การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย
Expressway Authority of Thailand

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ.
ปีงบประมาณ 2563 – 2565
และแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดแผนกลยุทธ์ฯ

(ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กทพ. เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563)
แผนกพัฒนาระบบงานบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กันยายน 2563

บทสรุปผู้บริหาร
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 - 2565 จัดทาขึ้นเพื่อเป็น
กรอบแนวทางในการดาเนิ น งานด้านทรัพ ยากรบุ คคลให้ ส อดคล้ องและเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดีย วกั น กับ แผน
วิสาหกิจของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2565 และสามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจของ
กทพ. โดยการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 - 2565 มีแนวทางในการ
ดาเนินงานดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลและศึกษาปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดทากลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานขององค์กร ทิศทางองค์กร
วิสั ย ทัศน์ ภารกิจ เป้ าประสงค์ ค่านิ ย ม ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน และแผนวิส าหกิจ เพื่ อให้ การกาหนด
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับการดาเนินงานขององค์กร
2. ประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย นโยบายและ ยุทธศาสตร์ต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ
องค์กร แผนวิสาหกิจ ของ กทพ. รายงานผลการประเมินตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนามาวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis มา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจากัด จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับข้อจากัด
โดยใช้ตาราง TOWS Matrix เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดาเนินงาน
๓. จัดทาร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนาข้อมูลที่ได้ จากข้อ ๓ มากาหนด
แผนงานโครงการรองรับ ตัวชี้วัด โดยกาหนดผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ ระยะเวลาที่ดาเนินการ และจัดทา
ร่าง แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการเพื่อนาเสนออนุมัติใช้ต่อไป
4. แปลงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุ คคลไปสู่การปฏิบัติ และเผยแพร่ให้แก่บุคลากร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ
๕. ติ ด ตามและรายงานผลการด าเนิ น งานตามแผน และสรุ ป ผลการด าเนิ น งานเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับต่อไป เพื่อพิจารณาและรับทราบผลการดาเนินงาน พร้อมทั้งนาข้อมูลที่ได้จากการ
ติดตามผลการดาเนินงานมาวิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป
ทั้งนี้ แผนวิสาหกิจ กทพ. ปีงบประมาณ 2560-2565 กาหนดยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล
ไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 “สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต” ซึ่งแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็น
แผนที่ ช่วยสนั บสนุ นและขับเคลื่ อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิ จ กทพ. ปี งบประมาณ 2560 –
2565 โดยมีการกาหนดและวางแผนงาน/โครงการให้เป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมาย และได้มีการ
ทบทวนและประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของ กทพ. รวมทั้ง
ทบทวนแผนกลยุ ทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 และกลยุทธ์ในการ
ดาเนิ นงานเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนิ นงานที่เหมาะสม และสอดคล้ องกับสภาพปัจจุ บันและอนาคต รวมถึง
สอดคล้ องและครอบคลุ มเกณฑ์ ประเมิ นผล Enabler ด้ านการบริหารทุ นมนุ ษย์ ซึ่ งจากการทบทวนได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ในการดาเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่ม 1. มีโครงสร้างองค์กรและอัตรากาลังที่
ประสิทธิภาพระบบบริหาร เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ทรัพยากรบุคคล
2. มีระบบฐานข้อมูลด้านบุคคลที่ครบถ้วน
ถูกต้อง ทันสมัยและสนับสนุนงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล
3. สร้างการรับรู้และส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนา 4. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และ
ศักยภาพและเตรียมความ สมรรถนะที่สอดคล้องและสนับสนุนการ
พร้อมบุคลากรเพื่อรองรับ ดาเนินงานขององค์กร
การเปลี่ยนแปลง
5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามสาย
อาชีพ
6. เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และ
พัฒนา และมีกลไกในการเผยแพร่องค์
ความรู้ให้ทั่วทั้งองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
7. บุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจและ
เสริมสร้างความผูกพันและ ผูกพันต่อองค์กร
คุณภาพชีวิตในการทางาน 8. มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัย
สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน

กลยุทธ์การดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและวางแผน
อัตรากาลังให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของ
องค์กร
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากร
บุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากร
บุคคล
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมของ
องค์กร
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารขีดความสามารถของ
บุคลากรให้ทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและเตรียมความพร้อม
บุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 7 บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 8 สร้างสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีในการทางาน

ทั้งนี้ เพื่อให้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. สามารถวัดผลลัพธ์และสะท้อน
ผลการดาเนิ นงาน รวมถึงสามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมาย จึง ได้กาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ และกาหนด
แผนงาน/โครงการ ด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ดาเนินงาน ซึ่ง จะช่วยผลักดันการ
ดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อไป

คำนำ
เพื่อให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีแนวทางการจัดการทรัพยากรบุคคล และมีแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ ของ กทพ. และครอบคลุมประเด็นการวางแผนและบริหาร
กาลังคน การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. จึงได้จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป

สารบัญ
หน้า
บทสรุปผู้บริหาร
คานา
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา

1

บทที่ 2 สภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

4

บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

20

บทที่ 4 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563- 2565

24

ภาคผนวก
แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2564

บทที่ ๑
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและวัตถุประสงค์จัดตั้ง กทพ.
การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.) เป็นรัฐวิส าหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และต่อมาได้
มีการปรับปรุงกฎหมายโดยการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑ มีอานาจหน้าที่กระทากิจการภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์
ในสาระสาคัญ ดังนี้
๑) สร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนบารุงและรักษาทางพิเศษ
๒) ดาเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือที่เป็นประโยชน์
แก่ กทพ.
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ “ทางพิเศษ” หมายความว่า
ทางหรือถนนซึ่งจัดสร้างขึ้น หรือได้รับโอนหรือได้รับมอบไม่ว่ าจะจัดสร้างในระดับพื้นดิน 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
2. ทิศทำงองค์กร วิสัยทัศน์ ภำรกิจองค์กร เป้ำประสงค์องค์กร ค่ำนิยม ยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำน
และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 กทพ. กาหนดทิศทางการดาเนินงานของ กทพ.
ดังนี้
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
“มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน”
2.2 ภำรกิจ (Mission)
เพื่อการมุ่งมั่นในการดาเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ กทพ. ได้กาหนดภารกิจไว้
4 ประการ ได้แก่
1) จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุง ทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปลอดภัย
2) บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
3) บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดาเนินธุรกิจ
ทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม
4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร
2.3 ค่ำนิยม (Value)
บริการที่ดี พัฒนาก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด
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2.4 เป้ำประสงค์องค์กร (Corporate Goal)
1) ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง
2) การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย
3) ทางพิเศษ และสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ
4) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
5) มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.5 กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Key Change)
1) การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ รองรับการดาเนินธุรกิจที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยน
เช่น การบริห ารโครงการภายหลังจากสิ้ นสุ ดสั มปทาน การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การให้
บริการทางพิเศษเส้นทางใหม่ ๆ และการประกอบธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือเป็นประโยชน์กับ
กทพ. ในอนาคต
2) ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ขณะที่พื้นที่การให้บริการ
มีจานวนเท่าเดิม
3) ภัยพิบัติและสถานการณ์วิกฤติ
4) แนวโน้มการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม
๕) ระบบการคมนาคมขนส่งทางรางได้รับการสนับสนุนทั้งจากผู้กาหนดนโยบายและ
ประชาชน ซึ่งในอนาคตอาจเป็นสินค้าทดแทนของการใช้ทางพิเศษ
6) การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
2.6 ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ (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 ควำมสำมำรถพิเศษ (Core Competency)
“ความสามารถพิเศษ” หมายถึง สิ่งที่องค์กรมีความเชี่ยวชาญมากที่สุดอย่างยิ่ง ความสามารถ
พิเศษขององค์กรเป็นขีดความสามารถที่สาคัญเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งสร้างความได้เปรียบในตลาดขององค์กรหรือ
สภาพแวดล้อมของการบริการ บ่อยครั้งที่ความสามารถพิเศษเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อคู่แข่งหรือผู้ส่งมอบและคู่ค้า
ที่จะลอกเลียนแบบและความสามารถพิเศษขององค์กรจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้
พบว่า ความสามารถพิเศษ (Core Competency) ของ กทพ. ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่
๑) การวางโครงข่ายทางพิเศษที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒) การจัดเก็บค่าผ่านทางที่รวดเร็วและมีความโปร่งใส
๓) การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
๔) การให้บริการกู้ภัย
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ความสามารถพิเศษ (Core Competency) ที่ กทพ. ต้องสร้างในอนาคตหาก กทพ. ต้องการ
ที่จะขยายขอบเขตในการดาเนินการไปสู่การให้บริการลักษณะอื่น ก็จาเป็นที่จะต้องมีการกาหนดความสามารถ
พิเศษ (Core Competency) ในอนาคตด้วย เพื่อรองรับการให้บริการใหม่ที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ “การบริหาร
สินทรัพย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทางพิเศษเพื่อสร้างรายได้”
2.8 ยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำน
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 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (Objective)
กทพ. ได้กาหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 11 ข้อ ที่รองรับทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่
1) เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันในด้านคมนาคม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขยายโครงข่าย
ของประเทศ
และให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน
2) การให้บริการโครงข่ายที่ทั่วถึงเพื่อบรรเทาปัญหาจราจร
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขยายโครงข่ายและ
ให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน
3) มีการพัฒนาเส้นทางใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขยายโครงข่ายและ
ให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน
4) บริการมีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจของ
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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บทที่ ๒
สภำพปัจจุบันด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
1. เหตุผลและควำมจำเป็น
ปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมือง รวมทั้งการที่คู่แข่งขันและกลุ่มที่มีส่วนได้
ส่วนเสียขององค์กรมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดสภาพความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนของ
อนาคต นอกจากนี้ปัจจุบันเป็นยุคเศรษฐกิจที่เน้นองค์ความรู้ ซึ่งองค์กรต้องเผชิญภาวะของการแข่งขันที่รุนแรง
ยิ่งขึ้น และเพื่อความอยู่รอดขององค์กร ทาให้องค์กรต้องตระหนักถึงความส าคัญ ในเรื่องของ “การบริห าร
จัดการคนในองค์กร” มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันการบริหารทรัพยากรบุคคลถือเป็นกลไกที่สาคัญมากสาหรับทุก
องค์กรในการที่จะดาเนินภารกิจหรือธุรกิจตามกลยุทธ์ในทุกด้านขององค์กรให้ บรรลุตามเป้าหมาย จาเป็นต้อง
อาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสาเร็จ องค์กรส่วนใหญ่จึงให้
ความสาคัญกับการวางแผนทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรขององค์กรจะมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
สามารถดาเนิ น ภารกิจ ได้ต ามเป้ าประสงค์ ที่ก าหนดไว้ และสามารถบรรลุ วิสั ย ทัศ น์ (Vision) และพั น ธกิ จ
(Mission) ให้สัมฤทธิ์ผลขององค์กร ทรัพยากรบุคคลจึงมีความสาคัญต่อการบริหาร และสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันให้กับองค์กร ซึ่งในปัจจุบันกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล มิได้จากัดอยู่เพียงแค่การสรรหา
คัดเลือก หรือการสร้างแรงจูงใจ และพัฒนาบุคลากรเท่านั้น ยังต้องเตรียมความพร้อมด้านขีดความสามารถ
ก าลั ง คน ให้ มี ป ริ ม าณ และคุ ณ ภาพที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลุ ย ทธ์ อ งค์ ก ร การสร้ า ง
สภาพแวดล้อมการทางานให้พนักงานมีความพึงพอใจและความผูกพันกับองค์กรอันมีผลต่อความสาเร็จของงาน
ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีการกาหนดมาตรฐานความสาเร็จด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นแนวทางให้รัฐวิสาหกิจใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และเป็นแนวทางใน
การประเมิน ผลด้ านการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลของรัฐ วิส าหกิ จต่ างๆ โดยให้ ใช้ ชื่อ ระบบประเมิ นผลฯ ที่
ปรับปรุงใหม่นี้ว่า Enablers ซึ่งระบบดังกล่าวได้มีการกาหนดเกณฑ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรเพื่อตรวจประเมิน
ความสามารถขององค์ ก รในการประเมิ น ความต้ อ งการขี ด ความสามารถและอั ต ราก าลั งบุ ค ลากร และ
ความสามารถในการสร้างสภาพแวดล้อมของบุคลากรที่ส่ งเสริมให้ เกิดผลการดาเนินการที่ดี รวมทั้งตรวจ
ประเมินการสร้างความผูกพัน การจัดการ และการพัฒนาบุคลากร เพื่อนาศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่าง
เต็มที่ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับภารกิจ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการโดยรวมขององค์กร
ในการนี้ เพื่อให้ กทพ. มีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ
ของ กทพ. ปีงบประมาณ 25๖0 – ๒๕๖๕ และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั้งครอบคลุมประเด็น
การวางแผนและบริหารกาลังคน การพัฒนาบุคลากร และการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ ปรับปรุงและจัดทา
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทางในการด าเนิ น งานด้ านการบริห ารทรั พ ยากรบุ ค คลให้ ส อดคล้ อ งและ
เชื่อมโยงกับทิศทางการดาเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ กทพ.
2. เพื่อพัฒ นาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ตามแผน
วิสาหกิจและสามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจของ กทพ.
๓. กระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
การจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. มีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลและศึกษาปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดทากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้แก่ นโยบายและยุ ทธศาสตร์ ต่างๆ ของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานขององค์ กร ทิ ศทางองค์ กร
วิสั ย ทัศน์ ภารกิจ เป้ าประสงค์ ค่านิ ย ม ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน และแผนวิส าหกิจ เพื่ อให้ การกาหนด
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับการดาเนินงานขององค์กร
2. ประเมิ น และวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอก ปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย นโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ
องค์กร แผนวิส าหกิจ ปี งบประมาณ 2560 - 2565 รายงานผลการประเมิน ตามระบบประเมินคุณ ภาพ
รัฐวิสาหกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค
SWOT Analysis มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่ างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจากัด จุดอ่อนกับโอกาส
และจุดอ่อนกับข้อจากัด โดยใช้ตาราง TOWS Matrix เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดาเนินงาน
๓. จัดทาร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนาข้อมูลที่ได้จากข้อ ๓ มากาหนดแผนงาน
โครงการรองรับ ตัวชี้วัด โดยกาหนดผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ ระยะเวลาที่ดาเนินการ และจัดทาร่างแผน
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการเพื่อนาเสนออนุมัติใช้ต่อไป
4. แปลงแผนกลยุ ท ธ์การบริห ารทรัพ ยากรบุคคลไปสู่ การปฏิบัติ และเผยแพร่ให้ แก่บุคลากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ
๕. ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามแผน และสรุปผลการดาเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดั บ เพื่ อ พิ จ ารณาและรั บ ทราบผลการด าเนิ น งาน พร้ อ มทั้ งน าข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานมาวิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป
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๔. สภำพปัจจุบันด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
1) ข้อมูลพนักงำนของ กทพ.
จากข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 กทพ. มีพนักงานทั้งสิ้น 4,850 คน

อายุเฉลี่ย 43 ปี
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จานวนพนักงานทีเ่ กษียณอายุในปี 2563-2572 แยกตามระดับ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
ปีที่เกษียณอำยุ
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
รวม

1
1
1
4
5
3
1
2
17

ข้อมูลพนักงำนที่เกษียณอำยุในปี 2563- 2572 แยกตำมระดับ
ระดับ
2
3
4
5
6
7
8
9 10
3
5
1 17 23 7
3
2
1
5
3
- 25 31 12 6
1
3
5
4 29 18 10 6
3
5 13 2 43 27 9
4
6 13 2 38 23 12 3
4 14 3 36 37 13 12 6 16 1 43 25 15 1
4 17 1 44 29 6
4
10 23 9 88 21 16 2
4 24 4 73 25 10 1
50 133 27 436 259 110 32 6
1

