  
(Hanshin) 

จ ำนวนฝ่ำยงำน  12 ฝ่ายงาน 12 ฝ่ายงาน 17 ฝ่ายงาน 19 ฝ่ายงาน 17 ฝ่ายงาน 20 ฝ่ายงาน 19 ฝ่ายงาน 19 ฝ่ายงาน 

จ ำนวนพนักงำน (คน) 5,439  
พนักงานรวมลูกจ้าง (ข้อมูล 

ณ ก.ย. 63) 
 

1,700 
พนักงานรวมลูกจ้าง 
ประจ าและชัว่คราว 

  (ข้อมูล ณ ก.ย. 60) 

465 
(ข้อมูล ณ ธ.ค. 62)   

2,132  
(ข้อมูล ณ เม.ย. 62)   

2,283 
(ข้อมูล ณ มี.ค. 62)   

2,476 
(ข้อมูล ณ มี.ค. 62)   

1,091  
(ข้อมูล ณ มี.ค.62)   

680 
(ข้อมูล ณ มี.ค. 62)   

ระยะทำงให้บริกำร
(กิโลเมตร) 

224.6  189 21.9  2,132 3,943 3,533 320.1 260.5  

ปริมำณกำรจรำจร/วัน 
(ล้ำนคัน/วัน) 

1.65 0.55 0.092 1.98  2.95 2.95 1.01 0.76 

ทุนจดทะเบียน (ลำ้นบำท) 76,990 6,426 1,304 19,500 15,750 14,250 4,050 3,000 
รำยได้ค่ำผ่ำนทำง 

(ล้ำนบำท) 
22,665 
(ปี 2563) 

8,219 
(ปี 2562) 

2,859 
(ปี 2562) 

208,020 
(ปี 2561) 

257,970 
(ปี 2561) 

308,640 
(ปี 2561) 

80,580 
(ปี 2561) 

51,909 
(ปี 2560) 

รำยได้ค่ำผ่ำนทำง/
ระยะทำง             

(ล้ำนบำท/กิโลเมตร)  

100.91 43.48 130.55 97.57 65.42 87.36 251.73 199.27 

รำยได้ค่ำผ่ำนทำง/
จ ำนวนพนักงำน           
(ล้ำนบำท/คน) 

4.17 4.83 6.15 97.57 113.00 124.65 73.86 76.34 

จ ำนวนบริษัทลูก 
ธุรกิจทำงพิเศษ/ธุรกิจ

เกี่ยวเนื่อง 

N/A N/A  N/A 25 20 26 12 Expressway 
Business 

2 Related Business 

6 

เริ่มให้บริกำร พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2508 พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2507 
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2.3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก (SWOT Analysis) ในงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของ กทพ.  
 

วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
จุดแข็ง (Strengths) : S จุดอ่อน (Weaknesses) : W 

S1 มีการก าหนดกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลในแผนวิสาหกิจของ กทพ. 
อย่างชัดเจน 
S2 โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ. แบ่งตาม
หน้าที่หรือกระบวนงานหลัก ท าให้เกิดความถนัดและ
ความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้าน สามารถรักษา
มาตรฐานการท างานของสายงานได้ดี 
S3 กทพ. มีฐานข้อมูลจ านวนมากทั้งข้อมูลปฐมภูมิที่ 
กทพ. จัดเก็บเองและข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการ 
S4 มีความม่ันคงทางการเงิน รองรับการขยายงานของ 
กทพ. 
S5 มีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับสาย
งานจนถึงระดับบุคคล (KPI) 
S6 ผลการด าเนินงานในด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์มีผลคะแนนการประเมินที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
S7 กทพ. มีการจัดท าสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เป็น
มาตรฐานอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ ที่มี
ขนาดใกล้เคียงกัน 
S8 กทพ. มีการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพัน
ของพนักงานเป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุง
และเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของ
พนักงาน 
S9 บุคลากรมีแนวโน้มที่จะมีระดับการศึกษาสูงขึ้น และ
มีบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ มีการจัดท า
และพัฒนา Competency ครบทุกระดับทั้ง Core 
Competency Functional  Competency และ 
Managerial Competency  
S10 พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก 
S11 วัฒนธรรมองค์กรมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
S12 กทพ. มีวิสัยทัศน์องค์กรร่วมกัน 
S13 มีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความช านาญ และ
ประสบการณ์ในการให้บริการและจัดเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษ 

W1 การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ยังไม่
เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยน 
เช่น การบริหารโครงการภายหลังจากสิ้นสุดสัมปทาน 
การให้บริการทางพิเศษเส้นทางใหม่ๆ และการ
ประกอบธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือเป็น
ประโยชน์กับ กทพ. ในอนาคต การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี 
W2 โครงสร้างองค์กร ระบบงานและกระบวนงานไม่
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจที่อาจมีการปรับเปลี่ยน 
W3 ความก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพและการ
วางแผนสืบทอดต าแหน่งยังไม่ชัดเจน อาจส่งผลต่อ
ขวัญ ก าลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
W4 การบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการเรียนรู้ 
ยังไม่ครอบคลุมปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญจาก 
สภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพของ
บุคลากรและองค์กรในอนาคต 
W5 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ของ กทพ. เพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
W6 ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลยัง
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี 
W7 บุคลากรของ กทพ. อยู่ในวัยใกล้จะเกษียณอายุ
หรือมีอายุมากกว่า ๔๕ ปี และเริ่มจะสูงวัยมากขึ้น ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหากไม่เตรียม
ความพร้อมของบุคลากรเพ่ือรับการถ่ายทอดองค์
ความรู้จากพนักงานอาวุโส และทดแทนในต าแหน่ง
ที่ว่างจากการเกษียณอายุ 
W8 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วลาออกเพ่ือไป
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น 
W9 บุคลากรส่วนใหญ่มีความเห็นว่าต้องการให้ กทพ. 
มีการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีต่อการ
ท างาน 
W10 ระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนนาน 
เนื่องจากการบริหารงานมีข้อกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับและมติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก 
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จุดแข็ง (Strengths) : S จุดอ่อน (Weaknesses) : W 
 W11 การจัดท าระบบใหม่ๆ ในงานทรัพยากรบุคคล

โดยการด าเนินการเองไม่ได้จ้างที่ปรึกษาจะต้องใช้
เวลาอย่างมากในการศึกษาและจัดท า รวมทั้งการ
บริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของ กทพ. ยังไม่
สามารถบริหารจัดการได้เต็มศักยภาพ 

 
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 

โอกำส (Opportunities) : O อุปสรรค (Threats) : T 
O1 เป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงและมีภาพลักษณ์ที่
ดีในสายตาบุคคลภายนอก จึงท าให้มีผู้สนใจสมัครเข้า
มาท างาน 
O2 การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
เป็นระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจท าให้
รัฐวิสาหกิจต้องมีการปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง 
O3 การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้มีการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรมากข้ึน 
O4 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของชาติเน้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นศูนย์กลาง 
O5 แนวโน้มในการบริหารสมัยใหม่เน้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นสินทรัพย์ส าคัญ 
O6 นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมองค์ความรู้และการใช้
เครื่องมือในการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
O7 ความก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและ
สารสนเทศท าให้การบริหารทรัพยากรบุคคลท าได้
สะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้นและสนับสนุนการสร้างให้ 
กทพ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งช่วยในการ
บริหารจัดการความรู้ และสร้างนวัตกรรม 

T1 ภัยพิบัติหรือสถานการณ์วิกฤตอาจส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานของ กทพ. 
T2 คนใน Generation Y, Z เป็นคนรุ่นใหม่ที่มี
แนวคิดแตกต่างจากคนรุ่นก่อน ท าให้องค์กรต้องปรับ
วิธีการบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
T3 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อาจส่งผลกระทบต่อ
องค์กร 
T4 การปรับปรุงมาตรฐานสิทธิประโยชน์สภาพการ
จ้างที่เก่ียวข้องกับตัวเงินจะต้องผ่านความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี ดังนั้นจะต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินการมาก 
T5 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศ
ไทยมีผลต่อการเคลื่อนย้ายบุคลากรได้ง่าย 
T6 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และการน า
ประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 เป็นโมเดล
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม
ทันสมัย และความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านการวิจัย
และพัฒนา ท าให้องค์กรต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
T7 เทคโนโลยสีมัยใหม่ท าให้การปฏิสัมพันธ์ของคน
ลดน้อยลง  
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หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  และ
อุปสรรค ก็จะน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบแมทริกซ์โดยใช้ตารางที่เรียกว่า TOWS 
Matrix เป็นเครื่องมือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานขององค์กร โดยจะน าเอาการวิเคราะห์ จุดแข็ง
และโอกาสขององค์กรมาเป็นหลักในการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
องค์กร ในขณะเดียวกันจะน าเอาการวิเคราะห์จุดอ่อนและข้อจ ากัดเข้ามาพิจารณาร่วมด้วย เพ่ือพัฒนาจุดอ่อน
และข้อจ ากัดให้เป็นจุดแข็งขององค์กรต่อไปซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ท าให้เกิดกลยุทธ์ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
 

                  ปัจจัยภำยใน 
ปัจจัยภำยนอก 

จุดแข็ง (Strengths) S จุดอ่อน (Weaknesses) W 

โอกำส (Opportunitues) O SO 
S1 , S2, S4, S9, S10, S13, O1, O3, 
O7, สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
S1, S4, S6, S7, O4, O5 บริหาร
ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
 

WO 
W1, W2, W5, W8, W10, 
W11, O1, O2, O5 พัฒนา
โครงสร้างและวางแผนอัตราก าลัง
ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของ
องค์กร 
W3, W4, W6, W7, W8, O3, 
O4, O6 พัฒนาและเตรียมความ
พร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

อุปสรรค (Threats) T ST 
S5,  S6, S7, S8, T1, T2, T3, T4, T6, 
T7 สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่
ดีในการท างาน 
S11, S12, T2, T3 ส่งเสริมวัฒนธรรม 
ค่านิยมขององค์กร 
 

WT 
W1, W4, W8, T2, T3, T5 ,T6 , 
T9 บริหารขีดความสามารถของ
บุคลากรให้ท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
W5, W6, W7, T1, T6, T7  
พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากร
บุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล 
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กำรสังเครำะห์กลยุทธ์ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ TOWS Matrix เพื่อก ำหนดยุทธศำสตร์ทำงด้ำนทรัพยำกร
บุคคลและเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ์ด้ำนทรัพยำกรบุคคล 

จำกกำรวิเครำะห์ 
TOWS Matrix 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
 

สังเครำะห์เพื่อก ำหนด 
ประเด็นยุทธศำสตร์ HR 

กลยุทธ์ด้ำน SO 
- สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
- บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ 

 
- เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และพัฒนา 
และมีกลไกในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้ทั่วทั้ง
องค์กร 
- บุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจและ
ผูกพันในองค์กร 

 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. พัฒนาศักยภาพและเตรียม
ความพร้อมบุคลากรเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
3. เสริมสร้างความผูกพันและ
คุณภาพชีวิตในการท างาน 

กลยุทธ์ด้ำน ST 
- สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดี
ในการท างาน 
- ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร 

 
- มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัยสุขอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
- สร้างการรับรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
 

กลยุทธ์ด้ำน WO 
- พัฒนาโครงสร้างและวางแผนอัตราก าลงั
ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร 
- พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากร
ทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
- มีโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังที่เอ้ือต่อ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามสายอาชีพ 

กลยุทธ์ด้ำน WT 
- บริหารขีดความสามารถของบุคลากรให้
ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 
- พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

 
- บุคลากรมีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่
สอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์กร 
- มีระบบฐานข้อมูลบุคคลที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ทันสมัย และสนับสนุนงานด้านทรัพยากร
บุคคล 
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บทที่ 3 
แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมำณ 256๓ – 256๕ 

  

3.1 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์กำรด ำเนินงำนของแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ 
กทพ. ปีงบประมำณ 256๓ – 256๕ 
   แผนวิสาหกิจ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2565 ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล
ไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 “สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต” ซึ่งแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นแผนที่ช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 
– 2565 โดยมีการก าหนดและวางแผนงาน/โครงการให้เป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย และ
ได้มีการทบทวนและประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ กทพ. 
รวมทั้งจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 และกลยุทธ์ใน
การด าเนินงานเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและอนาคต   
ซ่ึงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 - 2565 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนวิสาหกิจและสอดคล้องเชื่อมโยง
กับแผนงานอ่ืนๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  :  กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
เป้ำประสงค์ ๑) มีโครงสร้ำงองค์กรและอัตรำก ำลังที่ เอื้อต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์          

๒) มีระบบฐำนข้อมูลบุคคลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และสนับสนุนงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล  ๓) สร้ำงกำร
รับรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 

 กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาโครงสร้าง และวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน
ขององค์กร 

 กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

 กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  :  พัฒนำศักยภำพและเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรเพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลง 
  เป้ำประสงค์ ๑) บุคลำกรมีควำมรู้ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องและสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนขององค์กร ๒) พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำตำมสำย
อำชีพ ๓) เสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้และพัฒนำ และมีกลไกในกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ให้ทั่วทั้งองค์กร 

กลยุทธ์ที่  4 บริหารขีดความสามารถของบุคลากรให้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่  6 สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  :  เสริมสร้ำงควำมผูกพันและคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน 
  เป้ำประสงค์ ๑) บุคลำกรในองค์กรมีควำมพึงพอใจและผูกพันในองค์กร ๒) มีกำรส่งเสริม
ด้ำนควำมปลอดภัยสุขอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

กลยุทธ์ที่  7 บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่  8 สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
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3.2 ควำมเช่ือมโยงระหวำ่งแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ปีงบประมำณ 2563 – 2565 กับแผนต่ำงๆ 
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ปีงบประมำณ 2563 – 2565 กับแผนวิสำหกิจ 

ยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
แผนวิสำหกิจของ กทพ.  

ปีงบประมำณ 2560-2565 
แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ปีงบประมำณ 

2563 – 2565 
แผนวิสำหกิจของ กทพ.  

