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 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 
  

 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 - 2565 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนวิสาหกิจของ 
กทพ. ปีงบประมาณ 2560 – 2565 และสามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจของ กทพ. ซึ่งแผน
วิสาหกิจ กทพ. ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 “สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กร
แห่งอนาคต”  โดยในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 - 2565  ได้น า
ปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร 
ทิศทางองค์กร วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน และแผนวิสาหกิจ รวมทั้งปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา รายงานผลการประเมินตามระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจและข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สภาพแวดล้อมขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ กทพ. ซึ่งแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นแผนที่ช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ โดยมีการก าหนดและวาง 
แผนงาน/โครงการ ให้เป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย และก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และ      
กลยุทธ์ในการด าเนินงาน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การด าเนินงาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :   
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล  

1. มีโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังที่เอ้ือ
ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและ
วางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานขององค์กร 

2. มีระบบฐานข้อมูลด้านบุคคลที่ครบถ้วน 
ถูกต้องและทันสมัย 

กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 

3. สร้างการรับรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยม
ขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  
พัฒนาศักยภาพและ
เตรียมความพร้อม
บุคลากรเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 
 

4. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่สอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงาน
ขององค์กร 

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารขีดความสามารถ
ของบุคลากรให้ท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามสาย
อาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและเตรียมความ
พร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

6. เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และพัฒนา 
และมีกลไกในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้ทั่วทั้ง
องค์กร 

กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  
เสริมสร้างความผูกพัน
และคุณภาพชีวิตใน
การท างาน 

7. บุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจและ
ผูกพันต่อองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 7 บริหารค่าตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  

8. มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัย 
สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

กลยุทธ์ที่ 8 สร้างสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีในการท างาน 
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  และเพ่ือให้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 
น าไปสู่การปฏิบัติ จึงได้มีการแปลงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติในรูปของแผนปฏิบัติ
การการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปปฏิบัติและเพ่ือเป็นแนวทางการ
จัดการทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 มีแผนงาน / โครงการที่รองรับยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์การด าเนินงาน จ านวน 36 แผนงาน / โครงการ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
เป้าประสงค ์ :  มีโครงสร้างและอัตราก าลังที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์ :  พัฒนาโครงสร้าง และวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร 
แผนงาน / โครงการ 
 1. การทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ.     
 2. ทบทวนแผนบริหารอัตราก าลังระยะยาว       
 3. แผนอัตราก าลังประจ าปี        
 4. หลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากร 
 5. แผนการปรับปรุงระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานของ กทพ.    
 6. แผนงานการสอบทานกระบวนการโอนย้ายพนักงาน     
  
เป้าประสงค์ :  มีระบบฐานข้อมูลบุคคลที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย 
กลยุทธ์ :  พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 
แผนงาน / โครงการ 
 7. โครงการพัฒนาระบบงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล    
 8. โครงการปรับปรุงระบบงานลงเวลาการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล    
 9. โครงการการเชื่อมโยงข้อมูลวันลากับระบบงานลงเวลาการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
 10. แผนงานการสอบทานกระบวนการบันทึกข้อมูลประวัติพนักงานและลูกจ้างในระบบบริหารงานบุคคล 
 11. แผนงานการสอบทานกระบวนการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก ขอขึ้นทะเบียน แบบฟอร์มของ กทพ. 
 12. โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบผลการพัฒนารายบุคคลของพนักงานที่มีช่องว่างขีดความสามารถ 
     