11
1
1
2
4

รวม
63
84
79
104
103
109
112
108
170
143
1,075

จากข้อมูลพนักงานข้างต้น พบว่า กทพ. มีพนักงาน รวมทั้งสิ้น 4,850 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน
2563) เพศชาย 3,011 คน และเพศหญิง 1,839 คน อายุเฉลี่ยของพนักงาน เท่ากับ 43 ปี พนักงานที่มีอายุ
ระหว่าง 46-55 ปี มีจานวนมากที่สุด รองลงมาเป็นพนักงานที่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี อายุระหว่าง 46-50 ปี
อายุระหว่าง 26-35 ปี อายุ 56 ปี ขึ้นไป และอายุต่ากว่า 25 ปี โดยพนักงานส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาต่ากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 78.99 รองลงมา ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 17.92 ปริญญาโท ร้อยละ 3.01 และ
ปริญญาเอก ร้อยละ 0.10 และจากวิเคราะห์ข้อมูลพนักงานที่เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2563-2572 จะมี
พนั กงานที่ เกษี ยณอายุ ทั้ งสิ้ น 1,075 คน ส่ วนใหญ่ จะเป็นพนั กงานระดั บ 5 ระดับ 6 และระดับ 7 ซึ่ งกลุ่ ม
พนักงานระดับ 6 และระดับ 7 สามารถก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งผู้บริหารในอนาคต จากข้อมูลเหล่านี้บ่งบอกว่า กทพ. มี
พนั กงานสู งวัย และเริ่มจะสู งวัยมากขึ้น ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการดาเนินงานหากไม่เตรียมความพร้อมของ
บุคลากรเพื่อรับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากพนักงานอาวุโส และทดแทนในตาแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุ ซึ่ง
อาจส่งผลให้การขึ้นสู่ผู้บริหารของ กทพ. ขาดช่วง และจากการที่ กทพ. เป็นสังคมของผู้สูงวัยย่อมมีผลต่อทัศนคติ
เดิม และการไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทาให้การบริหารจัดการไม่สามารถตอบสนองทันต่อความต้องการของ
สังคมในปัจจุบัน
๒) โครงสร้ำงของหน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล
ตามโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ. (คาสั่ง กทพ. ที่ 67/2561 เรื่อง การจัดแบ่งส่วนงานและ
การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานของ กทพ. สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561) บทบาทหน้าที่
ในงานทรัพยากรบุคคล สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป ภายใต้รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่
1) กองบริ หารทรั พยากรบุ คคล มีหน้ าที่ ความรับผิ ดชอบเกี่ ยวกั บการบริหารทรัพยากรบุ คคล ทั้ งงาน
วางแผนพั ฒนาระบบงานบุ คคล จั ดโครงสร้างองค์ กรและอั ตรากาลั งให้ เกิดประโยชน์ สู งสุ ดแก่ กทพ. ปรับปรุง
โครงสร้างอัตราเงินเดือน การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง งานประเมินผลบุคลากร และงานข้อมูลระบบงานบุคคล
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2) กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ
งานบริหารสิทธิประโยชน์ของพนักงาน ลูกจ้างและครอบครัว กองทุนสารองเลี้ยงชีพ งานพนักงานสัมพันธ์รวมทั้ง
งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
3) กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหาร
จัดการความรู้ การจัดทาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การรวบรวมองค์ความรู้และผลักดันกระบวนการเรียนรู้
ระดับองค์กร
๓) สถำนะผลกำรดำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ (กำรวิเครำะห์ช่องว่ำง : GAP Analysis) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
หัวข้อ “กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล”
ประเด็นที่ กทพ. ยังดำเนินกำรได้ไม่สมบูรณ์หรือโอกำสในกำรปรับปรุง (Opportunity for
Improvement)
 กทพ. ควรเพิ่มเติมการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารทุนมนุษย์ขององค์กร
และการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ขององค์ ก ร รวมถึ งการเปรี ย บเที ย บการด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ กั บ คู่ เที ย บ เพื่ อ น ามา
ประกอบการกาหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ นอกจากนี้ กลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนา
ทุนมนุษย์ยังไม่สามารถแสดงให้เห็น ได้ว่ามีความเชื่อมโยง สอดคล้อง และสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างครบถ้วน
 กทพ. ขาดการจัดทาแผนอัตรากาลังระยะยาว จึงยังไม่ชัดเจนว่ามีการนาปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญที่จะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กร มาเป็นปัจจั ยนาเข้าในการวางแผนอัตรากาลัง เช่น การ
สิ้ น สุ ด สั ญ ญาสั ม ปทานทางพิ เศษศรี รั ช การวิ เคราะห์ แ ละวางแผนการทดแทนอั ต ราก าลั งที่ เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น
 กทพ. ควรเพิ่มเติมการนาความเห็นและความต้องการของกลุ่มและส่วนบุคลากรมาใช้ประโยชน์ในการ
ออกแบบแนวทางการพัฒนาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละ
กลุ่มและส่วนบุคลากร
 กทพ. ควรเพิ่มเติมการประเมินประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้และพัฒนาที่ครอบคลุมถึงรูปแบบ
การพัฒนาแบบต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการฝึกอบรม นอกจากนี้ ควรมีการวิเคราะห์ ความคุ้มค่าในการพัฒนา
(ROI in employee development) เพื่ อใช้ ประโยชน์ในการตัด สิ น ใจการพั ฒ นาปรับปรุงแผนการพั ฒ นา
บุคลากร
 ไม่พบการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management)
 ไม่พบการดาเนินงานด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) อย่างเป็นระบบ
 ถึงแม้ว่า กทพ. มีการกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานที่ครอบคลุมด้านสวัสดิภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่ครอบคลุมตามสภาพแวดล้อมของสถานที่ทางานที่แตกต่างกัน
 สายงาน HR ควรมี ก ารปรั บ บทบาทการด าเนิ น งานในการเป็ น หุ้ น ส่ ว นทางธุ ร กิ จ (Strategic
Partner) หรือที่ปรึกษา (Internal Consultant) ด้าน HR ของสายงานภายในองค์กรอย่างสม่าเสมอ รวมถึง
การพัฒนางานของ HR ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อีกทั้ง ควรมีการกาหนดแนวทาง/วิธีการใน
การสอบทานการดาเนินงานของกระบวนการที่สาคัญด้าน HR (HR audit)
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๔) กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ กทพ.
วิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ดังนี้
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
(ภำยนอก/ภำยใน/
ทำงตรง/ทำงอ้อม)

สิ่งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต้องกำรจำก กทพ.

คุณสมบัติของกำลังคน
ที่ กทพ. ต้องมีเพื่อให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
- ผู้บริหารมีคณ
ุ ธรรม และมี
ความเป็นกลาง
- มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และยึดหลักธรรมาภิบาล
- มีจิตบริการและมีมนุษยสัมพันธ์
- มีความรับผิดชอบ เสียสละ
และอุทิศเวลา มีจิตสาธารณะ
- มีความรู้ความเข้าใจและมี
ทัศนคติที่ดีในการทางาน
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และมีความเป็นผู้นา

ระบบ โครงสร้ำง กระบวนกำร
เทคโนโลยี ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล ที่ กทพ. ต้องมี เพื่อให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- บุคลำกรของ
- มีความความมั่นคงในการ
- ระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ต้องมี
กทพ.
ทางาน
ความเป็นธรรม
- ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- ระบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่
- มีความสุขในการทางาน
ชัดเจน
- มีความก้าวหน้าในหน้าที่การ
- ระบบบริหารงานมีความโปร่งใส สามารถ
งาน
ตรวจสอบได้
- มีการจัดสวัสดิการทีเ่ หมาะสม
- สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม และ
ให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่
เอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน
ปฏิบัติงาน
- ระบบการประเมินผลและตัวชี้วัดใน
- มีการจัดอัตรากาลังที่
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีมาตรฐาน
เหมาะสม
และความเป็นธรรม
- มีการพัฒนาและสร้างองค์
- วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ความรู้ให้กับพนักงาน
สามารถตอบสนองความต้องการได้
- มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน
อย่างรวดเร็ว
- มีสภาพแวดล้อมในการทางาน
- โครงสร้างอัตรากาลังที่เหมาะสมกับ
ที่ดีและเอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน
ปริมาณงาน
- มีคู่มือในการปฏิบตั ิงาน
- ประชำชน
- การบริการที่ดีและมีคณ
ุ ภาพ - มีจิตสานึก/บริการ/สร้างความ - มีเครื่องมือที่ทันสมัยและระบบ
ผู้รับบริกำร
- ความปลอดภัยในชีวติ และ
พึงพอใจที่ดีให้ประชาชน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีช่องทาง
ทรัพย์สิน รวมถึงมีความ
- มีความรู้ความสามารถและ
การสื่อสารที่ชัดเจน
รับผิดชอบต่อสังคมและ
เชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ - มีการกาหนดขั้นตอนการให้บริการ
สิ่งแวดล้อม
- เป็นผู้ให้คาแนะนาที่ดีและ
อย่างชัดเจนและรวดเร็ว
ปฏิบัติตนอย่างเสมอภาค
- สร้างระบบฐานข้อมูลและมีบุคลากรที่
เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ
- หน่วยงำนภำครัฐ - การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน - มีความรู้ความสามารถในการ - วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเอกชนที่
- มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
สามารถตอบสนองความต้องการได้
เกี่ยวข้อง
ทางาน และตอบสนอง
- มีจิตสานึก/บริการ/สร้างความ อย่างรวดเร็ว
ต่อนโยบายของรัฐในการ
พึงพอใจที่ดีให้ประชาชน
- มีการกาหนดขั้นตอนการให้บริการ
ดูแลประชาชนได้ดี
อย่างชัดเจนและรวดเร็ว
- ระบบบริหารงานมีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
ที่มา : ผลการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (โครงการจ้างที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร
วิโรฒ : แผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
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๕. นโยบำยและยุทธศำสตร์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนขององค์กร
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุ ทธศาสตร์ และแนวทางการพั ฒ นาในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคม ฉบั บที่ 12 ถู กก าหนดจาก
ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี และกาหนดเป็นแนวทางในรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึง
ความสอดคล้องและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องบรรลุในระยะ 5 ปี ที่จะเป็นการวางพื้นฐานที่สามารถสาน
ต่อการพัฒนาในประเด็นสาคัญของประเทศในระยะต่อไปที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน โดยใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนาทาง ทั้งนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียดที่ตอบสนองต่อจุดเน้นประเด็นหลักของการพัฒนาใน
ระยะ 5 ปี และมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป โดยจะต้องต่อยอดให้เกิดความต่อเนื่องของการ
ขับเคลื่ อนการพัฒนาปัจจั ยพื้นฐานและการแก้ปัญหาสาคัญที่เป็นรากเหง้าของปัญหาต่างๆ และประเด็นปฏิรูป
ประเทศให้ลุล่วง รวมทั้งประเด็นร่วมที่มีความเชื่อมโยงกับหลากหลายประเด็นการพัฒนาที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี ทั้งนี้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่
12 ได้กาหนดกรอบการพัฒนาคนไว้ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เพื่อเตรียม
ความพร้อมด้านกาลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกช่ วงวัยให้ เป็ นทุ น มนุ ษย์ ที่ มี ศักยภาพสู งและป้ องกั นการขาดแคลนแรงงานโดยการพั ฒ นาทักษะความรู้
ความสามารถของคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยเพื่อวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพ
ในอนาคต

ที่มา : ข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่น คง มีเป้ าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้ งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ที่มีต่อประเทศไทย
2) ยุ ทธศาสตร์ด้ านการสร้างความสามารถในการแข่ งขัน เพื่ อให้ประเทศไทยสามารถพั ฒนาไปสู่ การเป็ น
ประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถ
หน้า 11

3)

4)
5)

6)

ในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคง
และปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน ได้แก่ โครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพั ฒนาทุนมนุษย์ การบริหาร
จัดการทั้งในภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่ า งมี เหตุ ผ ล มี ร ะเบี ย บวิ นั ย เคารพกฎหมาย มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม รู้คุ ณ ค่ า ความเป็ น ไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาสการ
พัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟู
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ มีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนา
มุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว
ยุทธศาสตร์ด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิ จ
ไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล

ยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2560-2564
กระทรวงการคลัง โดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทาแผนแม่บทรัฐวิสาหกิจทั้ง 55 แห่ง ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมถึงส่งเสริมและพัฒนารัฐวิสาหกิจ
ให้มีบุคลากรและองค์กรที่มีคุณธรรม และสร้างวัฒนธรรมความเป็นเจ้าของตั้งแต่ลูกจ้างพนักงานและผู้บริหาร
รวมถึงกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะความชานาญในการทางาน
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ยุทธศำสตร์กระทรวงคมนำคม พ.ศ. 2560-2564
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 “ทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม”การพัฒ นาระบบขนส่ งขั้นพื้นฐานให้
เชื่อมโยงทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ปลอดภัยและมั่นคง” การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของ
ระบบขนส่ง
ประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 “ประสิ ทธิ ภ าพและขี ดความสามารถ” การพั ฒ นาระบบขนส่ งเพื่ อเพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ” การพัฒ นาปัจจัยสนั บสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สู่ความสาเร็จ ซึ่งรวมถึงพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการขนส่ง
แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒ นาดิจิ ทัล เพื่ อเศรษฐกิจและสั งคม ได้กาหนดยุท ธศาสตร์ในเรื่องการพั ฒ นากาลั งคนไว้ใน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๕ “พั ฒนากาลั งคนให้ พร้อมเข้าสู่ ยุ คเศรษฐกิ จและสั งคมดิ จิทั ล” ซึ่งการพั ฒนากาลั งคนดิจิ ทั ล
หมายถึง การสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ทางานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญ
ฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิ จิทั ลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้ ง ที่
ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงและทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ตามระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสูงรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและ
สังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน
กำรเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยี (นโยบำย Thailand 4.0)
จากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนา
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหาร
ประเทศ โดยมีภารกิจที่สาคัญในการขับเคลื่อนประเทศในด้านต่างๆ ตั้งแต่การปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และ
สร้างการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้ประเทศชาติเจริญ และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโอกาสและภัยคุกคาม
ต่างๆ ที่รวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ รัฐบาลจึงได้ออกนโยบาย Thailand 4.0 บนความคิดพื้นฐานการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”
เพื่อเป็ นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลั กที่สาคัญของประเทศไทย โดยการยกระดับ 4 องค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่
1. กลุ่มเกษตรกร 2. กลุ่ม SMEs 3. กลุ่มการบริการ และ 4. กลุ่มแรงาน และมีเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยนวัตกรรม 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ได้แก่ 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2. กลุ่ม
สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์ต่างๆ และ 5. กลุ่มเทคโนโลยีสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และ
บริการที่มีมูลค่าสูง ทั้งนี้ หากมองถึงโอกาสของประเทศไทยในการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 นั้น
มีหลายประการด้วยกัน ได้แก่
1. สร้ างโอกาสให้ กับผู้ ประกอบการยุคใหม่ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ใหม่ๆ โดย
สามารถนาความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับองค์กรหรือธุรกิจของตนเอง
2. เพิ่มผลผลิตแต่ใช้ต้นทุนที่น้อยลง เนื่องจากใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาปรับในการผลิต
3. ส่งผลต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมในระยะยาว และสามารถหลุดพ้นจากกับดัก
รายได้ปานกลาง
4. ส่งผลให้กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กาหนดไว้ สามารถเจริญเติบโตไปได้อย่างรวดเร็วกว่าในอดีต
หน้า 13

5. สามารถสร้ างอ านาจต่ อรองของประเทศไทยในภู มิ ภ าคอาเซี ยนโดยเฉพาะกลุ่ มประเทศ CLMV
(ประเทศอาเซียนลุ่มน้าโขง คือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่สาคัญของประเทศไทย
6. ส่งเสริมให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ลดปัญหาความเหลื่อมล้าระหว่างคนรวยกับคนจน
อย่างไรก็ดี นโยบาย Thailand 4.0 มีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการ ดังนี้
1. ปัจจัยด้านมนุษย์ การพัฒนามนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญในลาดับต้นๆ ที่มีความสาคัญเป็นอย่างมาก โดย
หากต้องการคนที่มีความพร้อมในด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพที่จะ
รองรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่
2. ปัจจัยด้านกฎหมาย โดยกฎหมายที่มีความล้าสมัยอาจไม่เอื้ออานวยในการขับเคลื่อน เช่น กรอบด้าน
กฎระเบี ยบและกฎหมายที่เป็ นอุปสรรคต่อธุรกิจ SMEs กลุ่ม Startup ที่ จะมาเป็น New Engines of Growth
เป็นต้น
3. ปั จ จั ย ด้ านเงิ น ทุ น เนื่ องจากการที่ จะใช้ เทคโนโลยี ต่ างๆ มาพั ฒ นาธุ รกิ จหรื อองค์ กรต่ างๆ นั้ น
จาเป็ นต้องใช้ เงินทุนเป็ นจ านวนมาก ทั้ งในการจ้างบุคลากรที่ มี ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ยุทธศำสตร์ของกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย (ปีงบประมำณ 2560 - 2565)
กทพ. กาหนดวิสั ย ทัศน์ (Vision) "มุ่งมั่นพั ฒ นาทางพิเศษ เพื่ อให้ บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยอย่างยั่งยืน ” โดยกาหนดความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage : SA) ด้าน
ทรัพยากรบุคคล คือ มีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความชานาญและประสบการณ์ในการให้บริการทางพิเศษ
และจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี และ
กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564) ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต
นโยบำยที่สำคัญของกระทรวงเจ้ำสังกัดและนโยบำยของผู้บริหำร
นโยบายที่สาคัญของกระทรวงเจ้าสังกัด
ควรปรับปรุงการทางานภายใน (Corporatize) ให้ กทพ. ก้าวสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นเยี่ยม และอยู่
นอกเหนือกติกาต่างๆ ที่กาหนดไว้ รวมทั้งลักษณะการทางานเป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้น และไม่ใช่การแปลงฐานะ
รัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษัทมหาชน (Privatize) ทั้งนี้ กทพ. ต้องทบทวนเรื่องดังกล่าว เนื่องจากจาเป็นจะต้องมี
การจัดลาดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ด้วย
นโยบายของผู้บริหาร
ธุรกิจหลัก
 ขยายพื้นที่ให้บริการทางพิเศษทั้งในเขต กทม. และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่นๆ
 การยกระดับ การให้ บ ริการ โดยการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการ
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ธุรกิจรอง
 การบริหารพื้นที่บริเวณเขตทางพิเศษให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 การศึกษาเพิ่มเติมถึงแนวโน้มของธุรกิจอื่นๆ ที่ กทพ. สามารถดาเนินการได้ ตามความพร้อมของ
ทรัพยากร และการใช้ความสามารถพิเศษขององค์กร
การบริหารจัดการองค์กร
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการก้าวสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจชั้น
นาได้อย่างยั่งยืน
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม Mindset ในการทางานเชิงรุก และ
มีแนวทางในการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 กาหนดโครงสร้างองค์กรที่ส่งเสริมการทางานในเชิงบูรณาการ คล่องตัว ทันสมัย และตอบสนอง
ต่อทิศทางการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ กทพ.
 ให้ความสาคัญกับการพัฒนานวัตกรรม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการจราจร รวมทั้งการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้กับทุกกระบวนการทางาน

คู่เทียบ (Benchmark) ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
ธุรกิจการให้บริการทางพิเศษในประเทศไทย มีการดาเนินงานโดยภาครัฐและเอกชน (โดยเอกชนได้รับการ
สัมปทานจากภาครัฐ) ได้แก่ กรมทางหลวง (ให้ บริการทางพิเศษ Motorway) และบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง
จ ากั ด (มหาชน) (ให้ บ ริ ก ารทางพิ เศษ Donmuang Tollway) ซึ่ งถื อ ว่ าเป็ น คู่ แข่ งของ กทพ. อย่ างไรก็ ต าม
หากพิจารณาในเชิงการให้บริการ พบว่าทั้ง 2 หน่วยงานดังกล่าวให้บริการทางพิเศษที่ไม่ได้มีเส้นทางเดียวกับ กทพ.
โดยกรมทางหลวงจะให้ บ ริ การทางพิ เศษระหว่ างเมื อง ส่ วนบริ ษั ท ทางยกระดั บดอนเมื อง จ ากั ด (มหาชน)
จะให้บริการทางพิเศษในเมืองบนถนนวิภาวดี-รังสิต (ดอนเมือง) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาธุรกิจการให้บริการทาง
พิเศษต่างประเทศที่สาคัญ และมีลักษณะการดาเนินงานที่คล้ายกับ กทพ. คือ เป็นบริษัทที่บริหารงานโดยรัฐบาล
ได้ แก่ 1. Central Nippon Expressway Company Limited (NEXCO Central) 2. East Nippon Expressway
Company Limited (NEXCO East) 3 . West Nippon Expressway Company Limited ( NEXCO West)
4 . Metropolitan Expressway Company Limited (MEX) 5 . Hanshin Expressway Company Limited
(Hanshin) สามารถเปรียบเทียบการดาเนินงานของหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศกับ กทพ. ดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบการดาเนินงานของหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศกับ กทพ.