ปีงบประมำณ 2560-2565 
แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ปีงบประมำณ 2563 – 

2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษ
อย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม
บุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

1. เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันในด้านคมนาคมของ
ประเทศ  
2. การให้บริการโครงข่ายที่ทั่วถึงเพ่ือบรรเทาปัญหาจราจร 
3. มีการพัฒนาเส้นทางใหม่  
4. บริการมีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

1. มีโครงสร้างและอัตราก าลังที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
2. มีระบบฐานข้อมูลด้านบุคคลที่ครบถ้วน ถูกต้องทันสมัย และสนับสนุน
งานด้านทรัพยากรบุคคล 
3. สร้างการรับรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
4. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องและสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กร 
5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ตามสายอาชีพ 
6. เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และพัฒนา มีกลไกในการเผยแพร่องค์
ความรู้ให้ทั่วทั้งองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 
 

5. บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง
ความแข็งแกร่งทางการเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม
บุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความผูกพันและคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน 

6. ด าเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

4. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องและสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กร 
5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ตามสายอาชีพ 
6. เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และพัฒนา มีกลไกในการเผยแพร่องค์
ความรู้ให้ทั่วทั้งองค์กร 
7. บุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจและผูกพันต่อองค์กร 
8. มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่ง
อนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม
บุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความผูกพันและคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน 

8.การประยุกต์ใช้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาส มรรถ
นะและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร 
9. ผู้น าระดับสูงมีศักยภาพการขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายสู่การ
ปฏิบัติได้จริง 
10. พัฒนา กทพ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และประยุกต์ใช้
ความรู้ให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
11. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความม่ันคงปลอดภัยและเหมาะสม
กับความต้องการใช้งาน 

1. มีโครงสร้างและอัตราก าลังที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
2. มีระบบฐานข้อมูลด้านบุคคลที่ครบถ้วน ถูกต้องทันสมัย และสนับสนุน
งานด้านทรัพยากรบุคคล 
3. สร้างการรับรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
4. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องและสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กร 
5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ตามสายอาชีพ 
6. เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และพัฒนา มีกลไกในการเผยแพร่องค์
ความรู้ให้ทั่วทั้งองค์กร 
7. บุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจและผูกพันต่อองค์กร 
8. มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
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ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ปีงบประมำณ 2563 – 2565 กับแผนที่ส ำคัญของ กทพ. 
ยุทธศำสตร์ของแผนกลยุทธ์ 
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ปีงบประมำณ  
2563 – 2565 

ยุทธศำสตร์/วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
แผนบริหำรควำมเสี่ยง แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศของ กทพ. 
ปีงบประมำณ 2560 - 2565 

 

แผนยุทธศำสตร์ด้ำนลูกค้ำ 
และตลำด ระยะ 3 ปี 

(ปีงบประมำณ 2563 - 2565) 

แผนแม่บทกำรจัดกำรนวัตกรรม 
ปีงบประมำณ 2563 - 2565 

แผนแม่บทกำรจัดกำรควำมรู้ 
ปีงบประมำณ 2563 - 2565 

แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำ 
ทรัพยำกรบุคคล  

ปีงบประมำณ 2563 - 2565 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพระบบบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรักษาสมดุล
และความมั่นคงทางการเงิน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การขับเคลื่อน
นวัตกรรมธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Tranformation 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการก ากับดูแลที่ดี การ
บริหารความเสี่ยง และการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 
(Integrated Governance Risk 
and Compliance : GRC) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถ
ในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการองค์กรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างศูนย์กลาง
บูรณาการสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการและสนับสนุนการตัดสินใจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างดิจิทัล
แพลตฟอร์มส าหรับการด าเนินงานของ 
กทพ.  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเปลี่ยนแปลงสู่การ
เป็นองค์กรแห่งอนาคต (Smart 
Enterprise) 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2  
เพ่ือการขยายฐานลูกค้าของ กทพ.
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4  
เพ่ือรองรับการใช้นวัตกรรมทาง
การตลาดใหม่ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็ง
ระบบนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างคลังความรู้
ดิจิทัลเพื่อเป็นฐานสร้างนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างวัฒนธรรม
แห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อสร้าง
นวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การติดตามและ
ประเมินผลการจัดการความรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้บริหารและ
บุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการความรู้และ
นวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรและการเรียนรู้ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำ
ศักยภำพและเตรียมควำม
พร้อมบุคลำกรเพื่อรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรักษาสมดุล
และความมั่นคงทางการเงิน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การขับเคลื่อน
นวัตกรรมธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Tranformation 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การตอบสนองผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ
(Networking) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถ
ในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการองค์กรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างศูนย์กลาง
บูรณาการสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการและสนับสนุนการตัดสินใจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเปลี่ยนแปลงสู่การ
เป็นองค์กรแห่งอนาคต (Smart 
Enterprise) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเตรียมความพร้อม
รองรับเหตุวิกฤตในรูปแบบต่างๆ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อ
เพ่ิมรายได้ให้กับ กทพ. 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2  
เพ่ือการขยายฐานลูกค้าของ กทพ. 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3  
เพ่ือการยกระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้า 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4  
เพ่ือรองรับการใช้นวัตกรรมทาง
การตลาดใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพื่อการสร้าง
ภาพลักษณ์และสร้างแบรนด์ให้กับ 
กทพ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็ง
ระบบนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างวัฒนธรรม
องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างองค์กรที่มี
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างวัฒนธรรม
แห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร
ด้านการจัดการความรู้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้บริหารและ
บุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ และวัฒนธรรมองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการความรู้และ
นวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรและการเรียนรู้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำง
ควำมผูกพันและคุณภำพ
ชีวิตในกำรท ำงำน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การขับเคลื่อน
นวัตกรรมธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Tranformation 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเปลี่ยนแปลงสู่การ
เป็นองค์กรแห่งอนาคต (Smart 
Enterprise) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อม่ัน
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างวัฒนธรรม
องค์กรแห่งการเรียนรู้และ
นวัตกรรม" 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างวัฒนธรรม
แห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และ  
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาบุคลากร ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 
พัฒนำศักยภำพและเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
เสริมสร้ำงควำมผูกพันและคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน 
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เป้ำประสงค ์
1. ผลประกอบกำรเติบโตอย่ำงมั่นคง 
2. กำรบริกำรอย่ำงมีคุณภำพที่รวดเร็วปลอดภัย 
3. ทำงพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภำพ 
4. เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ พร้อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 
5. มีกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งม่ันพัฒนำทำงพิเศษ  

เพื่อให้บริกำรที่ดี มีควำมคุ้มค่ำ 
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

อย่ำงยัง่ยืน 
 

ภำรกิจ 
1. จัดให้มพีัฒนำ / ปรับปรุงทำงพิเศษให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและปลอดภัย 
2. บริหำรอย่ำงมีนวัตกรรมและคุณค่ำเพิ่ม 
3. บริหำรจัดกำรสินทรัพย์อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพและ 
    กำรด ำเนินธุรกิจทำงพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม 
4. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรลงทุนเพื่อเพิ่มมลูค่ำองค์กร 

ค่ำนิยม 
บริกำรเป็นเลิศ 

นวัตกรรมก้ำวไกล 
ภำพลักษณ์ 
ใสสะอำด 

ยุทธศำสตร์ที ่1 
ขยำยโครงข่ำยและให้บริกำรทำงพิเศษอย่ำงยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
ใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์อย่ำงคุ้มค่ำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
สร้ำงควำมยั่งยืนต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
สร้ำงสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนำคต 

กำให้บริกำร 
โครงข่ำยท่ี 
ทั่วถึงเพ่ือ
บรรเทำ
ปัญหำ 
จราจร 

มีกำร 
พัฒนำ 

เส้นทำงใหม่ 

บริกำรมีคุณภำพ 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

 เป็นที่พึงพอใจของ 
ผู้ใช้บริกำร 

บริหำรทรัพยำกรให ้
เกิดประโยชน์ 

อย่ำงเต็มประสิทธภิำพ 
เพ่ือสร้ำง 

ควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงิน 

เสริมสร้ำงด้ำนขดี 
ควำมสำมำรถด้ำน
กำรแข่งขนัในด้ำน

คมนำคมของ 
ประเทศ 

ด ำเนินกิจกำรโดยม ี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

มีโครงสร้ำงและ
ระบบงำนที่เพิ่ม
ประสทิธภิำพ 

ของกำรท ำงำน 

มีกำรประยุกต์ใช้ระบบ 
กำรบริหำรทรัพยำกร 

บุคคลเพื่อพัฒนำ 
สมรรถนะและ 

คุณภำพชีวิตที่ดีของ 
บุคลำกร 

 

ผู้น ำระดับสูงมี 
ศักยภำพขับเคลื่อน

นโยบำยและ 
เป้ำหมำยสู่กำร 
ปฏิบัติได้จริง 

พัฒนำ กทพ. สู่กำร 
เป็นองค์กร 

แห่งกำรเรียนรู้และ 
ประยุกต์ใช้ควำมรู้ให ้
เกิดนวัตกรรมอย่ำง 

ต่อเนื่อง 

ระบบฐำนข้อมูล 
สำรสนเทศมีควำม 
มั่นคง ปลอดภัย 
และเหมำะสมกับ   

ควำมต้องกำรใช้งำน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

กลยุทธ ์
พัฒนำโครงสร้ำง และ
วำงแผนอัตรำก ำลัง 
ให้สอดคล้องกับกำร 

ด ำเนินงำนขององค์กร 

กลยุทธ ์
พัฒนำสำรสนเทศ 

ด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
เพ่ือสนับสนุนกำร
ปฏิบัตงิำนด้ำน
ทรัพยำกรบุคคล 

กลยุทธ ์
ส่งเสริมวัฒนธรรม 
ค่ำนิยมขององค์กร 

กลยุทธ ์
สนับสนุนกำรเรียนรู ้

และพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง 

กลยุทธ ์
บริหำรขีด

ควำมสำมำรถของ
บุคลำกรให้ท ำงำน 

ได้อย่ำงเต็ม 
ประสิทธิภำพ 

กลยุทธ ์
พัฒนำและเตรียม 

ควำมพร้อมบุคลำกร 
ทุกระดับให้ก้ำวทันต่อ

กำรเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์
บริหำรค่ำตอบแทน  

สวัสดิกำรและสิทธปิระโยชน์ 
 

กลยุทธ ์
สร้ำงสภำพแวดล้อมและ 

บรรยำกำศท่ีดี 
ในกำรท ำงำน 

 

มีโครงสร้ำงองค์กรและ 
อัตรำก ำลังที่เอื้อต่อกำร 
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร ์

มีระบบฐำนข้อมูลบุคคล 
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง 

ทันสมัยและสนับสนุนงำน 
ด้ำนทรัพยำกรบุคคล 

สร้ำงกำรรับรู ้
และส่งเสริม 

วัฒนธรรมองค์กร 

บุคลำกรมคีวำมรู้ ทักษะและ 
สมรรถนะที่สอดคล้อง 

และสนบัสนนุกำรด ำเนนิงำน 
ขององค์กร 

พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร 
ให้ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

และพัฒนำตำมสำยอำชีพ 

เสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้และ
พัฒนำ และมีกลไกในกำรเผยแพร่ 

องค์ควำมรู้ให้ทั่วทั้งองค์กร 

บุคลำกรในองค์กรม ี
ควำมพึงพอใจและผูกพัน 

ต่อองค์กร 

มีกำรส่งเสรมิด้ำนควำมปลอดภัย 
สุขอนำมัยและสภำพแวดล้อม 

ในกำรท ำงำน 

แผนงำน / โครงกำร  
 

เป้
ำป
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สง

ค์เ
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ธศ
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R 
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ยุท

ธ์ก
ำร

ด ำ
เน

ินง
ำน

 H
R 

 
3.3 แผนที่กลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ กทพ. (Strategy Map)  



 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
และแผนปฏิบัติการการบริหารทรพัยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
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3.4 กำรแปลงแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลไปสู่กำรปฏิบัติ 
 เพ่ือให้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563-2565 น าไปสู่
การปฏิบัติและสามารถวัดผลลัพธ์และสะท้อนผลการด าเนินงาน จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์ รวมถึงแผนงาน/โครงการ ด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงาน ดังแสดงได้ตามตารางดังนี้  
 

ยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :   
การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

1. มีโครงสรา้งและอัตราก าลังที่
เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

1. พัฒนาโครงสร้างและวางแผน
อัตรา ก าลังให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานขององค์กร 

1. ร้อยละความส าเร็จของการ
ลดช่องว่างของอัตราก าลัง 
2. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
ไม่เกินค่าเป้าหมาย 

2. มีระบบฐานข้อมูลด้านบุคคลที่
ครบถ้วน ถูกต้องทันสมัย และ
สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล 

2. พัฒนาสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 

3. จ านวนโครงการด้านระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่มี
การพัฒนา 

3. สรา้งการรับรู้และส่งเสรมิ
วัฒนธรรมองค์กร 

3. ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านยิม
ขององค์กร 

4. ผลการส ารวจการรับรู้ของ
พนักงาน เรื่องวัฒนธรรมองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  
พัฒนาศักยภาพและ
เตรียมความพร้อม
บุคลากรเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 

4. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่สอดคล้องและสนับสนนุ
การด าเนินงานขององค์กร 

4. บริหารขีดความสามารถของ
บุคลากรให้ท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

5. ร้อยละความส าเร็จของการ
ลดอัตราช่องว่างของสมรรถนะ 

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาตามสายอาชีพ 

5. พัฒนาและเตรยีมความ
พร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

6. ร้อยละของจ านวนหลักสูตร
ที่จัดอบรมเป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
7. ผลิตภาพการพัฒนาทุน
มนุษย์ (ก าไร (ขาดทุน) ต่อ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา
บุคลากร) ไม่น้อยกว่าเป้าหมาย 
8. ร้อยละของจ านวนคนที่เข้าร่วม
โครงการตามแผนสืบทอดต าแหนง่ 
และได้ทดแทนต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูง 

6. เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
และพัฒนา มีกลไกในการเผยแพร่
องค์ความรู้ให้ทั่วทั้งองค์กร 

6. สนับสนุนการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

9. จ านวนองค์ความรู้ที่น าไปใช้
ในการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการท างาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  
เสรมิสร้างความ
ผูกพันและคณุภาพ
ชีวิตในการท างาน 

7. บุคลากรในองค์กรมีความ 
พึงพอใจและผูกพันต่อองค์กร 

7. บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ 

10. ร้อยละความพึงพอใจ/
ความผูกพันของพนักงานต่อ 
กทพ. 

8. มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัย 
สขุอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

8. สรา้งสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีในการท างาน 

11. อัตราความถี่ของการประสบ 
อันตรายจากการท างานของ
พนักงานและลูกจ้างของ กทพ. 
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๑. ร้อยละความความส าเร็จของการ
ลดช่องว่างของอัตราก าลัง

ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙5 สผ.กบบ.ฝบท.

2. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อ
ค่าใช้จ่ายท้ังหมด ไม่เกินค่าเป้าหมาย
*วัดในปี 2565 เป็นปีแรก

- - ไม่เกิน
ร้อยละ 40

ฝบท.