เป้าประสงค์ :  สร้างการรับรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
กลยุทธ์ :  ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร 
แผนงาน / โครงการ 
 13. แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของ กทพ.      
  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค ์  :  บุคลากรมีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร  
กลยุทธ์   : บริหารขีดความสามารถของบุคลากรให้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
แผนงาน / โครงการ 
 14. แผนการด าเนินการตามระบบขีดความสามารถ (Competency - Based Training) ของ กทพ.  
 15. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ. (สรุปผลการน าระบบ
ประเมินผลที่ปรับปรุงมาใช้)   
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เป้าประสงค ์  :  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามสายอาชีพ  
กลยุทธ์  :  พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
แผนงาน / โครงการ 
 16. การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ     
 17. การพัฒนาบุคลากรตามแผนเส้นทางการฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ 2564    
 18. การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน       
 19. การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง         
 20. แผนการเตรียมผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ  (Leadership Pool)      
 21. การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) ของ กทพ.         
 22. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง    
  
เป้าประสงค ์  :  เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และพัฒนา และมีกลไกในการเผยแพร่องค์ความรู้ 
กลยุทธ์  : สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
แผนงาน / โครงการ 
 23. แผนบริหารจัดการความรู้         
 24. โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์      
 25. โครงการทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน       

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  เสริมสร้างความผูกพันและคุณภาพชีวิตในการท างาน 
เป้าประสงค์  :  บุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจและผูกพันในองค์กร  
กลยุทธ์  :  บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
แผนงาน / โครงการ 
 26. แผนงานการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐวิสาหกิจที่สามารถก าหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนเป็นของตนเอง 
 27. การปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้างแรกบรรจุ ตามวุฒิการศึกษาต่างๆ ของ กทพ.   
 28. พัฒนาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ        
 29. แผนการปรับปรุงหนังสือรับรองการมีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก   
 30. ระบบบันทึกค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง (Self-Service)      
 
เป้าประสงค์  :  มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัยสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
กลยุทธ์   :  สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
แผนงาน / โครงการ 
 31. การส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน      
 32. การเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ.     
 33. แผนปฏิบัติการในงานพนักงานสัมพันธ์ประจ าปีงบประมาณ      
 34. ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ การส่งเสริมให้ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์มีธรรมาภิบาล 
 35. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน    
 36. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน       
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 ทั้งนี้ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 – 2565 มีการก าหนด
ตัวชี้วัดกลยุทธ์การด าเนินงานเพ่ือให้สามารถวัดผลลัพธ์และสะท้อนผลการด าเนินงาน ซ่ึงผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 
2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) สรุปผลการด าเนินการได้ดังนี ้
 1. ผลการด าเนินตามตัวชี้วัดกลยุทธ์การด าเนินงาน (9 ตัวชี้วัด) 

  เป็นไปตามเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 6 ตัวชี้วัด ซ่ึงสรุปไดดั้งนี้ 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2564 

การด าเนินงาน  
ไตรมาสที ่1 (ต.ค. 

63 – ธ.ค.63) ผลประเมิน 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน  
1. การเพิม่
ประสิทธิภาพ
ระบบการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๑. มีโครงสรา้ง
องค์กรและ
อัตราก าลังที่เอื้อต่อ
การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์  

๑. พัฒนาโครงสร้าง
และวางแผนอัตรา 
ก าลังให้สอดคล้อง 
กับการด าเนินงาน
ขององค์กร 

๑. ร้อยละความ
ความส าเร็จของการ
ลดช่องว่างของ
อัตราก าลัง 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
33.33 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

สผ.กบบ. 
ฝบท. 

๒. มีระบบ
ฐานข้อมูลบุคคลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง
ทันสมัยและ
สนับสนุนงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล  

๒. พัฒนา
สารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล
เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

2. จ านวนโครงการ
ด้านระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลทีม่ี
การพัฒนา 

จ านวน  
3 

โครงการ 

- จ านวน  
1 

โครงการ 

ประเมินผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

ขบ.กบบ. 
ฝบท. 

 
๓. สรา้งการรับรู้
และส่งเสรมิ
วัฒนธรรมองค์กร 

3. ส่งเสริม
วัฒนธรรม ค่านิยม
ขององค์กร 

3. ผลการส ารวจการ
รับรู้ของพนักงาน 
เรื่องวัฒนธรรมองค์กร 

ร้อยละ 
๘๐ 

- - ประเมินผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

บจ.กพบ. 
ฝบท. 