รำยกำร

กทพ
Expressway Authority of
Thailand (EXAT)

หน่วยงำนในประเทศ
Inter City Motorway
Don Muang
Division
Tollway Public
(Motorway)
CO.,LTD.
(Tollway)

Central Nippon
Expressway Company
Limited (NEXCO
Central)

East Nippon
Expressway
Company Limited
(NEXCO East)

หน่วยงำนต่ำงประเทศ
West Nippon Expressway
Company Limited
(NEXCO West)

Metropolitan
Expressway
Company Limited
(MEX)

Hanshin
Expressway
Company Limited
(Hanshin)

19 ฝ่ายงาน

19 ฝ่ายงาน

จำนวนฝ่ำยงำน

12 ฝ่ายงาน

12 ฝ่ายงาน

17 ฝ่ายงาน

19 ฝ่ายงาน

17 ฝ่ายงาน

20 ฝ่ายงาน

จำนวนพนักงำน (คน)

5,407
พนักงานรวมลูกจ้าง (ข้อมูล
ณ ก.ย. 62)

462
(ข้อมูล ณ ก.ย. 61)

2,132
(ข้อมูล ณ เม.ย. 62)

2,283
(ข้อมูล ณ มี.ค. 62)

2,476
(ข้อมูล ณ มี.ค. 62)

ระยะทำงให้บริกำร
(กิโลเมตร)
ปริมำณกำรจรำจร/วัน
(ล้ำนคัน/วัน)
ทุนจดทะเบียน (ล้ำนบำท)
รำยได้ค่ำผ่ำนทำง
(ล้ำนบำท)

224.6

1,700
พนักงานรวมลูกจ้าง
ประจาและชัว่ คราว
(ข้อมูล ณ ก.ย. 60)
156

21.9

2,132

3,943

3,533

320.1

260.5

1.90

0.55

0.099

1.98

2.95

2.95

1.01

0.76

76,990
26,699
(ปี 2562)

6,426
6,861.75
(ปี 2561)

1,304
3,072
(ปี 2561)

19,500
208,020
(ปี 2561)

15,750
257,970
(ปี 2561)

14,250
308,640
(ปี 2561)

4,050
80,580
(ปี 2561)

3,000
51,909
(ปี 2560)

รำยได้ค่ำผ่ำนทำง/
ระยะทำง
(ล้ำนบำท/กิโลเมตร)
รำยได้ค่ำผ่ำนทำง/
จำนวนพนักงำน
(ล้ำนบำท/คน)
จำนวนบริษัทลูก
ธุรกิจทำงพิเศษ/ธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง

118.87

43.99

140.27

97.57

65.42

87.36

251.73

199.27

4.94

4.04

6.65

97.57

113.00

124.65

73.86

76.34

N/A

N/A

N/A

25

20

26

12 Expressway
Business
2 Related Business

6

เริ่มให้บริกำร

พ.ศ. 2515

พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2506

พ.ศ. 2506

พ.ศ. 2508

พ.ศ. 2505

พ.ศ. 2507

1,091
(ข้อมูล ณ มี.ค.62)

680
(ข้อมูล ณ มี.ค. 62)
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๖. แนวโน้มและควำมท้ำทำยในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
แนวโน้มกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ตามที่รัฐบาลได้กาหนดนโยบาย Thailand 4.0 โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจ ที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” จะต้องแข่งขันกันด้วยความรู้ ความคิ ดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ส่งผลให้ทุกภาค
ส่วนต้องมีการปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึง มิติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องมีการ
ปรับตัวเช่นกัน โดยทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลใน ยุค HR 4.0 มีดังต่อไปนี้
1. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบต่อองค์กรในการสูญเสียบุคลากร องค์ความรู้ ประสบการณ์
เทคนิคเคล็ดลับต่างๆ ที่สั่งสมในตัวบุคลากรเหล่านั้นไปด้วย ดังนั้น นักทรัพยากรบุคคลควรต้องเริ่มหาแนวทาง
ให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากพนักงานรุ่นเก่าไปสู่พนักงานรุ่นใหม่ รวมทั้งอาจต้องทบทวนในการยืดเวลา
การเกษียณอายุออกไปได้ตามความเหมาะสม
2. คน Gen Y จะกลายเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กร สิ่งที่นักทรัพยากรบุคคลควรให้ความสาคัญคือ
การปรับองค์กรให้เหมาะสมกับคนยุคใหม่ ไม่ใช่คาดหวังให้คนรุ่นใหม่เป็นฝ่ายปรับตัวเข้าหาองค์กรเพียงอย่าง
เดียว นอกจากนี้นักทรัพยากรบุคคลจะต้องมีความเข้าใจในตัวพนักงานและมีความยืดหยุ่นสูงขึ้นด้วย เพราะ
การใช้ วิธีการดู แล/ฝึ กอบรมแบบเหมารวมอาจไม่ ได้ ผ ลกับ คนรุ่นใหม่ แต่ ต้องมี การออกแบบให้ เหมาะกั บ
พนักงานแต่ละคนด้วย
3. รู ป แบบของเศรษฐกิ จ ที่ ก าลั งจะเปลี่ ย นไปสู่ ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ พึ่ งพาความรู้ ความคิ ด
สร้างสรรค์นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น นักทรัพยากรบุคคล จึงมีหน้าที่สาคัญในการพัฒนา
ศักยภาพคนให้สูงขึ้น และหาแนวทางสร้างคนให้เป็น “นักคิด” ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น
4. การเชื่อมโยงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเข้มข้นทาให้องค์กรมีโอกาสเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วและคาดไม่ถึงได้มากขึ้น ปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นในส่วนหนึ่งส่ วนใดของโลก อาจสร้างผลกระทบต่อ
องค์ ก รได้ ม ากมาย นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลจึ ง ต้ อ งศึ ก ษาปรากฏการณ์ ต่ า งๆ ในโลกและพร้ อ มรั บ ทุ ก การ
เปลี่ยนแปลง
5. การเกิดที่ทางานแบบใหม่ที่เรียกว่า Digital Workplace และ Internet of Things ข้อมูลทุกอย่าง
ในอนาคตจะถูกเชื่อมโยงกัน ดังนั้นในอนาคต นักทรัพยากรบุคคลจึงต้องมีการเตรียมแผนขับเคลื่อนคนให้พร้อม
กับโลกยุคดิจิทัล การทางานผ่านระบบออนไลน์ และบริหารจัดการดิจิทัลและการบริหารจัดการข้อมูลให้เป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
6. การปรับเปลี่ยนวิธีการทางานผ่าน Mobile Technology ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทาธุรกรรมหรือ
การทางานอื่นๆ จะสามารถดาเนินการผ่าน Mobile Technology เช่น สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ได้มาก
ขึ้นเรื่อยๆ นักทรัพยากรบุคคลจึงต้องเตรียมเปลี่ยนวิธีการทางาน ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการ และการ
ฝึกอบรมพนักงาน ฯลฯ
7. วัฒนธรรมการเชื่อมโยงกันจะเปลี่ยนแปลงไป โดยคนในอนาคตจะติดต่อกันได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา
คนทางานอาจใช้สื่อโซเชียลส่วนตัวในเวลาทางานและติดต่อเรื่องงานผ่านโปรแกรมแชต เมื่อกลับบ้าน คาว่า
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Work-Life Balance อาจหายไป ดังนั้นนักทรัพยากรบุคคล จึงต้องเตรียมที่จะปรับวิธีในการดูแล Work-Life
Balance ของพนักงานที่มีรูปแบบต่างไปจากเดิม
8. ในอนาคตสั งคมจะต้อ งการการมีส่ วนร่วมมากขึ้น นักทรัพยากรบุคคลจะต้องพร้อมสร้างการมี
ส่วนร่วมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร และสร้างโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน แบ่งปัน
ความรู้และความคิดสร้างสรรค์กันได้ตลอดเวลา
9. โลกยุคใหม่จะเปลี่ยนไปสู่ Social networking, Socialmedia หรือ Social Learning สิ่งสาคัญใน
การสร้างการเรียนรู้ของพนักงานยุคใหม่คือการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้ได้ ด้วยตัวเอง นัก
ทรัพยากรบุคคลจะต้องส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
10. องค์กรในอนาคตต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้ น จะไม่ส ามารถดาเนินธุรกิจโดยสนใจ
ผลกาไรเพียงอย่างเดียว แต่มีแนวโน้มต้องปรับตัวไปสู่องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยขับเคลื่อนจาก CSR (Corporate Social Responsibility) ไปเป็น CSV (Creating
Shared Value) ที่ปลูกฝังจิตสานึกค่านิยมในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชีวิต สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ
ผนวกรวมเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งในการทาธุรกิจ ซึ่งนักทรัพยากรบุค คลจะต้องมีส่วนร่วมในการนาพาคนและ
องค์กร ไปสู่การปลูกฝังจิตสานึกค่านิยมในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชีวิต สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ
ควำมท้ำทำยในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
โลกในยุค 4.0 มีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโยลีที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรให้เกิดการ
ปรับตัวเพื่อความอยู่รอด บุคลากรจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงานขององค์กร และสามารถ
กาหนดสถานะความเป็ นอยู่ ขององค์กรได้ ดังนั้น องค์กรและนักทรัพยากรบุคคลจาเป็นต้องทราบถึงความ
ท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคลของโลก เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ
ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่
1. การเข้าสู่ภาวการณ์ขาดสมดุลกันระหว่างความต้องการของกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง ซึ่งความต้องการ
ของคนเก่งมีเพิ่มขึ้นในขณะที่คนเก่งในปัจจุบันอาจไม่ได้มีเพียงพอสาหรับความต้องการของตลาด เนื่องจากคน
เก่งหรือผู้มีศักยภาพสูงจะต้องมีทั้งผลงานและศักยภาพ
2. กระบวนการคัดเลือกบุ คลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเข้าทางานจะมีกระบวนการที่เป็น
ระบบและพัฒนารูปแบบวิธีการมากขึ้น ตั้งแต่การคัดเลือกจนกระทั่งการพัฒนาและการเคลื่อนย้ายตาแหน่งเพื่อ
การเติบโตจะมีแนวทางการดาเนินการสาหรับคนเก่งโดยเฉพาะ
3. การค้นหาคนเก่งในปัจจุบั นจะไม่ได้ค้นหาจากบริษัทจัดหางานหรือ Head Hunter หรือการติด
ประกาศรั บ สมั ครอีกต่ อไป แต่ จ ะเป็ น การค้น หาคนเก่งจากทางสื่ อสั งคมต่างๆ ที่ คนใช้ อยู่ในปั จจุบั น ซึ่งมี
ภาพลักษณ์องค์กรที่จะเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดคนเก่งเหล่านั้น
4. องค์กรจะต้องให้ความสาคัญกับการสร้างความผูกพันของคนที่เข้ามาทางานตั้งแต่วันแรกจนวัน
สุดท้ายที่ออกจากองค์กรไป โดยคานึงถึงช่วงอายุที่แตกต่างกันของคนในองค์กร เพศ ศาสนา รวมถึงระดับความ
ผูกพันตั้งแต่เข้ามา ระหว่างทางาน และเมื่อออกจากงาน เพื่อรักษาให้คนดีคนเก่งอยู่กับเราต่อไป
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5. การอบรมเป็ น ศูน ย์กลางของการเรียนรู้ จะเปลี่ ยนแปลงไปสู่ การพัฒ นาความสามารถในระดับ
องค์กร จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยการพัฒนาคนจะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ 70 : 20 : 10 โดยแบ่ง
การเรียนรู้ด้วยตัวเองจากการทางานข้ามสายงาน การเคลื่อนย้ายงาน การได้รับงานพิเศษ ร้อยละ 70 , การ
เรียนรู้จากการ Coaching หรือ Monitoring ร้อยละ 20 และการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมจะเหลือเพียงร้อยละ
10 ของการเรียนรู้ทั้งหมดเท่านั้น อย่างไรก็ตามบุคลากรในองค์กรย่อมมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป
ดังนั้ น องค์กรจะต้องทาการวิเ คราะห์ และออกแบบการเรียนรู้ให้ เหมาะสมกับลั กษณะโครงสร้างของคนที่
แตกต่างกันภายในองค์กร
6. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นการถ่ายทอดลงมาจากเป้าหมายขององค์กรลงมาถึงตัวบุคคล
ผ่านการใช้ตัว วัดผล (KPI) และการวัดสมรรถนะ (Competency) โดยเป็น การถ่ายทอดตัวชี้วัดและวิธี การ
ประเมินที่ชัดเจนและทันสมัยมากขึ้น โดยหลังจากการที่ได้ตัววัดผลการปฏิบัติงานมาแล้วจะต้องมีการวางแผน
เพื่อติดตามและให้คาแนะนา รวมถึงให้รางวัลตอบแทนจากการประเมินผล
7. การเคลื่อนย้ายคนเก่งหรือผู้มีศักยภาพสูงภายในองค์กร จะต้องสามารถเคลื่อนย้ายได้ทั้งในแนวดิ่ ง
และในแนวราบ เช่น การให้เรียนรู้งานใหม่ ไม่ว่าจะเป็นงานในสายงานเดียวกัน หรือการเรียนรู้งานของสายงาน
อื่น เป็นต้น
8. องค์กรจะต้องออกแบบรูปแบบความก้าวหน้าในสายอาชีพได้ทั้งในสายงานเดียวกันหรือในสายงาน
ใกล้เคียงกัน โดยจะต้องจัดให้มีการเติบโตของตาแหน่งที่สามารถเติบโตไปได้ทั้งในมุมของผู้เชี่ยวชาญ หรือสาย
เทคนิค หรือสายบริหารได้อย่างชัดเจน
9. การสมัครงาน การเรียนรู้ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัล จะถูกแทนที่ด้วยเครื่องมือที่
เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น สื่อสังคมต่างๆ Facebook Twitter Line LinkedIn
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บทที่ ๓
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก (SWOT Analysis) ในงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
กทพ.
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จุดแข็ง (Strengths) : S
มีการกาหนดกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในแผนวิสาหกิจของ กทพ.
อย่างชัดเจน
โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ. แบ่งตามหน้าที่หรือกระบวนงานหลัก ทาให้เกิดความถนัดและ
ความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้าน สามารถรักษามาตรฐานการทางานของสายงานได้ดี
กทพ. มีฐานข้อมูลจานวนมากทั้งข้อมูลปฐมภูมิที่ กทพ. จัดเก็บเองและข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการ
มีความมั่นคงทางการเงิน รองรับการขยายงานของ กทพ.
มีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับสายงานจนถึงระดับบุคคล (KPI)
ผลการดาเนินงานในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีผลคะแนนการประเมินที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กทพ. มีการจัดทาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เป็นมาตรฐานอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
กทพ. มีการสารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
บุคลากรมีแนวโน้มที่จะมีระดับการศึกษาสูงขึ้น และมีบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ มีการ
จัดทาและพัฒนา Competency ครบทุกระดับทั้ง Core Competency Functional Competency
และ Managerial Competency
พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
วัฒนธรรมองค์กรมีการกาหนดไว้อย่างชัดเจน
มีวิสัยทัศน์องค์กรร่วมกัน
มีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ในการให้บริการและจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
จุดอ่อน (Weaknesses) : W
การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ยังไม่เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยน เช่น
การบริหารโครงการภายหลังจากสิ้นสุดสัมปทาน การให้บริการทางพิเศษเส้นทางใหม่ๆ และการประกอบ
ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือเป็นประโยชน์กับ กทพ. ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
โครงสร้างองค์กร ระบบงานและกระบวนงานไม่สนับสนุนการดาเนินธุรกิจที่อาจมีการปรับเปลี่ยน
ความก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพและการวางแผนสืบทอดตาแหน่งยังไม่ชัดเจน อาจส่งผลต่อขวัญ
กาลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการเรียนรู้ ยังไม่ครอบคลุมปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญจาก
สภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพของบุคลากรและองค์กรในอนาคต
สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ของ กทพ. เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
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จุดอ่อน (Weaknesses) : W
7. บุคลากรของ กทพ. อยู่ในวัยใกล้จะเกษียณอายุหรือมีอายุมากกว่า ๔๕ ปี และเริ่มจะสูงวัยมากขึ้น
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานหากไม่เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรับการถ่ายทอดองค์
ความรู้จากพนักงานอาวุโส และทดแทนในตาแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุ
8. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วลาออกเพื่อไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น
9. บุคลากรส่วนใหญ่มีความเห็นว่าต้องการให้ กทพ. มีการจัดสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีต่อการทางาน
10. ระยะเวลาในการดาเนินงานแต่ละขั้นตอนนาน เนื่องจากการบริหารงานมีข้อกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับและมติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจานวนมาก
11. การจัดทาระบบใหม่ๆ ในงานทรัพยากรบุคคลโดยการดาเนินการเองไม่ได้จ้างที่ปรึกษาจะต้องใช้เวลาอย่าง
มากในการศึกษาและจัดทาการบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของ กทพ. ยังไม่สามารถบริหารจัดการได้
เต็มศักยภาพ
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โอกำส (Opportunities) : O
เป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงและมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาบุคคลภายนอก จึงทาให้มีผู้สนใจสมัครเข้ามา
ทางาน
การประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจเป็นระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจทาให้รัฐวิสาหกิจ
ต้องมีการปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง
การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรมากขึ้น
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของชาติเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
แนวโน้มในการบริหารสมัยใหม่เน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นสินทรัพย์สาคัญ
นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมองค์ความรู้และการใช้เครื่องมือในการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ความก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศทาให้การบริหารทรัพยากรบุคคลทาได้สะดวก
รวดเร็ว และง่ายขึ้นและสนับสนุนการสร้างให้ กทพ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งช่วยในการบริหาร
จัดการความรู้ และสร้างนวัตกรรม
อุปสรรค (Threats) : T
ภัยพิบัติหรือสถานการณ์วิกฤตอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของ กทพ.
คนใน Generation Y, Z เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดแตกต่างจากคนรุ่นก่อน ทาให้องค์กรต้องปรับวิธีการ
บริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร
การปรับปรุงมาตรฐานสิทธิประโยชน์สภาพการจ้างที่เกี่ยวข้องกับตัวเงินจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ดังนั้นจะต้องใช้เวลาในการดาเนินการมาก
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยมีผลต่อการเคลื่อนย้ายบุคลากรได้ง่าย
การนาประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม
ทันสมัย และความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านการวิจัยและพัฒนา ทาให้องค์กรต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ทาให้การปฏิสัมพันธ์ของคนลดน้อยลง
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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
และโอกาสขององค์กรมาเป็นหลักในการพิจารณากาหนดกลยุทธ์การดาเนินงานเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
องค์กร ในขณะเดียวกันจะนาเอาการวิเคราะห์จุดอ่อนและข้อจากัดเข้ามาพิจารณาร่วมด้วย เพื่อพั ฒนาจุดอ่อน
และข้อจากัดให้เป็นจุดแข็งขององค์กรต่อไปซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทาให้เกิดกลยุทธ์ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี้
ปัจจัยภำยใน
ปัจจัยภำยนอก
โอกำส (Opportunitues)
O