๒. มีระบบฐานข้อมูลบุคคลท่ีครบถ้วน 
ถูกต้องทันสมัยและสนับสนุนงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล

๒. พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากร
บุคคลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล

3. จ านวนโครงการด้านระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลท่ีมีการ
พัฒนา

จ านวน 2 
ระบบ

จ านวน 3
โครงการ

จ านวน 4
โครงการ

ขบ.กบบ.ฝบท.

๓. สร้างการรับรู้และส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กร

3. ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร 4. ผลการส ารวจการรับรู้ของพนักงาน
 เร่ืองวัฒนธรรมองค์กร

ร้อยละ ๘0 ร้อยละ ๘๒ ร้อยละ ๘5 บจ.กพบ.ฝบท.

2. พัฒนาศักยภาพและ
เตรียมความพร้อมบุคลากร
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

๔. บุคลากรมีความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะท่ีสอดคล้องและสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กร

4. บริหารขีดความสามารถของบุคลากร
ให้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

5. ร้อยละความส าเร็จของการลด
อัตราช่องว่างของสมรรถนะ

ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙5 พบ.กพบ.ฝบท.

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 256๓-256๕

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ยุทธศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ 8 กลยุทธ์ 11 ตัวช้ีวัด

เป้าประสงค์
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล

๑. มีโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังท่ี
เอ้ือต่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาโครงสร้างและวางแผน
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานขององค์กร
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

๕. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าว
ทันต่อการเปล่ียนแปลงและพัฒนาตาม
สายอาชีพ

5. พัฒนาและเตรียมความพร้อม
บุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

6. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรท่ีจัด
อบรมเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร

ร้อยละ 75 
(ปรับลด

จากร้อยละ
 95

ร้อยละ 75 
(ปรับลด

จากร้อยละ
 95

ร้อยละ ๙5 พบ.กพบ.ฝบท.

7. ผลิตภาพการพัฒนาทุนมนุษย์ 
(ก าไร (ขาดทุน) ต่อค่าใช้จ่ายเพ่ือการ
พัฒนาบุคลากร) ไม่น้อยกว่าเป้าหมาย
*วัดในปี 2565 เป็นปีแรก

- - ตามเกณฑ์
การบริหาร
ความเส่ียง 
ปี 2565

พบ.กพบ.ฝบท.

8. ร้อยละของจ านวนคนท่ีเข้าร่วม
โครงการตามแผนสืบทอดต าแหน่ง
และได้ทดแทนต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูง

ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙5 พร.กบบ. , 
สผ.กบบ. และ

 พบ.กพบ.
ฝบท.

๖. เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และ
พัฒนา และมีกลไกในการเผยแพร่องค์
ความรู้ให้ท่ัวท้ังองค์กร

6. สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง

9. จ านวนองค์ความรู้ท่ีน าไปใช้ใน
การพัฒนา และปรับปรุง
กระบวนการท างาน

10 องค์
ความรู้

12 องค์
ความรู้

15 องค์
ความรู้

บจ.กพบ.ฝบท.

๗. บุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจ
และผูกพันในองค์กร

7. บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์

10. ร้อยละความพึงพอใจ/ความ
ผูกพันของพนักงานต่อ กทพ.

ร้อยละ ๘0 ร้อยละ ๘0 ร้อยละ ๘3 สว.กสพ.ฝบท.

๘. มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัย
สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน

8. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ี
ดีในการท างาน

11. อัตราความถ่ีของการประสบ
อันตรายจากการท างานของพนักงาน
และลูกจ้างของ กทพ.

ไม่เกิน 0.10 ไม่เกิน 0.09 ไม่เกิน 
0.08

ปอ.กสพ.ฝบท.

2. พัฒนาศักยภาพและ
เตรียมความพร้อมบุคลากร
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง 
(ต่อ)

3. เสริมสร้างความผูกพัน
และคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน
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1. การทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการ
จัดแบ่งส่วนงานของ กทพ.

ปี 256๓ - 2565 พร.กบบ.ฝบท. ทุกฝ่าย/ส านัก

2. การติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
อัตราก าลัง ฯ ภายใต้แผนบริหารอัตราก าลัง
ระยะยาว ปีงบประมาณ 2563-2565

ปี 2564 - 256๕ พร.กบบ.ฝบท. กบบ.ฝบท.
กพบ.ฝบท.
กสพ.ฝบท.

3. การจัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปี ปี 256๓ - 256๕ พร.กบบ.ฝบท. ทุกฝ่าย/ส านัก

4. การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังเพ่ือ
รองรับระบบเก็บค่าผ่านทางแบบ 
Multiple-Lane Free Flow (M-Fow)

ปี 2564-2565 พร.กบบ.ฝบท. ทุกฝ่าย/ส านัก

5. แผนงานการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
ภายหลังการพัฒนาความรู้และทักษะ (Upskill 
& Reskill)

ปี 2565 สผ.กบบ.ฝบท.

6. แผนงานการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
ด้วยแนวทางการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent 
Management)

ปี 2565 สผ.กบบ.ฝบท.

7. หลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนงาน (Job 
Rotation) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างาน
ของบุคลากร

ปี 256๓ - 2565 พร.กบบ.ฝบท.

8 .โครงการ HR Transformation เพ่ือเตรียม
เข้าสู่ยุคธุรกิจดิจิทัลในอนาคต

ปี 2565 กบบ.ฝบท.
กพบ.ฝบท.
กสพ.ฝบท.

การก าหนดแผนงาน/โครงการ ด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงาน

(๓ ยุทธศาสตร์ ๘ เป้าประสงค์ ๘ กลยุทธ์ 11 ตัวช้ีวัด รวม 38 แผนงาน/โครงการ)

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
สนับสนุน

๑. มีโครงสร้างองค์กรและ
อัตราก าลังท่ีเอ้ือต่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาโครงสร้างและวางแผน
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานขององค์กร

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

๑. ร้อยละความ
ความส าเร็จของการลด
ช่องว่างของอัตราก าลัง
2. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรต่อค่าใช้จ่าย
ท้ังหมด ไม่เกินค่าเป้าหมาย
*วัดในปี 2565 เป็นปีแรก

ร้อยละ ๙5

ไม่เกินร้อยละ
 40
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
สนับสนุน

จ านวน 4 
โครงการ

9. แผนการปรับปรุงระบบการสมัครงานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

ปี 2565 ขบ.กบบ.ฝบท. รบ.กรค.ฝสท.

10. โครงการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล 
(Self-Service) งานแจ้งเปล่ียนแปลงประวัติ
พนักงาน/ลูกจ้างด้วยตนเอง (การเพ่ิมช่องทาง 
Upload เอกสารข้อมูลท่ีต้องการเปล่ียนแปลง)

ปี 2565 ขบ.กบบ.ฝบท. รบ.กรค.ฝสท.

11. โครงการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล 
(Self-Service) งานตรวจสอบประวัติ
พนักงาน/ลูกจ้าง(เพ่ิมหัวข้อการเรียกดูข้อมูล
ประวัติการท างานย้อนหลังของตนเอง)

ปี 2565 ขบ.กบบ.ฝบท. รบ.กรค.ฝสท.

12. การเรียกดูข้อมูลสิทธิการลาประเภทต่างๆ 
ของพนักงานและลูกจ้างผ่าน Chat bot

ปี 2565 ขบ.กบบ.ฝบท.

๓. สร้างการรับรู้และส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กร

3. ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยม
ขององค์กร

4. ผลการส ารวจการรับรู้
ของพนักงาน เร่ือง
วัฒนธรรมองค์กร

ร้อยละ ๘2 13. แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. ปี 2563 - 2565 บจ.กพบ.ฝบท. ทุกฝ่าย/ส านัก

14. แผนการด าเนินการตามระบบขีด
ความสามารถ (Competency - Based 
Training) ของ กทพ.

ปี 2563 - 2565 พบ.กพบ.ฝบท. ทุกฝ่าย/ส านัก

15. การถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจการใช้
งานระบบการประเมินสมรรถนะ 
(Competency) และ IDP ผ่าน application 
(Train the Trainer)

ปี 2565 พบ.กพบ.ฝบท.
รบ.กรค.ฝสท.

รบ.กรค.ฝสท.

16. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ.

ปี 2563 - 2565 พร.กบบ.ฝบท.  

2. พัฒนาศักยภาพและ
เตรียมความพร้อม
บุคลากรเพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลง

๔. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะท่ีสอดคล้องและ
สนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์กร

4. บริหารขีดความสามารถของ
บุคลากรให้ท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

5. ร้อยละความส าเร็จของ
การลดอัตราช่องว่างของ
สมรรถนะ

๒. มีระบบฐานข้อมูลบุคคลท่ี
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและ
สนับสนุนงานด้านทรัพยากร
บุคคล

๒. พัฒนาสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านทรัพยากร
บุคคล

3. จ านวนโครงการด้าน
ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีการ
พัฒนา

ร้อยละ ๙5
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
สนับสนุน

17. การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2565

ปี 2563 - 2565 พบ.กพบ.ฝบท. ทุกฝ่าย/ส านัก

18. การด าเนินงานด้านการเล่ือนระดับ
พนักงานเพ่ือให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ปี 2564 - 2565 สผ.กบบ.ฝบท. ทุกฝ่าย/ส านัก

19. การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง ปี 2563 - 2565 พร.กบบ.ฝบท.

20. แผนการเตรียมผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ  
(Leadership Pool)

ปี 2563 - 256๕ พบ.กพบ.ฝบท.

21. หลักเกณฑ์การบริหารจัดการคนเก่ง 
(Talent Management) ของ กทพ.

ปี 2563 - 2565 พร.กบบ.ฝบท.

22. การบริหารและพัฒนาศักยภาพพัฒนา
คนเก่ง (Talent Management)

ปี 2565 พบ.กพบ.ฝบท.

23. โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง (Reskill & 
Upskill)

ปี 2565 พบ.กพบ.ฝบท.

24. การส่ือสาร/ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
รับรู้ รับทราบเร่ือง M-Flow

ปี 2565 พง.กสพ.ฝบท.

25. แผนงานบริหารจัดการความรู้ ปี 2563 - 256๕ บจ.กพบ.ฝบท. ทุกฝ่าย/ส านัก

26. โครงการทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน
ของ ฝจค.

ปี 2564 - 2565 พบ.กพบ.ฝบท. ฝจค.

27. โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่าน
ระบบออนไลน์

ปี 2564 - 2565 พบ.กพบ.ฝบท.

15 องค์ความรู้

5. พัฒนาและเตรียมความพร้อม
บุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อ
การเปล่ียนแปลง

6. ร้อยละของจ านวน
หลักสูตรท่ีจัดอบรมเป็นไป
ตามแผนพัฒนาบุคลากร

7. ผลิตภาพการพัฒนาทุน
มนุษย์ (ก าไร (ขาดทุน) ต่อ
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนา
บุคลากร) ไม่น้อยกว่า
เป้าหมาย
*วัดในปี 2565 เป็นปีแรก

8. ร้อยละของจ านวนคนท่ี
เข้าร่วมโครงการตามแผน
สืบทอดต าแหน่งและได้
ทดแทนต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูง

ร้อยละ ๙๕

ตามเกณฑ์
การบริหาร
ความเส่ียง 

ร้อยละ 95

๕. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้ก้าวทันต่อการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาตาม
สายอาชีพ

๖. เสริมสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้และพัฒนา และมีกลไก
ในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้
ท่ัวท้ังองค์กร

6. สนับสนุนการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง

9. จ านวนองค์ความรู้ท่ี
น าไปใช้ในการพัฒนา และ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
สนับสนุน

3. เสริมสร้างความ
ผูกพันและคุณภาพชีวิต
ในการท างาน

๗. บุคลากรในองค์กรมีความ
พึงพอใจและผูกพันในองค์กร

7. บริหารค่าตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

10. ร้อยละความพึง
พอใจ/ความผูกพันของ
พนักงานต่อ กทพ.

ร้อยละ ๘3 28. แผนงานการปรับเปล่ียนเป็นรัฐวิสาหกิจ
ท่ีสามารถก าหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนเป็น
ของตนเอง

ปี 2563 - 2565 พร.กบบ.ฝบท.

29. พัฒนาและปรับปรุงสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการ กทพ.

ปี 2563 - 2565 สว.กสพ.ฝบท.

30. การจัดท า Dashboard ข้อมูลการเข้ารับ
การรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้าง

ปี 2564 จส.กสพ.ฝบท.

31. การส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจ
ของพนักงานต่อ กทพ. ประจ าปี 2565

ปี 2563 - 256๕ สว.กสพ.ฝบท. ทุกฝ่าย/ส านัก

32. การเสริมสร้างความผูกพันและความพึง
พอใจของพนักงานต่อ กทพ.

ปี 2563 - 256๕ สว.กสพ.ฝบท. ทุกฝ่าย/ส านัก

33. แผนปฏิบัติการในงานพนักงานสัมพันธ์
ประจ าปีงบประมาณ

ปี 2563 - 256๕ พง.กสพ.ฝบท. ทุกฝ่าย/ส านัก

34. ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ 
การส่งเสริมให้ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์มี
ธรรมาภิบาล

ปี 2563 - 256๕ พง.กสพ.ฝบท. ทุกฝ่าย/ส านัก

35. แผนงานการสอบทานกระบวนการ
จัดการด้านพนักงานสัมพันธ์

ปี 2565 พง.กสพ.ฝบท.

36. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน

ปี 2563 - 256๕ ปอ.กสพ.ฝบท. ทุกฝ่าย/ส านัก

37. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน

ปี 2563 - 256๕ ปอ.กสพ.ฝบท. ทุกฝ่าย/ส านัก

38. ยกระดับการรับมือการแพร่ระบาดโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใน 
กทพ.

๒๕๖๕ กสพ.ฝบท. ทุกฝ่าย/ส านัก

๘. มีการส่งเสริมด้านความ
ปลอดภัยสุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน

8. สร้างสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศท่ีดีในการท างาน

11. อัตราความถ่ีของการ
ประสบอันตรายจากการ
ท างานของพนักงานและ
ลูกจ้างของ กทพ.