2. พัฒนา
ศักยภาพและ
เตรียมความ
พร้อม
บุคลากรเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

๔. บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะและสมรรถนะ
ที่สอดคล้องและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน 
ขององค์กร 

4. บริหารขีด
ความสามารถของ
บุคลากรให้ท างานได้
อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

4. ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ลดอัตราช่องว่างของ
สมรรถนะ 

ร้อยละ  
๙๐ 

 

- - ประเมินผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

พบ.กพบ. 
ฝบท. 

๕. พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรให้ก้าว
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาตามสาย
อาชีพ 

5. พัฒนาและ
เตรียมความพร้อม
บุคลากรทุกระดับ
ให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

5. ร้อยละของ
จ านวนหลักสตูรที่จดั
อบรมเป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

ร้อยละ  
๙5 
  
 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
23.8 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

พบ.กพบ. 
ฝบท. 

 6. ร้อยละของ
จ านวนคนท่ีเข้าร่วม
โครงการตามแผน
สืบทอดต าแหน่ง
และได้ทดแทน
ต าแหน่งผู้บรหิาร
ระดับสูง 

ร้อยละ 
๙๐ 

- - ประเมินผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

พร.กบบ. , 
สผ.กบบ. ,
พบ.กพบ. 

ฝบท. 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2564 

การด าเนินงาน  
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 

63 – ธ.ค.63) ผลประเมิน 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน  
 ๖. เสริมสร้าง

บรรยากาศการ
เรียนรู้และพัฒนา 
และมีกลไกในการ
เผยแพร่องค์ความรู้
ให้ท่ัวท้ังองค์กร 

6. สนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

7. จ านวนองค์
ความรู้ที่น าไปใช้ใน
การพัฒนา และ
ปรับปรุง
กระบวนการท างาน 

จ านวน 
12 
องค์

ความรู ้

- - ประเมินผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

บจ.กพบ. 
ฝบท. 

3. เสริมสร้าง
ความผูกพัน
และคณุภาพ
ชีวิตในการ
ท างาน 

๗. บุคลากรใน
องค์กรมีความพึง
พอใจและผูกพันใน
องค์กร  

7. บริหาร
ค่าตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน ์

8. ร้อยละความพึง
พอใจ/ความผูกพัน
ของพนักงานต่อ 
กทพ. 

ร้อยละ 
๘๐ 

- - ประเมินผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

สว.กสพ. 
ฝบท. 

๘. มีการส่งเสริม
ด้านความปลอดภยั
สุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

8. สรา้ง
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีใน
การท างาน 

9. อัตราความถี่ของ
การประสบอันตราย
จากการท างานของ
พนักงานและลูกจ้าง
ของ กทพ. 

ไม่เกิน 
0.09 

ไม่เกิน 
0.09 

0.02 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ปอ.กสพ. 
ฝบท. 

 

   2. ผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณ 2564 (36 แผนงาน/โครงการ) 
  แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ก าหนดกลยุทธ์ที่
รองรับยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 3 ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 8 กลยุทธ์ 36 แผนงาน/โครงการ จากการติดตาม
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – 
ธันวาคม 2563) พบว่ามีผลการด าเนินงานโดยรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 28 แผนงาน/โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 93.33 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 6.67  และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 
จ านวน 6 แผนงาน / โครงการ ซึ่งในภาพรวมสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
แผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 

แผนงาน / 
โครงการ 

เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ประเมินผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

1. การเพิม่
ประสิทธิภาพระบบ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและ
วางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้อง
กับการด าเนินงานขององค์กร 

6 
แผนงาน/โครงการ 

6 
แผนงาน/โครงการ 

- 
แผนงาน/โครงการ 

- 
 

กลยุทธ์ท่ี  2 พัฒนาสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 

6 
แผนงาน/โครงการ 

6 
แผนงาน/โครงการ 

- 
แผนงาน/โครงการ 

 

