แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ 2560 – 2564
และแผนปฏิบตั กิ ารการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ 2562

แผนกพัฒนาระบบงานบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กรกฎาคม 2561

คำนำ
เพื่อให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีแนวทางการจัดการทรัพยากรบุคคล และมีแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรั พยากรบุ คคลที่ มีความสอดคล้ องกับแผนวิสาหกิจ ของ กทพ. ประจาปีงบประมาณ 2560 - 2564 และ
ครอบคลุมประเด็นการวางแผนและบริหารกาลังคน การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กทพ. จึงได้จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560 - 2564 และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป

สารบัญ
หน้า
บทสรุปผู้บริหาร
คานา
สารบัญ
1. บทนา

1

2. ทิศทางองค์กร วิสัยทัศน์ ภารกิจองค์กร เป้าประสงค์องค์กร ค่านิยม
ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2

3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

5

4. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560- 2564

15

ภาคผนวก
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560-2564

บทสรุปผู้บริหาร
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560 - 2564 จัดทาขึ้นเพื่อเป็น
กรอบแนวทางในการดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ ของ กทพ. ปีงบประมาณ
2560-2564 โดยมีรอบระยะเวลาสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564
ซึ่งในการจัดทาแผนกลยุ ทธ์การบริห ารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560 - 2564 มีแนวทางในการ
ดาเนินงานดังนี้
1. ศึกษาทิศทางองค์กร วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
และแผนวิสาหกิจ รวมทั้งศึกษาค้นคว้า รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ ยวข้องเพื่อนามากาหนดแนวทางการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจของ กทพ.
2. ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน รวมทั้งความคาดหวังต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาข้อมูลที่ ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 1 และ 2
4. แปลงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan) และเผยแพร่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ
ซึง่ ในการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาจากแผนวิสาหกิจ
ปีงบประมาณ 2560 - 2564 โดยแผนวิสาหกิจของ กทพ. กาหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากร
บุคคลไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 “สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต” ซึ่งแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลเป็นแผนงานที่สนับสนุน นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลของแผนวิสาหกิจ กทพ.
ปี ง บประมาณ 2560 - 2564 โดยมี ก ารก าหนดและวางแผนงาน/โครงการให้ เป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นไปสู่
ความสาเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์ ประกอบด้วย
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน และกระบวนงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ
2. เตรียมความพร้อมในการบริหารทางพิเศษ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
3. บริหารขีดความสามารถและอัตรากาลังของบุคลากร ให้ทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4. พัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5. บริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล ยกย่องชมเชยบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากร
6. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทางาน
7. พัฒนาการสร้างผู้นา และส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร
8. จัดการองค์ความรู้ขององค์กรอย่างเป็นระบบและสนับสนุนการพัฒนาและนานวัตกรรม
มาใช้
ทั้ งนี้ กลยุ ท ธ์ในการด าเนิ น งานด้ านทรัพ ยากรบุ ค คล มี ค วามสอดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ
ยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2564 และเพื่อให้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 นาไปสู่การปฏิบัติ จึงได้มี การแปลงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
การดาเนินงานไปสู่การปฏิบัติในรูปของแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan) ประจาปี
แสดงได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

สร้างสรรค์
กทพ. ให้เป็น
องค์กรแห่ง
อนาคต

มีโครงสร้างและ
ระบบงานที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
การทางาน

เป้าประสงค์ของ
วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
กทพ. มีโครงสร้าง
และระบบงานที่
คล่องตัว สนับสนุน
การดาเนินธุรกิจของ
กทพ.
ในทุกรูปแบบ

มีการประยุกต์ใช้
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนา
สมรรถนะและ
คุณภาพชีวิต
ที่ดีของบุคลากร

บุคลากรเป็น
ทรัพยากรที่
ทรงคุณค่า (Human
Capital)

ผู้นาระดับสูงมี
ศักยภาพการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
และเป้าหมายสู่การ
ปฏิบัติได้จริง
พัฒนา กทพ. สู่การ
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ให้
เกิดนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง

ผู้นามีศักยภาพสูง
(ผู้นา หมายถึง
ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ
ฝ่ายขึ้นไป)
กทพ. เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และใช้
นวัตกรรมใหม่ ๆ ใน
การจัดการองค์กร

กลยุทธ์

งาน

แปลงยุทธศาสตร์
ไปสู่
การปฏิบัติ
แผนงาน / โครงการ

1. ทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้าง ระบบงาน
และกระบวนงานด้านต่าง
ๆ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เหมาะสม
กับการดาเนินธุรกิจ
2. เตรียมความพร้อมใน
การบริหารทางพิเศษ
ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา
สัมปทาน
1. บริหารขีด
ความสามารถและ
อัตรากาลังของบุคลากร
ให้ทางานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
2. พัฒนาบุคลากรให้ก้าว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. บริหารค่าตอบแทน
การให้รางวัล ยกย่อง
ชมเชยบุคลากรให้เป็นที่
ยอมรับของบุคลากร
4. สร้างสภาพแวดล้อม
และ บรรยากาศที่ดีใน
การทางาน
1. พัฒนาการสร้างผู้นา
และส่งเสริมวัฒนธรรม
ค่านิยมขององค์กร

งานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

1. จัดการองค์ความรู้ของ
องค์กรอย่างเป็นระบบ
และสนับสนุนการพัฒนา
และนานวัตกรรมมาใช้

งานพัฒนา
แผนงาน / โครงการ
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้และ
นวัตกรรม

งานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

แผนงาน / โครงการ

งานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

แผนงาน / โครงการ

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560-2564
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
1. บทนา
องค์กรทั้ งภาครัฐ และภาคเอกชนได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วและรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมือง รวมทั้งการที่คู่แข่งขันและกลุ่มที่
มีส่ว นได้ส่ วนเสี ย ขององค์กรมีการปรับ เปลี่ ยนไปอย่างต่อเนื่ อง ทาให้ เกิดสภาพความเสี่ ยงที่เกิดจากความ
ไม่แน่นอนของอนาคต นอกจากนี้ปัจจุบันเป็นยุคเศรษฐกิจที่เน้นองค์ความรู้ ซึ่งองค์กรต้องเผชิญภาวะของการ
แข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น และเพื่อความอยู่รอดขององค์กร ทาให้องค์กรต้องตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องของ
“การบริหารจัดการคนในองค์กร” มากยิ่งขึ้น ซึ่งองค์กรสมัยใหม่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนถือว่าทรัพยากร
บุ ค คลมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การบริ ห าร และสร้ า งความได้ เปรี ย บในการแข่ ง ขั น ให้ กั บ องค์ ก ร ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล มิได้จากัดอยู่เพียงแค่การสรรหา คัดเลือก หรือการสร้างแรงจูงใจ และ
พัฒ นาบุ คลากรเท่านั้น ยังต้องเตรียมความพร้อมด้านขีดความสามารถกาลังคน ให้ มีปริมาณ และคุณภาพ
ที่สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์องค์กร การสร้างสภาพแวดล้อมการทางานให้พนักงานมีความพึงพอใจและ
ความผูกพันกับองค์กรอันมีผลต่อความสาเร็จของงาน ประกอบกับ สคร. ได้มีการกาหนดมาตรฐานความสาเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นแนวทางให้รัฐวิสาหกิจใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และเป็น
แนวทางในการประเมินผลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐวิสาหกิจต่างๆ โดยให้ใช้ชื่อระบบประเมินผลฯ
ที่ปรับปรุงใหม่นี้ว่า ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA)
ซึ่งระบบดังกล่าวได้มีการกาหนดเกณฑ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรเพื่อตรวจประเมินความสามารถขององค์กร
ในการประเมิ น ความต้ อ งการขี ด ความสามารถและอั ต ราก าลั งบุ ค ลากร และความสามารถในการสร้ า ง
สภาพแวดล้อมของบุคลากรที่ส่งเสริมให้เกิดผลการดาเนินการที่ดี รวมทั้งตรวจประเมินการสร้างความผูกพัน
การจัดการ และการพัฒ นาบุ คลากร เพื่อนาศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่ ให้ ส อดคล้ องไปในทาง
เดียวกันกับภารกิจ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการโดยรวมขององค์กร
ในการนี้ เพื่อให้ กทพ. มีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความสอดคล้องกับแผน
วิสาหกิ จของ กทพ. ปี งบประมาณ 2560 - 2564 และน าไปสู่ การบรรลุ วิสั ยทั ศน์ ขององค์ กร จึงได้ จัดท า
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 โดยมีรอบระยะเวลาสอดคล้อง
กับแผนวิสาหกิจของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 ซึ่งในการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ปีงบประมาณ 2560 - 2564 มีแนวทางในการดาเนินงานดังนี้
1. ศึกษาทิศทางองค์กร วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน และ
แผนวิสาหกิจ รวมทั้งศึกษาค้น คว้า รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามากาหนดแนวทางการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจของ กทพ.
2. ประเมิน สภาพแวดล้ อมภายนอกและภายใน รวมทั้ งความคาดหวังต่อ ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 1 และ 2
4. แปลงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan) และเผยแพร่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ

2. ทิศทางองค์กร วิสัยทัศน์ ภารกิจองค์กร เป้าประสงค์องค์กร ค่านิยม ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี
พ.ศ. ๒๕๑๕ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และต่อมาได้มี
การปรับปรุงกฎหมายโดยการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
มีผลบังคับ ใช้ตั้งแต่วัน ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑ มีอานาจหน้าที่กระทากิจการภายในขอบแห่ งวัตถุประสงค์ใน
สาระสาคัญ ดังนี้
๑) สร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนบารุงและรักษาทางพิเศษ
๒) ดาเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือที่เป็นประโยชน์
แก่ กทพ.
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ “ทางพิเศษ”หมายความว่า
ทางหรือถนนซึ่งจัดสร้างขึ้น หรือได้รับโอนหรือได้รับมอบไม่ว่าจะจัดสร้างในระดับพื้นดิน เหนือหรือใต้พื้นดิน
หรือพื้น น้ า เพื่ออานวยความสะดวกในการจราจรเป็นพิเศษ และให้ ห มายความรวมถึงสะพาน อุโมงค์ เรือ
สาหรับขนส่งรถข้ามฟาก ท่าเรือสาหรับขึ้นลงรถ ทางเท้า ที่จอดรถ เขตทาง ไหล่ทางเขื่อนกั้นน้า ท่อ หรือทาง
ระบายน้า กาแพงกันดิน รั้วเขต หลักระยะ สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรอาคาร หรือสิ่งอื่นใดที่จัดไว้ใน
เขตทางเพื่ออานวยความสะดวก หรือเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับงานทางพิเศษ
ตามแผนวิสาหกิ จ ปีงบประมาณ 2560-2564 กทพ. กาหนดทิศทางการดาเนินงานของ กทพ.
ดังนี้
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
“มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน”
2.2 ภารกิจ (Mission)
เพื่อการมุ่งมั่นในการดาเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ กทพ. ได้กาหนดภารกิจไว้
4 ประการ ได้แก่
1) จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุง ทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปลอดภัย
2) บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
3) บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดาเนินธุรกิจ
ทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม
4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร
2.3 ค่านิยม (Value)
บริการที่ดี พัฒนาก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด
2.4 เป้าประสงค์องค์กร (Corporate Goal)
สิ่งที่ กทพ. ต้องการบรรลุในช่วงระยะเวลาของแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564 ได้แก่
1) ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง
2) การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย
3) ทางพิเศษ และสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ
4) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
5) มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
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2.5 การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ (Key Change)
1) การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ รองรับการดาเนินธุรกิจที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยน
เช่น การบริห ารโครงการภายหลังจากสิ้ นสุ ดสั มปทาน การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การให้
บริการทางพิเศษเส้นทางใหม่ ๆ และการประกอบธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อ งกับทางพิเศษหรือเป็นประโยชน์กับ
กทพ. ในอนาคต
2) ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ขณะที่พื้นที่การให้บริการ
มีจานวนเท่าเดิม
3) ภัยพิบัติและสถานการณ์วิกฤติ
4) แนวโน้มการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม
๕) ระบบการคมนาคมขนส่งทางรางได้รับการสนับสนุนทั้งจากผู้กาหนดนโยบายและ
ประชาชน ซึ่งในอนาคตอาจเป็นสินค้าทดแทนของการใช้ทางพิเศษ
6) การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
2.6 ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor : KSF)
1) มีโครงข่ายทางพิเศษที่ให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และ
ปริมณฑลอย่างทั่วถึง เชื่อมโยงกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครและถนนสายสาคัญ
2) ศักยภาพของบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ในการให้บริการ
และจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
3) ความสามารถในการสร้างประโยชน์ และรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทางพิเศษ
2.7 ความสามารถพิเศษ (Core Competency)
สิ่งที่ กทพ. มีความเชี่ยวชาญมากที่สุด เป็นขีดความสามารถที่สาคัญเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งจะสร้างความ
ได้เปรียบในการดาเนินงานอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
๑) ความสามารถในการวางโครงข่ายทางพิเศษที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
๒) ความสามารถในการจัดเก็บค่าผ่านทางที่รวดเร็ว และมีความโปร่งใส
๓) ความสามารถในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
๔) ความสามารถในการให้บริการกู้ภัย
นอกจากนี้ ความสามารถพิ เศษที่ กทพ. ต้ องสร้ างในอนาคต หาก กทพ. ต้ องการที่ จะขยาย
ขอบเขตในการดาเนินการไปสู่การให้บริการลักษณะอื่น ก็จาเป็นที่จะต้องมีการกาหนดความสามารถพิเศษในอนาคต
ด้วย เพื่อรองรับการให้บริการใหม่ที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่
1) ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ทางพิเศษเพื่อสร้างรายได้
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2.8 ยุทธศาสตร์การดาเนินงานระยะ 5 ปี (2560-2564)
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานระยะ 5 ปี ของ กทพ. ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต
2.9 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Objective)
กทพ. ได้กาหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 11 ข้อ ที่รองรับทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่
1) เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันในด้านคมนาคม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขยายโครงข่าย
ของประเทศ
และให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน
2) การให้บริการโครงข่ายที่ทั่วถึงเพื่อบรรเทาปัญหาจราจร
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขยายโครงข่ายและ
ให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน
3) มีการพัฒนาเส้นทางใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขยายโครงข่ายและ
ให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน
4) บริ ก ารมี คุ ณ ภาพ รวดเร็ ว ปลอดภั ย เป็ น ที่ พึ ง พอใจของ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขยายโครงข่ายและ
ผู้ใช้บริการ
ให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน
5) บริหารทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์ อย่ างเต็ มประสิทธิภาพ เพื่ อ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ใช้ประโยชน์จาก
สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน
สินทรัพย์อย่างคุ้มค่า
6) ดาเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้างความยั่งยืน
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
7) มีโครงสร้างและระบบงานที่เพิ่มประสิทธิภาพของการทางาน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสรรค์ กทพ.
ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต
8) มีการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสรรค์ กทพ.
สมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร
ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต
9) ผู้นาระดับสูงมีศักยภาพการขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายสู่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสรรค์ กทพ.
การปฏิบัติได้จริง
ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต
10) พัฒนา กทพ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสรรค์ กทพ.
ความรู้ให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต
11) ระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย และ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสรรค์ กทพ.
เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน
ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต
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3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลภาครัฐ ใช้ ก ารบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลตามแนวทาง HR
Scorecard ซึ่ ง แบ่ ง องค์ ป ระกอบของการประเมิ น ผลส าเร็ จ ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลไว้ 5 มิ ติ
ซึ่งรายละเอียดในแต่ละมิติ มีดังนี้
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง หน่วยงานมีแนวทางและวิธีการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้
(ก) หน่วยงานมีนโยบาย แผนงานและมาตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้อง
และสนับสนุนให้หน่วยงานบรรลุพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(ข) หน่ ว ยงานมีการวางแผนและบริห ารก าลั งคนทั้ งในเชิงปริม าณและคุณ ภาพ กล่ าวคื อ
“กาลังคนมีขนาดและสมรรถนะ”ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจาเป็นของหน่วยงานทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกาลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความ
ต้องการกาลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว
(ค) หน่วยงานมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ดึงดูดให้ได้มา พัฒ นาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มพนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือ สมรรถนะสูง ซึ่งจาเป็นต่อ
ความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management)
(ง) หน่วยงานมีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหาร นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
พนักงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการทางาน
มิ ติ ที่ 2 ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (HR Operational Efficiency)
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริห ารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน (HR Transactional Activities)
มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน เช่น สรรหาคัดเลือก การ
บรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนตาแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ
มีความถูกต้องทันเวลา (Accuracy and Timeliness)
(ข) หน่วยงานมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้องเที่ยงตรง
ทันสมัย และนามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานได้จริง
(ค) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสาหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณ
รายจ่ายของหน่วยงานมีความเหมาะสมและสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความ
คุ้มค่า (Value for Money)
(ง) มีการนาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานเพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ ( HR Automation)
มิ ติ ที่ 3 ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (HRM Program Effectiveness)
หมายถึง แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานก่อให้เกิดผล ดังนี้
(ก) การรักษาไว้ซึ่งพนั กงานและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจาเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของ
หน่วยงาน (Retention)
(ข) ความพึงพอใจของพนักงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
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(ค) การสนั บ สนุ น ให้ เกิดการเรียนรู้และการพัฒ นาอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งส่ งเสริม ให้ มีการ
แบ่งปันข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนาพนักงานให้
มีทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายขององค์กร
(ง) การมีร ะบบบริ ห ารผลตอบแทน ( Performance Management) ที่ เน้น ประสิ ทธิภ าพ
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจาแนกความแตกต่างและ
จัดลาดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งเรียกชื่ออื่นได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ พนักงานมีความเข้าใจ
ถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความสาเร็จหรือผลงานของ
หน่วยงาน
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคล หมายถึง การที่หน่วยงานจะต้อง
(ก) รับผิดต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
การดาเนิ น การด้านวินัย โดยคานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณ ธรรม หลักนิติธรรมและหลั ก
มนุษยชน
(ข) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั้ งนี้ จ ะต้ องกาหนดให้ ค วามพร้อมรับ ผิ ดด้ านการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลแทรกอยู่ในทุ ก
กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน หมายถึง การที่หน่วยงานมี
นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ดังนี้
(ก) พนักงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน ระบบงานและบรรยากาศในการ
ทางานตลอดจนมีเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารหน่วยงานและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว
(ข) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพของหน่วยงาน
(ค) มีการส่ งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ ายบริห ารของหน่วยงานกับพนักงานและใน
ระหว่างพนักงานด้วยกันเอง
3.2 หลักเกณฑ์ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal :
SEPA) ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
ปัจจุบัน สคร. ได้มีการปรับปรุงระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เป็นเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิผลของภาครัฐในการยกระดับการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ โดยให้ใช้ชื่อระบบประเมินผลฯ
ที่ปรับปรุงใหม่นี้ว่า ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA)
ซึ่งระบบดังกล่าวได้มีการกาหนดเกณฑ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรเพื่อตรวจประเมินความสามารถขององค์กรใน
การประเมิ น ความต้ อ งการขี ด ความสามารถและอั ต ราก าลั ง บุ ค ลากร และความสามารถในการสร้ า ง
สภาพแวดล้อมของบุคลากรที่ส่งเสริมให้เกิดผลการดาเนินการที่ดี รวมทั้งตรวจประเมินการสร้างความผูกพัน
การจัดการ และการพัฒ นาบุ คลากร เพื่อนาศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่ ให้ ส อดคล้ องไปในทาง
เดียวกันกับภารกิจ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการโดยรวมขององค์กร ไว้เป็นแนวทางในการประเมินผลด้าน
การบริหารบุคคลของรัฐวิสาหกิจต่างๆ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
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1. สภาพแวดล้อมของบุคลากร
ก. การจัดการขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร
- ประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร
- มีกระบวนการสรรหาว่าจ้าง วางตาแหน่งผู้นาระดับสูงและบุคลากร
- จัดโครงสร้าง และบริหารบุคลากรให้บรรลุผล ใช้ประโยชน์จากความสามารถ
พิเศษขององค์กร
- เตรียมบุคลากรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
ข. บรรยากาศการทางานของบุคลากร
- จัดสภาพแวดล้อมในที่ทางานเพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพดี มีความปลอดภัย
และป้องกันภัย
- ช่วยเหลือ สนับสนุนบุคลากรด้วยนโยบายการให้บริหาร และสิทธิประโยชน์
ให้เหมาะสมแต่ละกลุ่ม
2. ความผูกพันของบุคลากร
ก. การเพิ่มคุณค่าบุคลากร
- กาหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรแต่ละกลุ่ม
- เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ให้ความร่วมมือกัน มีการแบ่งปันทักษะ สื่อสารแบบ
สองทิศทาง มีความคิดริเริ่ม และนวัตกรรม ให้อานาจใจการตัดสินใจ และ
กาหนดเป้าหมาย
- ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานสนุบสนุนผลการดาเนินการที่ดี ทาให้
บุคลากรมีความผูกพันและแผนปฏิบัติการสาเร็จ
ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้นา
- พัฒนาบุคลากร และผู้นาโดยพิจารณาประเด็นต่างๆ เช่น ความต้องการของ
บุคลากร ผู้บังคับบัญชา และผู้นาระดับสูง ความสามารถพิเศษ ความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์ การบรรลุแผน การปรับปรุงผล และนวัตกรรม จริยธรรม
การมุ่งเน้นลูกค้าการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้ใช้ทักษะใหม่ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์
- ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการพัฒนา
- จัดการความก้าวหน้าในอาชีพ การสืบทอดตาแหน่ง
ค. การประเมินความผูกพันของบุคลากร
- ประเมินความผูกพันของบุคลากรด้วยวิธีการที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
- กาหนดตัววัดความผูกพันและความพึงพอใจของแต่ละกลุ่ม
- ใช้ตัวชี้วัดอื่นเพื่อประเมินและปรับปรุงความผูกพัน
- เชื่อมโยงผลการประเมินกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ
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3.2 สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
1) อัตรากาลังของ กทพ.
ข้อมูลโครงสร้างอายุของพนักงานแยกตามสังกัด
จากข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 กทพ. มีพนักงานทั้งสิ้น 4,746 คน ส่วนใหญ่มอี ายุอยู่
ในช่วง 41-45 ปี ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
สังกัด

จานวน

ผวก.
ทปษ.(บ)
รผบ.
รผผ.
รผก.
รผส.
รผป.
ผช.ผวก.
ผชน (บ)
ผชน (ว)
ผชน (น)
สผว.
สตส.
ฝบท.
ฝกง.
ฝนผ.
ฝสท.
ฝกส.
ฝกม.
ฝกท.
ฝบร.
ฝคจ.
ฝจค.
กวป.
กวพ.
กบค.
รวม
ร้อยละ

6
0
4
4
2
4
4
3
1
2
0
165
39
134
174
52
53
210
54
114
510
760
2,373
30
26
22
4,746

โครงสร้างอายุของพนักงานแยกตามสังกัด
โครงสร้างอายุ
อายุเฉลีย่
≤25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 36-40 ปี 41-45 ปี 46-50 ปี 51-55 ปี ≥56 ปี
1
1
1
1
1
1
39.83
0.00
2
1
1
44.5
1
2
1
46.25
1
1
46.50
1
2
1
43.25
2
2
50.25
1
1
1
40.00
1
29.00
1
1
55.00
0.00
4
22
42
28
16
24
18
11
39.84
4
8
7
4
4
3
7
2
38.97
3
11
28
15
14
22
23
18
42.94
7
26
45
25
21
21
18
11
39.22
12
15
9
8
4
2
2
37.04
3
12
13
3
9
6
5
2
38.02
3
12
21
5
14
44
79
32
47.8
4
19
4
9
7
6
5
40.93
5
11
31
12
19
17
10
9
40.11
3
41
108
77
101
75
69
36
41.95
16
61
100
98
189
192
68
36
42.19
21
217
508
289
670
360
208
100
40.95
3
2
5
6
5
5
1
3
39.67
2
7
9
5
1
1
1
33.38
2
5
10
1
1
1
2
34.91
77
455
963
584
1,084
787
522
274 38.17
1.62
9.59 20.29 12.31 22.84 16.58 11.00
5.77 100.00
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ข้อมูลพนักงานที่เกษียณอายุในปี 2561-2570 แยกตามสังกัด
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

สังกัด
ผวก.
ทปษ.(บ)
รผบ.
รผผ.
รผก.
รผส.
รผป.
ผช.ผวก.
ผชน (บ)
ผชน (ว)
ผชน (น)
สผว.
สตส.
ฝบท.
ฝกง.
ฝนผ.
ฝสท.
ฝกส.
ฝกม.
ฝกท.
ฝบร.
ฝคจ.
ฝจค.
กวป.
กวพ.
กบค.
รวม

ข้อมูลพนักงานทีเ่ กษียณอายุในปี 2561 - 2570 แยกตามสังกัด
ปีทเี่ กษียณอายุ
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
3
2
5
4
2
3
7
1
1
2
2
2
1
4
4
4
6
3
1
3
10
6
4
2
2
5
2
6
3
4
5
1
1
1
1
1
2
2
1
3
1
1
1
8
13
9
12
17
15
17
17
15
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
2
4
2
3
5
7
7
6
11
11
12
11
18
15
12
13
6
5
9
15
12
9
17
14
16
18
13
22
28
35
34
52
37
42
45
38
1
1
1
1
1
1
1
1
45
55
78
90
81 110 101 112 115 108

รวม
1
0
2
1
1
1
2
1
0
2
0
34
9
45
30
6
8
124
12
25
116
121
346
4
1
3
895
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ข้อมูลพนักงานที่เกษียณอายุในปี 2561-2570 แยกตามระดับ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ปีทเี่ กษียณอายุ
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
รวม

1
1
1
4
3
9

ข้อมูลพนักงานทีเ่ กษียณอายุในปี 2561- 2570 แยกตามระดับ
ระดับ
2
3
4
5
6
7
8
9
3
1
1
8 13 10
4
4
3
3
15 18
8
2
5
4
6
1 23 29
9
1
3
5
3
28 33 17
4
3
8
2 30 22
9
5
1
5 13
4 45 31
9
2
6 13
4 37 25 10
4
5 15
3 37 42
9
1
6 16
4 43 32 10
4 17
2 43 32
6
1
44 95 21 309 277 97 24 13

10
1
1

รวม
11
1 45
1 55
1 78
90
81
1 110
1 101
- 112
- 115
- 108
5 895

จากข้อมูลดังกล่าว กทพ. มีพนักงาน รวมทั้งสิ้น 4,746 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560)
อายุเฉลี่ยของพนักงาน เท่ากับ 38 ปี พนักงานที่มีอายุระหว่าง 41-45 ปี มีจานวนมากที่สุด ร้อยละ 22.84
รองลงมา เป็ น พนั ก งานที่ มี อายุ ร ะหว่าง 31-35 ปี ร้อ ยละ 20.29 และอายุระหว่าง 46-50 ปี ร้อ ยละ
16.58 และจากวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล พนั ก งานที่ เกษี ย ณอายุ ในปี งบประมาณ 2561-25670 จะมี พ นั ก งาน
ที่เกษียณอายุทั้งสิ้น 895 คน ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานระดับ 5 ระดับ 6 และระดับ 7 ซึ่งกลุ่มพนักงานระดับ
6 และระดับ 7 สามารถก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งผู้บริหารในอนาคต จากข้อมูลเหล่านี้บ่งบอกว่า กทพ. มีพนักงานสูง
วัย และเริ่มจะสู งวัย มากขึ้น ซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่อการดาเนินงานหากไม่เตรียมความพร้อมของบุคลากร
เพื่อรับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากพนักงานอาวุโส และทดแทนในตาแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุ ซึ่งอาจ
ส่งผลให้การขึ้นสู่ผู้บริหารของ กทพ. ขาดช่วง และจากการที่ กทพ. เป็นสังคมของผู้สูงวัยย่อมมีผลต่อทัศนคติ
เดิม และการไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทาให้การบริหารจัดการไม่สามารถตอบสนองทันต่อความต้องการของ
สังคมในปัจจุบัน
โครงสร้างของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล
ตามโครงสร้ างการจั ดแบ่ งส่ วนงานของ กทพ. บทบาทหน้ าที่ ในงานทรัพยากรบุ คคล ประกอบด้ วย
3 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั้งงานวางแผนและจั ดอัตรากาลั งให้ เกิดประโยชน์ สู งสุ ดแก่ กทพ. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง งานประเมินผล
บุคลากร และงานข้อมูลระบบงานบุคคล 2) กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ งานบริหารสิทธิประโยชน์ของพนักงาน ลูกจ้างและครอบครัว กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ งานพนักงานสัมพันธ์รวมทั้งงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน 3) กอง
พัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการความรู้
การจัดทาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การรวบรวมองค์ความรู้และผลักดันกระบวนการเรียนรู้ระดับองค์กร
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3.3 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ.
วิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ดังนี้
ผู้มีส่วนได้เสีย
(ภายนอก/
ภายใน/ทางตรง/
ทางอ้อม)
- บุคลากรของ
กทพ.