ไม่เกิน 0.08
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 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
และแผนปฏิบัติการการบริหารทรพัยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
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สารบัญ (ภาคผนวก) 
           หน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
เป้าประสงค ์ :  มีโครงสร้างและอัตราก าลังที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์ :  พัฒนาโครงสร้าง และวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร 
แผนงาน / โครงการ 
1. การทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ.      ภาคผนวก 1 
2. การติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารอัตราก าลัง ฯ ภายใต้แผนบริหารอัตราก าลังระยะยาว  ภาคผนวก 2 
 ปีงบประมาณ 2563 - 2565      
3. แผนอัตราก าลังประจ าปี         ภาคผนวก 3 
4. การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังเพ่ือรองรับระบบเก็บค่าผ่านทาง    ภาคผนวก 4 
 แบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) 
5. แผนงานการสรรหาและคัดเลือกพนักงานภายหลังการพัฒนาความรู้และทักษะ (Upskill & Reskill) ภาคผนวก 5 
6. แผนงานการสรรหาและคัดเลือกพนักงานด้วยแนวทางการบริหารจัดการคนเก่ง    ภาคผนวก 6 
 (Talent Management)  
7. หลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากร  ภาคผนวก 7 
8. โครงการ HR Transformation เพ่ือเตรียมเข้าสู่ยุคธุรกิจดิจิทัลในอนาคต    ภาคผนวก 8 
 

เป้าประสงค์ :  มีระบบฐานข้อมูลบุคคลที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย 
กลยุทธ์ :  พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 
แผนงาน / โครงการ 
9. แผนการปรับปรุงระบบการสมัครงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล     ภาคผนวก 9 
10. โครงการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล (Self-Service) งานแจ้งเปลี่ยนแปลงประวัติ  ภาคผนวก 10 
   พนักงาน/ลูกจ้างด้วยตนเอง (การเพ่ิมช่องทาง Upload เอกสารข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง) 
11. โครงการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล (Self-Service) งานตรวจสอบประวัติ   ภาคผนวก 11 
 พนักงาน/ลูกจ้าง (เพ่ิมหัวข้อการเรียกดูข้อมูลประวัติการท างานย้อนหลังของตนเอง)   
12. การเรียกดูข้อมูลสิทธิการลาประเภทต่างๆ ของพนักงานและลูกจ้างผ่าน Chat bot    ภาคผนวก 12 
    

เป้าประสงค์ :  สร้างการรับรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
กลยุทธ์ :  ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร 
แผนงาน / โครงการ 
13. แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของ กทพ.       ภาคผนวก 13 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค ์  :  บุคลากรมีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร  
กลยุทธ์   : บริหารขีดความสามารถของบุคลากรให้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
แผนงาน / โครงการ 
14. แผนการด าเนินการตามระบบขีดความสามารถ (Competency - Based Training) ของ กทพ.  ภาคผนวก 14 
15. การถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจการใช้งานระบบการประเมินสมรรถนะ (Competency)  ภาคผนวก 15 
      และ IDP ผ่าน application (Train the Trainer) 
16. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ.    ภาคผนวก 16 

 
 



 

 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
และแผนปฏิบัติการการบริหารทรพัยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 

 

 57 
 

สารบัญ (ภาคผนวก) 
           หน้า 

เป้าประสงค ์  :  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามสายอาชีพ  
กลยุทธ์  :  พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
แผนงาน / โครงการ 
17. การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี งบประมาณ 2565    ภาคผนวก 17 
18. การด าเนินงานด้านการเลื่อนระดับพนักงานเพ่ือให้มีความ ก้าวหน้าในสายอาชีพ    ภาคผนวก 18 
19. การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง         ภาคผนวก 19 
20. แผนการเตรียมผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ  (Leadership Pool)     ภาคผนวก 20 
21. หลักเกณฑ์การบริหารจัดการคนเก่งของ กทพ. (Talent Management)    ภาคผนวก 21 
22. การบริหารและพัฒนาศักยภาพพัฒนาคนเก่ง (Talent Management)    ภาคผนวก 22 
23. โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง (Reskill & Upskill)   ภาคผนวก 23 
24. การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับรู้ รับทราบเรื่อง M-Flow                                             ภาคผนวก 24                                
 

เป้าประสงค ์  :  เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และพัฒนา และมีกลไกในการเผยแพร่องค์ความรู้ 
กลยุทธ์  : สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
แผนงาน / โครงการ 
25. แผนบริหารจัดการความรู้         ภาคผนวก 25 
26. โครงการทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงานของ ฝจค.      ภาคผนวก 26 
27. โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์      ภาคผนวก 27 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  เสริมสร้างความผูกพันและคุณภาพชีวิตในการท างาน 
เป้าประสงค์  :  บุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจและผูกพันในองค์กร  
กลยุทธ์  :  บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
แผนงาน / โครงการ 
28. แผนงานการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐวิสาหกิจที่สามารถก าหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนเป็นของตนเอง ภาคผนวก 28 
29. พัฒนาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ        ภาคผนวก 29 
30. การจัดท า Dashboard ข้อมูลการเข้ารับการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้าง   ภาคผนวก 30 
 

เป้าประสงค์  :  มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัยสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
กลยุทธ์   :  สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
แผนงาน / โครงการ 
31. การส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน      ภาคผนวก 31 
32. การเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ.     ภาคผนวก 32 
33. แผนปฏิบัติการในงานพนักงานสัมพันธ์ประจ าปีงบประมาณ      ภาคผนวก 33 
34. ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ การส่งเสริมให้ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์มีธรรมาภิบาล ภาคผนวก 34 
35. แผนงานการสอบทานกระบวนการจัดการด้านพนักงานสัมพันธ์            ภาคผนวก 35 
36. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน    ภาคผนวก 36 
37. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน       ภาคผนวก 37 
38. ยกระดับการรับมือการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใน กทพ.        ภาคผนวก 38 



ภาคผนวก 1 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

  

1.   กลยุทธ ์ :   พัฒนาโครงสร้างและวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร 
2. แผนงาน / โครงการ  :    การทบทวนและปรบัปรุงโครงสร้างการจัดแบง่ส่วนงานของ กทพ.  
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน 
4.  วิธีวัดตัวชี้วัด  :    เปรียบเทียบผลการด าเนนิงานกับแผน 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ร้อยละ 100 
แผนการด าเนนิงาน  

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1. ประสานส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดท าหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ส่วนงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
รวมท้ังการจัดสรรอัตราก าลังตามโครงสร้างองค์กรใหม่ 

   
      

   
พร.กบบ. ทุกส่วนงาน โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ 

กทพ.  

2. ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังน้ี 
- น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดการ 
  (Management committee : MC) 
- น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของ กทพ.  
  (Executive Committee : Ex-com) 
- น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ กทพ.    

   

      

   

   

3. กรณีคณะกรรมการ กทพ. ให้ความเห็นชอบการปรับปรงุโครงสร้างการ
จัดแบ่งส่วนงานของ กทพ.  ซ่ึงมีการเพิ่มส่วนงาน/ต าแหน่ง ตั้งแต่ระดับ 9 
ขึ้น ไป จะด าเนินการเสนอเรือ่งดังกล่าว ตามขั้นตอนดังน้ี 
- เสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
- ท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
- น าเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบ และประกาศใช้โครงสร้างองค์กร
ใหม ่

   

      

   

   

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 10 20 30 40 50 60 70 80 85 90 95 100    
หมายเหตุ  เพื่อให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นายยุทธนา   สุขผสาร    โทรศัพท์ : 22117 



ภาคผนวก 2 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

1.   กลยุทธ ์ :   พัฒนาโครงสร้างและวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร 
2. แผนงาน / โครงการ  :    การติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารอัตราก าลังฯ ภายใต้แผนบริหารอัตราก าลงัระยะยาว ปีงบประมาณ 2563-2565 
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารอัตราก าลัง (ไนอ้ยกว่าร้อยละ 80) 
4.  วิธีวัดตัวชี้วัด  :    พิจารณาจากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการด้านการบริหารอัตราก าลัง 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ไน้อยกว่าร้อยละ 80 
แผนการด าเนินงาน  
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
1. แจ้งแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
อัตราก าลังฯ ประจ าป ี

   
      

   
 พร.กบบ. 

ฝบท. 
พร.กบบ. 
สผ.กบบ. 
พบ.กพบ. 

สรุปรายงานแผนปฏิบัติการด้าน
การบริหารอัตราก าลัง ฯ 
ประจ าปี 2. หน่วยงานด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ด้านการบรหิารอัตราก าลังฯ ประจ าปี 
   

      
   

 

3. ติดตามผลการด าเนินงานแผนอัตราก าลัง
ประจ าปี ปีละ 2 ครั้ง ( 6 และ 12 เดือน) 

   
      

 
 

 
 

4.. สรุปผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และ 
12 เดือน เพ่ือเสนอ ผวก. 

   
      

  
  

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 5 10 15 25 35 45 55 65 70 75 90 100  
 

หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
 

ผู้ประสานงาน : นางสาวสุภาวดี  วงศ์ละคร    โทรศัพท์ : 22114 

 
 
 



ภาคผนวก 3 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

 

1. กลยุทธ์   : พัฒนาโครงสร้างและวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร 

2. แผนงาน/โครงการ   :      การจัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปี 

3. ตัวชีว้ัดของแผนงาน/โครงการ   :   จัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปีแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา 

4. วิธวีัดตัวชี้วัด   :   ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปีแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา  

5. เป้าหมายตัวชี้วัด   :  ภายในกันยายน 2565 

แผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2564 หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2563 2564 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าบนัทึกส่งให้หน่วยงานต่างๆเพื่อกรอกข้อมูลภาระ
งาน (Work load)  

   
      

   
พร.กบบ. 
ฝบท. 

ทุก
หน่วยงาน 

มีแผนอัตราก าลัง
ประจ าปี 

2. รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ตามภาระงาน (Work load) 

 
  

      
   

3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปี             
4. เสนอแผนอัตราก าลังประจ าปีต่อ ผวก. เพื่ออนุมัติ             
รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 5 10 15 25 35 45 55 65 70 75 90 100 

 

หมายเหตุ  เพ่ือให้แผนการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ  
ผู้ประสานงาน : นางสาวสุภาวดี  วงศ์ละคร    โทรศัพท์ : 22114  
 
 
 



ภาคผนวก 4 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

 
1.   กลยุทธ์ :   พัฒนาโครงสร้างและวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร 
2. แผนงาน / โครงการ  :    การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังเพ่ือรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางแบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) 
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    มีแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังเพ่ือรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางแบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) 
4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    ระยะเวลาที่จัดท าแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังเพ่ือรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางแบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) แล้วเสร็จ 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ภายในเดือนมิถุนายน 2565 
แผนการด าเนินงาน  
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ทบทวน วิ เคราะห์  และวางแผนระยะยาว 
ด้านอัตราก าลังเพื่อรองรับระบบเก็บค่าผ่านทาง
แบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) 

            กบบ. กพบ. 
กวพ. 
กวป. 
ฝจค. 
ฝกส. 
กพต. 
ฝบร. 

 

แผนระยะยาวด้านอัตราก าลัง
เพื่อรองรับระบบเก็บค่าผ่าน
ทางแบบ Multi-Lane Free 
Flow (M-Flow) 2.  น าเสนอผู้ บั งคั บบั ญชาทราบแผนระยะยาว 

ด้านอัตราก าลังเพื่อรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางแบบ 
Multi-Lane Free Flow (M-Flow) 

            

3. จัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปก าหนด
แผนและด าเนินการพัฒนาบุคลากร (Upskill & 
Reskill) เพื่อให้อัตราก าลังส่วนเกินจากการใช้ระบบ 
M-Flow สามารถเปลี่ยนไปปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ใหม่ หรือภาระงานใหม่ได้ 

            

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 10 20 30 40 50 60 75 90 100    
 

หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นางสาวฉัตรกุล  พงษ์ธรรม  โทรศัพท์ : 22113 



ภาคผนวก 5 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

 

1.  กลยุทธ ์ :   พัฒนาโครงสร้างและวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร 
2. แผนงาน / โครงการ  :    การสรรหาและคัดเลือกพนักงานภายหลังการพัฒนาความรู้และทักษะ (Upskill & Reskill) (รองรับ M-Flow) 
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    มีแผนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานภายหลังการพัฒนาความรู้และทักษะ (Upskill & Reskill) (รองรับ M-Flow) 
4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    ระยะเวลาในการจัดท าแผนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานภายหลังการพัฒนาความรู้และทักษะ (Upskill & Reskill) (รองรับ M-Flow) 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ภายในกันยายน 2565 
แผนการด าเนินงาน  
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ส ารวจความต้องการการบรรจุของพนักงานจาก
หน่วยงานต่าง ๆ  

            สผ.กบบ. ทุกฝ่าย / 
ส านัก 

แผนการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานภายหลังการพัฒนา
ความรู้และทักษะ (Upskill & 
Reskill) (รองรับ M-Flow) 

2.  วิเคราะห์และจัดท าแผนการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานภายหลังการพัฒนาความรู้และทักษะ 
(Upskill & Reskill) (รองรับ M-Flow) 

            

3. เสนอ ผวก. อนุมัติแผนการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานภายหลังการพัฒนาความรู้และทักษะ 
(Upskill & Reskill) (รองรับ M-Flow) 

            

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 10 20 30 40 50 60 75 80 85 90 95 100 
 
หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นางนิธิรัตน์  บุญโชติ  โทรศัพท์ : 22135 
 
 
 



ภาคผนวก 6 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

 
1.  กลยุทธ ์ :   พัฒนาโครงสร้างและวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร 
2. แผนงาน / โครงการ  :    แผนการสรรหา คัดเลือกและบรรจุพนักงาน เพ่ือให้ได้คนเก่งและมีศักยภาพตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    มีแผนการสรรหา คัดเลือกและบรรจุพนักงาน เพ่ือให้ได้คนเก่งและมีศักยภาพตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 
4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    ระยะเวลาในการจัดท าแผนการสรรหา คัดเลือกและบรรจุพนักงาน เพ่ือให้ได้คนเก่งและมีศักยภาพตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ภายในกันยายน 2565 
 

แผนการด าเนินงาน  
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ส ารวจความต้องการการบรรจุของพนักงาน 
จากหน่วยงานต่าง ๆ  

            สผ.กบบ. ทุกฝ่าย / 
ส านัก 

แผนการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานเพื่อให้ได้คนเก่งและ
มีศั กยภาพตรงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน 

2. ส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ได้บรรจุ
พนักงานใหม่  รวมถึงส ารวจความพึ งพอใจ 
ต่อกระบวนการสรรหาและคัดเลือกของ กทพ. 