อุปสรรค (Threats) T

จุดแข็ง (Strengths) S

จุดอ่อน (Weaknesses) W

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

WO
W1, W2, W5, W8, W10,
W11, O1, O2, O5 พัฒนา
โครงสร้างและวางแผนอัตรากาลัง
ให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของ
องค์กร
W3, W4, W6, W7, W8, O3,
O4, O6 พัฒนาและเตรียมความ
พร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง

ST
S5, S6, S7, S8, T1, T2, T3, T4, T6,
T7 สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี
ในการทางาน
S11, S12, T2, T3 ส่งเสริมวัฒนธรรม
ค่านิยมขององค์กร

WT
W1, W4, W8, T2, T3, T5 ,T6
บริหารขีดความสามารถของ
บุคลากรให้ทางานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
W5, W6, W7, T1, T6, T7
พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากร
บุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล
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กำรสังเครำะห์กลยุทธ์ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ TOWS Matrix เพื่อกำหนดยุทธศำสตร์ทำงด้ำนทรัพยำกร
บุคคลและเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
กลยุทธ์ด้ำนทรัพยำกรบุคคล
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
สังเครำะห์เพื่อกำหนด
จำกกำรวิเครำะห์
ประเด็นยุทธศำสตร์ HR
TOWS Matrix
กลยุทธ์ด้ำน SO
- สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
- เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และพัฒนา 1. การเพิ่มประสิทธิภาพ
ต่อเนื่อง
และมีกลไกในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้ทั่วทั้ง ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์กร
2. พัฒนาศักยภาพและเตรียม
- บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิ - บุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจและ
ความพร้อมบุคลากรเพื่อ
ประโยชน์
ผูกพันในองค์กร
รองรับการเปลี่ยนแปลง
3. เสริมสร้างความผูกพันและ
กลยุทธ์ด้ำน ST
- สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี - มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัยสุขอนามัย คุณภาพชีวิตในการทางาน
ในการทางาน
และสภาพแวดล้อมในการทางาน
- ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร
- สร้างการรับรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์ด้ำน WO
- พัฒนาโครงสร้างและวางแผนอัตรากาลัง
ให้สอดคล้องกับการดาเนินงานขององค์กร
- พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากร
ทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ด้ำน WT
- บริหารขีดความสามารถของบุคลากรให้
ทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล

- มีโครงสร้างองค์กรและอัตรากาลังที่เอื้อต่อ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามสายอาชีพ
- บุคลากรมีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่
สอดคล้องและสนับสนุนการดาเนินงานของ
องค์กร
- มีระบบฐานข้อมูลบุคคลที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ทันสมัย และสนับสนุนงานด้านทรัพยากร
บุคคล
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บทที่ ๔
แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมำณ 256๓ – 256๕
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 กทพ. กาหนดทิศทางการดาเนินงานของ กทพ. ดังนี้
วิสัยทัศน์ กทพ. (Vision)
"มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน"
ภำรกิจ (Mission)
1) จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุง ทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
2) บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
3) บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดาเนินธุรกิจ ทาง
พิเศษและประโยชน์ต่อสังคม
4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร
ค่ำนิยม (Core Value)
บริการที่ดี พัฒนาก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด
เป้ำประสงค์ (Corporate Goal)
1) ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง
2) การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย
3) ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ
4) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
5) มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำน
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
นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (ประกำศ ณ วันที่ 27 มิถุนำยน พ.ศ. 2562)
เพื ่อ ให้ก ารบริห ารทรัพ ยากรบุค คลของการทางพิ เ ศษแห่ง ประเทศไทย (กทพ.)
เกิด ประสิท ธิผ ลทั่ว ทั้ง องค์ก ร สามารถช่วยขับเคลื่อน กทพ. ให้ประสบความสาเร็จ บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้ าประสงค์ รวมทั้ งสามารถรองรั บการดาเนินการตามนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กทพ. จึ งกาหนดนโยบายการบริ ห ารทรัพ ยากรบุค คล ดังนี้
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1. ด้านการบริหารโครงสร้างองค์กรและการวิเคราะห์อัตรากาลัง
บริหารจัดการโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับทิศทางการดาเนินงานของ กทพ. โดยกาหนด
หน้ าที่ความรับผิดชอบของหน่ วยงานอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดาเนิ นธุรกิจ บริห าร
อัตรากาลังคนให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร โดยพิจารณาจากอุปสงค์ อุปทานของอัตรากาลังขององค์กร
เพื่อบริหารด้านต้นทุนบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ด้านสรรหาและคัดเลือก
มีกระบวนสรรหาบุ คลากรทั้ งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่ มีความรู้ และศักยภาพที่
สอดคล้ อ งกั บ ต าแหน่ ง งาน โดยใช้ ห ลั ก การของสมรรถนะ (Competency) มาประกอบการพิ จ ารณา
มีห ลั กเกณฑ์ การสรรหาและคัด เลื อกที่ เป็ น ธรรมและเท่ าเที ยมกัน ในรูป แบบของคณะกรรมการคั ดเลื อ ก
พนักงานเป็นผู้พิจารณา เพื่อให้ได้บุคลากรเหมาะสมกับตาแหน่งงาน รวมทั้งการกาหนดหลักเกณฑ์การโอนย้าย
พนักงาน เพื่อเป็นขวัญกาลังใจและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้และพัฒนา
3. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
และมีศักยภาพตรงกับความต้องการในการดาเนินภารกิจ ของ กทพ. มีการวางแผนการฝึกอบรมทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์แข่งขัน รวมถึงพัฒนาการ
บริ หารจั ดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) และการจั ดท าแผนพั ฒนารายบุ คคล (Individual
Development Plan : IDP)
4. ด้านการบริหารผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ
กาหนดและบริหารผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการสาหรับบุคลากรให้เป็นไป
อย่ า งเหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ ผลงานและค่ างานที่ มี ลั กษณะหลากหลาย โดยค านึ งถึ งสถานะทางการเงิ น
ขององค์ ก ร สามารถรั กษาและดึ งดู ดบุ คลากรที่ มี ศั ก ยภาพในการขับเคลื่ อนการพั ฒ นา กทพ. สู่ ความเป็ นเลิ ศ
ให้สามารถแข่งขันกับหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจอื่นได้
5. ด้านการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
เสริมสร้างสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะ ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอันตรายจากการทางาน รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทางานร่วมกัน เพื่อสร้างความผูกพันต่อ
องค์กร
6. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็น
ธรรม โดยมุ่งผลสาเร็จของงานตามตัวชี้วัดจากระดับองค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล เพื่อนาผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับการพิจารณาผลตอบแทนตามผลงาน และใช้ประโยชน์ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ
7. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมของบุคลากร
ส่งเสริมการรักษาระเบียบวินัยของบุคลากร เสริม สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นแนวทาง
ให้ บุ ค ลากรมี พ ฤติก รรมที่ เหมาะสมและสามารถปฏิ บั ติ งานได้ อย่ างถู กต้ อ งและเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
โดยคานึงถึงประโยชน์ของ กทพ. เป็นหลัก อันจะทาให้ กทพ. มีความแข็งแกร่งและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
8. ด้านเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและการวางแผนการสืบทอดตาแหน่ง
ของตาแหน่งผู้บริหาร
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สร้ างโอกาสในเส้ น ทางความก้ า วหน้ าในสายอาชี พ (Career Path) และแผนสื บ ทอด
ตาแหน่ ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่มีคุณ สมบัติและศักยภาพที่เหมาะสม
สาหรับตาแหน่งที่สูงขึน้ ในการดารงตาแหน่งทดแทนตาแหน่งงานที่ว่างลง
9. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล
มุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการด้านทรัพยากรบุคคล
ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ กทพ.
แผนวิสาหกิจ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2565 กาหนดยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต” ซึ่งแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นแผน
ที่ช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 – 2565
โดยมีการกาหนดและวางแผนงาน/โครงการให้เป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมาย และได้มีการทบทวน
และประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของ กทพ. รวมทั้งทบทวนแผน
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 และกลยุทธ์ในการดาเนินงานเพื่อ
กาหนดแนวทางการด าเนิ นงานที่ เหมาะสม และสอดคล้ องกับสภาพปั จจุ บั นและอนาคต รวมถึงสอดคล้ องและ
ครอบคลุ มเกณฑ์ ป ระเมิ นผล Enablers ด้ านการบริ หารทุ นมนุ ษย์ ซึ่ งจากการทบทวนได้ ก าหนดยุ ทธศาสตร์
เป้าประสงค์และกลยุทธ์ในการดาเนินงาน ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เป้ ำประสงค์ ๑) มี โครงสร้ ำงองค์ กรและอั ตรำก ำลั งที่ เอื้ อต่ อกำรขั บเคลื่ อนยุ ทธศำสตร์
๒) มีระบบฐำนข้อมูลบุคคลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และสนับสนุนงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล ๓) สร้ำงกำร
รับรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง และวางแผนอัตรากาลังให้สอดคล้องกับการดาเนินงาน
ขององค์กร
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร
ยุ ทธศำสตร์ ที่ 2 : พั ฒ นำศั ก ยภำพและเตรี ย มควำมพร้ อ มบุ ค ลำกรเพื่ อ รองรั บ กำร
เปลี่ยนแปลง
เป้ ำประสงค์ ๑) บุค ลำกรมีค วำมรู้ ทั กษะและสมรรถนะที่ สอดคล้องและสนั บสนุ น กำร
ดำเนิน งำนขององค์กร ๒) พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำตำมสำย
อำชีพ ๓) เสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้และพัฒนำ และมีกลไกในกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ให้ทั่วทั้งองค์กร
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารขีดความสามารถของบุคลากรให้ทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : เสริมสร้ำงควำมผูกพันและคุณภำพชีวิตในกำรทำงำน
เป้ำประสงค์ ๑) บุคลำกรในองค์กรมีควำมพึงพอใจและผูกพันในองค์กร ๒) มีกำรส่งเสริม
ด้ำนควำมปลอดภัยสุขอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
กลยุทธ์ที่ 7 บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 8 สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทางาน
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ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ปีงบประมำณ 2563 – 2565 กับแผนต่ำงๆ
ยุทธศำสตร์ตำมแผนวิสำหกิจ
ยุทธศำสตร์แผนบริหำร
ปีงบประมำณ
ควำมเสี่ยง
2560-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรักษา
โครงข่ายและให้บริการทาง
ดุลยภาพทางด้านการเงิน
พิเศษอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
ขับเคลื่อนธุรกิจด้านนวัตกรรม
ระบบและกระบวนการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์อย่างคุม้ ค่า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรักษา
ดุลยภาพทางด้านการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความ
ยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดาเนิน
ธุรกิจเพื่อสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสรรค์
กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่ง
อนาคต

แผนพัฒนำดิจิทัล เพื่อระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของ กทพ.
ปีงบประมำณ 2560 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีด
ความสามารถในการให้บริการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการ
องค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเตรียมความ
พร้อมรองรับเหตุวิกฤตในรูปแบบ
ต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีด
ความสามารถในการให้บริการ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหาร
จัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
-

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล
ปีงบประมำณ 2563 – 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพ
และเตรียมความพร้อมบุคลากรเพือ่
รองรับการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพ
และเตรียมความพร้อมบุคลากรเพือ่
รองรับการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพ
และเตรียมความพร้อมบุคลากรเพือ่
รองรับการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความ
ผูกพันและคุณภาพชีวิตในการ
ทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างศูนย์กลาง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่ม
ขับเคลื่อนธุรกิจด้านนวัตกรรม บูรณาการสารสนเทศเพื่อการ
ประสิทธิภาพระบบบริหาร
ระบบและกระบวนการ
บริหารจัดการและสนับสนุนการ
ทรัพยากรบุคคล
ตัดสินใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพและ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างดิจิทัล
เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับ
แพลตฟอร์มสาหรับการดาเนินงาน การเปลีย่ นแปลง
ของ กทพ.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเปลี่ยนแปลงสู่ ผูกพันและคุณภาพชีวิตในการทางาน
การเป็นองค์กรแห่งอนาคต (Smart
Enterprise)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความ
เชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเตรียมความ
พร้อมรองรับเหตุวิกฤตในรูปแบบ
ต่างๆ
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กลยุทธ์กำร
ดำเนินงำน

เป้ำประสงค์
เชิงยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์
HR

วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์
ของ กทพ.

ทิศทำง กทพ.

แผนที่กลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ กทพ. (Strategy Map)
ภำรกิจ
1. จัดให้มีพัฒนา / ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
2. บริหารอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
3. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ
การดาเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อ
ให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
อย่างยั่งยืน

ยุทธศำสตร์ที่ 1
ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน
เสริมสร้างด้านขีด การให้บริการ
ความสามารถด้าน โครงข่ายที่
การแข่งขันในด้าน
ทั่วถึงเพื่อ
คมนาคมของ
บรรเทาปัญหา
ประเทศ
จราจร

มีการ
พัฒนา
เส้นทาง
ใหม่

ยุทธศำสตร์ที่ 2
ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า

บริการมีคุณภาพ
รวดเร็ว ปลอดภัย
เป็นที่พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งทางการเงิน

ยุทธศำสตร์ที่ 1
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
มีโครงสร้างองค์กรและ
อัตรากาลังที่เอื้อต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
พัฒนาโครงสร้าง
และวางแผน
อัตรากาลังให้
สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานของ
องค์กร

มีระบบฐานข้อมูลบุคคลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
และสนับสนุนงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์
พัฒนาสารสนเทศ
ด้านทรัพยากร
บุคคลเพื่อ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล

สร้างการรับรู้
และส่งเสริม
วัฒนธรรม

เป้ำประสงค์
1. ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง
2. การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็วปลอดภัย
3. ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ
4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
5. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ค่ำนิยม
บริการเป็นเลิศ
นวัตกรรมก้าวไกล
ภาพลักษณ์
ใสสะอาด

ยุทธศำสตร์ที่ 4
สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

ยุทธศำสตร์ที่ 3
สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ดาเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มีโครงสร้างและ
ระบบงานที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ของการทางาน

มีการประยุกต์ใช้ระบบ ผู้นาระดับสูงมี
การบริหารทรัพยากร ศักยภาพขับเคลื่อน
บุคคลเพื่อพัฒนา
นโยบายและ
สมรรถนะและคุณภาพ เป้าหมายสู่การ
ชีวิตที่ดีของบุคลากร
ปฏิบัติได้จริง

ยุทธศำสตร์ที่ 2
พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรมีความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะที่สอดคล้องและสนับสนุน
การดาเนินงานขององค์กร

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาตามสายอาชีพ

เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และ
พัฒนา และมีกลไกในการเผยแพร่
องค์ความรู้ให้ทั่วทั้งองค์กร

พัฒนา กทพ. สู่การเป็น ระบบฐานข้อมูล
องค์กรแห่งการเรียนรู้ สารสนเทศมีความ
และประยุกต์ใช้ความรู้ มั่นคง ปลอดภัย และ
เหมาะสมกับ
ให้เกิดนวัตกรรมอย่าง
ความต้องการใช้งาน
ต่อเนือ่ ง

ยุทธศำสตร์ที่ 3
เสริมสร้างความผูกพันและคุณภาพชีวิตในการทางาน
บุคลากรในองค์กรมีความ
พึงพอใจและผูกพันต่อ
องค์กร

มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัย
สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทางาน

องค์กร
กลยุทธ์
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ค่านิยมขององค์กร

กลยุทธ์
บริหารขีด
ความสามารถของ
บุคลากรให้ทางาน
ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
พัฒนาและเตรียม
ความพร้อมบุคลากร
ทุกระดับให้ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
สนับสนุนการเรียนรู้
และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

กลยุทธ์
บริหารค่าตอบแทน
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์

กลยุทธ์
สร้างสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศที่ดี
ในการทางาน
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แผนงาน / โครงการ

กสง

กำรแปลงแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลไปสู่กำรปฏิบัติ
เพื่อให้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563-2565 นาไปสู่
การปฏิบัติและสามารถวัดผลลัพธ์และสะท้อนผลการดาเนินงาน จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้ าหมายในแต่ล ะยุ ท ธศาสตร์ รวมถึงแผนงาน/โครงการ ด้ านทรัพ ยากรบุคคลเพื่อ รองรับ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดาเนินงาน ดังแสดงได้ตามตารางดังนี้
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แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 256๓-256๕
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ยุทธศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ 8 กลยุทธ์ 9 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. การเพิ่มประสิทธิภาพ
๑. มีโครงสร้างองค์กรและอัตรากาลังที่
ระบบการบริหารทรัพยากร เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
บุคคล
๒. มีระบบฐานข้อมูลบุคคลที่ครบถ้วน
ถูกต้องทันสมัยและสนับสนุนงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล
๓. สร้างการรับรู้และส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กร
2. พัฒนาศักยภาพและ
๔. บุคลากรมีความรู้ ทักษะและสมรรถนะ
เตรียมความพร้อมบุคลากร ที่สอดคล้องและสนับสนุนการดาเนินงาน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ขององค์กร
๕. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามสาย
อาชีพ

3. เสริมสร้างความผูกพัน
และคุณภาพชีวิตในการ
ทางาน

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

การคาดการณ์ผลการดาเนินงาน
(ค่าเป้าหมาย)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2563
2564
2565
ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ สผ.กบบ.ฝบท.