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมวัฒนธรรม 
ค่านิยมขององค์กร 

1 
แผนงาน/โครงการ 

- 
แผนงาน/โครงการ 

- 
แผนงาน/โครงการ 

1 
แผนงาน/โครงการ 
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 ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
แผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 

แผนงาน / 
โครงการ 

เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ประเมินผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

2. พัฒนาศักยภาพ
และเตรียมความ
พร้อมบุคลากรเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารขีด
ความสามารถของบุคลากรให้
ท างานได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 

2 
แผนงาน/โครงการ 

1 
แผนงาน/โครงการ 

- 1 
แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและเตรยีม
ความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

7 
แผนงาน/โครงการ 

4 
แผนงาน/โครงการ 

1 
แผนงาน/โครงการ 

 

2 
แผนงาน/โครงการ 

 
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนนุการเรียนรู้
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3 
แผนงาน/โครงการ 

1 
แผนงาน/โครงการ 

- 2 
แผนงาน/โครงการ 

3. เสริมสร้างความ
ผูกพันและคณุภาพ
ชีวิตในการท างาน 

กลยุทธ์ที่ 7 บริหารค่าตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  

5 
แผนงาน/โครงการ 

4 
แผนงาน/โครงการ 

1 
แผนงาน/โครงการ 

- 

กลยุทธ์ที ่8 สร้างสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 

6 
แผนงาน/โครงการ 

6 
แผนงาน/โครงการ 

- 
 

 

รวม 
36 

แผนงาน/โครงการ 
28 

แผนงาน/โครงการ 
(ร้อยละ 93.33) 

 2 
แผนงาน/โครงการ 
(ร้อยละ 6.67) 

6 
แผนงาน/โครงการ 

 

สรุปผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 
2564 (36 แผนงาน/โครงการ) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 13 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 

12 แผนงาน/โครงการ และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 1 แผนงาน/โครงการ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 12 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตาม

เป้าหมาย 6 แผนงาน/โครงการ ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย 1 แผนงาน/โครงการ และประเมินผลสิ้ น
ปีงบประมาณ 5 แผนงาน/โครงการ  ซึ่งแผนงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือล่าช้ากว่าแผน ได้แก่ 
 - แผนงานการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด เนื่องจากในการประชุม
คณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการ กทพ. ได้มีมติ
เรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานขึ้นด ารงต าแหน่งผู้บริหารของ กทพ. ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของหลักเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สืบทอดต าแหน่งและขั้นตอน/กระบวนการคัดเลือก
ผู้สืบทอดต าแหน่ง จึงต้องมีการด าเนินการทบทวน/ปรับปรุงแผนงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว พร.กบบ.ได้ทบทวนและจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งเรียบร้อย
แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างน าเสนอเพ่ือขออนุมัติแผนดังกล่าวตามล าดับชั้นต่อไป อีกทั้งยังได้ด าเนินการส ารวจ
ต าแหน่งที่จะมีผู้เกษียณอายุในปีงบประมาณควบคู่ไป 
แนวทางการแกไ้ข  :  เมื่อได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบแผนสืบทอดต าแหน่งของ กทพ. แล้ว พร.กบบ. จะรีบ
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความผูกพันและคุณภาพชีวิตในการท างาน 
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 11 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตาม

เป้าหมาย 10 แผนงาน/โครงการ และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 แผนงาน/โครงการ ได้แก ่
 - แผนงานระบบบันทึกค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง (Self-Service) ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงท าให้ไม่สามารถจัดอบรมระบบค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง 
(Self-Service) ให้กับพนักงานตามแผนที่ก าหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว อยู่ในระหว่างการ
เตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาระบบบันทึกค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง (Self-Service) ก่อนจะแจ้งเวียนการ
อบรมระบบโดยเริ่มจากการอบรมต าแหน่งพนักงานธุรการก่อน     
แนวทางการแก้ไข  : กทพ. จะรีบด าเนินการจัดท าวีดิทัศน์เรื่องระบบบันทึกค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง (Self-
Service) ให้กับพนักงานเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบฯ ต่อไป 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดกลยุทธ์การด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบฟอร์มท่ี 1