            

3.  วิเคราะห์และจัดท าแผนการสรรหา คัดเลือกและ
บรรจุพนักงาน เพื่อให้ได้คนเก่งและมีศักยภาพ 
ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 

            

4. เสนอ ผวก. อนุมัติแผนการสรรหา คัดเลือกและบรรจุ
พนักงาน เพื่อให้ได้คนเก่งและมีศักยภาพตรงตาม
ความต้องการของหน่วยงาน 

            

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 10 20 30 40 50 60 75 80 85 90 95 100 
 

หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นางนิธิรัตน์  บุญโชติ  โทรศัพท์ : 22135 



ภาคผนวก 7 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

 
1.   กลยุทธ์ :   พัฒนาโครงสร้างและวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร 
2. แผนงาน / โครงการ  :    หลักเกณฑ์การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากร 
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน 
4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผน 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ร้อยละ 100 

แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. น าข้อมลูปอ้นกลับ/ข้อเสนอแนะ ปัญหา/
อุปสรรค มาจัดเตรยีมข้อมลูในการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
เพื่อพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากร 

   

      

   

พร.กบบ. 
 
 
 
 
 
 

ทุกส่วนงาน จัดท าบันทึกเสนอ ผวก. ผ่าน 
รผบ. เพ่ือขออนุมัติหลักเกณ์      
หมุนเวียนงาน (Job Rotation)  
ที่ปรับปรุงใหม ่
 2. วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุง 

กระบวนการ/หลักเกณฑ์การหมุนเวียนงาน  
(Job Rotation) เพื่อพัฒนาศักยภาพ        
การท างานของบุคลากร 

   

      

   

3. น าเสนอแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
การหมุนเวยีนงาน (Job Rotation) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการท างานของบุคลากร  
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นหรอืน าเสนอ 
ต่อ ผวก. เพื่ออนุมัต ิ

   

      

   

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
หมายเหตุ  เพื่อให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นายยุทธนา   สุขผสาร    โทรศัพท์ : 22117 



ภาคผนวก 8 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

 
1.   กลยุทธ์ :   พัฒนาโครงสร้างและวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร  
2. แผนงาน / โครงการ  :    โครงการ HR Transformation เพ่ือเตรียมเข้าสู่ยุคธุรกิจดิจิทัลในอนาคต 
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    ที่ปรึกษาด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จตามสัญญา 
4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    ด าเนินการศึกษาตามระยะเวลา 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    สิ้นปีงบประมาณ 2565 (กันยายน 2565) 

แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขออนุมัติงบประมาณปี 2565             กบบ. 

กพบ. 
กสพ. 

 
 
 
 

 มีการด าเนินงานโครงการ HR 
Transformation เพื่อเตรยีมเข้าสู่
ยุคธุรกิจดิจิทลัในอนาคต 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR             
3. ด าเนินการร่าง TOR             
4. จัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอน             
5. ขออนุมัติจ้างและลงนามในสัญญา             
6. ที่ปรึกษาด าเนินการศึกษา             

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
หมายเหตุ  เพื่อให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นางระวีวรรณ  อัศดาชาตรีกุล  ห.พร.    โทรศัพท์ : 22110 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 9 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

 
1.  กลยุทธ ์ :   พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 

2. แผนงาน / โครงการ  :    แผนการปรับปรุงระบบการสมัครงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 

4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนการด าเนินงาน 

5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ร้อยละ 100 

แผนการด าเนินงาน  
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. วิเคราะห์และออกแบบ             สผ.กบบ. 
ฝบท. 

 

รบ.กรค. 
ฝสท. 

ระบบการสมัครงาน 
ที่ได้รับการพัฒนา 2. พัฒนาโปรแกรม             

3. ทดสอบโปรแกรม             
รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 5 10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100    

หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : น.ส. ธิดารัตน์  ดวงรัตน์    โทรศัพท์ : 22137 
 

 
 
 



ภาคผนวก 10 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

 
1.   กลยุทธ์ :   พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล  
2. แผนงาน / โครงการ  :    โครงการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล (Self-Service) งานแจ้งเปลี่ยนแปลงประวัติพนักงาน/ลูกจ้างด้วยตนเอง 
     (การเพิ่มช่องทาง Upload เอกสารข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง) 
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผน 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ร้อยละ 100 

แผนการด าเนินงาน  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. วิเคราะห์และออกแบบ             ขบ.กบบ. 

ฝบท. 
รบ.กรค. 
ฝสท. 

พนักงาน/ลูกจ้างมีช่องทางการ 
Upload เอกสารข้อมูลที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงในระบบบริหารงาน
บุคคล (Self-Service) โดยไม่ต้องส่ง
เอกสารต้นฉบับให้  ขบ.กบบ.ฝบท. 
ด าเนินการ 

2. พัฒนาโปรแกรม             
3. ทดสอบโปรแกรม             
4. ระบบฯ พร้อมใช้งานและ ขบ. กบบ.ฝบท.
ท าการประชาสัมพันธ์การใช้งานให้ทุก
หน่วยงานทราบ 

   
      

 
 

 

5. ประเมินผลการใช้งานระบบฯ ภายหลังจาก
ด าเนินการตามขั้นตอน 1. – 4.  เสร็จเรียบร้อย
แล้ว โดยจะมีการประเมินในเดือนตุลาคมและ
เดือนเมษายนของทุกปี 

   

      

   

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 8 16 24 32 40 48 64 72 80 88 96 100 
 

หมายเหตุ  เพื่อให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นายสุเมธ  ทักขิณา  โทรศัพท์ : 22152 



ภาคผนวก 11 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

  
1.   กลยุทธ์ :   พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล  
2. แผนงาน / โครงการ  :    โครงการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล (Self-Service) งานตรวจสอบประวัติพนักงาน/ลูกจ้าง 
     (เพ่ิมหัวข้อการเรียกดูข้อมูลประวัติการท างานย้อนหลังของตนเอง) 
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผน 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ร้อยละ 100 

แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. วิเคราะห์และออกแบบ             ขบ.กบบ. 

ฝบท. 
รบ.กรค. 
ฝสท. 

พนักงาน/ลูกจ้างสามารถเรียกดู
ข้ อมู ลประวัติ ก ารท างานของ
ตนเองได้ ในระบบบริหารงาน
บุคคล (Self-Service)  

2. พัฒนาโปรแกรม             
3. ทดสอบโปรแกรม             
4. ระบบฯ พร้อมใช้งานและ ขบ. กบบ.ฝบท.
ท าก ารป ระชาสั ม พั น ธ์ ก าร ใช้ งาน ให้ ทุ ก
หน่วยงานทราบ 

   
       

  

5. ประเมินผลการใช้งานระบบฯ ภายหลังจาก
ด าเนินการตามขั้นตอน 1. – 4.  เสร็จเรียบร้อย
แล้ว โดยจะมีการประเมินในเดือนตุลาคมและ
เดือนเมษายนของทุกปี 

   

      

   

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 8 16 24 32 40 48 64 72 80 88 96 100 
 

หมายเหตุ  เพื่อให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
 
ผู้ประสานงาน : นายสุเมธ  ทักขิณา  โทรศัพท์ : 22152 



ภาคผนวก 12 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

  
1.   กลยุทธ์ :   พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล  
2. แผนงาน / โครงการ  :    การเรียกดูข้อมูลสิทธิการลาประเภทต่างๆ ของพนักงานและลูกจ้างผ่าน Chat bot  
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผน 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ร้อยละ 100 

แผนการด าเนินงาน  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. วิเคราะห์และออกแบบ             ขบ.กบบ. 

ฝบท. 
รน.กรค. 
ฝสท. 

พนั ก งานและลูกจ้ างสามารถ
เรียกดูข้อมูล เรียกดูข้อมูลสิทธิ                
การลาประเภทต่างๆ ผ่าน Chat 
bot 
 

2. น าเข้าข้อมูลสิทธิการลาประเภทตา่งๆ ของ 
พนักงานและลูกจ้างใน Chat bot             

3. Chat bot พร้อมใช้งานและ ขบ. กบบ.ฝบท 
ท าการประชาสัมพันธ์การใช้งานให้ 
ทุกหน่วยงานทราบ 

   
       

  

4. ประเมินผลการใช้งาน Chat bot ภายหลัง
จากด าเนินการตามขั้นตอน 1. – 4.  เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการประเมินในเดือน
ตุลาคมและเดือนเมษายนของทุกปี 

   

      

   

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 8 16 24 32 40 48 56 64 73 82 91 100 
 
หมายเหตุ  เพื่อให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
 
ผู้ประสานงาน : นางปาริฉัตร  นาคปานเอี่ยม  โทรศัพท์ :  22158 



ภาคผนวก 13 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

 
 
 

1.   กลยุทธ์ :   ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร 
2. แผนงาน / โครงการ  :    แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. 
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    ผลส ารวจการรับรู้ของพนักงาน เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. 
4.  วิธีวัดตัวชี้วัด  :    พิจารณาจากร้อยละของพนักงานท่ีรับรู้วัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ร้อยละ 85 
แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่วัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. 
ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เชน่ หลักสูตรอบรม ระบบ 
Intranet ของ กทพ. จอภาพ Digital Signage เสยีง
ตามสาย (EXAT Sound) เอกสารเผยแพร่ผ่านการ
อบรม สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นตน้ 

   

      

   

 บจ.กพบ. ทุกฝ่าย/
ส านัก 

ผลส ารวจการ
รับรู้ของ
พนักงาน เรื่อง 
วัฒนธรรม
องค์กรของ 
กทพ. 2) ประเมินการรับรู้ของพนักงานในเร่ืองวัฒนธรรม

องค์กรของ กทพ. 
   

      
   

 

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 10 20 25 35 45 50 60 70 75 85 95 100  
 
หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นายวุฒิไกร นภามาศ    โทรศัพท์ : 22337 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 14 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

 

1.   กลยุทธ์ :   บริหารขีดความสามารถของบุคลากรให้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
2. แผนงาน / โครงการ  :    แผนการด าเนินการตามระบบขีดความสามารถ (Competency – Based Training) ของ กทพ. 
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    อัตราช่องว่างสมรรถนะของพนักงานลดลงร้อยละ 90 
4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    ร้อยละความส าเร็จของการลดอัตราช่องว่างของสมรรถนะ 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ร้อยละ 90 

แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.    
1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลู และทบทวนการจดัท า
พจนานกุรมขดีความสามารถ 

   
 

 
  

     พบ.กพบ. ทุกฝ่าย/
ส านัก 

น าผลการประเมินขีด
ความสามารถของพนักงาน 
กทพ. ประจ าปี 2565 มา
จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล
ประจ าปี 2566 

2. จัดท าพจนานุกรมขีดความสามารถ             
3. น าพจนานุกรมขีดความสามารถ เสนอขอความ
เห็นชอบต่อ ผวก. ตามล าดับชั้น 

   
 

 
 

      

4. ประเมินขีดความสามารถของพนักงาน กทพ.               
5. น าข้อมูลการประเมินขดีความสามารถใช้เป็น
ปัจจัยน าเขา้จดัท าแผนพัฒนารายบคุคลประจ าปี
งบประมาณ 

   
 

 
  

     

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 5 10 20 30 40 50 55 60 70 80 90 100    
 
 

หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นางสาวชนากานต์  อดุลยพิจิตร    โทรศัพท์ : 22339 
 
 



ภาคผนวก 15 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565   

1.   กลยุทธ์ :   บริหารขีดความสามารถของบุคลากรให้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
2. แผนงาน / โครงการ  :    การถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจการใช้งานระบบการประเมินสมรรถนะ (Competency) และ IDP ผ่าน application (Train the Trainer) 
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผน 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ร้อยละ 100 
แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานที่

รับบผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1) ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และส่งมอบระบบการประเมิน
สมรรถนะ (Competency) และ IDP ผา่น application  

            รบ.กรค. ฝสท. พบ.กพบ. 
ฝบท. 

- ได้ระบบการประเมิน
สมรรถนะ (Competency) 
และ IDP ผ่าน application   
- พนักงานมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
ประเมินสมรรถนะ 
(Competency) และ IDP 
- บุคลากรด้าน HR ได้รบั
การพัฒนาทักษะ (Multi 
Skill) ส าหรับการเป็น 
Train the Trainer 

2) อบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบประเมินสมรรถนะ 
(Competency) และ IDP ผ่าน application ให้กับบุคลากร 
พบ.กพบ. (Train the Trainer) 

  
 

 
      

   

3) จัดท าแผนการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานระบบ
การประเมินสมรรถนะ (Competency) และ IDP ผ่าน 
application ให้กับพนักงานทกุฝ่าย/ส านัก  

  
 

 
      

   
พบ.กพบ. 

ฝบท. 
รบ.กรค. 
ฝสท. 

4) ด าเนินการตามแผนการถา่ยทอดความรู้ ความเข้าใจ การใช้
งานระบบการประเมินสมรรถนะ (Competency) และ IDP 
ผ่าน application ให้กับพนักงานทุกฝ่าย/ส านัก 

 
 

        
   

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
  

หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นางสาวชนากานต์  อดุลยพิจิตร    โทรศัพท์ : 22339 
 
 
 
 



ภาคผนวก 16 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

 
1.   กลยุทธ ์ :   บริหารขีดความสามารถของบุคลากรให้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
2. แผนงาน / โครงการ  :    แผนงานการทบทวนและปรบัปรุงระบบประเมินผลการปฏบิัติงานของ กทพ. 
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    จัดท าสรุปผลการส ารวจระดับความพึงพอใจ/ความผูกพนัในเร่ืองเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จตามกรอบเวลา 
4.  วิธีวัดตัวชี้วัด  :    จัดท าสรุปผลการส ารวจระดับความพึงพอใจ/ความผูกพนัในเร่ืองเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ภายในเดือนกันยายน 

แผนการด าเนินงาน  
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.รวบรวมข้อมูลผลการส ารวจความผูกพันและ
ความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. ในรอบปี 
ที่ผ่านมา และคะแนนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานท้ังหมด ปี 2564 

   

      

   

พร.กบบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สรุปผลการวิเคราะห์พนักงานมี
ระดับความพึงพอใจ/ความ
ผูกพันในเรื่องเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2.วิเคราะห/์เปรยีบเทียบข้อมลูผลการส ารวจและ
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัตงิานในปีท่ีผ่านมา             

3.สรุปผลการวเิคราะห์พนักงานมรีะดับความพึง
พอใจ/ความผูกพันในเรื่องเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้บังคับบญัชา เพื่อทราบ 

   
      

   

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 10 15 20 30 40 50 60 65 70 80 90 100 
 

หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
 

ผู้ประสานงาน : น.ส.นุสสรี  ชวาลตันพิพัทธ์    โทรศัพท์ :  22112 
 
 



ภาคผนวก 17 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

 

1.   กลยุทธ์ :   พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2. แผนงาน / โครงการ  :    การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2565 

3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่จัดอบรมเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 

4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    จ านวนหลักสูตรที่ด าเนินการจัดอบรมเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 

5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ร้อยละ 95 ของหลักสูตรทั้งหมดตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 

หน่วยงานท่ี
รับบผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ..ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1) จัดท าบันทึกเวียนทุกฝา่ย/ส านกัเพื่อเสนอหลักสูตรการ
ฝึกอบรม 

               พบ.กพบ. ทุกฝ่าย/
ส านัก 

จัดอบรมหลักสูตร
ครบตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี 
2565 

2) เสนอแผนพัฒนาบุคลากรฯ ต่อคณะกรรมการพิจารณา
การให้พนักงานไปศึกษาฝึกอบรมหรือดูงาน เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

 
 

    
      

   

3) น าเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ                

4) ด าเนินการจัดฝึกอบรมพนักงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร                

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 95 100 
 

หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นางสาวชนากานต์  อดุลยพิจิตร   โทรศัพท์ : 22339 
 



ภาคผนวก 18 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

 
 

1.  กลยุทธ์ :   พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทนัต่อการเปลี่ยนแปลง 
2. แผนงาน / โครงการ  :    การด าเนินงานดา้นการเลื่อนระดับพนักงานเพื่อให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (ปีละ 2 คร้ัง) 
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
4.  วิธีวัดตัวชี้วัด  :    เปรียบเทียบผลการด าเนนิงานตามแผน 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ร้อยละ 100 
แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. กบบ.ฝบท. น าข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลื่อนระดับจาก กรค.ฝสท. ตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้นก่อนน าแบบประเมินส่งให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีสิทธิ์เลื่อน 
ระดับประเมินความเหมาะสม 

 
  

      
   

สผ.กบบ. 
ฝบท. 