- ประชาชน
ผู้รับบริการ

- หน่วยงาน
ภาครัฐ และ
เอกชนที่
เกี่ยวข้อง

สิ่งผู้ที่มีส่วนได้เสีย
ต้องการจาก กทพ.

คุณสมบัติของกาลังคน
ที่ กทพ. ต้องมีเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

- มีความความมั่นคงในการ
ทางาน
- ได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสม
- มีความสุขในการทางาน
- มีความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน
- มีการจัดสวัสดิการที่
เหมาะสมให้กับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
- มีการจัดอัตรากาลังที่
เหมาะสม
- มีการพัฒนาและสร้างองค์
ความรู้ให้กับพนักงาน
- มีการมอบหมายงานที่
ชัดเจน
- มีสภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่ดีและเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน
- การบริการที่ดีและมีคณ
ุ ภาพ
- ความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน รวมถึงมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

- ผู้บริหารมีคณ
ุ ธรรม และมี
ความเป็นกลาง
- มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และยึดหลักธรรมาภิบาล
- มีจิตบริการและมีมนุษยสัมพันธ์
- มีความรับผิดชอบ เสียสละ
และอุทิศเวลา มีจิตสาธารณะ
- มีความรู้ความเข้าใจและมี
ทัศนคติที่ดีในการทางาน
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และมีความเป็นผู้นา

ระบบ โครงสร้าง กระบวนการ
เทคโนโลยี
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่
กทพ. ต้องมี เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงาน
ตอบสนองความต้องการของผู้มสี ่วนได้
เสีย
- ระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ต้องมี
ความเป็นธรรม
- ระบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน
- ระบบบริหารงานมีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
- สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม และ
เอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน
- ระบบการประเมินผลและตัวชี้วัดใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีมาตรฐาน
และความเป็นธรรม
- วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
สามารถตอบสนองความต้องการได้
อย่างรวดเร็ว
- โครงสร้างอัตรากาลังที่เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน
- มีคู่มือในการปฏิบตั ิงาน

- มีจิตสานึก/บริการ/สร้างความ - มีเครื่องมือที่ทันสมัยและระบบ
พึงพอใจที่ดีให้ประชาชน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีช่องทาง
- มีความรู้ความสามารถและ
การสื่อสารทีช่ ัดเจน
เชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ - มีการกาหนดขัน้ ตอนการให้บริการ
- เป็นผู้ให้คาแนะนาที่ดีและ
อย่างชัดเจนและรวดเร็ว
ปฏิบัติตนอย่างเสมอภาค
- สร้างระบบฐานข้อมูลและมีบุคลากรที่
เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ
- การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน - มีความรู้ความสามารถในการ - วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
- มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
สามารถตอบสนองความต้องการได้
ทางาน และตอบสนอง
- มีจิตสานึก/บริการ/สร้างความ อย่างรวดเร็ว
ต่อนโยบายของรัฐในการ
พึงพอใจที่ดีให้ประชาชน
- มีการกาหนดขั้นตอนการให้บริการ
ดูแลประชาชนได้ดี
อย่างชัดเจนและรวดเร็ว
- ระบบบริหารงานมีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
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3.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน (SWOT) ในงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ.
วิเคราะห์ SWOT
จุดแข็ง (Strengths) : S
1. มีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ในการให้บริการและจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
2. กทพ. มีฐานข้อมูลจานวนมากทั้งข้อมูลปฐมภูมิที่ กทพ. จัดเก็บเองและข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการ
3. มีความมั่นคงทางการเงิน รองรับการขยายงานของ กทพ.
4. บุคลากรมีแนวโน้มที่จะมีระดับการศึกษาสูงขึ้น และมีบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ
5. มีการกาหนดกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในแผนวิสาหกิจของ กทพ.
อย่างชัดเจน
6. มีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับสายงานจนถึงระดับบุคคล (KPI)
7. โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ. แบ่งตามหน้าที่หรือกระบวนงานหลัก ทาให้เกิดความถนัดและ
ความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้าน สามารถรักษามาตรฐานการทางานของสายงานได้ดี
8. ผลการดาเนินงานในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีผลคะแนนการประเมินที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
9. กทพ. มีการจัดทาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เป็นมาตรฐานอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
10. มีการจัดทาและพัฒนา Competency ครบทุกระดับทั้ง Core Competency Functional
Competency และ Managerial Competency
11. พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายนอกและภายในอย่างสม่าเสมอ
12. กทพ. มีการสารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
จุดอ่อน (Weaknesses) : W
1. ความก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพยังไม่ชัดเจน ส่งผลต่อขวัญ กาลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
2. การวางแผนสืบทอดตาแหน่งของผู้บริหารขาดความชัดเจน และขาดการวางแผนระยะยาวเพื่อรองรับ
ตาแหน่งผู้บริหารที่ใกล้จะเกษียณอายุภายใน 5 ปีข้างหน้า
3. การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของ กทพ. ยังไม่สามารถบริหารจัดการได้เต็มศักยภาพ
4. บุคลากรส่วนใหญ่มีความเห็นว่าต้องการให้ กทพ. มีการจัดสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีต่อการทางาน
5. สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ของ กทพ. เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. การบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการเรียนรู้ ยังไม่ครอบคลุมปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญจาก
สภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพของบุคลากรและองค์กรในอนาคต
7. การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ยังไม่เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยน
เช่น การบริหารโครงการภายหลังจากสิ้นสุดสัมปทาน การให้บริการทางพิเศษเส้นทางใหม่ๆ และการ
ประกอบธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือเป็นประโยชน์กับ กทพ. ในอนาคต
8. โครงสร้างองค์กร ระบบงานและกระบวนงานไม่สนับสนุนการดาเนินธุรกิจที่อาจมีการปรับเปลี่ยน
9. บุคลากรของ กทพ. อยู่ในวัยใกล้จะเกษียณอายุหรือมีอายุมากกว่า ๔๕ ปี และเริ่มจะสูงวัยมากขึ้น
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานหากไม่เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรับการถ่ายทอดองค์ความรู้
จากพนักงานอาวุโส และทดแทนในตาแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุ
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10. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วลาออกเพื่อไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น
11. ระยะเวลาในการดาเนินงานแต่ละขั้นตอนนาน เนื่องจากการบริหารงานมีข้อกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับและมติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจานวนมาก
โอกาส (Opportunities) : O
1. นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของชาติเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
2. แนวโน้มในการบริหารสมัยใหม่เน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นสินทรัพย์สาคัญ
3. ความก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศทาให้การบริหารทรัพยากรบุคคลทาได้สะดวก
รวดเร็ว และง่ายขึ้นและสนับสนุนการสร้างให้ กทพ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งช่วยในการบริหาร
จัดการความรู้ และสร้างนวัตกรรม
4. นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมองค์ความรู้และการใช้เครื่องมือในการบริหารและพัฒนาบุคลากร
5. เป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงและมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาบุคคลภายนอก จึงทาให้มีผู้สนใจสมัครเข้ามา
ทางาน
6. การประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจเป็นระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State
Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ทาให้รัฐวิสาหกิจต้องมีการปรับปรุงระบบงานอย่าง
ต่อเนื่อง
อุปสรรค (Threats) : T
1. ภัยพิบัติหรือสถานการณ์วิกฤตอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของ กทพ.
2. การเข้าสู่ AEC มีผลต่อการเคลื่อนย้ายบุคลากรได้ง่าย
3. คนใน Generation Y, Z เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดแตกต่างจากคนรุ่นก่อน ทาให้องค์กรต้องปรับวิธีการ
บริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ทาให้การปฏิสัมพันธ์ของคนลดน้อยลง
5. การปรับปรุงมาตรฐานสิทธิประโยชน์สภาพการจ้างที่เกี่ยวข้องกับตัวเงินจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ดังนั้นจะต้องใช้เวลาในการดาเนินการมาก
6. การจัดทาระบบใหม่ๆ ในงานทรัพยากรบุคคลโดยการดาเนินการเองไม่ได้จ้างที่ปรึกษาจะต้องใช้เวลาอย่าง
มากในการศึกษาและจัดทา
หลั งจากที่ มี ก ารประเมิ น สภาพแวดล้ อ มโดยการวิ เคราะห์ ให้ เห็ น ถึ งจุ ด แข็ ง จุ ดอ่ อ น โอกาส และ
อุปสรรค ก็จะนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบแมทริกซ์โดยใช้ตารางที่เรียกว่า TOWS
Matrix เป็นเครื่องมือช่วยในการกาหนดกลยุทธ์การดาเนินงานขององค์กร โดยจะนาเอาการวิเคราะห์จุดแข็ง
และโอกาสขององค์กรมาเป็นหลั กในการพิจารณากาหนดกลยุทธ์การดาเนินงานเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
องค์กร ในขณะเดียวกันจะนาเอาการวิเคราะห์จุดอ่อนและข้อจากัดเข้ามาพิจารณาร่วมด้วย เพื่อพัฒนาจุดอ่อน
และข้อจากัดให้เป็นจุดแข็งขององค์กรต่อไปซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทาให้เกิดกลยุทธ์ซึ่ งสามารถ
สรุปได้ดังนี้
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ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunitues) O

อุปสรรค (Threats) T

จุดแข็ง (Strengths) S

จุดอ่อน (Weaknesses) W

SO
S1, S7, S10, S11, O1, O2, O5
ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบงาน และกระบวนงานด้าน
ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เหมาะสมกับการดาเนิน
ธุรกิจ
S2, S3, S4, O3 จัดการองค์ความรู้
ขององค์กรอย่างเป็นระบบและ
สนับสนุนการพัฒนาและนานวัตกรรม
มาใช้
S5, S8, S9, O1, O6 บริหาร
ค่าตอบแทน การให้รางวัล ยกย่อง
ชมเชยบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับของ
บุคลากร
S12, O3, O2, O5 สร้าง
สภาพแวดล้อมและ บรรยากาศที่ดี
ในการทางาน
ST
S2, S3, S4, S7, S11, T1, T2, T3,
T4, T6 พัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
S9, T5 บริหารค่าตอบแทน การให้
รางวัล ยกย่องชมเชยบุคลากรให้เป็นที่
ยอมรับของบุคลากร

WO
W1, W2, O2, O4 พัฒนาการ
สร้างผู้นา และส่งเสริมวัฒนธรรม
ค่านิยมขององค์กร
W3, W4, O3, O6 สร้าง
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี
ในการทางาน
W9, W10, O2 บริหาร
ค่าตอบแทน การให้รางวัล ยกย่อง
ชมเชยบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับของ
บุคลากร

WT
W1, W2, W3, W4, T2, T3, T6
บริหารขีดความสามารถและ
อัตรากาลังของบุคลากรให้ทางานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
W5, W6, W11, T6 พัฒนา
บุคลากรให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
W8, W7, W9, T3, T4 เตรียม
ความพร้อมในการบริหารทางพิเศษ
ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
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4. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560- 2564
แผนวิสาหกิจ กทพ. ปีงบประมาณ 2560-2564 กาหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรบุคคล
ไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 “สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต” ซึ่งแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นแผนงานที่สนับสนุน นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของแผนวิสาหกิจ กทพ. ปีงบประมาณ
2560 – 2564 โดยมีการกาหนดและวางแผนงาน/โครงการให้เป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมาย
ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์ ดังนี้
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน และกระบวนงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ
2. เตรียมความพร้อมในการบริหารทางพิเศษ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
3. บริหารขีดความสามารถและอัตรากาลังของบุคลากร ให้ทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4. พัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5. บริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล ยกย่องชมเชยบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากร
6. สร้างสภาพแวดล้อมและ บรรยากาศที่ดีในการทางาน
7. พัฒนาการสร้างผู้นา และส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร
8. จัดการองค์ความรู้ขององค์กรอย่างเป็นระบบและสนับสนุนการพัฒนาและนานวัตกรรมมาใช้
ทั้งนี้ ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564 กทพ. กาหนดทิศทางการดาเนินงานของ กทพ.
ดังนี้
4.1 วิสัยทัศน์ กทพ. (Vision)
"มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน"
4.2

ภารกิจ (Mission)
1) จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุง ทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
2) บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
3) บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดาเนินธุรกิจ ทาง
พิเศษและประโยชน์ต่อสังคม
4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร
4.3

ค่านิยม (Core Value)
บริการที่ดี พัฒนาก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด

4.4

เป้าประสงค์ (Corporate Goal)
1) ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง
2) การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย
3) ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ
4) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
5) มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
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4.5 ยุทธศาสตร์การดาเนินงานระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564)
เพื่อให้เกิด การถ่ายทอด เชื่อมโยง และสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมถึงเป้าหมายและทิศทาง
ขององค์กรสู่การปฏิบัติ กทพ. ได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต
ซึ่งยุ ท ธศาสตร์ ก ารด าเนิ น งานของ กทพ. ตามแผนวิส าหกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริห าร
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต
4.6 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Objective)
กทพ. ได้กาหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 11 ข้อ ที่รองรับทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1) เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันในด้าน
คมนาคมของประเทศ
2) การให้บริการโครงข่ายที่ทั่วถึงเพื่อบรรเทาปัญหาจราจร
3) มีการพัฒนาเส้นทางใหม่
4) บริการมีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
5) บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน
6) ดาเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
7) มีโครงสร้างและระบบงานที่เพิ่มประสิทธิภาพของ
การทางาน
8) มีการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร
9) ผู้นาระดับสูงมีศักยภาพการขับเคลื่อนนโยบายและ
เป้าหมายสู่การปฏิบัติได้จริง
10) พัฒนา กทพ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
11) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย
และเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน

ประเด็นใน
วิสัยทัศน์
พัฒนาทาง
พิเศษ

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขยายโครงข่าย
และให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขยายโครงข่ายและ
ให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขยายโครงข่ายและ
ให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน
บริการที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขยายโครงข่ายและ
สะดวก รวดเร็ว ให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน
ปลอดภัย
มีความคุ้มค่า ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ใช้ประโยชน์จาก
ยั่งยืน
สินทรัพย์อย่างคุ้มค่า
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้างความยั่งยืนต่อ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสรรค์ กทพ.
ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสรรค์ กทพ.
ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสรรค์ กทพ.
ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสรรค์ กทพ.
ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสรรค์ กทพ.
ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต
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ซึ่งยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ กทพ. ตามแผนวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสรรค์ กทพ. ให้ เป็นองค์กรแห่ งอนาคต ได้กาหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่รองรับการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุทธศาสตร์
ที่ 4 : สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต ดังนี้
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

สร้างสรรค์ กทพ. มีโครงสร้างและ
ให้เป็นองค์กรแห่ง ระบบงานที่เพิ่ม
อนาคต
ประสิทธิภาพของ
การทางาน

เป้าประสงค์ของ
วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
กทพ. มีโครงสร้าง
และระบบงานที่
คล่องตัว สนับสนุน
การดาเนินธุรกิจของ
กทพ. ในทุกรูปแบบ

กลยุทธ์
1. ทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้าง ระบบงาน และ
กระบวนงานด้านต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ
2. เตรียมความพร้อมในการ
บริหารทางพิเศษ ภายหลังจาก
สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน

งาน
งานบริหารทรัพยากร
บุคคล

มีการประยุกต์ใช้
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนา
สมรรถนะและ
คุณภาพชีวิต
ที่ดีของบุคลากร

บุคลากรเป็น
ทรัพยากรที่
ทรงคุณค่า (Human
Capital)

1. บริหารขีดความสามารถและ งานบริหารทรัพยากร
อัตรากาลังของบุคลากร ให้
บุคคล
ทางานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
2. พัฒนาบุคลากรให้ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
3. บริหารค่าตอบแทน การให้
รางวัล ยกย่องชมเชยบุคลากร
ให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากร
4. สร้างสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีในการทางาน

ผู้นาระดับสูงมี
ศักยภาพการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
และเป้าหมายสู่การ
ปฏิบัติได้จริง

ผู้นามีศักยภาพสูง
(ผู้นา หมายถึง
ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ
ฝ่ายขึ้นไป)

1. พัฒนาการสร้างผูน้ า และ
ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมของ
องค์กร

งานบริหารทรัพยากร
บุคคล

พัฒนา กทพ. สู่การ
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้
ให้เกิดนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง

กทพ. เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และ
ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ
ในการจัดการองค์กร

1. จัดการองค์ความรู้ของ
องค์กรอย่างเป็นระบบและ
สนับสนุนการพัฒนาและนา
นวัตกรรมมาใช้

งานพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และนวัตกรรม
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4.7 ความสอดคล้องของกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกับเกณฑ์ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
(SEPA) ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

เกณฑ์ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)
ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
สร้างสรรค์ กทพ. 1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง
1. สภาพแวดล้อมของบุคลากร
ให้เป็นองค์กรแห่ง ระบบงาน และกระบวนงานด้านต่าง ๆ ให้
ก. การจัดการขีดความสามารถและอัตรากาลัง
อนาคต
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสม บุคลากร
กับการดาเนินธุรกิจ
2. เตรียมความพร้อมในการบริหารทาง
1. สภาพแวดล้อมของบุคลากร
พิเศษ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
ก. การจัดการขีดความสามารถและอัตรากาลัง
บุคลากร
3. บริหารขีดความสามารถและอัตรากาลัง 1. สภาพแวดล้อมของบุคลากร
ของบุคลากร ให้ทางานได้อย่างเต็ม
ก. การจัดการขีดความสามารถและอัตรากาลัง
ประสิทธิภาพ
บุคลากร
4. พัฒนาบุคลากรให้ก้าวทัน
2. ความผูกพันของบุคลากร
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ก. การเพิ่มคุณค่าบุคลากร
ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้นา
5. บริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล
1. สภาพแวดล้อมของบุคลากร
ยกย่องชมเชยบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับของ
ก. การจัดการขีดความสามารถและอัตรากาลัง
บุคลากร
บุคลากร
ข. บรรยากาศการทางานของบุคลากร
2. ความผูกพันของบุคลากร
ก. การเพิ่มคุณค่าบุคลากร
ค. การประเมินความผูกพันของบุคลากร
6. สร้างสภาพแวดล้อมและ บรรยากาศที่ดี 1. สภาพแวดล้อมของบุคลากร
ในการทางาน
ข. บรรยากาศการทางานของบุคลากร
7. พัฒนาการสร้ างผู้นา และส่ งเสริม
2. ความผูกพันของบุคลากร
วัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร
ก. การเพิ่มคุณค่าบุคลากร
ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้นา
8. จัดการองค์ความรู้ขององค์กรอย่างเป็น 1. สภาพแวดล้อมของบุคลากร
ระบบและสนั บ สนุ น การพั ฒ นาและน า
ข. บรรยากาศการทางานของบุคลากร
นวัตกรรมมาใช้
2. ความผูกพันของบุคลากร
ก. การเพิ่มคุณค่าบุคลากร
ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้นา
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4.8 การแปลงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560-2564 นาไปสู่
การปฏิ บั ติ จึ งได้ มี แ ปลงยุ ท ธศาสตร์ ก ารด าเนิ น งานไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ในรู ป ของแผนปฏิ บั ติ ก ารการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล (Action Plan) ประจาปี ดังแสดงในภาพดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์
สร้างสรรค์
กทพ. ให้เป็น
องค์กรแห่ง
อนาคต

วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ของ
วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
มีโครงสร้างและ กทพ. มีโครงสร้าง
ระบบงานที่เพิ่ม และระบบงานที่
ประสิทธิภาพของ คล่องตัว สนับสนุน
การทางาน
การดาเนินธุรกิจของ
กทพ. ในทุกรูปแบบ

มีการประยุกต์ใช้
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนา
สมรรถนะและ
คุณภาพชีวิต
ที่ดีของบุคลากร

บุคลากรเป็น
ทรัพยากรที่
ทรงคุณค่า (Human
Capital)

กลยุทธ์
1. ทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้าง ระบบงาน
และกระบวนงานด้าน
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
เหมาะสมกับการดาเนิน
ธุรกิจ
2. เตรียมความพร้อมใน
การบริหารทางพิเศษ
ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา
สัมปทาน
1. บริหารขีด
ความสามารถและ
อัตรากาลังของบุคลากร
ให้ทางานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
2. พัฒนาบุคลากรให้ก้าว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. บริหารค่าตอบแทน
การให้รางวัล ยกย่อง
ชมเชยบุคลากรให้เป็นที่
ยอมรับของบุคลากร
4. สร้างสภาพแวดล้อม
และ บรรยากาศที่ดีใน
การทางาน

งาน
งานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

งานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

แปลงยุทธศาสตร์
ไปสู่
การปฏิบัติ
แผนงาน / โครงการ

แผนงาน / โครงการ
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ยุทธศาสตร์
สร้างสรรค์
กทพ. ให้เป็น
องค์กรแห่ง
อนาคต

วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
ผู้นาระดับสูงมี
ศักยภาพการ
ขับเคลื่อน
นโยบายและ
เป้าหมายสู่การ
ปฏิบัติได้จริง
พัฒนา กทพ. สู่
การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
และประยุกต์ใช้
ความรู้ให้เกิด
นวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง

เป้าประสงค์ของ
วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
ผู้นามีศักยภาพสูง
(ผู้นา หมายถึง
ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ
ฝ่ายขึ้นไป)
กทพ. เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และใช้
นวัตกรรมใหม่ๆ
ในการจัดการองค์กร

กลยุทธ์

งาน

แปลงยุทธศาสตร์
ไปสู่
การปฏิบัติ
แผนงาน / โครงการ

1. พัฒนาการสร้างผู้นา
และส่งเสริมวัฒนธรรม
ค่านิยมขององค์กร

งานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

1. จัดการองค์ความรู้
ขององค์กรอย่างเป็น
ระบบและสนับสนุนการ
พัฒนาและนานวัตกรรม
มาใช้

งานพัฒนา
แผนงาน / โครงการ
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้และ
นวัตกรรม
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แผนที่กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ.
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ
เพื่อให้บริการที่ดี มีความ
คุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย อย่างยั่งยืน

ภารกิจ
1. จัดให้มีพัฒนา / ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
2. บริหารอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
3. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ
การดาเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร

ค่านิยม
บริการเป็นเลิศ
นวัตกรรมก้าวไกล
ภาพลักษณ์
ใสสะอาด

เป้าประสงค์
1. ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง
2. การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็วปลอดภัย
3. ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ
4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
5)
มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
มีโครงสร้างและระบบงานที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพของการทางาน

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
มีการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิต
ที่ดีของบุคลากร

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ผูน้ าระดับสูงมีศักยภาพ
การขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมาย
สู่การปฏิบัติได้จริง

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
พัฒนา กทพ. สู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ให้
เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์ของวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
มีโครงสร้างและระบบงานที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพของการทางาน

เป้าประสงค์ของวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า
(Human Capital)

เป้าประสงค์ของวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
ผู้นามีศักยภาพสูง (ผู้นา หมายถึง
ผู้บริหารตั้งแต่ระดับฝ่ายขึ้นไป)

เป้าประสงค์ของวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
กทพ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และใช้
นวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร

กลยุทธ์
ทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้าง ระบบงาน
และกระบวนงานด้าน
ต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เหมาะสม
กับการดาเนินธุรกิจ

กลยุทธ์
เตรียมความ
พร้อมในการ
บริหารทางพิเศษ
ภายหลังจาก
สิ้นสุดสัญญา
สัมปทาน

กลยุทธ์
บริหารขีด
ความสามารถ
และอัตรากาลัง
ของบุคลากร
ให้ทางานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
พัฒนา
บุคลากรให้
ก้าวทัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษ
อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์
กลยุทธ์
สร้าง
บริหารค่าตอบแทน
สภาพแวดล้อม
การให้รางวัล
และ บรรยากาศ
ยกย่องชมเชย
ทีด่ ีในการ
บุคลากรให้เป็นที่
ทางาน
ยอมรับของ
บุคลากร

กลยุทธ์
พัฒนาการสร้างผู้นา
และส่งเสริม
วัฒนธรรม ค่านิยม
ขององค์กร

กลยุทธ์
จัดการองค์ความรู้
ขององค์กรอย่างเป็น
ระบบและสนับสนุน
การพัฒนาและนา
นวัตกรรมมาใช้

แผนงาน / โครงการ

กสง
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แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560-2564
ยุทธศาสตร์ : สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต
การคาดการณ์ผลการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมาย)
2560
2561
2562
2563
2564
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
-

หน่วยงาน หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ สนับสนุน
พร.กบบ. ทุกหน่วยงาน

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

1. ทบทวนและ
ปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบงาน และ
กระบวนงานด้าน
ต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
เหมาะสมกับการ
ดาเนินธุรกิจ
2. เตรียมความ
พร้อมในการ
บริหารทางพิเศษ
ภายหลังจาก
สิน้ สุดสัญญา
สัมปทาน

1. แผนงานการทบทวน
และปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร ระบบงานเดิมของ
กทพ. และโครงสร้างองค์กร
ระบบงานใหม่เพื่อรองรับ
การดาเนินงานภาย
หลังจากสิน้ สุดสัญญา
สัมปทาน (ทางพิเศษศรีรัช)

ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนงาน
การทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร ระบบงาน
เดิมของ กทพ. และ
โครงสร้างองค์กร ระบบงาน
ใหม่ เพื่อรองรับการ
ดาเนินงานภายหลังจาก
สิน้ สุดสัญญาสัมปทาน (ไม่
น้อยกว่า)

ร้อยละ พิจารณาจากร้อยละการ
ดาเนินงานได้แล้วเสร็จตาม
แผนเทียบกับงานที่ตอ้ ง
ดาเนินการทั้งหมดใน
ปีงบประมาณนั้น

2. แผนงานการจัดทา
แผนปฏิบัตกิ ารภายใต้แผน
กลยุทธ์ดา้ นทรัพยากร
บุคคล ปีงบประมาณ
2560-2564

ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การภายใต้แผนกลยุทธ์ดา้ น
ทรัพยากรบุคคล (ไม่น้อย
กว่า)

ร้อยละ พิจารณาจากร้อยละการ
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 พร.กบบ.
กบบ./
ดาเนินงานได้แล้วเสร็จตาม
กสพ./กพบ.
แผนเทียบกับงานที่ตอ้ ง
ดาเนินการทั้งหมดใน
ปีงบประมาณนั้น

3. แผนงานการจัดทาแผน
กลยุทธ์ดา้ นทรัพยากร
บุคคล ปีงบประมาณ
2565-2569

ร้อยละความสาเร็จของการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ดา้ น
ทรัพยากรบุคคล
(ไม่น้อยกว่า)

ร้อยละ พิจารณาจากร้อยละการ
ดาเนินงานได้แล้วเสร็จตาม
แผนเทียบกับงานที่ตอ้ ง
ดาเนินการทั้งหมด

4. แผนบริหารอัตรากาลัง

ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนบริหาร
อัตรากาลัง (ไม่น้อยกว่า)

ร้อยละ พิจารณาจากร้อยละการ
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 พร.กบบ.
ดาเนินงานได้แล้วเสร็จตาม
แผนเทียบกับงานที่ตอ้ ง
ดาเนินการทั้งหมดใน
ปีงบประมาณนั้น

หน่วยวัด

วิธีวัดตัวชี้วัด

-

-

-

-

ร้อยละ 100 พร.กบบ.