๑. พัฒนาโครงสร้างและวางแผน
๑. ร้อยละความความสาเร็จของการ
อัตรากาลังให้สอดคล้องกับการดาเนินงาน ลดช่องว่างของอัตรากาลัง
ขององค์
กร
๒. พัฒนาสารสนเทศด้
านทรัพยากรบุคคล 2. จานวนโครงการด้านระบบ
จานวน 2 จานวน 3 จานวน 3 ขบ.กบบ.ฝบท.
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่มีการ
ระบบ
โครงการ โครงการ
ทรัพยากรบุคคล
พัฒนา
3. ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร 3. ผลการสารวจการรับรู้ของพนักงาน ร้อยละ ๘0 ร้อยละ ๘๒ ร้อยละ ๘5 บจ.กพบ.ฝบท.
เรื่องวัฒนธรรมองค์กร
4. บริหารขีดความสามารถของบุคลากร 4. ร้อยละความสาเร็จของการลด
ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0 พบ.กพบ.ฝบท.
ให้ทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
อัตราช่องว่างของสมรรถนะ
5. พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากร 5. ร้อยละของจานวนหลักสูตรที่จัด
ทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
อบรมเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร

6. ร้อยละของจานวนคนที่เข้าร่วม
โครงการตามแผนสืบทอดตาแหน่ง
และได้ทดแทนตาแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูง
๖. เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และ 6. สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง 7. จานวนองค์ความรู้ที่นาไปใช้ใน
พัฒนา และมีกลไกในการเผยแพร่องค์
ต่อเนื่อง
การพัฒนา และปรับปรุง
ความรู้ให้ทั่วทั้งองค์กร
กระบวนการทางาน
๗. บุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจและ 7. บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิ 8. ร้อยละความพึงพอใจ/ความ
ผูกพันในองค์กร
ประโยชน์
ผูกพันของพนักงานต่อ กทพ.

ร้อยละ ๙5
ปรับลดเป็น
ร้อยละ 75

ร้อยละ ๙5 ร้อยละ ๙5 พบ.กพบ.ฝบท.

ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0

10 องค์
ความรู้

12 องค์
ความรู้

15 องค์
ความรู้

พร.กบบ. ,
สผ.กบบ. และ
พบ.กพบ.
ฝบท.
บจ.กพบ.ฝบท.

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

๘. มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัย
8. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี 9. อัตราความถี่ของการประสบ
ไม่เกิน 0.10 ไม่เกิน 0.9 ไม่เกิน 0.8 ปอ.กสพ.ฝบท.
สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ในการทางาน
อันตรายจากการทางานของพนักงาน
หน้า 30
และลูกจ้างของ กทพ.

การกาหนดแผนงาน/โครงการ ด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดาเนินงาน
(๓ ยุทธศาสตร์ ๘ เป้าประสงค์ ๘ กลยุทธ์ ๙ ตัวชี้วัด รวม 36 แผนงาน/โครงการ)
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. การเพิ่มประสิทธิภาพ ๑. มีโครงสร้างองค์กรและ
ระบบการบริหาร
อัตรากาลังที่เอื้อต่อการ
ทรัพยากรบุคคล
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

๒. มีระบบฐานข้อมูลบุคคลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและ
สนับสนุนงานด้านทรัพยากร
บุคคล

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๑. พัฒนาโครงสร้างและวางแผน ๑. ร้อยละความ
อัตรากาลังให้สอดคล้องกับการ ความสาเร็จของการลด
ดาเนินงานขององค์กร
ช่องว่างของอัตรากาลัง

๒. พัฒนาสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านทรัพยากร
บุคคล

๒. จานวนโครงการด้าน
ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลที่มีการ
พัฒนา

ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ

ร้อยละ ๙๐ 1. การทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการ
จัดแบ่งส่วนงานของ กทพ.

จานวน 3
โครงการ

ระยะเวลา
หน่วยงานที่ หน่วยงาน
ดาเนินการ
รับผิดชอบ
สนับสนุน
ปี 256๓ - 256๔ พร.กบบ.ฝบท. ทุกฝ่าย/สานัก

2. ทบทวนแผนบริหารอัตรากาลังระยะยาว

ปี 256๓ - 256๕ พร.กบบ.ฝบท.

3. การจัดทาแผนอัตรากาลังประจาปี
4. หลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนงาน (Job
Rotation) เพื่อพัฒนาศักยภาพการทางาน
ของบุคลากร
5. แผนการปรับปรุงระบบการสรรหาและ
คัดเลือกพนักงานของ กทพ.

ปี 256๓ - 256๕ พร.กบบ.ฝบท. ทุกฝ่าย/สานัก
ปี 256๓ - 2564 พร.กบบ.ฝบท.

ปี 256๓ - 256๕ สผ.กบบ.ฝบท.

6. แผนงานการสอบทานกระบวนการ
โอนย้ายพนักงาน

ปี 2564

สผ.กบบ.ฝบท.

7. โครงการพัฒนาระบบงาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
8. โครงการปรับปรุงระบบงานลงเวลาการ
ปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ปี 2564

ขบ.กบบ.ฝบท. รบ.กรค.ฝสท.

ปี 2564

ขบ.กบบ.ฝบท. รบ.กรค.ฝสท.

9. โครงการการเชื่อมโยงข้อมูลวันลากับ
ระบบงานลงเวลาการปฏิบัติงานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
10. แผนงานการสอบทานกระบวนการบันทึก
ข้อมูลประวัติพนักงานและลูกจ้างในระบบ
บริหารงานบุคคล
11. แผนงานการสอบทานกระบวนการ
ปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก ขอขึ้นทะเบียน
แบบฟอร์มของ กทพ.

ปี 2564

ขบ.กบบ.ฝบท. รบ.กรค.ฝสท.

ปี 2564

ขบ.กบบ.ฝบท.

ปี 2564

พร.กบบ.ฝบท.
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ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

๓. สร้างการรับรูแ้ ละส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กร
2. พัฒนาศักยภาพและ
เตรียมความพร้อม
บุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

3. ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยม
ขององค์กร

๔. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ
4. บริหารขีดความสามารถของ
และสมรรถนะที่สอดคล้องและ บุคลากรให้ทางานได้อย่างเต็ม
สนับสนุนการดาเนินงานของ ประสิทธิภาพ
องค์กร
๕. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตาม
สายอาชีพ

๖. เสริมสร้างบรรยากาศการ
เรียนรูแ้ ละพัฒนา และมีกลไก
ในการเผยแพร่องค์ความรูใ้ ห้
ทั่วทั้งองค์กร

5. พัฒนาและเตรียมความพร้อม
บุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง

6. สนับสนุนการเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

๓. ผลการสารวจการรับรู้
ของพนักงาน เรือ่ ง
วัฒนธรรมองค์กร
๔. ร้อยละความสาเร็จของ
การลดอัตราช่องว่างของ
สมรรถนะ

๕. ร้อยละของจานวน
หลักสูตรที่จัดอบรมเป็นไป
ตามแผนพั
ฒนาบุานวนคนที
คลากร ่
๖. ร้อยละของจ
เข้าร่วมโครงการตามแผน
สืบทอดตาแหน่งและได้
ทดแทนตาแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูง

ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปี 2564

หน่วยงานที่ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนับสนุน
พบ.กพบ.ฝบท. รบ.กรค. ฝสท.

12. โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบผล
การพัฒนารายบุคคลของพนักงานที่มีช่องว่าง
ขีดความสามารถ
ร้อยละ ๘๐ 13. แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. ปี 2563 - 2565 บจ.กพบ.ฝบท. ทุกฝ่าย/สานัก
ร้อยละ ๙๐ 14. แผนการดาเนินการตามระบบขีด
ความสามารถ (Competency - Based
Training) ของ กทพ.
15. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ.

ปี 2563 - 2565 พบ.กพบ.ฝบท. ทุกฝ่าย/สานัก

ร้อยละ ๙๕ 16. การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจาปีงบประมาณ 2564
ร้อยละ ๙๐ 17. การพัฒนาบุคลากรตามแผนเส้นทางการ
ฝึกอบรมประจาปีงบประมาณ 2564

ปี 2563 - 2565 พบ.กพบ.ฝบท. ทุกฝ่าย/สานัก

ปี 2563 - 2564 พร.กบบ.ฝบท.

ปี 2563 - 2565 พบ.กพบ.ฝบท. ทุกฝ่าย/สานัก

18. การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของพนักงาน

ปี 2563 - 2565 พร.กบบ.ฝบท.
พบ.กพบ.ฝบท.

19. การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง

ปี 2563 - 2566 พร.กบบ.ฝบท.

20. แผนการเตรียมผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ
(Leadership Pool)

ปี 2563 - 256๕ พบ.กพบ.ฝบท.

21. การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent
Management) ของ กทพ.
22. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
๗. จานวนองค์ความรูท้ ี่
10 องค์ความรู้ ๒3. แผนงานบริหารจัดการความรู้
นาไปใช้ในการพัฒนา และ
24. โครงการพัฒนาระบบการเรียนรูผ้ ่าน
ปรับปรุงกระบวนการทางาน
ระบบออนไลน์
25. โครงการทบทวนความรูใ้ นการปฏิบัติงาน

ปี 2563 - 2565 พร.กบบ.ฝบท.

พบ.กพบ.

ปี 2564

กบบ.ฝบท.
กพบ.ฝบท.
ปี 2563 - 256๕ บจ.กพบ.ฝบท. ทุกฝ่าย/สานัก
ปี 2563 - 256๕ พบ.กพบ.ฝบท.
ปี 2564 - 2565 พบ.กพบ.ฝบท.
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ฝจค.

ยุทธศาสตร์
3. เสริมสร้างความ
ผูกพันและคุณภาพชีวิต
ในการทางาน

เป้าประสงค์
๗. บุคลากรในองค์กรมีความ
พึงพอใจและผูกพันในองค์กร

กลยุทธ์
7. บริหารค่าตอบแทน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ตัวชี้วัด
๘. ร้อยละความพึงพอใจ/
ความผูกพันของพนักงาน
ต่อ กทพ.

ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปี 2563

หน่วยงานที่ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนับสนุน
พร.กบบ.ฝบท.

ร้อยละ ๘๐ 26. แผนงานการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐวิสาหกิจ
ที่สามารถกาหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนเป็น
ของตนเอง
27. การปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้างแรกบรรจุ ปี 2563 - 2564 พร.กบบ.ฝบท.
ตามวุฒิการศึกษาต่างๆ ของ กทพ.
28. พัฒนาและปรับปรุงสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการ กทพ.

ฝกง.
ฝกม.

ปี 2563 - 2565 สว.กสพ.ฝบท.

29. แผนการปรับปรุงหนังสือรับรองการมีสิทธิ ปี 2563 - 256๕ จส.กสพ.ฝบท.
รับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก
30. ระบบบันทึกค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง
(Self-Service)
๘. มีการส่งเสริมด้านความ
ปลอดภัยสุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน

8. สร้างสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีในการทางาน

๙. อัตราความถี่ของการ
ประสบอันตรายจากการ
ทางานของพนักงานและ
ลูกจ้างของ กทพ.

ไม่เกิน 0.10 31. การสารวจความผูกพันและความพึงพอใจ
ของพนักงานต่อ กทพ. ประจาปี 2564
32. การเสริมสร้างความผูกพันและความพึง
พอใจของพนักงานต่อ กทพ.
33. แผนปฏิบัติการในงานพนักงานสัมพันธ์
ประจาปีงบประมาณ
34. ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ
การส่งเสริมให้ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์มี
ธรรมาภิบาล
35. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
36. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน

ปี 2564

จส.กสพ.ฝบท. รบ.กรค.ฝสท.

ปี 2563 - 256๕ สว.กสพ.ฝบท. ทุกฝ่าย/สานัก
ปี 2563 - 256๕ สว.กสพ.ฝบท. ทุกฝ่าย/สานัก
ปี 2563 - 256๕ พง.กสพ.ฝบท. ทุกฝ่าย/สานัก
ปี 2563 - 256๕ พง.กสพ.ฝบท. ทุกฝ่าย/สานัก

ปี 2563 - 256๕ ปอ.กสพ.ฝบท. ทุกฝ่าย/สานัก
ปี 2563 - 256๕ ปอ.กสพ.ฝบท. ทุกฝ่าย/สานัก
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ภาคผนวก
แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ 2564

สารบัญ (ภาคผนวก)
หน้า
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ : มีโครงสร้างและอัตรากาลังที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
: พัฒนาโครงสร้าง และวางแผนอัตรากาลังให้สอดคล้องกับการดาเนินงานขององค์กร
แผนงาน / โครงการ
1. การทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ.
2. ทบทวนแผนบริหารอัตรากาลังระยะยาว
3. แผนอัตรากาลังประจาปี
4. หลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพื่อพัฒนาศักยภาพการทางานของบุคลากร
5. แผนการปรับปรุงระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานของ กทพ.
6. แผนงานการสอบทานกระบวนการโอนย้ายพนักงาน

ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
ภาคผนวก 7

เป้าประสงค์ : มีระบบฐานข้อมูลบุคคลที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย
กลยุทธ์
: พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
แผนงาน / โครงการ
7. โครงการพัฒนาระบบงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ภาคผนวก 8
8. โครงการปรับปรุงระบบงานลงเวลาการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ภาคผนวก 9
9. โครงการการเชื่อมโยงข้อมูลวันลากับระบบงานลงเวลาการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ภาคผนวก 10
10. แผนงานการสอบทานกระบวนการบันทึกข้อมูลประวัติพนักงานและลูกจ้าง
ภาคผนวก 11
ในระบบบริหารงานบุคคล
11. แผนงานการสอบทานกระบวนการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก ขอขึ้นทะเบียน แบบฟอร์มของ กทพ. ภาคผนวก 12
12. โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบผลการพัฒนารายบุคคลของพนักงานที่มีช่องว่าง
ภาคผนวก 13
ขีดความสามารถ
เป้าประสงค์ : สร้างการรับรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์
: ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร
แผนงาน / โครงการ
13. แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของ กทพ.

ภาคผนวก 14

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องและสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กร
กลยุทธ์
: บริหารขีดความสามารถของบุคลากรให้ทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
แผนงาน / โครงการ
14. แผนการดาเนินการตามระบบขีดความสามารถ (Competency - Based Training) ของ กทพ.
ภาคผนวก 15
15. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ.
ภาคผนวก 16
(สรุปผลการนาระบบประเมินผลที่ปรับปรุงมาใช้)

สารบัญ (ภาคผนวก)
หน้า
เป้าประสงค์ : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามสายอาชีพ
กลยุทธ์
: พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
แผนงาน / โครงการ
16. การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ
17. การพัฒนาบุคลากรตามแผนเส้นทางการฝึกอบรมประจาปีงบประมาณ 2564
18. การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน
19. การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง
20. แผนการเตรียมผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ (Leadership Pool)
21. การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) ของ กทพ.
22. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ภาคผนวก 17
ภาคผนวก 18
ภาคผนวก 19
ภาคผนวก 20
ภาคผนวก 21
ภาคผนวก 22
ภาคผนวก 23

เป้าประสงค์ : เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และพัฒนา และมีกลไกในการเผยแพร่องค์ความรู้
กลยุทธ์
: สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แผนงาน / โครงการ
23. แผนบริหารจัดการความรู้
ภาคผนวก 24
24. โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
ภาคผนวก 25
25. โครงการทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน
ภาคผนวก 26
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความผูกพันและคุณภาพชีวิตในการทางาน
เป้าประสงค์ : บุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจและผูกพันในองค์กร
กลยุทธ์
: บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
แผนงาน / โครงการ
26. แผนงานการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐวิสาหกิจที่สามารถกาหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนเป็นของตนเอง
27. การปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้างแรกบรรจุ ตามวุฒิการศึกษาต่างๆ ของ กทพ.
28. พัฒนาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
29. แผนการปรับปรุงหนังสือรับรองการมีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก
30. ระบบบันทึกค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง (Self-Service)

ภาคผนวก 27
ภาคผนวก 29
ภาคผนวก 30
ภาคผนวก 31
ภาคผนวก 32

เป้าประสงค์ : มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัยสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
กลยุทธ์
: สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทางาน
แผนงาน / โครงการ
31. การสารวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน
32. การเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ.
33. แผนปฏิบัติการในงานพนักงานสัมพันธ์ประจาปีงบประมาณ
34. ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ การส่งเสริมให้ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์มีธรรมาภิบาล
35. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
36. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางาน

ภาคผนวก 33
ภาคผนวก 34
ภาคผนวก 35
ภาคผนวก 36
ภาคผนวก 37
ภาคผนวก 39

1.
2.
3.
4.
5.

กลยุทธ์
:
แผนงาน / โครงการ
:
ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ :
วิธีวัดตัวชีว้ ัด
:
เป้าหมายตัวชี้วัด
:

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
พัฒนาโครงสร้างและวางแผนอัตรากาลังให้สอดคล้องกับการดาเนินงานขององค์กร
การทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ.
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผน
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผน
ร้อยละ 100

แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ดาเนินการทบทวนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ และการดาเนินงานของ กทพ.
2. ประสานงานและเก็บข้อมูลจากส่วนงานต่าง ๆ ประกอบ
การวิเคราะห์เพื่อทบทวนโครงสร้างองค์กร
3. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมทั้งหมดเพื่อทบทวน
โครงสร้างองค์กร
4. สรุปผลการทบทวนโครงสร้างองค์กร เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้น

2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
2564
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.
ทุกส่วนงาน ผลการทบทวนโครงสร้างการจัดแบ่ง
ส่วนงานของ กทพ.
หมายเหตุ : ในกรณีที่ กทพ. มีนโยบาย
ที่จะปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ในปี
พ.ศ. 2564 จะมีขั้นตอนการ
ดาเนินการ เพิ่มเติม ดังนี้
- นาเสนอที่ประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง
-นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารของ กทพ.
-นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
กทพ.