 

กรค.ฝสท. 
กบบ.ฝบท. 

ค าสั่งการเลื่อนระดับ
พนักงาน  

2. ผู้บังคับบัญชาผู้มีสิทธิ์ในการเลื่อนระดับประเมินความเหมาะสมผู้มี
สิทธิ์/ไม่มสีิทธิ์เลื่อนระดับและส่งให้ ฝบท.             

3. ฝบท. รวบรวมตรวจสอบแบบประเมินผู้มีสิทธิ์/ไมม่ีสิทธิ์ในการเลื่อน
ระดับ             

4. ฝบท. ประธานคณะท างานศูนย์ประเมินสายอาชีพส่งผลการพิจารณา
ผู้มีสิทธิ์/ ไม่มสีิทธิ์เลื่อนระดับให้ ผวก. (ประธานคณะกรรมการจัดการ 
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  
        

   
  

5. ฝบท. น าผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้มีสิทธิ์/ไม่มสีิทธิ์ในการ
เลื่อนระดับจาก ผวก.บันทึกในระบบ                

6. ฝบท. จัดท าค าสั่งเสนอ ผวก. พิจารณาลงนามในค าสั่ง                
7. เมื่อ ผวก. ลงนามในค าสั่ง ฝบท. ส าเนาเรียนคณะท างานจัดการ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อทราบค าสั่งเลื่อนระดับพนักงาน และ
เวียนค าสั่งเลื่อนระดับพนักงาน ทุกสังกัดเพื่อทราบ 

   
      

 
  

 
  

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 5 10 20 30 40 50 55 60 70 80 90 100    
หมายเหตุ  เพื่อให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นางเจรยีง  หว่างจันทร์    โทรศัพท์ : 22131 



ภาคผนวก 19 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

  
1.   กลยุทธ์ :   พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
2. แผนงาน / โครงการ  :    การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    รายชื่อผู้สืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร 
4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    รายชื่อผู้สืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ต าแหน่งผู้บริหารที่จะเกษียณอายุ  
แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ทบทวน ปรับปรงุและจัดท าแผนการ
วางแผนสืบทอดต าแหน่งของ กทพ.  

 
  

      
   

พร.กบบ. ขบ.กบบ / 
ฝสท. และ 
หน่วยงานที่
มีผู้
เกษียณอายุ 

ได้รายชื่อผู้สืบทอดต าแหน่ง 

2. น าเสนอการวางแผนสบืทอดต าแหน่งเพ่ือ
ขออนุมัติ    

      
   

3. ส ารวจต าแหน่งที่ต้องการด าเนินการ
คัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่งในปงีบประมาณ    

      
   

4. ส่งบันทึกถึงหน่วยงานเพ่ือประเมินคัดเลือก
พนักงานในสายงาน 

   
      

   

5. ด าเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเป็นผู้สืบทอด
ต าแหน่ง  

   
      

   

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 10 15 20 30 35 40 50 60 70 80 90 100 
 

หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นางนิลลิตา  มิลินทางกูร    โทรศัพท์ :  22119 
 



ภาคผนวก 20 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

 

1.   กลยุทธ์ :   พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2. แผนงาน / โครงการ  :    แผนการเตรียมผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ  (Leadership Pool)  

3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    มี Leadership Pool ของต าแหน่งผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ 

4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    ระยะเวลาแล้วเสร็จในการจัดท า Leadership Pool 

5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ได้ Leadership Pool ของผู้บริหารระดับสูงภายใน 6 เดือน หลังจากได้รับรายชื่อ Leadership of Candidate 

แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ..ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) รวบรวมและวิเคราะหข์้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาผู้สืบทอด
ต าแหน่ง 

               พบ.กพบ. ทุกฝ่าย/
ส านัก 

มีรายชื่อ Leadership 
Pool เพื่อเป็นผู้บริหาร
กลุ่มศักยภาพ 2) เสนอแผนพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งตอ่คณะกรรมการ

พิจารณาการให้พนักงานไปศึกษาฝึกอบรมหรือดูงาน เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
 

    
      

   

3) น าเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติแผนพฒันาผู้สืบทอดต าแหน่ง 
รวมเข้ากับแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปงีบประมาณ                
4) กบบ.ส่งรายชือ่ Leadership of Candidate ให้กับ กพบ.                พร.กบบ.  Leadership of Candidate 

5) ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร
กลุ่มศักยภาพ (Leadership)                พบ.กพบ. ทุกฝ่าย/

ส านัก 
Leadership Pool 

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 95 100    

หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นางสาวชนากานต์  อดุลยพิจิตร   โทรศัพท์ : 22339 
 
 
 



ภาคผนวก 21 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

 

1.   กลยุทธ์ :   พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
2. แผนงาน / โครงการ  :    หลักเกณฑ์การบริหารจัดการคนเก่งของ กทพ. (Talent Management)  
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    ไดร้ายชื่อกลุ่มผู้มีศักยภาพที่ได้รับคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ฯ 
4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    รายชื่อกลุ่มผู้มีศักยภาพที่ได้รับคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ฯ 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    คัดเลือกกลุ่มผู้มีศักยภาพตามหลักเกณฑ์ฯ 

แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. น าข้อมลูปอ้นกลับ/ข้อเสนอแนะ ปัญหา/อุปสรรค มาจดัเตรียม
ข้อมูลในการปรับปรุง กระบวนการ/หลักเกณฑ์การบริหารจดัการ
คนเกง่ของ กทพ. (Talent Management)  

 
  

      
   

พร.กบบ หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- หลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการคนเก่งของ กทพ. 
(Talent 
Management)  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2565) 
 

2.  วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุง กระบวนการ/
หลักเกณฑ์การบริหารจดัการคนเกง่ของ กทพ.  

  
       

   

3. น าเสนอแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารจดัการคนเก่งของ 
กทพ. (Talent Management) ตอ่ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
(ถ้ามี) หรือน าเสนอต่อ ผวก. เพื่ออนุมัติ  

   
      

   

4. ด าเนินการจดัท าข้อมลูและคัดเลอืกกลุ่มผู้มีศักยภาพ 
ตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการคนเก่งของ กทพ.  

   
      

   

5.  ส่งรายช่ือกลุ่มผู้มีศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการคน
เก่งของ กทพ. เพื่อเข้ารับการพัฒนาตามหลักสตูรที่ทาง กพบ. 
ได้จัดเตรียมไว ้

   
       

  

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 5 10 15 25 35 45 55 65 70 75 90 100 
 

หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : น.ส.ปานกมล ทรัพยสาร    โทรศัพท์ :  22115 



ภาคผนวก 22 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565   

1.   กลยุทธ ์ :   พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทนัต่อการเปลี่ยนแปลง  
2.  แผนงาน / โครงการ  :    การบริหารและพัฒนาศักยภาพพัฒนาคนเก่ง (Talent Management) 
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Talent ได้รับการพฒันาตามแผน 
4.  วิธีวัดตัวชี้วัด  :    ระยะเวลาแล้วเสร็จในการพฒันาพนักงานทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เป็น Talent 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Talent ได้รับการพฒันาตามแผน  
แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 

หน่วยงานท่ี
รับบผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1) ศึกษาและวเิคราะห์แนวทางในการจัดท าหลักสตูรการบริหาร
และพัฒนาศักยภาพพัฒนาคนเก่ง (Talent Management) 

               พบ.กพบ. ทุกฝ่าย/
ส านัก 

พนักงานที่ได้รบั
การคัดเลือกให้เป็น 
Talent ได้รับการ
พัฒนาตามแผน 

2) เสนอแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรฯ ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาการให้พนักงานไปศึกษาฝึกอบรมหรือดูงาน เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

  
 

   
      

   

3) น าเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ                

4) เสนอ รผบ. ขออนุมัติจดัฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารและ
พัฒนาศักยภาพพัฒนาคนเก่ง (Talent Management) (ภายใน 
30 วัน หลังจากไดร้ับรายชื่อพนักงานท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็น 
Talent จาก กบบ.) 

  

 

   

      

   

พบ.กพบ. กบบ. 

5) ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการบรหิารและพัฒนาศักยภาพ
พัฒนาคนเก่ง (Talent Management) (ภายใน 4 เดือน หลังจาก
ได้รับอนมุัติการจัดอบรมในข้อ 4) 

      
      

   

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 95 100 
 

หมายเหตุ  เพื่อให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นางสาวชนากานต์  อดุลยพิจิตร    โทรศัพท์ : 22339 



ภาคผนวก 23 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565   

1.   กลยุทธ ์ :   พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทนัต่อการเปลี่ยนแปลง  
2.  แผนงาน / โครงการ  :    โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับระบบเก็บคา่ผ่านทางอัตโนมตัิ (M-Flow) 
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    พนักงานกลุ่มเป้าหมายได้รบัการพัฒนาตามแผนฯ (Reskill & Upskill)  
4.  วิธีวัดตัวชี้วัด  :    ระยะเวลาแล้วเสร็จในการพฒันาพนักงานกลุ่มเปา้หมาย 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    พนักงานกลุม่เปา้หมายได้รับการพฒันาตามแผนฯ (Reskill & Upskill)  
แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 

หน่วยงานท่ี
รับบผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1) ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการจัดท าโครงการเตรียมความพร้อม
บุคลากรเพื่อรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (M-Flow) 

               พบ.กพบ. กบบ.ฝบท./ 
ทุกฝ่าย/
ส านัก 

พนักงานได้รับการ
พัฒนาตามแผน 

2) เสนอแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรฯ ต่อคณะกรรมการพิจารณา
การให้พนักงานไปศึกษาฝึกอบรมหรือดูงาน เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

  
 

   
      

   

3) น าเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ                
4) เสนอ รผบ. ขออนุมัติจัดฝึกอบรมโครงการเตรยีมความพร้อมบุคลากรเพื่อ
รองรับระบบเก็บ ค่าผ่านทางอัตโนมัติ (M-Flow) (ภายใน 30 วัน หลังจาก
ได้รับข้อมูล รายชื่อพนักงาน คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งท่ีว่าง และ
กรอบอัตราก าลัง จาก กบบ.) 

  

 

   

      

   

5) ด าเนินการจัดฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับ
ระบบเก็บ ค่าผ่านทางอัตโนมัติ (M-Flow) (ภายใน 6 เดือน หลังจากได้รับ
อนุมัติการจัดอบรมในข้อ 4) 

      
       

  

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 95 100 

หมายเหตุ  เพื่อให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นางสาวชนากานต์  อดุลยพิจิตร    โทรศัพท์ : 22339 
 



ภาคผนวก 24 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

   

1.   กลยุทธ์ :   พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง                                                               . 
2. แผนงาน / โครงการ  :    การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับรู้ รับทราบเรื่อง M-Flow                                                                           . 
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่มีการรับรู้ รับทราบเรื่อง M-Flow                                                                               .                                                                   
4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    พิจารณาจากร้อยละของบุคลากรที่มีการรับรู้จากการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานรับรู้ รับทราบเรื่อง M-Flow                .                                                   
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80                                                                                                                               .                                                                           
. 
แผนการด าเนินงาน  
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การวางแผนกระบวนการแผนงาน             พง.กสพ. 
ฝบท. 

 รายงานผลการรับรู้ 
การสื่อสาร/การ
ประชาสัมพันธ์ให้
พนักงานรับรู้ 
รับทราบเรื่อง  
M-Flow 

2. รวบรวมข้อมูลเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับรู ้
รับทราบเรื่อง M – Flow 

 
  

      
   

3. ด าเนินการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ต่าง ๆ   
ให้พนักงานรับรู้ รับทราบเรื่อง M-Flow  

  
       

   

4. ส ารวจผลการรับรู้ การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน 
รับทราบเรื่อง M-Flow 

   
      

   

5.  สรุปผล และรายงานผลการรับรู้การสื่อสาร/การประชาสัมพันธ์ 
ให้พนักงานรับรู้ รับทราบเรื่อง M-Flow 

   
      

   

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 10 15 25 30   50 60 70 80 90 100   
 

หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : น.ส.วรินทร   การเดิม    โทรศัพท์ :  22254     
  
 



ภาคผนวก 25 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

 

1.   กลยุทธ์ :   สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
2. แผนงาน / โครงการ  :    แผนงานบริหารจัดการความรู้ 
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    จ านวนองค์ความรู้ที่น าไปใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการท างาน 
4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    พิจารณาจากจ านวนองค์ความรู้ทีน่ าไปใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการท างาน 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    จ านวน 14 องค์ความรู้ 
แผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) ทบทวนการแต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความรู้              บจ.กพบ. ทุกฝ่าย/

ส านัก 
จ านวนองค์
ความรู้ที่
น าไปใช้ในการ
พัฒนา และ
ปรับปรุง
กระบวนการ
ท างาน 

2) ประชุมคณะท างานการจัดการความรู้และนวัตกรรม
และคณะท างานบริหารจัดการความรู้ 

 
  

      
   

 

3) จัดโครงการประกวดผลงานการจัดการความรู้ของ 
กทพ. (EXAT KM Award)  

 
 

      
   

 

4) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการส าหรับ
คณะท างานบริหารจัดการความรู้ 

   
      

   
 

5) จัดนิทรรศการ KM Day          
 

   
6) กิจกรรมแบ่งปันและถา่ยโอนความรู้จากผูท้ี่
เกษียณอายุ ลาออก หรือผู้เชี่ยวชาญในงาน 

   
      

   
 

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 10 20 25 35 45 50 60 70 75 85 95 100     
 
หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นายวุฒิไกร นภามาศ    โทรศัพท์ : 22337 
 



ภาคผนวก 26 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

   

1.   กลยุทธ์ :   สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
2. แผนงาน / โครงการ  :    โครงการทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน ของ ฝจค. 
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    มีการพัฒนามาตรฐานการให้บริการและสร้างนวัตกรรมส าหรับการทางพิเศษ ของ ฝจค. 
4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    จ านวนการพัฒนามาตรฐานการให้บริการและสร้างนวัตกรรมส าหรับการทางพิเศษ ของ ฝจค. 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    มีการพัฒนามาตรฐานการให้บริการและสร้างนวัตกรรมส าหรับการทางพิเศษ ของ ฝจค. จ านวน 5 นวัตกรรม 
แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 

หน่วยงานท่ี
รับบผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1) จัดท าบันทกึเวียน ฝจค.เพื่อเสนอโครงการ
ทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน  

 

              กพบ. ฝจค. พัฒนามาตรฐานการ
ให้บริการและสร้าง
นวัตกรรมส าหรับ
การทางพิเศษ 

2) เสนอแผนพัฒนาบุคลากรฯ ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาการให้พนักงานไปศึกษาฝึกอบรมหรือดูงาน 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

 

    
      

   

3) น าเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติแผนพฒันาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ   

 

            
4) จัดท าบันทกึขออนุมัตจิัดโครงการทบทวนความรู้
ในการปฏิบัติงานของ ฝจค.    