เป้าหมาย ผลงาน

1. พัฒนาโครงสร้างและ
วางแผนอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับการด าเนินงาน
ขององค์กร

1. ร้อยละความส าเร็จของการลด
ช่องว่างของอัตราก าลัง

ร้อยละ 90 ร้อยละ 15 ร้อยละ 
33.33

สามารถด าเนินงานสรรหาได้ตามความต้องการของหน่วยงาน ซ่ึง
เป็นไปตามท่ี ผวก. อนุมัติให้บรรจุ โดยคิดเป็นร้อยละ 33.33

- สผ.กบบ.
ฝบท.

2. พัฒนาสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านทรัพยากร
บุคคล

2. จ านวนโครงการด้านระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลท่ีการ
พัฒนา

จ านวน 3 
โครงการ

- จ านวน 1 
โครงการ

 ขบ.กบบ.  ก าหนดตัวช้ีวัดกลยุทธ์การพัฒนาสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านทรัพยากรบุคคลโดยก าหนดจ านวนโครงการด้านระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลท่ีมีการพัฒนาในปีงบประมาณ 2564
 จ านวน 3 โครงการ ซ่ึงด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 
1 โครงการ ได้แก่ การพัฒนาระบบงานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

ประเมินผลส้ินปีงบประมาณ ขบ.กบบ.
ฝบท.

3. ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยม
ขององค์กร

3. ผลการส ารวจการรับรู้ของ
พนักงาน เร่ืองวัฒนธรรมองค์กร

ร้อยละ 82 - - 1. ผอ.ฝบท. เห็นชอบแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. 
ปีงบประมาณ 2564 ตามบันทึก ด่วนท่ีสุด ท่ี 1134 ลงวันท่ี 12
 ตุลาคม 2563
2. เผยแพร่เร่ืองวัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. (SMILE) ผ่าน
กิจกรรม SMILE Roadshow จ านวน 3 คร้ัง
3. ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. (I = Integrity 
ซ่ือสัตย์ต่อหน้าท่ี) ในหน้าแรกของ Intranet กทพ. , Facebook 
ของ EXATSound Exat , ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย EXAT
 Sound และ Pop Up ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันท่ี 25 
พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2563
4. ด าเนินการวัดผลส ารวจการรับรู้ของพนักงาน เร่ือง วัฒนธรรม
องค์กรของ กทพ. ในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2564

ประเมินผลส้ินปีงบประมาณ บจ.กพบ.
ฝบท.

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564

ผลการด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

หมายเหตุ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัดกลยุทธ์การด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

การด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์
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แบบฟอร์มท่ี 1

เป้าหมาย ผลงาน

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564

ผลการด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

หมายเหตุ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัดกลยุทธ์การด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

การด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์

4. บริหารขีดความสามารถของ
บุคลากรให้ท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

4. ร้อยละความส าเร็จของการลด
อัตราช่องว่างของสมรรถนะ

ร้อยละ 90 - - กพบ. ด าเนินการจัดท าบันทึกท่ี กพบ/ว 1234 ลงวันท่ี 6 
พฤศจิกายน 2563 เร่ืองการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยให้
ผู้บังคับบัญชาด าเนินการพัฒนาพนักงานท่ีมีช่องว่างของสมรรถนะ 
(Competency Gap) ตามรูปแบบการพัฒนาท่ีระบุไว้ในการ
ประเมินสมรรถนะพนักงานปีงบประมาณ

ประเมินผลส้ินปีงบประมาณ พบ.กบบ.
ฝบท.

5. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรท่ีจัด
อบรมเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร

ร้อยละ 95 ร้อยละ 20 ร้อยละ 23.8 กพบ. ด าเนินการจัดอบรมจ านวน 10 หลักสูตร คิดเป็น
ร้อยละ 23.80

- พบ.กบบ.
ฝบท.