กบบ./
กสพ./กพบ.
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แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560-2564
ยุทธศาสตร์ : สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

5. การปรับปรุงมาตรฐาน ร้อยละความสาเร็จของ
กาหนดตาแหน่งของกทพ. การดาเนินงานตาม

แผนการปรับปรุง
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
3. บริหารขีด
1. การจัดทาแผน
ความสามารถ
อัตรากาลังประจาปี
และอัตรากาลัง
ของบุคลากร ให้
ทางานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
2. แผนการดาเนินการตาม
ระบบขีดความสามารถ
(Competency – Based
Training) ของ กทพ.
3. รับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการสรรหาและ
บรรจุแต่งตัง้ พนักงาน

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผน

ร้อยละของพนักงานที่มี
ช่องว่างขีดความสามารถ
(Competency Gap)
จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การบรรจุและแต่งตัง้
พนักงาน

หน่วยวัด

วิธีวัดตัวชี้วัด

การคาดการณ์ผลการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมาย)
2560
2561
2562
2563
2564
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
-

หน่วยงาน หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ สนับสนุน
พร.กบบ.
ทุก

ร้อยละ พิจารณาจากร้อยละการ
ดาเนินงานได้แล้วเสร็จตาม
หน่วยงาน
แผนเทียบกับงานที่ตอ้ ง
ดาเนินการทั้งหมดใน
ปีงบประมาณนั้น
ร้อยละ พิจารณาจากร้อยละการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 พร.กบบ. ทุกหน่วยงาน

ดาเนินงานได้แล้วเสร็จ
ตามแผนเทียบกับงานที่
ต้องดาเนินการทั้งหมดใน
ปีงบประมาณนั้น
ร้อยละ

จานวนของพนักงานที่มี
ช่องว่างขีดความสามารถ
(Competency Gap) คูณ
100 หารด้วยจานวน
พนักงานทั้งองค์กร
จานวนข้อ รับจานวนข้อร้องเรียน
ร้องเรียน เกี่ยวกับการสรรหาและ
(เรื่อง) บรรจุและแต่งตัง้ พนักงาน

4. สรุปจานวนวันสรรหา จานวนวันสรรหาและ
จานวนวัน รวบรวมข้อมูลสถิตจิ านวน
และคัดเลือกพนักงานและ คัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง สรรหาและ วันสรรหาและคัดเลือก
ลูกจ้างเฉลีย่ ในแต่ละ
เฉลีย่ ในปีงบประมาณ
คัดเลือก พนักงานและลูกจ้าง
ปีงบประมาณ
พนักงาน
และลูกจ้าง
(วัน)

ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ พบ.กพบ. ทุกหน่วยงาน
11
10.5
10
9.5
9

จานวนข้อ จานวนข้อ จานวนข้อ จานวนข้อ จานวนข้อ
ร้องเรียนไม่ ร้องเรียนไม่ ร้องเรียนไม่ ร้องเรียนไม่ ร้องเรียนไม่
เกิน 5 เรื่อง เกิน 2 เรื่อง เกิน 2 เรื่อง เกิน 2 เรื่อง เกิน 2 เรื่อง
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50
วันทาการ วันทาการ วันทาการ วันทาการ

สผ.กบบ.

สผ.กบบ.

หน้า 23

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560-2564
ยุทธศาสตร์ : สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

4. พัฒนา
บุคลากรให้ก้าว
ทันต่อการ
เปลีย่ นแปลง

1. การพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะที่ดขี อง
บุคลากรให้ก้าวทันต่อการ
เปลีย่ นแปลงในปัจจุบัน
และอนาคต

5. บริหาร
ค่าตอบแทน การ
ให้รางวัล ยกย่อง
ชมเชยบุคลากรให้
เป็นที่ยอมรับของ
บุคลากร

1. แผนงานการทบทวน
และปรับปรุงระบบ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ของ กทพ.

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละความคุ้มค่าในการ
นาความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ

ร้อยละ

ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนงาน
ทบทวนและปรับปรุงระบบ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ของ กทพ.
(ไม่น้อยกว่า)
2. แผนงานการทบทวน
ร้อยละความสาเร็จของการ
และปรับปรุงเส้นทาง
ดาเนินงานตามแผนงาน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การทบทวนและปรับปรุง
ของพนักงาน
เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของพนักงาน
(ไม่น้อยกว่า)
3. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ร้อยละระดับความรู้ ความ
สิทธิประโยชน์สวัสดิการ เข้าใจสิทธิประโยชน์
กับพนักงานและลูกจ้าง
สวัสดิการของพนักงานและ
ลูกจ้าง (ไม่น้อยกว่า)

ร้อยละ

วิธีวัดตัวชี้วัด

การคาดการณ์ผลการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมาย)
หน่วยงาน หน่วยงาน
2560
2561
2562
2563
2564 ที่รับผิดชอบ สนับสนุน
ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 พบ.กพบ. ทุกหน่วยงาน

ค่าเฉลีย่ ของการประเมิน
ความคุม้ ค่าในการนา
ความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัตงิ านในแต่ละ
หลักสูตรตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจาปี
งบประมาณ
พิจารณาจากร้อยละการ
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 พร.กบบ. ทุกหน่วยงาน
ดาเนินงานได้แล้วเสร็จตาม
แผนเทียบกับงานที่ตอ้ ง
ดาเนินการทั้งหมดใน
ปีงบประมาณนั้น

ร้อยละ

พิจารณาจากร้อยละการ
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
ดาเนินงานได้แล้วเสร็จตาม
แผนเทียบกับงานที่ตอ้ ง
ดาเนินการทั้งหมดใน
ปีงบประมาณนั้น

ร้อยละ

พิจารณาจากการประเมิน
ตอบแบบสอบถามในการ
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์สวัสดิการ
ของพนักงานและลูกจ้าง

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

-

พร.กบบ.

ร้อยละ 80

สว.กสพ.
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ฝกม.

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560-2564
ยุทธศาสตร์ : สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ
4.พัฒนาสิทธิประโยชน์
สวัสดิการ กทพ.

6. สร้าง
สภาพแวดล้อม
และบรรยากาศที่
ดีในการทางาน

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

จานวนสิทธิประโยชน์
สวัสดิการที่ดาเนินการสาเร็จ

เรื่อง

วิธีวัดตัวชี้วัด
พิจารณาจากจานวนสิทธิ
ประโยชน์สวัสดิการที่
ดาเนินการได้สาเร็จ

5. การออกหนังสือรับรอง จานวนวันของการออก
การมีสิทธิรับค่า
หนังสือรับรองการมีสิทธิรับ
รักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาล

จานวนวัน จานวนวันของการออก

6. งานเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนความชอบในการ
ทางานกรณีเกษียณอายุ

สามารถดาเนินงานตาม
แผนฯ ภายในเดือน
กันยายน 2561

ระยะเวลา เปรียบเทียบผลการ
ตามขั้นตอน ดาเนินงานกับแผน

1. การบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมใน
การทางาน

ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนงานการ
บริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย
อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
ประจาปีงบประมาณ

การคาดการณ์ผลการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมาย)
หน่วยงาน หน่วยงาน
2560
2561
2562
2563
2564 ที่รับผิดชอบ สนับสนุน
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า สว.กสพ.
1 เรื่อง/ปี 2 เรื่อง/ปี 1 เรื่อง/ปี 1 เรื่อง/ปี 1 เรื่อง/ปี
ภายใน 1 วัน ภายใน 1 วัน

-

-

-

จส.กสพ.

จัดทา
จัดทา
บันทึกถึง บันทึกถึง
ฝกง. ขอ
ฝกง. ขอ
เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน
ภายใน
ภายใน
เดือน
เดือน
กันยายน กันยายน

-

-

-

จส.กสพ.

หนังสือรับรองการมีสิทธิ
รับค่ารักษาพยาบาล
ภายใน 1 วัน

ร้อยละ
100

พิจารณาจากร้อยละการ
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ปอ.กสพ. ทุกหน่วยงาน
ดาเนินงานได้แล้วเสร็จตาม
แผนเทียบกับงานที่ตอ้ ง
ดาเนินการทั้งหมดใน
ปีงบประมาณนั้น
ไตรมาส 1 : 26%
ไตรมาส 2 : 26%
ไตรมาส 3 : 26%
ไตรมาส 4 : 22%
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แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560-2564
ยุทธศาสตร์ : สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

2. การจัดทาคูม่ ือความ
จานวนคูม่ ือความปลอดภัย
ปลอดภัยในงานการทางาน

6. สร้าง
สภาพแวดล้อม
และบรรยากาศที่
ดีในการทางาน

หน่วยวัด

วิธีวัดตัวชี้วัด

จานวนคูม่ ือ มีคมู่ ือความปลอดภัยใน
การทางานที่สอดคล้องกับ
ข้อกฎหมายฯ ระเบียบ
และข้อบังคับด้านความ
ปลอดภัย

3. การสารวจความผูกพัน
และความพึงพอใจของ
พนักงานต่อ กทพ.
ประจาปี
**ปี 2562 มีการ
ปรับเปลีย่ นแผนงานเดิม
แยกเป็น 2 แผนงาน คือ 1.
การสารวจความผูกพัน
ของของพนักงานต่อ กทพ.
2. การสารวจความพึง
พอใจของพนักงานต่อ กทพ.

1) ร้อยละความผูกพันของ
พนักงานต่อ กทพ. /
2) ร้อยละความพึงพอใจ
ของพนักงานต่อ กทพ.

ร้อยละ

4. การบริหารจัดการด้าน
พนักงานสัมพันธ์ประจาปี
งบประมาณ

ร้อยละความสาเร็จของการ ไม่น้อยกว่า
ดาเนินงานตามแผนงาน
ร้อยละ
บริหารจัดการด้านพนักงาน
สัมพันธ์ประจาปี

การคาดการณ์ผลการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมาย)
2560
2561
2562
2563
2564
1 เล่ม
2 เล่ม
2 เล่ม
2 เล่ม
2 เล่ม

พิจารณาจากการประเมิน
ร้อยละ 80
ความผูกพันและความพึง
พอใจของพนักงานต่อ กทพ.

หน่วยงาน หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ สนับสนุน
ปอ.กสพ.
ทุก

หน่วยงาน
ใน กทพ.
และ คปอ.
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

สว. กสพ. ทุกหน่วยงาน

พิจารณาจากร้อยละการ ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า สว. กสพ. ทุกหน่วยงาน
ดาเนินงานได้แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
ตามแผนเทียบกับงานที่
ต้องดาเนินการทั้งหมด
ไตรมาส 1 : 26%
ไตรมาส 2 : 27%
ไตรมาส 3 : 25%
ไตรมาส 4 : 22%
หน้า 26

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560-2564
ยุทธศาสตร์ : สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต
กลยุทธ์
7. พัฒนาการ
สร้างผูน้ า และ
ส่งเสริม
วัฒนธรรมค่านิยม
ขององค์กร

8. จัดการองค์
ความรู้ของ
องค์กรอย่างเป็น
ระบบและ
สนับสนุนการ
พัฒนาและนา
นวัตกรรมมาใช้

แผนงาน/โครงการ

หน่วยวัด

วิธีวัดตัวชี้วัด

ร้อยละของจานวนผูบ้ ริหาร
ระดับสูงที่มีผลการประเมิน
การปฏิบัตงิ าน (KPI)
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ
85

ร้อยละ

จานวนผูบ้ ริหารระดับสูงที่
มีผลการประเมินการ
ปฏิบัตงิ าน (KPI) มากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 85 คูณ
100 หารด้วยจานวน
ผูบ้ ริหารระดับสูงทั้งหมด

2. แผนส่งเสริมวัฒนธรรม ร้อยละความสาเร็จของการ
ค่านิยมองค์กรของ กทพ. ดาเนินการตามแผนส่งเสริม
ค่านิยมองค์กรของ กทพ.
(ไม่น้อยกว่า)

ร้อยละ

พิจารณาจากร้อยละการ
ดาเนินการได้แล้วเสร็จตาม
แผน

1. โครงการพัฒนาภาวะ
ผูน้ าและนาการ
เปลีย่ นแปลง (Leading &
Change)

ตัวชี้วัด

1. การจัดการข้อมูลด้าน
ทะเบียนประวัตใิ นระบบ
COMPUTER (BACK
OFFICE)

จานวนแฟ้มประวัติ
จานวนแฟ้ม เปรียบเทียบผลการ
พนักงานที่มีการตรวจสอบ
ดาเนินงานกับแผน
ความถูกต้องของข้อมูลใน
ระบบ COMPUTER (BACK
OFFICE)

2. การพัฒนาระบบงาน
บริการด้วยตนเอง (Self
– Service) งาน
ทะเบียนประวัติ

ร้อยละความสาเร็จของ
การพัฒนาระบบงาน
บริการด้วยตนเอง (Self –
Service) งานทะเบียน
ประวัติ

ร้อยละ เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับแผน

การคาดการณ์ผลการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมาย)
หน่วยงาน หน่วยงาน
2560
2561
2562
2563
2564 ที่รับผิดชอบ สนับสนุน
มากกว่าหรือ มากกว่าหรือ มากกว่าหรือ มากกว่าหรือ มากกว่าหรือ พบ.กพบ.
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

200 แฟ้ม/ 500 แฟ้ม/
เดือน
เดือน

-

-

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

-

-

-

บจ.กพบ. ทุกหน่วยงาน

ขบ.กบบ.

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ขบ.กบบ.
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แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560-2564
ยุทธศาสตร์ : สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต
กลยุทธ์
8. จัดการองค์
ความรู้ของ
องค์กรอย่างเป็น
ระบบและ
สนับสนุนการ
พัฒนาและนา
นวัตกรรมมาใช้

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

วิธีวัดตัวชี้วัด

การคาดการณ์ผลการดาเนินงาน (ค่าเป้าหมาย)
2560
2561
2562
2563
2564
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
-

หน่วยงาน หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ สนับสนุน
จส.กสพ.