รวม (ร้อยละความคืบหน้า)
10 15 20 30 35 40 50 60 70 80 90 100
หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : นายยุทธนา สุขผสาร
โทรศัพท์ : 2041

ภาคผนวก 1

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
1. กลยุทธ์

: พัฒนาโครงสร้างและวางแผนอัตรากาลังให้สอดคล้องกับการดาเนินงานขององค์กร

2. แผนงาน / โครงการ

: ทบทวนแผนบริหารอัตรากาลังระยะยาว

3. ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ : จัดทาแผนอัตรากาลังระยะยาวแล้วเสร็จตามกรอบเวลา
4. วิธีวัดตัวชี้วัด

: ดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลังระยะยาวแล้วเสร็จตามกาหนดเวลา

5. เป้าหมายตัวชี้วัด

: ภายในกันยายน 2564

แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ทบทวนแผนอัตรากาลังระยะยาวและจัดทา
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารอัตรากาลัง ประจาปี
งบประมาณ 2564 ภายใต้แผนการบริหารอัตรากาลัง
ระยะยาว ปีงบประมาณ 2563 - 2573
2. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารอัตรากาลัง ประจาปี
งบประมาณ 2564 ภายใต้แผนการบริหารอัตรากาลัง
ระยะยาว ปีงบประมาณ 2563 - 2565
- ติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2564
- จัดทารายงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2564
- สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2564

2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
2564
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.
สรุปผลการดาเนินงานด้านการบริหาร
อัตรากาลัง ประจาปีงบประมาณ
2564

ภาคผนวก 2

ขั้นตอนการดาเนินงาน

2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

หน่วยงาน
หน่วยงาน
ที่
สนับสนุน
ก.ย. รับผิดชอบ

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน

3. นาเสนอรายงานสรุปผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ด้านการบริหารอัตรากาลัง ประจาปี
งบประมาณ 2564 เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้น
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)
5
10
15
25
35
45
55
65
70
75
90
100
หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวสุภาวดี วงศ์ละคร
โทรศัพท์ : 2038

ภาคผนวก 3

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
1. กลยุทธ์

:

พัฒนาโครงสร้างและวางแผนอัตรากาลังให้สอดคล้องกับการดาเนินงานขององค์กร

2. แผนงาน/โครงการ

:

การจัดทาแผนอัตรากาลังประจาปี

3. ตัวชีว้ ัดของแผนงาน/โครงการ

:

จัดทาแผนอัตรากาลังประจาปีแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา

4. วิธวี ัดตัวชี้วัด

:

ดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลังประจาปีแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา

5. เป้าหมายตัวชี้วัด

:

ภายในกันยายน 2564

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ที่
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2563
2564
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
ฝบท.
งาน (Work load)
หน่วยงาน
2. รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ตามภาระงาน (Work load)
3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาแผนอัตรากาลังประจาปี
4. เสนอแผนอัตรากาลังประจาปีต่อ ผวก. เพื่ออนุมัติ
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)
5 10 15 25 35 45 55 65 70 75 90 100

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน
มีแผนอัตรากาลัง
ประจาปี

หมายเหตุ เพื่อให้แผนการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวสุภาวดี วงศ์ละคร
โทรศัพท์ : 2038
ภาคผนวก 4

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565
1.
2.
3.
4.
5.

กลยุทธ์
:
แผนงาน / โครงการ
:
ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ :
วิธีวัดตัวชีว้ ัด
:
เป้าหมายตัวชี้วัด
:

พัฒนาโครงสร้างและวางแผนอัตรากาลังให้สอดคล้องกับการดาเนินงานขององค์กร
หลักเกณฑ์การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพื่อพัฒนาศักยภาพการทางานของบุคลากร
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผน
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผน
ร้อยละ 100

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน
ผลผลิตของ
หน่วยงาน
ที่
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2563
2564
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
1. แจ้งหลักเกณฑ์การหมุนเวียนงานให้ทุกส่วนงานเพื่อ
พร.กบบ.
ทุกส่วน หลักเกณฑ์การหมุนเวียนงาน (Job
ทราบและนาไปปฏิบัติ (ในกรณีทไี่ ด้รบั อนุมัตจิ าก ผวก.
งาน
Rotation) เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
แล้ว)
ทางานของบุคลากร
2. ดาเนินการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ ปัญหา และ
อุปสรรคจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการ
ทบทวนหลักเกณฑ์ฯ หลังจากนาหลักเกณฑ์มาใช้ใน กทพ.
3. ดาเนินการสรุปผลและนาเสนอแนวทางในการแก้ไข/
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ
4. ดาเนินการนาเสนอแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง
หลักเกณฑ์ฯ ต่อผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอน (ถ้ามี)
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)
5 10 15 20 25 30 40 50 65 80 90 100

หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : นายยุทธนา สุขผสาร
โทรศัพท์ : 2041
ภาคผนวก 5

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
1.
2.
3.
4.
5.

กลยุทธ์
:
แผนงาน / โครงการ
:
ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ :
วิธีวัดตัวชีว้ ัด
:
เป้าหมายตัวชี้วัด
:

พัฒนาโครงสร้างและวางแผนอัตรากาลังให้สอดคล้องกับการดาเนินงานขององค์กร
แผนการปรับปรุงระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานของ กทพ.
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผนการดาเนินงาน
ร้อยละ 100

แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
เกี่ยวกับตัวแบบทดสอบ
2. งานจ้างทาแบบทดสอบ
3. สร้างแบบทดสอบ
4. ตรวจรับแบบทดสอบ
5. นาแบบทดสอบมาใช้
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
หน่วยงา
หน่วยงานที่
2563
2564
น
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.
สผ.กบบ.

5

10

20

25

30

40

50

60

70

80

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน
ตัวแบบทดสอบ
ที่ได้รับการพัฒนา

90 100

หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : น.ส. ธิดารัตน์ ดวงรัตน์
โทรศัพท์ : 2056
ภาคผนวก 6

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
1. กลยุทธ์
:
2. แผนงาน / โครงการ
:
3. ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ :
4. วิธีวัดตัวชีว้ ัด
:
5. เป้าหมายตัวชี้วัด
:
แผนการดาเนินงาน

พัฒนาโครงสร้างและวางแผนอัตรากาลังให้สอดคล้องกับการดาเนินงานขององค์กร
แผนงานการสอบทานกระบวนการโอนย้ายพนักงาน
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผนงาน
ร้อยละ 100

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. เลือกกระบวนการสอบทานที่สาคัญ
ที่จะใช้ในงานทรัพยากรบุคคล
2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา กระบวนการโอนย้าย
พนักงาน
3. นาเสนอแนวทางการแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง
กระบวนการโอนย้ายพนักงาน
4. จัดทาบันทึกเสนอ ผวก. ขออนุมัติเพื่อนาแนวทางที่
ปรับปรุงมาใช้
5. จัดทาบันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานต่าง ๆ
ให้ทราบหลักเกณฑ์การโอนย้าย ตามที่ ผวก. อนุมัติให้
ปรับปรุง
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
หน่วยงานที่ หน่วยงาน
ผลผลิตของ
2563
2564
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.
สผ.กบบ.
รายงานการสอบทาน
ฝบท.
กระบวนการโอนย้ายพนักงาน

10

20

30

40

50

60

70

80 100

หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางเจรียง หว่างจันทร์
โทรศัพท์ : 2057
ภาคผนวก 7

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
1.
2.
3.
4.
5.

กลยุทธ์
แผนงาน / โครงการ
ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ
วิธีวัดตัวชีว้ ัด
เป้าหมายตัวชี้วัด

:
:
:
:
:

พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
โครงการพัฒนาระบบงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผน
ร้อยละ 100

.

แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน
2563
2564
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.

หน่วยงาน
สนับสนุน

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน

ขบ.กบบ.
ฝบท.

รบ.กรค.
ฝสท.

มีระบบงาน
เครื่องราชอิสริยาภร
ณ์ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

1. วิเคราะห์และออกแบบ
2. พัฒนาโปรแกรม
3. ทดสอบโปรแกรม
4. จัดทาคู่มือ
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)

10 20 28 36 44 52 60 68 76 84 92 100

หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน/โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวปวิตรา พรมพิทักษ์

โทรศัพท์ : 2066

ภาคผนวก 8

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
1.
2.
3.
4.
5.

กลยุทธ์
แผนงาน / โครงการ
ตัวชีว้ ัดแผนงาน / โครงการ
วิธีวัดตัวชีว้ ัด
เป้าหมายตัวชี้วัด

:
:
:
:
:

พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
โครงการปรับปรุงระบบงานลงเวลาการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเชื่อมโยงกับระบบวันลา
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผน
ร้อยละ 100

.

แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน
2563
2564
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.

หน่วยงาน
สนับสนุน

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน

ขบ.กบบ.
ฝบท.

รบ.กรค.
ฝสท.

มีระบบงานลงเวลาการ
ปฏิบัติงานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลโดย
เชื่อมโยงกับระบบ
วันลา

1. วิเคราะห์และออกแบบ
2. พัฒนาโปรแกรม
3. ทดสอบโปรแกรม
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)

10 20 28 36 44 52 60 68 76 84 92 100

หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน/โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวศศิวิมล ทุกขนิโรธ

โทรศัพท์ : 2063

ภาคผนวก 9

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
1.
2.
3.
4.
5.

กลยุทธ์
แผนงาน / โครงการ
ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ
วิธีวัดตัวชีว้ ัด
เป้าหมายตัวชี้วัด

:
:
:
:
:

พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
โครงการการเชื่อมโยงข้อมูลวันลากับระบบงานลงเวลาการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผน
ร้อยละ 100

.

แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน
2563
2564
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.

หน่วยงาน
สนับสนุน

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน

ขบ.กบบ.
ฝบท.

รบ.กรค.
ฝสท.

มีระบบงานลงเวลา
การปฏิบัติงานซึ่ง
เชื่อมโยงข้อมูลวันลา
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

1. วิเคราะห์และออกแบบ
2. พัฒนาโปรแกรม
3. ทดสอบโปรแกรม
4. จัดทาคู่มือ
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)

10 20 28 36 44 52 60 68 76 84 92 100

หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน/โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวศศิวิมล ทุกขนิโรธ

โทรศัพท์ : 2063

ภาคผนวก 10

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
1. กลยุทธ์
:
2. แผนงาน / โครงการ
:
3. ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ :
4. วิธีวัดตัวชีว้ ัด
:
5. เป้าหมายตัวชี้วัด
:
แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
แผนงานการสอบทานกระบวนการบันทึกข้อมูลประวัติพนักงานและลูกจ้างในระบบบริหารงานบุคคล
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผนงาน
ร้อยละ 100
ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
2563
2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค.

1. เลือกกระบวนการสอบทานที่สาคัญทีจ่ ะใช้ในงาน
ทรัพยากรบุคคล
2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา กระบวนการบันทึก
ข้อมูลประวัติพนักงานและลูกจ้าง
3. นาเสนอแนวทางการแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง กระบวนการ
บันทึกข้อมูลประวัติพนักงานและลูกจ้าง
4. จัดทาบันทึกเสนอ ผอ.ฝบท. เพื่อทราบผลและแนว
ทางแก้ไขกระบวนการบันทึกข้อมูลประวัติพนักงานและ
ลูกจ้าง
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)
10

ก.ย.

หน่วยงานที่ หน่วยงาน
รับผิดชอบ สนับสนุน
ขบ.กบบ.
ฝบท.

20

30

40

50

60

70

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน
รายงานการสอบทาน
กระบวนการบันทึกข้อมูล
ประวัติพนักงานและลูกจ้าง
ในระบบบริหารงานบุคคล

80 100

หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : นายวัชรชัย เจษฎาภินันท์
โทรศัพท์ : 2062
ภาคผนวก 11

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
1. กลยุทธ์
:
2. แผนงาน / โครงการ
:
3. ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ :
4. วิธีวัดตัวชีว้ ัด
:
5. เป้าหมายตัวชี้วัด
:
แผนการดาเนินงาน

พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
แผนงานการสอบทานกระบวนการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก ขอขึ้นทะเบียนแบบฟอร์มของ กทพ.
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผนงาน
ร้อยละ 100

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. เลือกกระบวนการสอบทานที่สาคัญทีจ่ ะใช้ในงาน
ทรัพยากรบุคคล
2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา กระบวนการปรับปรุง
แก้ไข ยกเลิก ขอขึ้นทะเบียนแบบฟอร์มของ กทพ.
3. นาเสนอแนวทางการแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง
กระบวนการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก ขอขึ้นทะเบียน
แบบฟอร์มของ กทพ.
4. จัดทาบันทึกเสนอ ผอ.ฝบท. เพื่อทราบผลและแนว
ทางแก้ไขกระบวนการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก ขอขึ้น
ทะเบียนแบบฟอร์มของ กทพ.
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
2563
2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
พร.กบบ.
ฝบท.

10

20

30

40

50

60

70

หน่วยงาน
สนับสนุน

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน
รายงานการสอบทาน
กระบวนการแก้ไข ปรับปรุง
ยกเลิก ขอขึ้นทะเบียน
แบบฟอร์มของ กทพ.

80 100

หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ประสานงาน : นางสาวกันต์กนิษฐ์ ปิยัมปุตระ
โทรศัพท์ : 2042
ภาคผนวก 12

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565
1. กลยุทธ์
:
2. แผนงาน / โครงการ
:
3. ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ :
4. วิธีวัดตัวชีว้ ัด
:
5. เป้าหมายตัวชี้วัด
:
แผนการดาเนินงาน

พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบผลการพัฒนารายบุคคลของพนักงานที่มีช่องว่างขีดความสามารถ
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
มีระบบการตรวจสอบผลการพัฒนารายบุคคลของพนักงานที่มีช่องว่างขีดความสามารถ
ร้อยละ 100

ขั้นตอนการดาเนินงาน

2563

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2563
2564

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคลฯ
2) เสนอแผนพัฒนารายบุคคลฯ ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาการให้พนักงานไปศึกษาฝึกอบรมหรือดูงาน
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3) นาเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติแผนรายบุคคลของ
พนักงานที่มีช่องว่างขีดความสามารถ
4) พัฒนาพนักงานที่มีช่องว่างขีดความสามารถ
5) พัฒนาและทดสอบโปรแกรมการตรวจสอบผลการ
พัฒนารายบุคคลฯ
6) ตรวจสอบผลการพัฒนารายบุคคลของพนักงานที่มี
ช่องว่างขีดความสามารถ

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงานที่ หน่วยงาน
รับบผิดชอบ สนับสนุน
กพบ.ฝบท.

รบ.กรค.
ฝสท.

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน
พนักงานที่มี
ช่องว่างขีด
ความสามารถ
ได้รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
รายบุคคล

10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 85 90 95 100
หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวชนากานต์ อดุลยพิจิตร
โทรศัพท์ : 2029

รวม (ร้อยละความคืบหน้า)

ภาคผนวก 13

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
1.
2.
3.
4.
5.

กลยุทธ์
แผนงาน / โครงการ
ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ
วิธีวัดตัวชี้วัด
เป้าหมายตัวชี้วัด

:
:
:
:
:

ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร
แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ กทพ.
ผลสารวจการรับรู้ของพนักงาน เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรของ กทพ.
พิจารณาจากร้อยละของพนักงานที่รับรู้วฒ
ั นธรรมองค์กรของ กทพ.
ร้อยละ 82

แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) วิเคราะห์ผลการประเมินการรับรู้ของพนักงานในเรื่อง
วัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. ประจาปีงบประมาณ 2563
2) เตรียมความพร้อมในการจัดทาแผนและแนวทางในการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจาปีงบประมาณ
2564
3) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. ผ่าน
ช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น หลักสูตรอบรม ระบบ Intranet ของ
กทพ. จอภาพ Digital Signage เสียงตามสาย (EXAT Sound)
เอกสารเผยแพร่ผ่านการอบรม สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
4) ประเมินการรับรู้ และสมรรถนะหลักของพนักงานในเรื่อง
วัฒนธรรมองค์กรของ กทพ.
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน
ผลผลิตของ
หน่วยงาน
ที่
2563
2564
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
บจ.กพบ. ทุกฝ่าย/ ผลสารวจการรับรู้
สานัก
ของพนักงาน

เรื่อง วัฒนธรรม
องค์กรของ กทพ.

10

20

25

35

45

50

60

70

75

85

95 100

หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : นายวุฒิไกร นภามาศ
โทรศัพท์ : 2027
ภาคผนวก 14

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
1.
2.
3.
4.
5.

กลยุทธ์
:
แผนงาน / โครงการ
:
ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ :
วิธีวัดตัวชีว้ ัด
:
เป้าหมายตัวชี้วัด
:

บริหารขีดความสามารถของบุคลากรให้ทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
แผนการดาเนินการตามระบบขีดความสามารถ (Competency – Based Training) ของ กทพ.
อัตราช่องว่างสมรรถนะของพนักงานลดลงร้อยละ 90
ร้อยละความสาเร็จของการลดอัตราช่องว่างของสมรรถนะ
ร้อยละ 90

แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
ขั้นตอนการดาเนินงาน

2563
ต.ค.

1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และทบทวนการจัดทา
พจนานุกรมขีดความสามารถ
2. จัดทาพจนานุกรมขีดความสามารถ
3. นาพจนานุกรมขีดความสามารถ เสนอขอความ
เห็นชอบต่อ ผวก. ตามลาดับชั้น
4. ประเมินขีดความสามารถของพนักงาน กทพ.
5. นาข้อมูลการประเมินขีดความสามารถใช้เป็น
ปัจจัยนาเข้าจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลประจาปี
งบประมาณ
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)

พ.ย.

2564
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
หน่วยงาน
ที่
สนับสนุน
รับผิดชอบ
พบ.กพบ.

5

10

20

30

40

50

55

60

70

80

90

ทุกฝ่าย/
สานัก

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน
นาผลการประเมินขีด
ความสามารถของพนักงาน
กทพ. ประจาปี 2564 มา
จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
ประจาปี 2565

100

หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวชนากานต์ อดุลยพิจิตร
โทรศัพท์ : 2029
ภาคผนวก 15

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
1. กลยุทธ์

:

บริหารขีดความสามารถของบุคลากร ให้ทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

2. แผนงาน/โครงการ

:

แผนงานการทบทวนและปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ. (สรุปผลการนาระบบประเมินผลที่ปรับปรุงมาใช้)

3. ตัวชีว้ ัดของแผนงาน/โครงการ

:

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน

4. วิธวี ัดตัวชี้วัด

:

เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผน

5. เป้าหมายตัวชี้วัด

:

ร้อยละ 100

แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัตงิ านทั้งหมด
2. ศึกษาและวิเคราะห์ผลทีไ่ ด้ และสรุปผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติของ กทพ.
3. ดาเนินการจัดทารายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและนาเสนอต่อ ผวก. เพื่อทราบ
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)

ระยะเวลาดาเนินการปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน หน่วยงาน
สนับสนุน
ที่
2563
2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รับผิดชอบ
พร.กบบ.
ฝบท.