6. ร้อยละของจ านวนคนท่ีเข้าร่วม
โครงการตามแผนสืบทอดต าแหน่ง
และได้ทดแทนต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูง

ร้อยละ ๙0 - - พร.กบบ.ได้ทบทวนและจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งเรียบร้อยแล้ว 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างน าเสนอเพ่ือขออนุมัติแผนดังกล่าวตามล าดับ
ช้ันต่อไป อีกท้ังยังได้ด าเนินการส ารวจต าแหน่งท่ีจะมีผู้เกษียณอายุ
ในปีงบประมาณควบคู่ไป

ประเมินผลส้ินปีงบประมาณ พร.กบบ.ฝบท.
พบ.กพบ.ฝบท.
 สผ.กบบ.ฝบท.

6. สนับสนุนการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง

7. จ านวนองค์ความรู้ท่ีน าไปใช้ใน
การพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการท างาน

จ านวน 12 
องค์ความรู้

 -  - 1. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานบริหารจัดการความรู้ ตามค าส่ัง 
กทพ. ท่ี 206/2563 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานการจัดการความรู้และนวัตกรรม
 ตามค าส่ัง กทพ. ท่ี 221/2563 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 
2563
3. ประชุมคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ระบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (Enablers) 
ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge 
Management & Innovation Management) คร้ังท่ี 4/2563 
เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2563
4. ประชุมคณะท างานบริหารจัดการความรู้ ท าหน้าท่ีเป็นชุมชน
นักปฏิบัติ คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 เพ่ือ
ก าหนดกรอบแนวทางในการแสวงหา และรวบรวมความรู้ 
ปีงบประมาณ 2564

ประเมินผลส้ินปีงบประมาณ บจ.กพบ.
ฝบท.

5. พัฒนาและเตรียมความ
พร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าว
ทันต่อการเปล่ียนแปลง
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แบบฟอร์มท่ี 1

เป้าหมาย ผลงาน

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564

ผลการด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

หมายเหตุ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัดกลยุทธ์การด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

การด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์

5. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม คร้ังท่ี 
1/2563 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 โดยคณะกรรมการ
รับทราบผลการด าเนินการจัดการความรู้ปีงบประมาณ 2563 
และเห็นชอบแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 
2564 เรียบร้อยแล้ว

7. บริหารค่าตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

8. ร้อยละความพึงพอใจ / ความ
ผูกพันของพนักงานต่อ กทพ.

ร้อยละ 80  -  - ได้ศึกษาและทบทวนข้ันตอนการด าเนินการส ารวจความผูกพันฯ 
และน ามาเป็นข้อมูลการจัดท าร่างขอบเขตการจ้างส ารวจความ
ผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. ประจ าปี 2564 
โดยได้ด าเนินแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการตามข้ันตอนการ
จัดซ้ือจัดจ้าง

ประเมินผลส้ินปีงบประมาณ สว.กสพ.
ฝบท.

8. สร้างสภาพแวดล้อมและ 
บรรยากาศท่ีดีในการท างาน

9. อัตราความถ่ีของการประสบ
อันตรายจากการท างานของ
พนักงานและลูกจ้างของ กทพ.