 

           
5) ด าเนินการจัดโครงการทบทวนความรู้ในการ
ปฏิบัติงานของ ฝจค.      

 

         

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 
 

หมายเหตุ  เพื่อให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นางสาวชนากานต์  อดุลยพิจิตร    โทรศัพท์ : 22339 
 
 
 



ภาคผนวก 27 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565   

1.   กลยุทธ์ :   สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
2. แผนงาน / โครงการ  :    โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์  
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    จ านวนหลักสูตรที่จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์  
4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    จ านวนหลักสูตรที่ด าเนินการจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    มีหลักสูตรการอบรมแบบออนไลน์อย่างน้อย 7 หลักสูตร 
แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 

หน่วยงานท่ี
รับบผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1) จัดท าบันทกึเวียนทกุฝ่าย/ส านัก/กอง เพื่อจัดท า
โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
โดยส ารวจความจ าเป็นในการรฝึกอบรม/สัมมนา 
เพื่อจัดท าแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ  

 

     
      

   
กพบ. รบ.กรค. ฝสท. มีการด าเนินการจัด

หลักสูตรอบรมแบบ
ออนไลน์ อย่างน้อย 
7 หลักสูตร 

2) เสนอแผนพัฒนาบุคลากรฯ ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาการให้พนักงานไปศึกษาฝึกอบรมหรือดูงาน 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

 

    
      

   

3) น าเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติแผนพฒันาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ   

 

            
4) จัดท าบันทกึขออนุมัตจิัดหลักสูตรอบรมตาม
โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์    

 

           
5) ด าเนินการจัดหลักสูตรตามโครงการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์      

 

         

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 
 

หมายเหตุ  เพื่อให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นางสาวชนากานต์  อดุลยพิจิตร    โทรศัพท์ : 22339 
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

 
1.  กลยุทธ ์          :   บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
2. แผนงาน / โครงการ  :    แผนงานการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐวิสาหกิจที่สามารถก าหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนเป็นของตนเอง 
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน 
4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผน 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ร้อยละ 100 
แผนการด าเนินงาน  
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.รวบรวม ทบทวน/วิเคราะห์ข้อมูลสถานะการเงิน
ของ กทพ. ใหเ้ป็นปัจจุบัน (ข้อมูลที่ส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดินรับรองแล้ว) และจ านวนผู้มีสิทธิ์ที่จะได้
ปรับอัตราเงินเดือนเฉพาะผู้ที่มีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด
ในแต่ละระดับของ กทพ.   

 

  

      

   

กบบ.  วาระการปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐวิสาหกิจที่สามารถก าหนด
โครงสร้างอัตราเงินเดือนเป็น
ของตนเอง 

2.จัดท าเรื่องการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐวิสาหกิจที่
สามารถก าหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนเป็นของ
ตนเอง เสนอที่ประชุมผู้บริหาร ตามล าดับดังนี้ 
- เสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ(MC) 
- เสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ์
- เสนอคณะกรรมการบริหารของ กทพ. (EX-Com) 
- เสนอคณะกรรมการ กทพ. 
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ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3. หากคณะกรรมการ กทพ. ให้ความเห็นชอบ 
จะเสนอเรื่องการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐวิสาหกิจที่
สามารถก าหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนเป็นของ
ตนเอง (หน่วยงานภายนอก) และติดตามความคืบหน้า 
ตามขั้นตอน ดังนี้  
- เสนอคณะกรรมการแรงงานรฐัวิสาหกิจสัมพนัธ์ 
(ครรส.) 
- เสนอคณะรัฐมนตรี โดยผ่านกระทรวงคมนาคม 

  

       

    

  

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 5 10 15 25 35 45 55 65 70 75 90 100 
 

หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
 
 

ผู้ประสานงาน : น.ส.นุสสรี    ชวาลตันพิพัทธ์   โทรศัพท์ : 22112 
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หมายเหตุ : - *สว.กสพ.ฝบท. จะก าหนดแผนงานพัฒนาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการภายหลังการส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. ประจ าปีแลว้เสร็จ หรือ ได้รับนโยบายจากผู้บริหาร 
รวมถึงข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมคณะกรรมการกจิกรรมสัมพันธ ์

- **เร่ิมน าเสนอตามขั้นตอนขอความเหน็ชอบเท่ากับการด าเนินงานที่ร้อยละ 80 และขั้นตอนดังกลา่วไม่สามารถก าหนดกรอบระยะเวลาการให้ความเห็นชอบแต่ละล าดับชั้นได้ และถอืวา่สิ้นสุด
กระบวนการส าหรับขั้นตอนที่ สว.กสพ.ฝบท. รับผิดชอบ โดยระหว่างขั้นตอนการน าเสนอจะมีการติดตามการให้ความเห็นชอบอย่างใกล้ชิด 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

 

1. กลยุทธ์    : บริหารคา่ตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน ์
2. แผนงาน/โครงการ   :  พัฒนาและปรับปรุงสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ กทพ. 
3. ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ  :  ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผน 
4. วิธีวัดตัวชี้วัด    :  พิจารณาผลด าเนินงานเทยีบกับแผน (ข้ันตอน/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผดิชอบของ กทพ. ท่ีควบคุมได้) 
5. เป้าหมายตัวช้ีวัด    :  ร้อยละ 80 (ส าหรับขั้นตอนท่ี สว.กสพ.ฝบท. ด าเนินการและควบคุมได้) 
แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนนิการ ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 
หน่วยงาน
สนบัสนนุ 

ผลผลติของ 
การด าเนนิงาน 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
*1. รวบรวมข้อมูลท่ีต้องการพัฒนาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ น า
ข้อมูลจากการส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ 
กทพ. และ นโยบายผู้บริหาร รวมถึงข้อเรียกร้องจากการประชุม
กิจการสัมพันธ์ กทพ. 

            สว.กสพ. ทุกหน่วยงาน
ใน กทพ. 

ด าเนินการได้เป็นไปตาม
แผนงานท่ีก าหนด และ
ติดตามการอนุมัติขอความ
เห็นชอบแต่ละขั้นตอนอย่าง
ใกล้ชิด จนกว่าจะได้ข้อยุติ  
 

2. ศึกษาข้อมูลการจัดท าอย่างละเอียดและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ผลกระทบทางการเงิน และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจ
อื่น และข้อมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังจัดท าข้อมูลเตรียมพร้อม
ส าหรับการน าเสนอ  

            

**3. น าเสนอขอความเห็นชอบตามขั้นตอนภายในของ กทพ. อาทิ 
(กรณีพัฒนาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการสภาพการจ้างเดิมท่ีมีอยู่ 
ท้ังสภาพการจ้างท่ีเกี่ยวกับเงินและไม่เกี่ยวกับเงิน) 
    - ผู้ว่าการ กทพ. 
    - ผูบ้ริหารระดับสูง กทพ. 
    - คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  
    - คณะกรรมการบริหาร กทพ. 
    - คณะกรรมการ กทพ. 

            

4. น าเสนอขอความเห็นชอบตามขั้นตอนภายนอก กทพ. อาทิ 
(กรณีพัฒนาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการสภาพการจ้างใหม่ท่ี
เกี่ยวกับเงิน) 
    - คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
    - ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ
กระทรวงการคลัง (ถ้ามี) 
    - คณะรัฐมนตรี (ครม.) 

            

ร้อยละความส าเร็จสะสม 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100    
 

ผู้ประสานงาน : นายวสุชัยวงศ์  ศริิวัฒน ์  โทรศัพท์ : 22216 
 

เริ่มขั้นตอน
การน าเสนอ 

ขั้นตอนที่ 3 และ 4 ไม่สามารถก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนนิการได้ จึงสิ้นสดุตัวชี้วดั 
ตามแผนงานที่ สว.กสพ.ฝบท. รับผดิชอบ ซึ่งจะตดิตามการขออนุมตัติามขั้นตอนอย่างใกล้ชิด  

โดยหากไม่ผ่านการเหน็ชอบในขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งตามล าดบัชัน้ ต้องถือว่ายุติการ
ด าเนนิงานพฒันาสิทธปิระโยชน์สวสัดกิารในเรือ่งดังกล่าว 
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563-2565 

 
 

1.   กลยุทธ์ :   บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
2. แผนงาน / โครงการ  :    การจัดท า Dashboard ข้อมูลการเข้ารับการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้าง  
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    พิจารณาจากร้อยละการด าเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผน 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ร้อยละ 100 
แผนการด าเนินงาน  
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เรียนรู้การใช้โปรแกรมเพ่ือบริหารจัดการ การ
ท า Dashboard   

             จส.กสพ. 
 

รน. และ 
รบ. กรค. 
ฝสท. 

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์หาสาเหตุ และ
แนวทางดูแลป้องกันสุขภาพ 
ให้พนักงานและลูกจ้างได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี การป้องกัน               
ใช้งบประมาณน้อยกว่า แต่ 
ได้ผลระยะยาวกว่า ตามหลัก          
อาชีวอนามัย “การป้องกัน
ดูแลดีกว่าการรักษา”  
 

2. เตรยีมข้อมูลการเข้ารับการรกัษาพยาบาลของ
พนักงานและลูกจ้าง อาทิเช่น เพศ อายุ สังกัด 
ต าแหน่ง กลุ่มงาน ลักษณะของงานที่ท า โรคที่เข้า
รับการรักษา ฯลฯ เป็นตน้ 

 

 

 

      

   

3. ด าเนินการจัดท ารูปแบบของ Dashboard และ
คู่มือการใช้งาน             

4. เผยแพร่ Dashboard ผ่าน Intranet             
5. จัดส่งข้อมูลเพ่ือน าไปใช้จัดท าโครงการต่าง  ๆ 
ที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัย หรือโครงการเกี่ยวกับสุขภาพ 
เป็นต้น 

   
      

  
 

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 5 10 15 20 25 30 40 60 70 80 90 100 
หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : น.ส. ชนัญดา  คชรินทร์ บค.6 จส.กสพ.ฝบท.    โทรศัพท์  22237 
 
 

 



ภาคผนวก 31 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

 
1. กลยุทธ ์    : สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
2. แผนงาน/โครงการ   :  การส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. ประจ าปี 2565 
3. ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ   :  การได้รับผลประเมินความผูกพนัและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. 
4. วิธีวัดตัวชี้วัด   :  ระยะเวลาได้รับผลประเมนิความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. 
5. เป้าหมายตัวชี้วัด   :  ภายในปีงบประมาณ 2565 (กนัยายน 2565)  
แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลิตของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ทบทวนและ/หรือศึกษาแนวทาง ในการส ารวจความ
ผูกพันและความพึงพอใจ รวมทั้งสรรหาที่ปรึกษา/
คณะผู้วิจัยมาด าเนินการ พร้อมจัดท าร่างขอบเขตของ
งาน 

            สว.กสพ. ทุก
หน่วยงาน
ใน กทพ. 

ผลประเมินและรายงานผล
ส ารวจความผูกพันและ
ความพึงพอใจของพนักงาน
ต่อ กทพ.  

2. ด าเนินการตามกระบวนการจดัจ้าง 
- ขออนุมัติแต่งตั้งและจดัท ารายละเอียดการจ้าง 
(TOR)  
- ด าเนินการจ้างงานตามขั้นตอน 
- ลงนามการจ้างท่ีปรึกษา/คณะผูว้ิจัย 

            

3. ทบทวนปัจจัยความผูกพันและปัจจัยความพึงพอใจ
ของพนักงานต่อ กทพ. 

            

4. ส ารวจด้วยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม) 
และข้อมูลเชิงคุณภาพ (สนทนากลุ่ม หรือ สัมภาษณ์) 

            

5. รวบรวมและบันทึกข้อมูลแบบสอบถามรวมทั้ง
วิเคราะหป์ระมวลผลข้อมลู 

            

6. คณะผู้วิจยัจัดส่งผลประเมินความผูกพันและความ
พึงพอใจอย่างเป็นทางการ และจัดส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์ตามระยะเวลาขอบเขตการจ้างงาน 

            

ร้อยละความส าเร็จสะสม  5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 100 
ผู้ประสานงาน : นายศราวุธ อนนุันตกุล    โทรศัพท์ : 22217 



ภาคผนวก 32 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563-2565 

 
1. กลยุทธ ์    : สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
2. แผนงาน/โครงการ   :  การเสริมสร้างความผูกพนัและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ.  
3. ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ   :  ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินงานที่บรรลุเปา้หมายตามแผน  
4. วิธีวัดตัวชี้วัด   :  พิจารณาจากจ านวนผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการฯ เทียบกับแผนปฏบิัติการ 

 เสริมสร้างความผูกพนัและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. ทั้งหมด 
5. เป้าหมายตัวชี้วัด   :  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลิตของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูประเมินผลและ
ข้อเสนอแนะจากการส ารวจความผูกพันและ
ความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. ในรอบปีท่ี
ผ่านมา จัดท าแนวทาง/แผนงาน/น าเสนอด้าน
การเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจ
ของพนักงานต่อ กทพ.  