10

20

35

50

ผลผลิตของ
การ
ดาเนินงาน
รายงานผลการ
นาระบบ
ประเมินผลที่
ปรับปรุงมาใช้

70 100

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

ภาคผนวก 16

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
1.
2.
3.
4.
5.

กลยุทธ์
:
แผนงาน / โครงการ
:
ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ :
วิธีวัดตัวชีว้ ัด
:
เป้าหมายตัวชี้วัด
:

พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2564
ร้อยละของจานวนหลักสูตรที่จัดอบรมเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ
จานวนหลักสูตรที่ดาเนินการจัดอบรมเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ
ร้อยละ 95 ของหลักสูตรทั้งหมดตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ

แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ก.ค. ส.ค.
1) จัดทาบันทึกเวียนทุกฝ่าย/สานักเพื่อเสนอ
หลักสูตรการฝึกอบรม
2) เสนอแผนพัฒนาบุคลากรฯ ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาการให้พนักงานไปศึกษาฝึกอบรมหรือดู
งาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3) นาเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ
4) ดาเนินการจัดฝึกอบรมพนักงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)

5

10

2563
ก.ย. ต.ค.

15

20

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
ผลผลิตของ
หน่วยงานที่ หน่วยงาน
การดาเนินงาน
2564
รับบผิดชอบ สนับสนุน
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พบ.กพบ. ทุกฝ่าย/
จัดอบรมหลักสูตร
สานัก
ครบตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจาปี
2564

25

30

35

40

50

60

70

80

90

95 100

หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวชนากานต์ อดุลยพิจิตร
โทรศัพท์ : 2029
ภาคผนวก 17

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
1. กลยุทธ์

: พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

2. แผนงาน / โครงการ

: การพัฒนาบุคลากรตามแผนเส้นทางการฝึกอบรมประจาปีงบประมาณ 2564

3. ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ : ร้อยละของการดาเนินการตามแผนเส้นทางการฝึกอบรมประจาปีงบประมาณ
4. วิธีวัดตัวชีว้ ัด

: ร้อยละของการดาเนินการจัดทาแผนเส้นทางการฝึกอบรมประจาปีงบประมาณ

5. เป้าหมายตัวชี้วัด

: ร้อยละ 80 ของการดาเนินการจัดทาแผนเส้นทางการฝึกอบรมประจาปีงบประมาณ

แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทบทวนแผนเส้นทางการ
ฝึกอบรม
2) จัดทาแผนเส้นทางการฝึกอบรม
3) นาเสนอ ผวก. เพื่อทราบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
4) ดาเนินการตามแผนเส้นทางการฝึกอบรม
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
หน่วยงานที่ หน่วยงาน
2563
2564
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.
พบ.กพบ. ทุกฝ่าย/
สานัก

5

10

15

20

25

30

40

50

60

70

80

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน
แผนเส้นทางการ
ฝึกอบรมประจาปี

100

หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2564 ดาเนินการจัดอบรมตามสายอาชีพให้กับพนักงานระดับ 7 ขึ้นไปก่อน (ตามแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ)
ผู้ประสานงาน : นางสาวชนากานต์ อดุลยพิจิตร
โทรศัพท์ : 2029

ภาคผนวก 18

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
1.
2.
3.
4.
5.

กลยุทธ์
แผนงาน / โครงการ
ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ
วิธีวัดตัวชี้วัด
เป้าหมายตัวชี้วัด

:
:
:
:
:

พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
พนักงานมีความพึงพอใจ/ผูกพันเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
เปรียบเทียบผลความพึงพอใจ/ผูกพัน
พนักงานมีความพึงพอใจ/ผูกพันเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ต.ค.
1.เผยแพร่และจัดทาเอกสารความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path) ทาง intranet /จัดทาบันทึกแจ้งเวียน
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องให้รับทราบ /ดาเนินการ
2. จัดทาคาสั่งเพื่อตั้งคณะทางานฯ ดังนี้
- คณะกรรมการจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Management Committee :CMC)
- ศูนย์ประเมินอาชีพ(Career Assessment Center)
- กลุ่มที่ปรึกษาอาชีพ (Career Counselor Group
:CCG)

2563
พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
พร.กบบ.

3. จัดทาแผนฝึกอบรมกลุ่มที่ปรึกษาอาชีพ (Career
Counselor Group :CCG)
4. จัดอบรมแก่กลุ่มที่ปรึกษาอาชีพ (Career
พบ.กพบ.
Counselor Group :CCG)
5. จัดทาหลักสูตรการพัฒนาพนักงาน(ตามสายอาชีพ)
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)
5
10
15
25
35
45
55
65
70
75
90
100
หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวสุภาวดี วงศ์ละคร
โทรศัพท์ : 2038 พร.กบบ.
ผู้ประสานงาน : นางสาวชนากานต์ อดุลยพิจิตร
โทรศัพท์ : 2029 พบ.กพบ.

หน่วยงาน
สนับสนุน

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน
- เผยแพร่และจัดทาเอกสารความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ(Career Path)
- คาสั่งเพื่อตั้งคณะทางานฯ ดังนี้
(1) คณะกรรมการจัดการความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career Management
Committee :CMC)
(2) ศูนย์ประเมินอาชีพ(Career
Assessment Center)
(3) กลุ่มที่ปรึกษาอาชีพ (Career
Counselor Group :CCG)
- เริม่ ดาเนินการได้เมื่อทราบถึงกลุ่มที่ปรึกษา
อาชีพ
- ดาเนินการจัดให้กับพนักงานระดับ 7 ขึ้นไปก่อน

ภาคผนวก 19

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
1. กลยุทธ์

: พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

2. แผนงาน / โครงการ

: การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง

3. ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผน
4. วิธีวัดตัวชี้วัด

: เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผน

5. เป้าหมายตัวชี้วัด

: ร้อยละ 100

แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ที่
2563
2564
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. สารวจตาแหน่งที่จะมีผู้เกษียณอายุใน
ปีงบประมาณ
2. ส่งบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อประเมิน
คัดเลือกพนักงานในสายงาน
3. ดาเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเป็นผู้สืบทอด
ตาแหน่งผู้บริหารระดับ 9 ขึ้นไป
4. ดาเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเป็นผู้สืบทอด
ตาแหน่งผู้บริหารระดับ 9 ลงมา
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)

พร.กบบ.

10

25

40

60

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน

ขบ.กบบ / ได้รายชื่อผู้มีสิทธิเป็นผู้สืบทอด
ฝสท. และ ตาแหน่ง
หน่วยงาน
ที่มีผู้
เกษียณ
อายุ

80 100

หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางนิลลิตา มิลินทางกูร

โทรศัพท์ : 2043

ภาคผนวก 20

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
1. กลยุทธ์
:
2. แผนงาน / โครงการ
:
3. ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ :
4. วิธีวัดตัวชีว้ ัด
:
5. เป้าหมายตัวชี้วัด
:
แผนการดาเนินงาน

พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
แผนการเตรียมผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ (Leadership Pool)
มี Leadership Pool ของตาแหน่งผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ
ระยะเวลาแล้วเสร็จในการจัดทา Leadership Pool
ได้ Leadership Pool ของผู้บริหารระดับสูงภายใน 6 เดือน หลังจากได้รับรายชื่อ Leadership of Candidate

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาผู้สืบ
ทอดตาแหน่ง
2) เสนอแผนพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่งต่อคณะกรรมการ
พิจารณาการให้พนักงานไปศึกษาฝึกอบรมหรือดูงาน เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3) นาเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติแผนพัฒนาผู้สืบทอด
ตาแหน่ง รวมเข้ากับแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี
งบประมาณ
4) กบบ.ส่งรายชื่อ Leadership of Candidate ให้กับ
กพบ.
5) ดาเนินการจัดโครงการพัฒนา ผู้สืบทอดตาแหน่ง
ผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ (Leadership)
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
2563
2564
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ..ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
พบ.กพบ.

หน่วยงาน
สนับสนุน
ทุกฝ่าย/
สานัก

พร.กบบ.
พบ.กพบ.
5

10 15 20 25 30

35
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70
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90

95

ทุกฝ่าย/
สานัก

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน
มีรายชื่อ Leadership
Pool เพื่อเป็น
ผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ

Leadership of
Candidate
Leadership Pool

100

หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวชนากานต์ อดุลยพิจิตร
โทรศัพท์ : 2029
ภาคผนวก 21

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565
1. กลยุทธ์
:
2. แผนงาน / โครงการ
:
3. ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ :
4. วิธวี ัดตัวชี้วัด
:
5. เป้าหมายตัวชี้วัด
:

พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) ของ กทพ.
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผน
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผน
ร้อยละ 100

แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. เผยแพร่และจัดทาเอกสารแผนการบริหารจัดการ
คนเก่ง (Talent Management) ของ กทพ. ทาง
Intranet /จัดทาบันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบ / ดาเนินการ
2. คัดเลือกกลุ่มผู้มีศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์แผนการ
บริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management)
ของ กทพ.
3. ส่งรายชื่อกลุ่มผู้มีศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์แผนการ
บริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management)
ของ กทพ. เพื่อเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ที่
2563
2564
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

พบ.กพบ. ได้รายชื่อกลุ่มผู้มีศักยภาพ
ตามหลักเกณฑ์แผนการบริหาร
จัดการคนเก่ง (Talent
Management) ของ กทพ.

5 10 15 25 35 45 55 65 70 75 90 100
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)
หมายเหตุ เพือ่ ให้การดาเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : น.ส.ปานกมล ทรัพยสาร
โทรศัพท์ : 2039

ภาคผนวก 22

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
1.
2.
3.
4.
5.

กลยุทธ์
:
แผนงาน / โครงการ
:
ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ :
วิธีวัดตัวชีว้ ัด
:
เป้าหมายตัวชี้วัด
:

พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผน
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผน
ร้อยละ 100

แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ที่
2563
2564
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. วิเคราะห์และจัดทาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
อัตรากาลังเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2. จัดส่งข้อมูลแผนบริหารอัตรากาลังให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อนาไปวิเคราะห์พัฒนาบุคลากร
3. พิจารณาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตามผลการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. วางแผนการพัฒนาพนักงานเพือ่ รองรับการ
เปลี่ยนแปลง

รวม (ร้อยละความคืบหน้า)

กบบ.

กวป.
ฝจค.

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน
แผนบริหารอัตรากาลังเพื่อรองรับ
การเปลีย่ นแปลงในอนาคต

กบบ.
กพบ.

5

10

15

25

35

45

55

60

70

80

ได้แผนการพัฒนาพนักงานเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง

90 100

หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางระวีวรรณ อัศดาชาตรีกุล
โทรศัพท์ : 2037
ผู้ประสานงาน : น.ส.ธันยาภัค หวังดารงสกุล
โทรศัพท์ : 2023
ภาคผนวก 23

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565
1. กลยุทธ์
:
2. แผนงาน / โครงการ
:
3. ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ :
4. วิธีวัดตัวชีว้ ัด
:
5. เป้าหมายตัวชี้วัด
:
แผนการดาเนินงาน

สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แผนงานบริหารจัดการความรู้
จานวนองค์ความรู้ที่นาไปใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทางาน
พิจารณาจากจานวนองค์ความรู้ทนี่ าไปใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทางาน
จานวน 12 องค์ความรู้

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางาน
บริหารจัดการความรู้
2) ประชุมคณะกรรมการและคณะทางานบริหาร
จัดการความรู้
3) จัดโครงการประกวดผลงานการจัดการความรู้ของ
กทพ. (EXAT KM Award)
4) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการสาหรับ
คณะทางานบริหารจัดการความรู้
5) จัดนิทรรศการ KM Day
6) กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้จากผูท้ ี่
เกษียณอายุ ลาออก หรือผู้เชี่ยวชาญในงาน
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
ผลผลิตของ
หน่วยงานที่ หน่วยงาน
2563
2564
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.
บจ.กพบ. ทุกฝ่าย/ จานวนองค์ความรู้ที่
สานัก
นาไปใช้ในการพัฒนา

และปรับปรุงกระบวนการ
ทางาน
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หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : นายวุฒิไกร นภามาศ
โทรศัพท์ : 2027
ภาคผนวก 24

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

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
จานวนหลักสูตรที่จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์
จานวนหลักสูตรที่ดาเนินการจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ
มีหลักสูตรการอบรมแบบออนไลน์อย่างน้อย 5 หลักสูตร

ขั้นตอนการดาเนินงาน

2563

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
2564

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1) จัดทาบันทึกเวียนทุกฝ่าย/สานักเพื่อเสนอหลักสูตรการ
ฝึกอบรม
2) เสนอแผนพัฒนาบุคลากรฯ ต่อคณะกรรมการพิจารณา
การให้พนักงานไปศึกษาฝึกอบรมหรือดูงาน เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
3) นาเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ
4) จัดทาบันทึกขออนุมัตจัดหลักสูตรอบรมตามโครงการ
พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
5) ดาเนินการจัดหลักสูตรตามโครงการพัฒนาระบบการ
เรียนรูผ้ ่านระบบออนไลน์

รวม (ร้อยละความคืบหน้า)

หน่วยงานที่ หน่วยงาน ผลผลิตของ
รับบผิดชอบ สนับสนุน การดาเนินงาน
กพบ.
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รบ.กรค.
ฝสท.

มีการดาเนินการ
จัดหลักสูตร
อบรมแบบ
ออนไลน์ อย่าง
น้อย 5
หลักสูตร

100

หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวชนากานต์ อดุลยพิจิตร
โทรศัพท์ : 2029

ภาคผนวก 25

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

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โครงการทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน
ร้อยละของจานวนครั้งที่จัด OJT เป็นไปตามแผนโครงการทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงานของ ฝจค.
จานวนครั้งที่ดาเนินการจัด OJT เป็นไปตามแผนโครงการทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงานของ ฝจค.
ร้อยละ 90 ของจานวนครั้งทั้งหมดตามแผนโครงการทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงานของ ฝจค.

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

2563

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
2564

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1) จัดทาบันทึกเวียนทุกฝ่าย/สานักเพื่อเสนอหลักสูตร
การฝึกอบรม
2) เสนอแผนพัฒนาบุคลากรฯ ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาการให้พนักงานไปศึกษาฝึกอบรมหรือดูงาน
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3) นาเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ
4) จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดโครงการทบทวนความรู้ใน
การปฏิบัติงานของ ฝจค.
5) ดาเนินการจัดโครงการทบทวนความรู้ในการ
ปฏิบัติงานของ ฝจค.

รวม (ร้อยละความคืบหน้า)

หน่วยงานที่ หน่วยงาน
รับบผิดชอบ สนับสนุน
กพบ.ฝบท.

5 10 15 20 25 30 35 40 45

50 60 70 80

90

ฝจค.

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน
พัฒนามาตรฐาน
การให้บริการ
และสร้าง
นวัตกรรมสาหรับ
การทางพิเศษ

100

หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวชนากานต์ อดุลยพิจิตร
โทรศัพท์ : 2029
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แผนปฏิบตั ิการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
1. กลยุทธ์

:

บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

2. แผนงาน / โครงการ

:

แผนงานการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐวิสาหกิจที่สามารถกาหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนเป็นของตนเอง

3. ตัวชีว้ ัดของแผนงาน/โครงการ

:

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน

4. วิธวี ัดตัวชี้วัด

:

เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผน

5. เป้าหมายตัวชี้วัด

:

ร้อยละ 100

แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. รวบรวม ทบทวน/วิเคราะห์ข้อมูลสถานะการเงินของ
กทพ.ให้เป็นปัจจุบนั (ข้อมูลทีส่ านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินรับรองแล้ว) และจานวนผู้มีสิทธิท์ ี่จะได้ปรับ
อัตราเงินเดือนเฉพาะผูท้ ี่มีเงินเดือนถึงขัน้ สูงสุดในแต่ละ
ระดับของ กทพ.
2. จัดทาเรื่องการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐวิสาหกิจที่
สามารถกาหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนเป็นของ
ตนเอง เสนอที่ประชุมผู้บริหาร ตามลาดับดังนี้
- เสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง
- เสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
- เสนอคณะกรรมการบริหารของ กทพ.
- เสนอคณะกรรมการ กทพ.

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ที่
2563
2564
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.

ฝกง.

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน

วาระการปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐวิสาหกิจที่สามารถกาหนด
โครงสร้างอัตราเงินเดือนเป็น
ของตนเอง
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ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ที่
2563
2564
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

3. กรณีคณะกรรมการ กทพ. ให้ความเห็นชอบ
จะเสนอเรื่องการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐวิสาหกิจที่
สามารถกาหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนเป็นของ
ตนเอง และติดตามความก้าวหน้าตามขั้นตอน ดังนี้
- เสนอคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
(ครรส.)
- เสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อนาเสนอ ครม.
เห็นชอบต่อไป
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน

วาระการปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐวิสาหกิจที่สามารถกาหนด
โครงสร้างอัตราเงินเดือนเป็น
ของตนเอง

5

10

15

25

35

45

55

65

70

75

90 100

หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวนุสสรี ชวาลตันพิพัทธ์

โทรศัพท์ : 2036
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
1. กลยุทธ์
2. แผนงาน / โครงการ
3. ตัวชีว้ ัดของแผนงาน/โครงการ
4. วิธวี ัดตัวชี้วัด
5. เป้าหมายตัวชี้วัด
แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

:
:
:
:
:

บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
การปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้างแรกบรรจุ ตามวุฒิการศึกษาต่างๆ ของ กทพ. (แผนงานต่อเนื่อง)
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผน
ร้อยละ 100
2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
สนับสนุน

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน

1. รวบรวม ทบทวนและวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานะทางการเงิน
พร.กบบ.
ฝกง.
วาระการปรับอัตราเงินเดือน
ของ กทพ. และผู้ทจี่ ะได้รับผลกระทบจากการการปรับ
ฝกม.
ค่าจ้างแรกบรรจุ ตามวุฒิ
อัตราเงินเดือน ค่าจ้างแรกบรรจุ ตามวุฒิการศึกษาต่างๆ
การศึกษาต่าง ๆ ของ กทพ.
ของ กทพ.
(ต่อเนื่อง)
2. จัดทาวาระเรื่อง การปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้างแรก
บรรจุ ตามวุฒิการศึกษาต่าง ๆ ของ กทพ. เพื่อเสนอที่
ประชุมผู้บริหารตามขั้นตอน
- เสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง
- เสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
- เสนอคณะกรรมการบริหารของ กทพ.
- เสนอคณะกรรมการ กทพ.
3. ประสานกับ ฝกม. เพื่อดาเนินการแก้ไขข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)
5 10 15 25 35 45 55 65 70 75 90 100
หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : น.ส.ปานกมล ทรัพยสาร
โทรศัพท์ : 2039
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
1.
2.
3.
4.
5.