3. ระบบสวัสดิการต่างๆ
ของ กทพ.

ร้อยละความถูกต้องของ
ข้อมูลในระบบต่างๆ

ร้อยละ จานวนข้อมูลที่ถูกต้องตาม
ระบบคูณ 100 หารด้วย
จานวนข้อมูลทั้งหมด

4. ใช้ระบบฐานข้อมูลผู้ที่
มีสิทธิรับค่า
รักษาพยาบาลของ กทพ.
เพื่อทดแทนการออก
หนังสือรับรองการมีสิทธิ
รับค่ารักษาพยาบาล

ร้อยละความสาเร็จของ
การจัดทาระบบฐานข้อมูล
ผู้มีสิทธิรับค่า
รักษาพยาบาล กทพ.

ร้อยละ

พิจารณาจากร้อยละการ
ดาเนินงานได้แล้วเสร็จ
ตามแผน

5. โครงการบริหารจัดการ ร้อยละความสาเร็จของการ
ความรู้ภายในองค์กร
ดาเนินงานตามโครงการ
พัฒนา กทพ. สูก่ ารเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

ร้อยละ

พิจารณาจากจานวน
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บจ.กพบ. ทุกหน่วยงาน
กิจกรรมของโครงการ
บริหารจัดการความรู้
ภายในองค์กรที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จ คูณ 100 หาร
ด้วยจานวนกิจกรรมทั้งหมด

-

-

100

100

100

จส.กสพ.
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ภาคผนวก
แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ
2560-2562

สารบัญ (ภาคผนวก)
หน้า
กลยุทธ์ ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน และกระบวนงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ
กลยุทธ์ เตรียมความพร้อมในการบริหารทางพิเศษ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
แผนงาน/โครงการ
1. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานเดิมของ กทพ.
และโครงสร้างองค์กร ระบบงานใหม่เพื่อรองรับการดาเนินงาน
ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน (ทางพิเศษศรีรัช) (พร.กบบ.)
2. แผนงานการจัดทาแผนปฏิบัติการภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ 2560-2564 (พร.กบบ.)
3. แผนบริหารอัตรากาลัง (พร.กบบ.)
4. การปรับปรุงมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง (พร.กบบ)
กลยุทธ์ บริหารขีดความสามารถและอัตรากาลังของบุคลากร ให้ทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ
1. การจัดทาแผนอัตรากาลังประจาปี (พร.กบบ.)
2. แผนการดาเนินการตามระบบขีดความสามารถ (Competency – Based Training)
ของ กทพ. (พบ.กพบ)
3. รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงาน (สผ.กบบ.)
4. สรุปจานวนวันสรรหาและคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง เฉลี่ยในแต่ละปีงบประมาณ (สผ.กบบ.)
กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
แผนงาน/โครงการ
1. การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่ดีของบุคลากรให้ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต (พบ.กพบ.)
กลยุทธ์ บริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล ยกย่องชมเชยบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากร
แผนงาน/โครงการ
1. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ. (พร.กบบ.)
2. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน (พร.กบบ.)
3. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สวัสดิการกับพนักงานและลูกจ้าง (สว.กสพ.)
4. พัฒนาสิทธิประโยชน์สวัสดิการ กทพ. (สว.กสพ.)

ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4

ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
ภาคผนวก 7
ภาคผนวก 8

ภาคผนวก 9

ภาคผนวก 10
ภาคผนวก 11
ภาคผนวก 12
ภาคผนวก 13

สารบัญ (ภาคผนวก)
หน้า
กลยุทธ์ สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทางาน
แผนงาน/โครงการ
1. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทางานประจาปีงบประมาณ (ปอ.กสพ.)
2. การจัดทาคู่มือความปลอดภัยในการทางาน (ปอ.กสพ.)
3. สารวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. (สว.กสพ.)
4. การเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. (สว.กสพ.)
5. แผนปฏิบัติการในงานพนักงานสัมพันธ์ประจาปีงบประมาณ (พง.กสพ.)
กลยุทธ์ พัฒนาการสร้างผู้นา และส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการพัฒนาภาวะผู้นาและนาการเปลี่ยนแปลง (Leading & Change) (พบ.กพบ.)
2. แผนส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมองค์กรของ กทพ. (บจ.กพบ.)

ภาคผนวก 14
ภาคผนวก 15
ภาคผนวก 16
ภาคผนวก 17
ภาคผนวก 18

ภาคผนวก 19
ภาคผนวก 20

กลยุทธ์ จัดการองค์ความรู้ขององค์กรอย่างเป็นระบบและสนับสนุนการพัฒนาและนานวัตกรรมมาใช้
แผนงาน/โครงการ
1. การพัฒนาระบบงานบริการด้วยตนเอง (Self-Service) (ขบ.กบบ.)
ภาคผนวก 21
2. ใช้ระบบฐานข้อมูลผู้ที่มีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาลของ กทพ. เพื่อทดแทน
ภาคผนวก 22
การออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาล (จส.กสพ.)
3. โครงการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร (บจ.กพบ.)
ภาคผนวก 23

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560-2564
1. กลยุทธ์

: ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและกระบวนงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ
เตรียมความพร้อมในการบริหารทางพิเศษภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
2. แผนงาน/โครงการ
: แผนงานการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานเดิมของ กทพ. และโครงสร้างองค์กร ระบบงานใหม่เพื่อรองรับการ
ดาเนินงานภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน (ทางพิเศษศรีรัช) (กรณีคณะกรรมการ กทพ. เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่ง
ส่วนงาน (กรณีเพิ่มส่วนงานระดับฝ่ายขึ้นไป) จะดาเนินการนาเรื่องเสนอกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบ)
3. ตัวชีว้ ัดของแผนงาน/โครงการ : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงานการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานเดิมของ กทพ. และโครงสร้าง
องค์กร ระบบงานใหม่ เพื่อรองรับการดาเนินงานภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน (ไม่น้อยกว่า)
4. วิธวี ัดตัวชี้วัด
: พิจารณาจากร้อยละการดาเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนเทียบกับงานที่ต้องดาเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น
5. เป้าหมายตัวชี้วัด
: ร้อยละ 100
แผนการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
1. เสนอเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานตาม
ขั้นตอน
- นาเสนอคณะกรรมการ กทพ.
(กรณีคณะกรรมการ กทพ. ยังไม่เห็นชอบ หรือให้มีการแก้ไข
และเพิ่มเติมข้อมูลตามมติที่ประชุม)
2. จัดทาเรื่องเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาและรอผลการ
พิจารณาเพื่อนาเสนอเรื่องต่อกระทรวงการคลัง

2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการปีงบประมาณ 2562
2562
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

หน่วยงาน
หน่วยงาน
ผลผลิตของ
ที่
สนับสนุน
การดาเนินงาน
ก.ย. รับผิดชอบ
พร.กบบ. ทุกหน่วยงาน โครงสร้างการจัดแบ่ง
ส่วนงานได้รับการ
ปรับปรุง

หมายเหตุ เพื่อให้แผนการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ
ผู้ประสานงาน : นายยุทธนา สุขผสาร
โทรศัพท์ : 2041

ภาคผนวก 1

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560-2564
1. กลยุทธ์

: ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและกระบวนงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ
เตรียมความพร้อมในการบริหารทางพิเศษภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน

2. แผนงาน/โครงการ

: แผนงานการจัดทาแผนปฏิบัติการภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2561-2564

3. ตัวชีว้ ัดของแผนงาน/โครงการ : ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนปฏิบัติการภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล (ไม่น้อยกว่า)
4. วิธวี ัดตัวชี้วัด

: พิจารณาจากร้อยละการดาเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนเทียบกับงานที่ต้องดาเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น

5. เป้าหมายตัวชี้วัด

: ร้อยละ 100

แผนการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ
จัดทาแผนปฏิบัติการภายใต้แผนกลยุทธ์ดา้ นทรัพยากร
บุคคล
2. แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปฏิบัติการ
3. รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทา
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
4. ประชุมคณะกรรมการกากับแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการ

ระยะเวลาดาเนินการปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ที่
2561
2562
สนับสนุน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รับผิดชอบ
พร.กบบ. กบบ./กสพ./
กพบ.

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน
แผนปฏิบัติการ
ภายใต้แผน
กลยุทธ์การทรัพยากร
บุคคล ปีงบประมาณ
2561-2564

หมายเหตุ เพื่อให้แผนการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางพัชรวิภา ต้นโพธิ์
โทรศัพท์ : 2040
ภาคผนวก 2

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560-2564
1. กลยุทธ์

: ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและกระบวนงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ
เตรียมความพร้อมในการบริหารทางพิเศษภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน

2. แผนงาน/โครงการ

: แผนบริหารอัตรากาลัง

3. ตัวชีว้ ัดของแผนงาน/โครงการ : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนบริหารอัตรากาลัง (ไม่น้อยกว่า)
4. วิธวี ัดตัวชี้วัด

: พิจารณาจากร้อยละการดาเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนเทียบกับงานที่ต้องดาเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น

5. เป้าหมายตัวชี้วัด

: ร้อยละ 100

แผนการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
นาข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานภายหลังสิ้นสุดสัญญา
สัมปทานมาพิจารณาเพิ่มเติมและได้รับการอนุมัติจาก
ผู้ว่าการ

1) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2) นาข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์
3) จัดทารูปเล่มรายงานการบริหารอัตรากาลัง
ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
4) นาเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น

ระยะเวลาดาเนินการปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ที่
2561
2562
สนับสนุน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รับผิดชอบ
พร.กบบ.

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน
รายงานการบริหาร
อัตรากาลังของสาย
ปฏิบัติการ (Back
Office)

หมายเหตุ เพื่อให้แผนการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวสุภาวดี วงศ์ละคร
โทรศัพท์ : 2038
ภาคผนวก 3

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560-2564
1. กลยุทธ์

: ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและกระบวนงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ
เตรียมความพร้อมในการบริหารทางพิเศษภายหลังจากสิน้ สุดสัญญาสัมปทาน
2. แผนงาน/โครงการ
: การปรับปรุงมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของ กทพ.
3. ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงานการปรับปรุงการปรับปรุงมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของ กทพ.
4. วิธีวัดตัวชี้วัด
: พิจารณาจากร้อยละการดาเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนเทียบกับงานที่ต้องดาเนินการทัง้ หมดในปีงบประมาณนัน้
5. เป้าหมายตัวชี้วัด
: ร้อยละ 100
แผนการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
1. สอบถามหน่วยงานต่างๆ โดยใช้แบบฟอร์มเพื่อให้
หน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบชื่อตาแหน่งงานให้สอดคล้อง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน และเสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
2. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อสอบทาน
ความครบถ้วนของข้อมูล เพื่อนามาสรุปประเด็น
ข้อคิดเห็นที่ได้จากการสอบถาม
3. นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการสอบถามหน่วยงานต่างๆ มา
วิเคราะห์และปรับปรุงมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
4. ดาเนินการเสนอเรื่องตามขั้นตอน
- ผู้บริหารระดับสูง กทพ.
- คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
- คณะกรรมการบริหาร กทพ.
- คณะกรรมการ กทพ.

2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการปีงบประมาณ 2562
2562
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
พร.กบบ.

หน่วยงาน
สนับสนุน

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน

ทุกหน่วยงาน ชื่อตาแหน่งงานที่มีความ
สอดคล้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

หมายเหตุ เพื่อให้แผนการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางนิลลิตา มิลนิ ทางกูร และ นางพัชรวิภา ต้นโพธิ์ โทรศัพท์ : 2043 , 2040
ภาคผนวก 4

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560-2564
1. กลยุทธ์

:

บริหารขีดความสามารถและอัตรากาลังของบุคลากร ให้ทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

2. แผนงาน/โครงการ

:

การจัดทาแผนอัตรากาลังประจาปี

3. ตัวชีว้ ัดของแผนงาน/โครงการ

:

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน

4. วิธวี ัดตัวชี้วัด

:

เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผน

5. เป้าหมายตัวชี้วัด

:

ร้อยละ 100

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ที่
การดาเนินงาน
2561
2562
สนับสนุน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รับผิดชอบ
พร.กบบ.
1. จัดทาบันทึกส่งให้หน่วยงานต่างๆเพื่อกรอกข้อมูลภาระ
ทุก
งาน (Work load)
หน่วยงาน
2. รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ตามภาระงาน (Work load)
3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาแผนอัตรากาลังประจาปี
4. สรุปผลการวิเคราะห์และแจ้งผลการพิจารณา
อัตรากาลังในเบื้องต้นให้หน่วยงานที่ขออัตรากาลังทราบ
5. เสนอแผนอัตรากาลังประจาปีต่อ ผวก. เพื่ออนุมัติ

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน
มีแผนอัตรากาลัง
ประจาปี

หมายเหตุ เพื่อให้แผนการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวสุภาวดี วงศ์ละคร
โทรศัพท์ : 2038

ภาคผนวก 5

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560-2564
1. กลยุทธ์

:

บริหารขีดความสามารถและอัตรากาลังของบุคลากร ให้ทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

2. แผนงาน / โครงการ

:

แผนการดาเนินการตามระบบขีดความสามารถ (Competency – Based Training) ของ กทพ.

3. ตัวชีว้ ัดแผนงาน / โครงการ

:

ร้อยละของพนักงานที่มีช่องว่างขีดความสามารถ (Competency Gap)

4. วิธวี ัดตัวชี้วัด

:

จานวนของพนักงานที่มีช่องว่างขีดความสามารถ (Competency Gap) คูณ 100 หารด้วยจานวนพนักงานทั้งองค์กร

5. เป้าหมายตัวชี้วัด

:

ไม่เกินร้อยละ 10.5

แผนการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทาพจนานุกรม
ขีดความสามารถ
2. จัดทาพจนานุกรมขีดความสามารถ
3. นาพจนานุกรมขีดความสามารถ เสนอขออนุมัติต่อ ผวก.
ตามลาดับชั้น
4. รวบรวมข้อมูลการประเมินขีดความสามารถของพนักงาน กทพ.
5. นาข้อมูลการประเมินขีดความสามารถมาใช้เป็นปัจจัยนาเข้าใน
การพัฒนาผู้บริหาร และพนักงาน กทพ.

ระยะเวลาดาเนินการปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน
ผลผลิตของ
หน่วยงาน
ที่
2561
2562
สนับสนุน การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รับผิดชอบ
พบ.กพบ. ทุกฝ่าย/ ผลการประเมินขีด
สานัก ความสามารถของ
พนักงาน กทพ.
ประจาปี 2562

หมายเหตุ เพื่อให้แผนการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวชนากานต์ อดุลยพิจิตร

โทรศัพท์ : 2029
ภาคผนวก 6

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560-2564
1. กลยุทธ์
2. แผนงาน/โครงการ
3. ตัวชีว้ ัดของแผนงาน/โครงการ
4. วิธวี ัดตัวชี้วัด
5. เป้าหมายตัวชี้วัด

:
:
:
:
:

บริหารขีดความสามารถและอัตรากาลังของบุคลากร ให้ทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน
รับจานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน
จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานไม่เกิน 2 เรื่องต่อปี

แผนการดาเนินงาน
การดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ที่
2561
2562
สนับสนุน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รับผิดชอบ

- รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กล่องรับเรื่อง
ร้องเรียน Webboard และหนังสือร้องเรียน
- ตอบข้อซักถาม/แก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง
พนักงาน

กบบ.
สผ.กบบ.

- สรุปรวบรวมข้อร้องเรียนปีละ 2 ครั้ง

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน
นาประเด็นที่สาคัญ
มาปรับปรุงการ
ดาเนินการบรรจุและ
แต่งตั้งพนักงาน
ต่อไป

สผ.กบบ.

หมายเหตุ เพื่อให้แผนการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ
ผู้ประสานงาน : นายธิติพันธุ์ สมบูรณ์ บค.6 สค.กจท.ฝบท.

โทรศัพท์ : 1055

ภาคผนวก 7

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560-2564
1. กลยุทธ์
2. แผนงาน/โครงการ
3. ตัวชีว้ ัดของแผนงาน/โครงการ
4. วิธวี ัดตัวชี้วัด
5. เป้าหมายตัวชี้วัด

:
:
:
:
:

บริหารขีดความสามารถและอัตรากาลังของบุคลากร ให้ทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
สรุปจานวนวันสรรหาและคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง เฉลี่ยในแต่ละปีงบประมาณ
จานวนวันสรรหาและคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง เฉลี่ยในปีงบประมาณ 2562
รวบรวมข้อมูลสถิติจานวนวันสรรหาและคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2562
จานวนวันสรรหาและคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง เฉลี่ยไม่เกิน 50 วันทาการ

แผนการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
- ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
- สรุปจานวนวันสรรหาและคัดเลือกของแต่ละตาแหน่ง
- สรุปค่าเฉลี่ยของจานวนวันสรรหาและคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง

ระยะเวลาดาเนินการปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน
ผลผลิตของ
หน่วยงาน
ที่
2561
2562
สนับสนุน
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รับผิดชอบ
สผกบบ.
ได้ทราบถึงประสิทธิภาพใน
เรื่องของความเร็วเฉลี่ยใน
การสรรหาและคัดเลือก
สผ.กบบ.
พนักงานและลูกจ้าง เพื่อ
สผ.กบบ.
ปรับปรุงกระบวนการสรรหา
และคัดเลือกพนักงานต่อไป

หมายเหตุ เพื่อให้แผนการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ
ผู้ประสานงาน : นายธิติพันธุ์ สมบูรณ์ บค.6 สค.กจท.ฝบท.

โทรศัพท์ : 1055

ภาคผนวก 8

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560-2564
1. กลยุทธ์
2. แผนงาน / โครงการ

:
:

3. ตัวชีว้ ัดแผนงาน / โครงการ
4. วิธวี ัดตัวชี้วัด

:
:

5. เป้าหมายตัวชี้วัด

:

พัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่ดีของบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบันและอนาคต
ร้อยละความคุ้มค่าในการนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ
ค่าเฉลี่ยของการประเมินความคุ้มค่าในการนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละหลักสูตร
ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ
ร้อยละ 90

แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

2561

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2562
2562

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ..ค.

1) จัดทาบันทึกเวียนทุกฝ่าย/สานักเพื่อ
เสนอหลักสูตรการฝึกอบรม
2) เสนอแผนพัฒนาบุคลากรฯ ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาการให้พนักงาน
ไปศึกษาฝึกอบรมหรือดูงาน เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3) นาเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติ
แผนพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ
4) ดาเนินการจัดฝึกอบรมพนักงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
5) สรุปผลการดาเนินการอบรมและ
พัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

หน่วยงาน
หน่วยงาน
ที่
สนับสนุน
ก.ย. รับผิดชอบ

พบ.กพบ. ทุกฝ่าย/
สานัก

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน
จัดอบรมหลักสูตรครบ
ตามแผนพัฒนาบุคลากร

หมายเหตุ เพื่อให้แผนการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวอรนุช ศิริเตชะ
โทรศัพท์ : 2031
ภาคผนวก 9

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560-2564
1. กลยุทธ์

:

บริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล ยกย่องชมเชยบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากร

2. แผนงาน/โครงการ

:

แผนงานการทบทวนและปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ.

3. ตัวชีว้ ัดของแผนงาน/โครงการ

:

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงานทบทวนและปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ. (ไม่น้อยกว่า)

4. วิธวี ัดตัวชี้วัด

:

พิจารณาจากร้อยละการดาเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนเทียบกับงานที่ต้องดาเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น

5. เป้าหมายตัวชี้วัด

:

ร้อยละ 100

แผนการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
นาระบบประเมินผลที่ปรับปรุงใหม่มาใช้จริงทุก
หน่วยงาน (เริ่มนามาใช้ในรอบการประเมิน 1/2562)
1) รวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของ
พนักงานทั้งหมด ปี 2561
2) ส่งบันทึกเพื่อให้หน่วยงานต่างๆทราบถึงแนวทาง
ปฏิบัติ การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้
ปรับปรุง และตอบข้อสงสัยต่างๆ
3) ตอบข้อสงสัยต่างๆ และเตรียมรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของพนักงานทั้งหมด
ปี 2562

ระยะเวลาดาเนินการปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน หน่วยงาน
สนับสนุน
ที่
2561
2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รับผิดชอบ
พร.กบบ.

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน
นาระบบประเมินผลที่
ปรับปรุงใหม่มาใช้จริง
ทุกหน่วยงาน

หมายเหตุ เพื่อให้แผนการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวนุสสรี ชวาลตันพิพัทธ์
โทรศัพท์ : 2036
ภาคผนวก 10

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560-2564
1. กลยุทธ์

:

บริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล ยกย่องชมเชยบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากร

2. แผนงาน/โครงการ

:

แผนงานการทบทวนและปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน

3. ตัวชีว้ ัดของแผนงาน/โครงการ

:

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงานการทบทวนและปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน (ไม่น้อยกว่า)

4. วิธวี ัดตัวชี้วัด

:

พิจารณาจากร้อยละการดาเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนเทียบกับงานที่ต้องดาเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น

5. เป้าหมายตัวชี้วัด

:

ร้อยละ 100

แผนการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
นาหลักเกณฑ์ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน
มาปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และมีการเผยแพร่เอกสาร
ความก้าวหน้าในสายอาชีพให้พนักงานได้รับทราบ
1. ขออนุมัติ ผวก. เพื่อนาหลักเกณฑ์ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของพนักงานมาปฏิบัตทิ ั่วทั้งองค์กร
2.เผยแพร่เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้พนักงาน
ได้รับทราบ

ระยะเวลาดาเนินการปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ที่
2561
2562
สนับสนุน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รับผิดชอบ
พร.กบบ.

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน
พนักงานมีความรู้ความ
เข้าใจในแผน
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ

หมายเหตุ เพื่อให้แผนการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวสุภาวดี วงศ์ละคร
โทรศัพท์ : 2038

ภาคผนวก 11

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560-2564
1. กลยุทธ์
2. แผนงาน/โครงการ
3. ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ
4. วิธีวัดตัวชีว้ ัด
5. เป้าหมายตัวชี้วัด
แผนการดาเนินงาน

:
:
:
:
:

บริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล ยกย่องชมเชยบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากร
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สวัสดิการ กทพ.
ระดับความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมสิทธิประโยชน์และสวัสสดิการ กทพ.
พิจารณาจากการประเมินความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจผู้เข้าร่วมอบรมความรู้สิทธิประโยชน์สวัสดิการ กทพ.
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ที่
2561
2562
สนับสนุน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รับผิดชอบ

1. จัดอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับสิทธิประโยชน์สวัสดิการ
แก่พนักงานและลูกจ้างบรรจุใหม่
2. ประสานงานจัดอบรมสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการ กทพ. ให้กับหน่วยงานภายใน
3. จัดอบรมให้ความรู้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
กทพ. แก่หน่วยงานภายใน

สว.กสพ.

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน

มีการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์สวัสดิการ
กับพนักงานและ
ลูกจ้าง

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการจัดอบรมให้ความรู้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ กทพ. สาหรับหน่วยงานภายใน เนื่องจากเป็นการขออนุเคราะห์เข้าร่วม OJT
ร่วมกับแผนกต่างๆ ของฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทางที่มีการจัดในทุกไตรมาส โดยมีการจัดอย่างน้อย 1 ครั้ง/ไตรมาส
ผู้ประสานงาน : นายศราวุธ อนุนันตกุล

โทรศัพท์ : 2076

ภาคผนวก 12

1.
2.
3.
4.

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ
วิธีวัดตัวชีว้ ัด

5. เป้าหมายตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560-2564
:
บริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล ยกย่องชมเชยบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากร
:
พัฒนาสิทธิประโยชน์สวัสดิการ กทพ.
:
จานวนสิทธิประโยชน์สวัสดิการที่ดาเนินการสาเร็จ
:
พิจารณาจากจานวนสิทธิประโยชน์สวัสดิการที่ดาเนินการได้สาเร็จ
(นับการจัดทา/ปรับปรุง/ทบทวนสิทธิประโยชน์สวัสดิการ ทุกกรณีที่เป็นทั้งสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับเงิน และไม่เกี่ยวกับเงิน)
:
ประโยชน์สวัสดิการที่ดาเนินการสาเร็จไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ปี

แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

1. รวบรวมข้อมูลที่ต้องการจัดทา/ปรับปรุง/ทบทวนสิทธิประโยชน์สวัสดิการ
2. วิเคราะห์ข้อมูลสิทธิประโยชน์สวัสดิการในด้านความต้องการของพนักงาน
และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจอื่น และข้อมูลอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง
3. นาเสนอขอความเห็นชอบตามขั้นตอนภายในของ กทพ. อาทิ (กรณีพัฒนา
สิทธิประโยชน์สวัสดิการสภาพการจ้างเดิมที่มีอยู่ ทั้งสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับ
เงินและไม่เกี่ยวกับเงิน)
- ผู้ว่าการ กทพ.
- ผู้บริหารระดับสูง กทพ.
- คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
- คณะกรรมการบริหาร กทพ.
- คณะกรรมการ กทพ.
4. นาเสนอขอความเห็นชอบตามขั้นตอนภายนอก กทพ. อาทิ (กรณีพัฒนา
สิทธิประโยชน์สวัสดิการสภาพการจ้างใหม่ที่เกี่ยวกับเงิน)
- คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
- สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และกระทรวงการคลัง
- คณะรัฐมนตรี (ครม.)

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2562
ผลผลิตของ
หน่วยงานที่ หน่วยงาน
2561
2562
การ
รับผิดชอบ สนับสนุน
ดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สว.กสพ.
สิทธิ
ประโยชน์
สวัสดิการ

หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน/โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ
ผู้ประสานงาน : นายวสุชัยวงศ์ ศิริวัฒน์
โทรศัพท์ : 2075

ภาคผนวก 13

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560-2564
1. กลยุทธ์
2. แผนงาน/โครงการ
3. ตัวชีว้ ัดของแผนงาน/โครงการ
4. วิธีวัดตัวชีว้ ัด

:
:
:
:

5. เป้าหมายตัวชี้วัด

:

สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทางาน
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานประจาปีงบประมาณ 2562
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงานบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ประจาปีงบประมาณ 2562
พิจารณาจากร้อยละการดาเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนเทียบกับงานที่ต้องดาเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 13% ไตรมาส 2 : 9% ไตรมาส 3 : 13% ไตรมาส 4 : 65%
ร้อยละ 100

แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2562
หน่วยงานที่ หน่วยงาน
2562
2561
รับผิดชอบ สนับสนุน
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. ต.ค.

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน

ทุก
หน่วยงาน
ภายใน
กทพ.

ความสาเร็จตาม
แผนงาน

1. จัดทาแผนปฏิบัติการ Action plan ในงาน
ความปลอดภัยฯ
2. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action plan) ใน
งานความปลอดภัยฯ
3. กาหนดผู้รับผิดชอบในรายกิจกรรม
4. ดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (Action
plan) ในงานความปลอดภัยฯ
5. สรุปผลการดาเนินงานฯและ รายงานต่อ ผวก.
ครบ 6 เดือน และครบ 1 ปี

ปอ.กสพ.