             สว.กสพ. ทุก
หน่วยงาน
ใน กทพ. 

รายงานผลการติดตาม
การด าเนินงานของการ
เสริมสร้างความผูกพัน
และความพึงพอใจของ
พนักงานต่อ กทพ. เสนอ
ต่อ ผวก. ทุก 3 เดือน 

2. จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพัน
และความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ.  

             

3. จัดท าบันทึกติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันและความ
พึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุก 3 เดือน 

    
 

         

4. รวมรวมผลการติดตามการด าเนินงานฯ ตาม
แผนและจัดท าสรุปรายงานผลน าเสนอต่อ ผวก. 
ทุก 3 เดือน 

             

ร้อยละความส าเร็จสะสม 20 30 40 45 50 65 70 75 80 85 90 95 100 
ผู้ประสานงาน : นายศราวุธ อนนุันตกุล    โทรศัพท์ : 22217 



ภาคผนวก 33 

 

                                                              แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565   

 
 
 
 

1.   กลยุทธ์ :   สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดีในการท างาน  
2. แผนงาน / โครงการ  :    แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในงานพนักงานสัมพันธ์ประจ าปีงบประมาณ 
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในงานพนักงานสัมพันธ์ประจ าปีงบประมาณ  
4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    พิจารณาจากร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ (Action Plan) งานพนักงานสัมพันธ์ 
     ประจ าปีงบประมาณ 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

แผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ใน
งานพนักงานสัมพันธ์ 

   
      

   
พง.กสพ. ทุกฝ่าย/ทุก

ส านัก 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

2. ก าหนดผู้รับผิดชอบในรายกิจกรรม             
3. ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) ในงานพนักงานสัมพันธ์ 

 
 

 
      

   

4. สรุปผลการตรวจประเมิน รายงานผลต่อ ผวก. 
รายกิจกรรม 

 
 

 
      

   

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 7.65 15.3 22.95 33.37 41.57 49.77 57.97 66.17 73.74 85.5 91.25 100    
 

หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : น.ส.วรินทร  การเดิม  พง.กสพ.ฝบท.    โทรศัพท์ : 22254 
 
 
 



ภาคผนวก 34 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

 

1.   กลยุทธ์ :   สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 

2. แผนงาน / โครงการ  :    ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนต่าง ๆ การส่งเสริมให้ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์มีธรรมาภิบาล 

3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    ร้อยละความส าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนไม่น้อยกว่า 80% . 

4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    จัดการข้อร้องเรียนตามข้ันตอนของคู่มือในการด าเนินการ ไม่น้อยกว่า 80% . 

5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ด าเนินการตามข้ันตอนข้อร้องเรียนไม่น้อยกว่า 80%  
 

แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางการร้องเรียน             พง.กสพ. ทุกฝ่าย/ทุก

ส านัก 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 2.  ด าเนินการส่งเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามข้อร้องเรียน 
   

      
   

 

3..  ติดตามเรื่องร้องเรียนเพ่ือรายงานผลของการ
ร้องเรียน 

   
      

   
 

4..  รายงานผลการร้องเรียน               
รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 8.34 16.68 25.02 33.36 41.7 50.04 58.38 66.72 75.06 83.4 91.74 100  

 

หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : น.ส.วรินทร  การเดิม  พง.กสพ.ฝบท.    โทรศัพท์ : 22254 
 
 



ภาคผนวก 35 

 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

 
1.   กลยุทธ์ :   สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดีในการท างาน                                                 .  
2. แผนงาน / โครงการ  :    แผนงานการสอบทานกระบวนการจัดการด้านพนักงานสัมพันธ์                                                                               
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    ด าเนินการรายงานผลการสอบทานตามกระบวนการจัดการด้านพนักงานสัมพันธ์                                                           
4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    รายงานผลการสอบทานตามกระบวนการจัดการด้านพนักงานสัมพันธ์                                                                        
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ผลการสอบทานอย่างน้อย 1 กระบวนการจัดการด้านพนักงานสัมพันธ์                                                                      

แผนการด าเนินงาน  
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1. การวางแผนกระบวนการสอบทานการจดัการ
ด้านพนักงานสัมพันธ ์

   
      

   
พง.กสพ.  รายงานการสอบทาน

กระบวนการจัดการด้าน
พนักงานสัมพันธ์ 2.  ด าเนินงานตามแผนกระบวนการสอบทานการ

จัดการด้านพนักงานสัมพันธ ์
 

 
 

      
   

3. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สรุปผลการ
วิเคราะห์ กระบวนการจัดการด้านพนักงานสัมพันธ์ 

   
      

   

4. จัดท าบันทึกเสนอผู้บริหาร เพ่ือทราบผลและ
แนวทางแก้ไขกระบวนการจัดการด้านพนักงาน
สัมพันธ์ 

   
      

   

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 10 15 25 30   50 55 70 80 90 100   
 

หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : น.ส.วรินทร  การเดิม    โทรศัพท์ : 22254                
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

 

1.  กลยุทธ์ :   สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการท างาน                                                                                             
2. แผนงาน / โครงการ  :    การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานประจ าปีงบประมาณ 2565                       
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ประจ าปงีบประมาณ 2565 
4.  วิธีวัดตัวชี้วัด  :    พิจารณาจากร้อยละการด าเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนเทียบกับงานที่ต้องด าเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ 
    ไตรมาส 1 : 23 %  ไตรมาส 2 : 35% ไตรมาส 3 : 63%  ไตรมาส 4 : 100% (คิดแบบสะสมกิจกรรมตลอดทั้งปี) 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ร้อยละ 100 

แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ ปงีบประมาณ 2565 หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลิตของ 
การด าเนินงาน 

2564 2565 

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

1) ทบทวนและสรปุผลการด าเนินงาน 
ครบ 1 ป ี

   
      

   
 

 
ปอ.กสพ. 
ฝบท. 

 
ทุก

หน่วยงาน
ภายใน 
กทพ. 

 
 

ความส าเร็จตามแผนงาน 
 

 

2) ด าเนินการตามแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานประจ าปีงบประมาณ 2565 

   
      

   

3) ทบทวนและสรุปผลผลการด าเนินงานครบ 6 เดือน             
4) ศึกษา รวบรวม ทบทวน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง,  
นโยบายผู้บริหาร, แผนแม่บทความปลอดภัยฯ ในการท างาน
แห่งชาต,ิ แผนกลยุทธ์ กทพ., และแผนกลยุทธ์ HR 

   
      

    
  

5) จัดท าแผนปฎิบัติการ (Action plan) ในงานความปลอดภัยฯ 
ประจ าปี 2566 

   
       

   
  

6) ขออนุมัติแผนปฎิบัติการ (Action plan) ประจ าปี 2566                
รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 14 18 23 27 31 35 49 53 63 72 86 100    

หมายเหตุ  เพื่อให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นางสาวพิสรา  ทวีบุญ    โทรศัพท์ : 20515 
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

 
1.   กลยุทธ ์ :   สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
2. แผนงาน / โครงการ  :    แผนการพัฒนาสภาพแวดลอ้มในการท างาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน  ประจ าปงีบประมาณ 2565 
4.  วิธีวัดตัวชี้วัด  :    พิจารณาจากร้อยละการด าเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนเทียบกับงานที่ต้องด าเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ                
     ไตรมาส 1 : 30%  ไตรมาส 2 : 46% ไตรมาส 3 : 68%  ไตรมาส 4 : 100% (คิดแบบสะสมกิจกรรมตลอดทั้งปี) 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ร้อยละ 100  

แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) ประเมนิและสรุปผลการด าเนนิการน าเสนอ 
ผวก. (ครัง้ที่ 2) 

   

      

   
ปอ.กสพ.ฝบท. 

 

สว.กสพ.ฝบท. 
พบ.กพบ.ฝบท 
กบอ. ฝบร. 
กฟย. ฝบร. 

ตล.กวล.ฝนผ. 

รายงานการประชุม 

2) ขออนุมัติตัวชี้วัดผลการด าเนนิงานดา้น
สุขอนามยั ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ ของ 
กทพ.ประจ าปงีบประมาณ 2565    

      

   

ปอ.กสพ.ฝบท. สว.กสพ.ฝบท. 
พบ.กพบ.ฝบท 
กบอ. ฝบร. 
กฟย. ฝบร. 

ตล.กวล.ฝนผ. 

บันทึก ผวก. อนุมัติ
ตัวชี้วัดฯ 

 
 

3) ถ่ายทอด สื่อสารแผนปฏิบัติการประจ าปีให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ()บันทึกเวียน/Intranet) 
 

 
  

      
   ปอ.กสพ.ฝบท. ทุกหน่วยงาน บันทึกเวียน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4) ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และ
รณรงค์ส่งเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- บันทึกเวียน/ประชุมกับหน่วยงาน 
- จัดอบรมให้ความรู้/OJT 
- จัดกิจกรรม / Event / ดูงาน 
- เผยแพร่ใน Intranet 
 

 

  

      

   

 ปอ.กสพ.ฝบท. 
สว.กสพ.ฝบท. 
พบ.กพบ.ฝบท 
กบอ. ฝบร. 
กฟย. ฝบร. 

ตล.กวล.ฝนผ. 

ทุกหน่วยงาน 

เอกสาร/หลักฐานของการ
ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ /

รายงานการประชุม/ 
ผลการฝึกอบรม/ผลการ 

OJT 

5) ติดตามผลการด าเนินการ  
- ร่วมสังเกตการณ์การด าเนินการของหน่วยงาน 
- ตรวจสอบจากผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 
- บันทึกติดตามผลการด าเนินการ 

 

 

 

      

 

 

 ปอ.กสพ.ฝบท. 

สว.กสพ.ฝบท. 
พบ.กพบ.ฝบท 
กบอ. ฝบร. 
กฟย. ฝบร. 

ตล.กวล.ฝนผ. 

สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน /ภาพถ่าย 

6) ประชุมสรุปผลการด าเนินการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 

  

       

   

ปอ.กสพ.ฝบท. 
สว.กสพ.ฝบท. 
พบ.กพบ.ฝบท 
กบอ. ฝบร. 
กฟย. ฝบร. 

ตล.กวล.ฝนผ. 

ทุกหน่วยงาน รายงานการประชุม 

7) ประเมินและสรุปผลการด าเนินการน าเสนอ 
ผวก.  

   

      

   
ปอ.กสพ.ฝบท. 

 

สว.กสพ.ฝบท. 
พบ.กพบ.ฝบท 
กบอ. ฝบร. 
กฟย. ฝบร. 

ตล.กวล.ฝนผ. 

รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2564 2565 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8) พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบาย 
กฎระเบียบ   

   

      

 

 

 

ปอ.กสพ.ฝบท. 
สว.กสพ.ฝบท. 
พบ.กพบ.ฝบท 
กบอ. ฝบร. 
กฟย. ฝบร. 

ตล.กวล.ฝนผ. 

ทุหน่วยงาน 
สรุปประเด็นที่มีการ

เปลี่ยนแปลง 

9) ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย 
สวัสดิภาพ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมประจ าปี 
2566 

   

      

 

 

 

ปอ.กสพ.ฝบท. 
สว.กสพ.ฝบท. 
พบ.กพบ.ฝบท 
กบอ. ฝบร. 
กฟย. ฝบร. 

ตล.กวล.ฝนผ. 

ทุกหน่วยงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี 

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 15 20 30 37 39 46 59 61 68 75 77 100    
 

หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ประสานงาน : นางสาวพสิรา  ทวีบุญ    โทรศัพท์ : 20515 
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 

 

1.   กลยุทธ์ :   สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดีในการท างาน                                                                                    
2. แผนงาน / โครงการ  :    ยกระดับการรับมือการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใน กทพ.        
3.  ตัวช้ีวัดแผนงาน / โครงการ  :    ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน                                                                                                                                                                
4.  วิธีวัดตัวชี้วัด  :    พิจารณาจากความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน                                                                                                                                         
5.  เป้าหมายตัวช้ีวัด  :    ร้อยละ 100                                                                                                                                                                                                                  
แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนนิการ ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
หน่วยงาน
สนบัสนนุ 

ผลผลติของ 
การด าเนนิงาน 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ทบทวนปรับปรุงคู่มือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)             ปอ.กสพ. ทุก

หน่วยงาน
ภายใน 
กทพ. 

ด าเนินงานได้เป็นไป
ตามแผนงานท่ี
ก าหนด 

2. จัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงาน
และลูกจ้าง กทพ. เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนใหม่ส าหรับผู้ยังไม่ได้รับวัคซีนและ
กระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster Dose) ส าหรับผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 

   
      

   
พง.กสพ. 

3. ปรับปรุงคู่มือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปรับปรุงมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สอดคล้องแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสขุ และเป็นปัจจุบันเสมอ 

   
      

   
ปอ.กสพ. 

4. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic) เกี่ยวกับการปฏิบัติตน และความรู้
เกี่ยวกับโรค COVID-19 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กทพ. อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน             ทุกหน่วยงาน 

กสพ. 
5. จัดท ามาตรการคัดกรองคู่ค้าของ กทพ. รายใหม่และรายเดิมท่ีเข้ามาปฏิบัติงาน
ภายในสถานท่ีของ กทพ. ได้แก่ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทจัดการรักษาความ
ปลอดภัย แม่บ้าน และผู้ใช้บริการ เป็นต้น 

   
      

   
ปอ.กสพ. 

6. บริหารจัดการสถานท่ีกักตัวให้กับพนักงาน 
และลูกจ้าง กทพ. ท่ีมีความเสี่ยงสูงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดโรค COVID-19 ณ อาคาร
ปฏิบัติการ กทพ. (ตล่ิงชัน) 

   
      

   
พง.กสพ. 

7. จัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ส าหรับการป้องกันโรค COVID-19 
ภายในหน่วยงาน กทพ.             สว.กสพ. 

8. จัดเตรียมและประสานการตรวจโรค COVID-19 ด้วย Antigen Test Kit 
(ATK) ส าหรับพนักงานและลูกจ้าง กทพ. ในกลุ่มเสี่ยง ท่ีเตรียมกับมาปฏิบัติงาน 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ร่วมปฏิบัติงาน 

   
      

   
สว.กสพ. 

รวม (ร้อยละความคืบหน้า) 10 20 30 40 50 60 70 80 85 90 95 100  
หมายเหตุ  เพื่อให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน :       กสพ.ฝบท.    โทรศัพท์ :  22210-22230  

 



และแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ 2565

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบคุคล
ปีงบประมาณ 2563 – 2565