ไม่เกิน 0.09 ไม่เกิน 0.09 0.02/ 
200,000 
ช่ัวโมงการ

ท างาน

พนักงาน พก. ได้ลงตู้ปฏิบัติงานแทนเวลาพัก แต่เน่ืองจากบริเวณ
หน้าอาคารเป็นพ้ืนต่างระดับท าให้พนักงานก้าวพลาดเกิดอุบัติเหตุ
ล้มลงเท้าซ้ายพลิกเจ็บจนไม่สามารถลุกได้จึงขอไปพบแพทย์ 
พบว่ากระดูกน้ิวเท้าซ้ายท่ี 2 และ 3 หักจากอุบัติเหตุเท้าพลิก 
แพทย์ให้หยุดงาน 3 เดือน
สาเหตุ/ปัญหา:  
1. พ้ืนท่ีหน้าด่านเป็นพ้ืนต่างระดับ
2. พนักงานก้าวพลาดจึงเกิดอุบัติเหตุ
แนวทางแก้ไข:  
1.ปอ.กสพ. ไปส ารวจพ้ืนท่ีท่ีพนักงานประสบอันตรายจากการ
ท างาน และเสนอแนะให้ หพ.ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษศรีสมาน 
(ขาออก) แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเพ่ิมแสงสว่างจุดเกิดเหตุ
2.อยู่ระหว่างการสอบสวนรายงานการประสบอันตรายจากการ
ท างาน

- ปอ.กสพ.
ฝบท.
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ของแผนงาน / โครงการ ตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ปีงบประมาณ 2564  
 



แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย
1. พัฒนาโครงสร้างและ
วางแผนอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานขององค์กร

1. การทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างการจัดแบ่งส่วน
งานของ กทพ.

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20  ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการวิเคราะห์ในการ
ทบทวนโครงสร้างการจัดแบ่งส่วน
งานของ กทพ.

- พร.กบบ. 
ฝบท.

2. ทบทวนแผนบริหาร
อัตราก าลังระยะยาว

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15  ผวก. ได้เห็นชอบ/อนุมัติตามเสนอ
แผนแม่บทการบริหารอัตราก าลัง
ระยะยาวของ กทพ. พ.ศ. 
2563-2567 และแผนบริหาร
อัตราก าลังของ กทพ. พ.ศ. 
2563-2565 (แผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารอัตราก าลัง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564) เม่ือ
วันท่ี 29 ก.ย. 2563 ตามบันทึก 
ฝบท/2444 ลงวันท่ี 23 กันยายน
 2563

- พร.กบบ. 
ฝบท.

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63) ผลการด าเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ภาคผนวก 4
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ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)
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ด าเนินงานกับแผน
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3. การจัดท าแผนอัตราก าลัง
ประจ าปี

จัดท าแผน
อัตราก าลังประจ าปี
แล้วเสร็จตามกรอบ
เวลา

ภายใน
กันยายน
2564

ร้อยละ 15 ร้อยละ 15  จัดท าบันทึกให้หน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ือกรอกข้อมูลภาระงาน (Work 
Load) ตามบันทึกท่ี ฝบท/ว 2294
 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2563 เร่ือง
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
จัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปี
งบประมาณ

- พร.กบบ. 
ฝบท.

4. หลักเกณฑ์ในการ
หมุนเวียนงาน (Job 
Rotation) เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการท างานของ
บุคลากร

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15  ด าเนินการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ใน
การหมุนเวียนงานให้ส่วนงานต่างๆ 
ผ่านทางบันทึกและอินทราเน็ต

- พร.กบบ. 
ฝบท.

5. แผนการปรับปรุงระบบการ
สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
ของ กทพ.

ร้อยละความส าเร็จ
ของ
การด าเนินงานตาม
แผน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20  - - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกเก่ียวกับตัวแบบทดสอบ 
ซ่ึงสามารถประสานงาน
กับหน่วยงานภายนอกในเบ้ืองต้น
เรียบร้อยแล้ว

- สผ.กบบ.
ฝบท.

6. แผนงานการสอบทาน
กระบวนการโอนย้ายพนักงาน

ร้อยละความส าเร็จ
ของ
การด าเนินงานตาม
แผน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40  - อยู่ระหว่างจัดท าบันทึกเสนอ ผวก. 
ขออนุมัติหลักเกณฑ์ เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาการโอนย้าย
พนักงานใหม่

- สผ.กบบ.
ฝบท.
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ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
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ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน 
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เปรียบเทียบผลการ
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แนวทางแก้ไข

หน่วยงานท่ี
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2. พัฒนาสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคล
เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล

7. โครงการพัฒนาระบบงาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 28 ร้อยละ 
100

 รบ.กรค. พัฒนาระบบงาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

- ขบ.กบบ.
ฝบท.