หมายเหตุ เพื่อให้แผนการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาววิภาพร กิตติโพวานนท์

โทรศัพท์ : 2089
ภาคผนวก 14

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560-2564
1. กลยุทธ์
2. แผนงาน/โครงการ
3. ตัวชีว้ ัดของแผนงาน/โครงการ
4. วิธีวัดตัวชีว้ ัด
5. เป้าหมายตัวชี้วัด
แผนการดาเนินงาน

:
:
:
:
:

สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทางาน
การจัดทาคู่มือความปลอดภัยในงานสานักงานและฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มีการจัดทาและส่งมอบให้ คปอ. อาคารที่เกี่ยวข้องตามกาหนด
มีคู่มือความปลอดภัยในการทางานที่สอดคล้องกับข้อกฎหมายฯ ระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัยฯ
จานวน 2 เล่ม ภายใน 30 กันยายน

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กาหนดตาแหน่งงานในการวิเคราะห์ความเสีย่ งจากการ
ประสบอันตรายในการทางาน
2. จัดอบรม (OJT) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
ให้กับหัวหน้างาน และผู้ชานาญงาน/เพื่อเขียนขั้นตอนการ
ทางาน
3. วิเคราะห์ขั้นตอนการทางานเพื่อค้นหาความเสี่ยงในการ
ทางาน
4. นาเสนอขั้นตอนการทางานที่ปลอดภัยเสนอต่อ คปอ./ จป.
วิชาชีพ
5. จัดทาร่างคู่มือฯ นาเสนอ คปอ. พิจารณา
6. ปรับปรุงแก้ไขคู่มือฯ (ฉบับร่าง)
7. จัดทาคู่มือความปลอดภัยในการทางานฉบับสมบูรณ์
8. รายงาน ผวก.

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ที่
2561
2562
สนับสนุน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รับผิดชอบ

ปอ.กสพ.

ทุก
หน่วยงาน
ใน กทพ.
และ คปอ.

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน

คู่มือความปลอดภัยใน
งานสานักงานและฝ่าย
กรรมสิทธิ์ที่ดิน

หมายเหตุ เพื่อให้แผนการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาววิภาพร กิตติโพวานนท์
โทรศัพท์ : 2089
ภาคผนวก 15

1. กลยุทธ์
2. แผนงาน/โครงการ
3. ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ
4. วิธีวัดตัวชีว้ ัด
5. เป้าหมายตัวชี้วัด
แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560-2564
: สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทางาน
: การสารวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. ประจาปี 2562
: 1) ร้อยละความผูกพันของพนักงานต่อ กทพ. / 2) ร้อยละความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ.
: พิจารณาจากการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ.
: 1) ความผูกพันของพนักงานต่อ กทพ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 2) ร้อยละความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2562
หน่วยงานที่ หน่วยงาน
ผลผลิตของ
2561
2562
รับผิดชอบ สนับสนุน
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สว.กสพ.
ทุก
รายงานผลการ
หน่วยงาน สารวจความผูกพัน
ของและความพึง
พอใจของพนักงาน
ต่อ กทพ.

1. ทบทวนและ/หรือศึกษาแนวทางในการสารวจความ
ผูกพันและความพึงพอใจ รวมทั้งสรรหา
ที่ปรึกษา/คณะผู้วิจัยมาดาเนินการ
2. ดาเนินการตามกระบวนการจัดจ้าง
- ขออนุมัติแต่งตั้งและจัดทารายละเอียด (TOR)
- ลงนามการจ้างที่ปรึกษา/คณะผู้วิจัย
3. ทบทวนปัจจัยความผูกพันและปัจจัยความพึงพอใจ
ของพนักงานต่อ กทพ. ด้วยการประชุมร่วมกับคณะผู้วิจยั
4. จัดทาและสารวจด้วยแบบสอบถาม รวมทั้งจัดการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) และหรือการสัมภาษณ์แต่
ละกลุม่ พนักงานและสัมภาษณ์สาหรับผู้บริหารระดับสูง
5. รวบรวมและบันทึกข้อมูลแบบสอบถามรวมทั้ง
วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล
6. จัดทารายงานผลสารวจความผูกพันและความพึงพอใจ
ของพนักงานต่อ กทพ.
หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน/โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ
ผู้ประสานงาน : นายศราวุธ อนุนันตกุล
โทรศัพท์ : 2076
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1.
2.
3.
4.

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ
วิธีวัดตัวชีว้ ัด

5. เป้าหมายตัวชี้วัด
แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560-2564
:
สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทางาน
:
การเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. ปีงบประมาณ 2562
:
ร้อยละความสาเร็จของผลการดาเนินงานตามแผน
:
พิจารณาจากจานวนผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายในแผนปฏิบัติการฯ เทียบกับแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ.
:
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน
ที่
2561
2562
รั
บ
ผิ
ด
ชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สว.กสพ.

หน่วยงาน
สนับสนุน

1. จัดทาบันทึกติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันและความพึง
พอใจของพนักงานต่อ กทพ. ของหน่วยงานที่
สรุปผลการติดตามแผนฯ
เกี่ยวข้อง
ของปีงบประมาณ 2561
2. รวมรวมผลการติดตามผลการดาเนินงานฯ
และจัดทารายงานผลนาเสนอต่อ ผวก. ทุก 3
เดือน
3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการสารวจและ
ข้อเสนอแนะความผูกพันและความพึงพอใจของ
พนักงานต่อ กทพ. ปีงบประมาณ 2562
2. จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพัน
และความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. สาหรับ
รอบปีถัดไป
หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน/โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ
ผู้ประสานงาน : นายศราวุธ อนุนันตกุล
โทรศัพท์ : 2076

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน
รายงานผลการติดตามการ
ดาเนินงานของการ
เสริมสร้างความผูกพันและ
ความพึงพอใจของพนักงาน
ต่อ กทพ. เสนอต่อ ผวก.
ทุก 3 เดือน
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560-2564
1. กลยุทธ์
: สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทางาน
2. แผนงาน / โครงการ
: แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในงานพนักงานสัมพันธ์ประจาปีงบประมาณ
3. ตัวชีว้ ัดแผนงาน / โครงการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในงานพนักงานสัมพันธ์ประจาปีงบประมาณ (ไม่น้อยกว่า)
(หน่วยวัด : ร้อยละ)
4. วิธีวัดตัวชีว้ ัด
: พิจารณาจากร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ (Action Plan) งานพนักงานสัมพันธ์
ประจาปีงบประมาณ
5. เป้าหมายตัวชี้วัด
: ร้อยละ 86
แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ปี 2561

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2562
ปี 2562

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

1. จัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในงานพนักงาน
สัมพันธ์
2. กาหนดผู้รับผิดชอบในรายกิจกรรม

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
สนับสนุน

พง.กสพ.
ฝบท.

ทุกฝ่าย/ ดาเนินการ
ทุกสานัก แล้วเสร็จ

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิตของ
การ
ดาเนินงาน

3. ดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในงาน
พนักงานสัมพันธ์
4. สรุปผลการตรวจประเมิน รายงานผลต่อ ผวก. รายกิจกรรม

หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน :

น.ส.วรินทร การเดิม

โทรศัพท์ : 2086
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560-2564
1. กลยุทธ์
2. แผนงาน / โครงการ
3. ตัวชีว้ ัดแผนงาน / โครงการ
4. วิธวี ัดตัวชี้วัด

:
:
:
:

5. เป้าหมายตัวชี้วัด

:

พัฒนาการสร้างผู้นา และส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร
โครงการพัฒนาภาวะผู้นาและนาการเปลี่ยนแปลง (Leading & Change)
ร้อยละของจานวนผู้บริหารระดับสูงที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85
จานวนผู้บริหารระดับสูงที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 คูณ 100 หารด้วยจานวน
ผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอนการดาเนินงาน

2561
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ..ค.

2562
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

หน่วยงาน
หน่วยงาน
ผลผลิตของ
ที่
สนับสนุน
การดาเนินงาน
ก.ย. รับผิดชอบ
พบ.กพบ.
ทุกฝ่าย/ จัดอบรมหลักสูตรครบตาม
สานัก แผนพัฒนาบุคลากร

1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงตามทิศทางการ
ดาเนินงาน
2) เสนอแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาการให้พนักงานไป
ศึกษาฝึกอบรมหรือดูงาน เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
3) นาเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติแผนพัฒนา
ผู้บริหารระดับสูง และรวมเข้ากับแผนพัฒนา
บุคลากรประจาปีงบประมาณ
4) ดาเนินการจัดฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงทั้ง
หลักสูตรภายในและภายนอกตามแผนพัฒนา
บุคลากร
5) สรุปผลการดาเนินการอบรมและพัฒนา
ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี
หมายเหตุ เพื่อให้แผนการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวอรนุช ศิริเตชะ
โทรศัพท์ : 2031
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560-2564
1. กลยุทธ์
2. แผนงาน / โครงการ
3. ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ
4. วิธีวัดตัวชีว้ ัด
5. เป้าหมายตัวชี้วัด

:
:
:
:
:

พัฒนาการสร้างผู้นา และส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร
แผนส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร ของ กทพ.
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร ของ กทพ. (ไม่น้อยกว่า)
พิจารณาจากร้อยละการดาเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนเทียบกับงานที่ต้องดาเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ
ร้อยละ 80

แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ที่
2561
2562
สนับสนุน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รับผิดชอบ

1) วิเคราะห์ผลการประเมินการรับรู้ของพนักงานใน
เรื่องวัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. ประจาปีงบประมาณ
2561
2) เตรียมความพร้อมในการจัดทาแผนและแนวทางในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์กรประจาปีงบประมาณ 2562
3) ดาเนินการออกแบบและพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่
สอดคล้องกับคุณลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรและ
ดาเนินการส่งเสริมและเผยแพร่ อาทิ โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ , สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ Digital
Signage , Exat Sound เป็นต้น
4) ประเมินการรับรู้ของพนักงานในเรื่องวัฒนธรรมองค์กร
ของ กทพ. ประจาปีงบประมาณ 2562

บจ.กพบ.

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน

ทุกฝ่าย/ พนักงานมีคุณลักษณะ
สานัก ของวัฒนธรรมองค์กร

หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : นายวุฒิไกร นภามาศ

โทรศัพท์ : 2027
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560-2564
1. กลยุทธ์

: จัดการองค์ความรู้ขององค์กรอย่างเป็นระบบและสนับสนุนการพัฒนาและนานวัตกรรมมาใช้

2. แผนงาน / โครงการ

: การพัฒนาระบบงานบริการด้วยตนเอง (Self – Service) งานทะเบียนประวัติ

3. ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ

: ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาระบบงานบริการด้วยตนเอง (Self – Service) งานทะเบียนประวัติ

4. วิธีวัดตัวชีว้ ัด

: เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผน

5. เป้าหมายตัวชี้วัด

: ร้อยละ 100

.

แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน
2561
2562
ที่รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประสานงาน ฝสท. พัฒนาระบบงานบริการด้วย
ตนเอง (Self – Service) งานทะเบียนประวัติ

ขบ.กบบ.

จัดทาหนังสือเวียนแจ้งพนักงานและลูกจ้างตรวจสอบ
ข้อมูลตนเองในระบบงานบริการด้วยตนเอง (Self –
Service) งานทะเบียนประวัติ

หน่วยงาน
สนับสนุน

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน

ฝสท.
มีระบบงานบริการ
และทุก
ด้วยตนเอง
หน่วยงาน (Self – Service)
งานทะเบียนประวัติ

ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติของพนักงานและ
ลูกจ้างที่แจ้งปรับปรุง
หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน/โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : นายวัชรชัย เจษฎาภินันท์ ห.ขบ.

โทรศัพท์ : 2062
ภาคผนวก 21

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 – 2564
1. กลยุทธ์

: บริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล ยกย่องชมเชยบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากร

2. แผนงาน / โครงการ

: ใช้ระบบฐานข้อมูลผู้ที่มีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาลของ กทพ. เพื่อทดแทนการออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาล

3. ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ : ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาระบบฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาล กทพ.
4. วิธีวัดตัวชีว้ ัด

: พิจารณาจากร้อยละการดาเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผน

5. เป้าหมายตัวชี้วัด

: ร้อยละ 100

แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2562
หน่วยงานที่ หน่วยงาน
2561
2562
รับผิดชอบ สนับสนุน
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. ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาระบบฐานข้อมูล
ผู้มีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาลฯ ของพนักงาน/ลูกจ้าง
2. แก้ไขระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ กทพ. ว่าด้วยการขอรับ
ค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และประสานงานกับ รพ. ที่จะใช้
ระบบฐานข้อมูล ของพนักงาน/ลูกจ้าง
3. จัดส่งฐานข้อมูลฯ ของพนักงาน/ลูกจ้าง ให้กับโรงพยาบาล

จส.กสพ.

กสพ.

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน
ใช้ระบบฐานข้อมูลผู้มี
สิทธิรับค่ารักษาพยาบาล
ของ กทพ. เพื่อทดแทน
การออกหนังสือรับรอง
สิทธิรับค่ารักษาพยาบาล

4. ทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลกับ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : น.ส.เสาวลักษณ์ แต่งตั้ง

โทรศัพท์ : 2077
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560-2564
1. กลยุทธ์
2. แผนงาน / โครงการ
3. ตัวชีว้ ัดแผนงาน / โครงการ
4. วิธวี ัดตัวชี้วัด

:
:
:
:

5. เป้าหมายตัวชี้วัด

:

จัดการองค์ความรู้ขององค์กรอย่างเป็นระบบและสนับสนุนการพัฒนาและนานวัตกรรมมาใช้
โครงการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามโครงการพัฒนา กทพ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
พิจารณาจากจานวนกิจกรรมของโครงการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรที่ดาเนินการแล้วเสร็จ คูณ 100
หารด้วยจานวนกิจกรรมทั้งหมด
ร้อยละ 100

แผนการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
1) ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางาน
บริหารจัดการความรู้
2) ประชุมคณะกรรมการและคณะทางานบริหารจัดการ
ความรู้
3) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการสาหรับคณะทางาน
บริหารจัดการความรู้
4) จัดนิทรรศการ KM Day
5) กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้จากผูท้ ี่
เกษียณอายุ ลาออก หรือผู้เชี่ยวชาญในงาน

ระยะเวลาดาเนินการปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน
ที่
2561
2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รับผิดชอบ
บจ.กพบ.

หน่วยงาน
สนับสนุน

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน
มีการดาเนินการได้
ครบทุกกิจกรรมของ
โครงการบริหาร
จัดการความรู้

หมายเหตุ เพื่อให้แผนการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ
ผู้ประสานงาน : นายวุฒิไกร นภามาศ

โทรศัพท์ : 2027
ภาคผนวก 23