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
วิธีวัดตัวชี้วัด
เป้าหมายตัวชี้วัด
แผนการดาเนินงาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

:
:
:
:
:

บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
พัฒนาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ (การจัดให้มหี ้องพยาบาลอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ)
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
พิจารณาจากกิจกรรมที่ดาเนินการเปรียบเทียบกับแผน
ร้อยละ 100 (สาหรับขั้นตอนที่ สว.กสพ.ฝบท. ดาเนินการและควบคุมได้)
ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
2563
2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

1) จัดเตรียมข้อมูลในการจัดซื้ออุปกรณ์ /เวชภัณฑ์
สาหรับห้องพยาบาลที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ
2) จัดหาข้อมูล จากโรงพยาบาลต่างๆ ความเป็นไป
ได้ในการจัดทาสัญญา จัดหาแพทย์ และพยาบาล
ประจาที่ห้องพยาบาล
3) ลงพื้นที่อาคารศูนย์บริหาร เพื่อกาหนดรูปแบบ
และเตรียมความพร้อมห้องพยาบาล
4) ด าเนิ น งานบริ ห ารจั ด การห้ อ งพยาบาล และ
ให้บริการห้องพยาบาลอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ
(ขึ้นอยู่คาสั่งให้ย้ายเข้าพื้นที่)
5) ศึกษาข้อมูลความจาเป็นในการจัดสรร พยาบาล
วิชาชีพ
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)
10
หมายเหตุ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
สนับสนุน

สว.กสพ.
ฝบท.

20

30

40

50

55

60

65

70

80

90

ผลผลิตของงาน
(Output)
นาสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการดังกล่าว
ขอความเห็นชอบตาม
ขั้นตอน และติดตามการให้
ความเห็นชอบ ทุกขั้นตอน
อย่างใกล้ชิด

100

เพื่อให้แผนการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมสามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

ผู้ประสานงาน นายวสุชัยวงศ์ ศิริวัฒน์

สังกัด

สว.กสพ.ฝบท.

โทรศัพท์ 2075
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563-2565
1. กลยุทธ์
2. แผนงาน/โครงการ
3. ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ
4. วิธีวัดตัวชี้วัด
5. เป้าหมายตัวชี้วัด
แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.ติดต่อประสานโรงพยาบาลรามาธิบดีในหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ
และขั้นตอนในการขอรับค่ารักษาพยาบาลฯ
2. ประชุมร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีและในหน่วยงาน
เกี่ยวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ์วธิ ีปฏิบัติและขั้นตอนในการ
ขอรับค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจาก
สถานพยาบาล
3. จัดทาบันทึกขออนุมัติ ผวก.ในหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและ
ขั้นตอนในการขอรับค่ารักษาพยาบาลฯ
4. คีย์ข้อมูลพร้อมติดตามบุคคลที่ให้ข้อมูลไม่ครบของพนักงาน
ลูกจ้างและครอบครัวที่ยินยอมใช้
บัตรประชาชนกับโรงพยาบาลรามาธิบดี
5. ประสาน สว.กสพ. จัดทาหนังสือแจ้งโรงพยาบาล (MOU)
6. จัดทาหนังสือเวียนแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้พนักงาน/
ลูกจ้างทุกคนทราบ และมีผลให้ใช้
7.สรรหาโรงพยาบาลต่อไปที่สามารถใช้บัตรประชาชนแทน
หนังสือรับรองการมีสิทธิรับค่ารักษา พยาบาล (หนังสือส่งตัว)
แบบผู้ป่วยนอก

:
:
:
:
:

บริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล ยกย่องชมเชยบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากร
แผนการปรับปรุงหนังสือรับรองการมีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
พิจารณาจากร้อยละการดาเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผน
ร้อยละ 100
ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
2563
2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
สนับสนุน

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน

จส.กสพ.

-

มีโรงพยาบาลที่ใช้บัตร
ประชาชนแทนหนังสือรับรอง
การมีสิทธิรับ
ค่ารักษาพยาบาล
(หนังสือส่งตัว)
แบบผู้ป่วยนอก

รวม (ร้อยละความคืบหน้า)
5 10 15 20 25 30 40 60 70 80 90 100
หมายเหตุ เพื่อให้แผนการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมสามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
ผู้ประสานงาน : นางสาวศิริพร ถ้วยแก้ว
โทรศัพท์ : 2079
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
1.
2.
3.
4.
5.

กลยุทธ์
:
แผนงาน / โครงการ
:
ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ :
วิธีวัดตัวชีว้ ัด
:
เป้าหมายตัวชี้วัด
:

บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ระบบบันทึกค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง (Self-Service)
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
พิจารณาจากร้อยละการดาเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผน
ร้อยละ 100

.

แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แจ้งเวียนการอบรมระบบบันทึก
ค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง (Self-Service)
โดยเริ่มจากอบรมตาแหน่งพนักงานธุรการ
ก่อน
2. จัดอบรมระบบบันทึกค่ารักษาพยาบาลฯ
ให้กับพนักงานธุรการทุกแผนก
3. แจ้งเวียนเปิดการใช้ระบบบันทึก
ค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง (Self-Service)
4. เริ่มใช้ระบบบันทึกค่ารักษาพยาบาลด้วย
ตนเอง (Self-Service)
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
2563
2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานที่ หน่วยงาน
รับผิดชอบ สนับสนุน
จส.กสพ.

5

10

20

30

40

50

60

70

80

85

รบ.กรค.

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน
พนักงานสามารถบันทึก
ค่ารักษาพยาบาลเข้าระบบได้
ด้วยตนเอง

90 100

หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : น.ส.สุธินี รุจาคม
.
โทรศัพท์ :
1080
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1. กลยุทธ์
2. แผนงาน/โครงการ
3. ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ
4. วิธีวัดตัวชีว้ ัด
5. เป้าหมายตัวชี้วัด
แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ทบทวนและ/หรือศึกษาแนวทาง ในการสารวจความผูกพัน
และความพึงพอใจ รวมทั้งสรรหาที่ปรึกษา/คณะผู้วิจัยมา
ดาเนินการ
2. ดาเนินการตามกระบวนการจัดจ้าง
- ขออนุมัติแต่งตั้งและจัดทารายละเอียดการจ้าง (TOR)
- ลงนามการจ้างที่ปรึกษา/คณะผูว้ ิจัย
3. ทบทวนปัจจัยความผูกพันและปัจจัยความพึงพอใจ
ของพนักงานต่อ กทพ.
4. สารวจด้วยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม)
และข้อมูลเชิงคุณภาพ (สนทนากลุ่ม หรือ สัมภาษณ์)
5. รวบรวมและบันทึกข้อมูลแบบสอบถามรวมทั้ง
วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล
6. คณะผู้วิจยั จัดทาและส่งรายงานผลสารวจความผูกพัน
และความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ.
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
:
สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทางาน
:
การสารวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. ประจาปี 2564
:
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
:
พิจารณาผลการดาเนินงานเทียบกับแผน
:
ร้อยละ 100
ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
2563
2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

5

10

15

20

25

30

40

50

60

70

80

ก.ย.

หน่วยงานที่ หน่วยงาน
รับผิดชอบ สนับสนุน

สว.กสพ.

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน

ทุก
รายงานผลการสารวจ
หน่วยงาน ความผูกพันและความพึง
ใน กทพ. พอใจของพนักงานต่อ
กทพ.

100

หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน/โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ
ผู้ประสานงาน : นายศราวุธ อนุนันตกุล
โทรศัพท์ : 2076
ภาคผนวก 33

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
1.
2.
3.
4.

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ
วิธีวัดตัวชี้วัด

5. เป้าหมายตัวชี้วัด
แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

:
:
:
:
:

สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทางาน
การเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ.
ร้อยละความสาเร็จของผลการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามแผน
พิจารณาจากจานวนผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายในแผนปฏิบัติการฯ เทียบกับ
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ.
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
หน่วยงานที่
2563
2564
รับผิดชอบ
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.
สว.กสพ.

หน่วยงาน
สนับสนุน

1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการสารวจและ
ทุก
ข้อเสนอแนะความผูกพันและความพึงพอใจของ
หน่วยงาน
พนักงานต่อ กทพ. ในรอบปีที่ผ่านมา และจัดทา
ใน กทพ.
Presentation นาเสนอการประชุมฯ
2. จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
จัดทาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันและความ
พึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. สาหรับรอบปีถัดไป
3. จัดทาบันทึกติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันและความพึง
พอใจของพนักงานต่อ กทพ. ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุก 3 เดือน
4. รวมรวมผลการติดตามการดาเนินงานฯ ตามแผน
และจัดทาสรุปรายงานผลนาเสนอต่อ ผวก. ทุก 3
เดือน
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)
20 30 40 45 50 65 70 75 80 85 90 95 100
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 ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
1. กลยุทธ์
: สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทางาน
2. แผนงาน / โครงการ
: แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในงานพนักงานสัมพันธ์ประจาปีงบประมาณ
3. ตัวชี้วดั แผนงาน / โครงการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในงานพนักงานสัมพันธ์ประจาปีงบประมาณ
(ไม่น้อยกว่า)
4. วิธีวัดตัวชีว้ ัด
: พิจารณาจากร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ (Action Plan) งานพนักงานสัมพันธ์
ประจาปีงบประมาณ
5. เป้าหมายตัวชี้วัด
: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. จัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ใน
งานพนักงานสัมพันธ์
2. กาหนดผู้รับผิดชอบในรายกิจกรรม
3. ดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (Action
Plan) ในงานพนักงานสัมพันธ์
4. สรุปผลการตรวจประเมิน รายงานผลต่อ ผวก.
รายกิจกรรม
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
สนับสนุน

พง.กสพ. ทุกฝ่าย/ทุก
สานัก

7.65

15.3

22.95 33.37 41.57 49.77 57.97 66.17 73.74 85.5

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

91.25 100

หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : น.ส.วรินทร การเดิม พง.กสพ.ฝบท.
โทรศัพท์ : 2086
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
1. กลยุทธ์

: สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทางาน

2. แผนงาน / โครงการ

: ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนต่าง ๆ การส่งเสริมให้ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์มีธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ : ร้อยละความสาเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนไม่น้อยกว่า 80% .
4. วิธีวัดตัวชีว้ ัด

: จัดการข้อร้องเรียนตามขั้นตอนของคู่มือในการดาเนินการ ไม่น้อยกว่า 80% .

5. เป้าหมายตัวชี้วัด

: ดาเนินการตามขั้นตอนข้อร้องเรียนไม่น้อยกว่า 80%

แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางการร้องเรียน

หน่วยงาน
สนับสนุน

พง.กสพ. ทุกฝ่าย/ทุก
สานัก

2. ดาเนินการส่งเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตามข้อร้องเรียน
3.. ติดตามเรื่องร้องเรียนเพื่อรายงานผลของการ
ร้องเรียน
4.. รายงานผลการร้องเรียน
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

8.34 16.68 25.02 33.36 41.7 50.04 58.38 66.72 75.06 83.4 91.74

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

100

หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : น.ส.วรินทร การเดิม พง.กสพ.ฝบท.
โทรศัพท์ : 2086
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
1.
2.
3.
4.

กลยุทธ์
แผนงาน / โครงการ
ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ
วิธีวัดตัวชี้วัด

5. เป้าหมายตัวชี้วัด
แผนการดาเนินงาน

:
:
:
:

สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทางาน
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานประจาปีงบประมาณ 2564
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงานบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ประจาปีงบประมาณ 2564
พิจารณาจากร้อยละการดาเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนเทียบกับงานที่ต้องดาเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 33% ไตรมาส 2 : 65% ไตรมาส 3 : 83% ไตรมาส 4 : 100% (คิดแบบสะสมกิจกรรมตลอดทั้งปี)
: ร้อยละ 100

ขั้นตอนการดาเนินงาน
กลยุทธ์:พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ
(จป./คปอ./ปอ.)
กลยุทธ์:การให้ความรู้และสร้างเสริมจิตสานึกฯ
(พนง.ในสังกัดต่างๆ)
กลยุทธ์:การจัดกิจกรรมสนับสนุนในงานความ
ปลอดภัยฯ
กลยุทธ์:การพัฒนาประสิทธิภาพในงานด้าน
ความปลอดภัยฯ
กลยุทธ์: เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากร
ทั่วทั้งองค์กร
กลยุทธ์:การกากับดูแล และพัฒนาระบบตรวจ
ด้านความปลอดภัยฯ

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
2563
2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงานสนับสนุน

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน

ปอ.กสพ.ฝบท.

ทุกหน่วยงานภายใน
กทพ.

ความสาเร็จตาม
แผนงาน

ก.ย.
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
กลยุทธ์:การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารและ
เผยพแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยฯ
กลยุทธ์ : การจัดทา/ปรับปรุงแผนฉุกเฉินด้าน
ความปลอดภัยฯ
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
2563
2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

11

22

33

43

54

65

71

77

83

88

94

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงานสนับสนุน

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน

ปอ.กสพ.ฝบท.

ทุกหน่วยงานภายใน
กทพ.

ความสาเร็จตาม
แผนงาน

ก.ย.

100

หมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวพิสรา ทวีบุญ

โทรศัพท์ : 2093
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2564
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560-2564
1.
2.
3.
4.

กลยุทธ์
:
แผนงาน/โครงการ
:
ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ :
วิธีวัดตัวชี้วัด
:

5. เป้าหมายตัวชี้วัด
แผนการดาเนินงาน

สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทางาน
แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางาน ประจาปีงบประมาณ 2564
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางาน ประจาปีงบประมาณ 2563
พิจารณาจากร้อยละการดาเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนเทียบกับงานที่ต้องดาเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 38% ไตรมาส 2 : 55% ไตรมาส 3 : 83% ไตรมาส 4 : 100% (คิดแบบสะสมกิจกรรมตลอดทั้งปี)
: ร้อยละ 100 (ไม่มีงานตรวจสิ่งแวดล้อมเพราะ ตล.กวล.ฝนผ. ทาปีเว้น)
ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
สนับสนุน

1. จัดประชุมกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมประเด็นสาคัญ
ข้อเสนอแนะ ในการจัดการสภาพแวดล้อมในการทางาน (ไตรมาส
4 ปี 2562)

ปอ.กสพ.ฝบท.
สว.กสพ.ฝบท.
กบอ. ฝบร.

ทุก
รายงานการประชุม
หน่วยงาน

2. พิจารณา นโยบาย กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ไตรมาส 4 ปี
2563)

ปอ.กสพ.ฝบท.
สว.กสพ.ฝบท.
กบอ. ฝบร.

ทุก
สรุปประเด็นที่มีการ
หน่วยงาน เปลีย่ นแปลง

ขั้นตอนการดาเนินงาน

3. ทบทวนแผนปฏิบัติการประจาปีด้าน ความปลอดภัย สวัสดิภาพ อา
ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ไตรมาส 4 ปี 2563)
- ทบทวนวัตถุประสงค์
- ทบทวนกิจกรรม
- ทบทวนตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย

2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ปอ.กสพ.ฝบท.
สว.กสพ.ฝบท.
กบอ. ฝบร.

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน

ทุก
แผนปฏิบัติการประจาปี
หน่วยงาน

ภาคผนวก 39

ขั้นตอนการดาเนินงาน
4. ขออนุมัติตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน ด้านความ
ปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ของ กทพ.ประจาปีงบประมาณ 2564

2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ปอ.กสพ.ฝบท.

หน่วยงาน
สนับสนุน

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน

สว.กสพ. บันทึก ผวก. อนุมัติ
ฝบท./ ตัวชี้วัด ฯ
กบอ. ฝบร./

5. ถ่ายทอด สื่อสารแผนปฏิบัติการประจาปีให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
- บันทึกเวียน
- Intranet

ปอ.กสพ.ฝบท.
สว.กสพ.ฝบท.
กบอ. ฝบร.

ทุก
บันทึกเวียน
หน่วยงาน

6. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี และรณรงค์ส่งเสริม
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอ
นามัยและสิ่งแวดล้อม
- บันทึกเวียน
- ประชุมกับหน่วยงาน
- จัดอบรมให้ความรู้
- OJT
- จัดกิจกรรม/Event/ดูงานเผย
- แพร่ใน Intranet
7. ติดตามผลการดาเนินการ
- ร่วมสังเกตการณ์การดาเนินการของหน่วยงาน
- ตรวจสอบจากผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด
- บันทึกติดตามผลการดาเนินการ

ปอ.กสพ.ฝบท.
สว.กสพ.ฝบท.
กบอ. ฝบร.

ทุก
เอกสาร /หลักฐาน
หน่วยงาน ของการดาเนินการ
กิจกรรมต่างๆ
รายงานการประชุม
ผลการฝึกอบรม
ผลการ OJT

ปอ.กสพ.ฝบท.
สว.กสพ.ฝบท.
กบอ. ฝบร.

ทุก
แบบฟอร์มรายงานผล
หน่วยงาน การดาเนินการตาม
แผน
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ขั้นตอนการดาเนินงาน

2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

8. ประชุมสรุปผลการดาเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ประเมินและสรุปผลการดาเนินการนาเสนอ ผวก.
รวม (ร้อยละความคืบหน้า)

24

31

36

47

51

55

69

78

83

87

91

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
สนับสนุน

ผลผลิตของ
การดาเนินงาน

ปอ.กสพ.ฝบท.
สว.กสพ.ฝบท.
กบอ. ฝบร.
ปอ.กสพ.ฝบท.
สว.กสพ.ฝบท.
กบอ. ฝบร.

ทุก
รายงานการประชุม
หน่วยงาน
ทุก
รายงานสรุปผลการ
หน่วยงาน ดาเนินงาน

100

หมายเหตุ เพื่อให้แผนการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความสาเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวพิสรา ทวีบุญ
โทรศัพท์ : 2093
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