8. โครงการปรับปรุง
ระบบงานลงเวลาการ
ปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลโดยเช่ือมโยงกับระบบ
วันลา

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 0 0  ตามแผนการด าเนินงาน รบ.กรค. 
จะเร่ิมด าเนินการวิเคราะห์และ
ออกแบบโครงการปรับปรุง
ระบบงานลงเวลาการปฏิบัติงาน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเช่ือมโยง
กับระบบวันลาในเดือน มกราคม 
2564

- ขบ.กบบ.
ฝบท.

9. โครงการการเช่ือมโยง
ข้อมูลวันลากับระบบงานลง
เวลาการปฏิบัติงานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 28 28  รบ.กรค. ได้ด าเนินการวิเคราะห์
และออกแบบการเช่ือมโยงข้อมูล
วันลากับระบบงานลงเวลา
ปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพัฒนา
โปรแกรม

- ขบ.กบบ.
ฝบท.

ภาคผนวก 6



แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
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มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63) ผลการด าเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

10. แผนงานการสอบทาน
กระบวนการบันทึกข้อมูล
ประวัติพนักงานและลูกจ้าง
ในระบบบริหารงานบุคคล

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 30 30  ขบ.กบบ. ได้ด าเนินการเลือก
กระบวนการสอบทานท่ีส าคัญท่ีจะ
ใช้ในงานทรัพยากรบุคคลเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา
 กระบวนการบันทึกข้อมูลประวัติ
พนักงานและลูกจ้าง

- ขบ.กบบ.
ฝบท.

11. แผนงานการสอบทาน
กระบวนการปรับปรุงแก้ไข 
ยกเลิก ขอข้ึนทะเบียน
แบบฟอร์มของ กทพ.

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30  1. สอบทานแบบฟอร์มของ ฝจค. 
ตามบันทึกท่ี กบบ/1606 ลงวันท่ี
 20 ตุลาคม 2563 เร่ือง ขอความ
อนุเคราะห์ปรับปรุงแบบฟอร์มของ
 กทพ.

- พร.กบบ. 
ฝบท.

2. สอบทานแบบฟอร์มของ ฝกส. 
ฝกม. ฝบร. ตามบันทึกท่ี กบบ/ว 
1912 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 
2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวม
ข้อมูล

ภาคผนวก 7
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63) ผลการด าเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

12. โครงการพัฒนาระบบ
การตรวจสอบผลการพัฒนา
รายบุคคลของพนักงานท่ีมี
ช่องว่างขีดความสามารถ

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 35 ร้อยละ 35  ด าเนินการจัดท าบันทึกเวียนให้
ผู้บังคับบัญชาพัฒนาบุคลากรท่ีมี
ช่องว่างขีดความสามารถ โดย
สามารถตรวจสอบผลการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลผ่านระบบ
ประเมินสมรรถนะ (Competency)

- พบ.กบบ.
ฝบท.

3. ส่งเสริมวัฒนธรรม 
ค่านิยมขององค์กร

13. แผนเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ของ กทพ.

ผลส ารวจการรับรู้
ของพนักงาน เร่ือง 
วัฒนธรรมองค์กรของ
 กทพ.

ร้อยละ 82   -  - ประเมินผล
ส้ินปี

งบประมาณ

1. ผอ.ฝบท. เห็นชอบแผนเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. ปีงบประมาณ 
2564 ตามบันทึก ด่วนท่ีสุด ท่ี 1134 ลง
วันท่ี 12 ตุลาคม 2563
2. เผยแพร่เร่ืองวัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. 
(SMILE) ผ่านกิจกรรม SMILE Roadshow 
จ านวน 3 คร้ัง
3. ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรของ 
กทพ. (I = Integrity ซ่ือสัตย์ต่อหน้าท่ี) ใน
หน้าแรกของ Intranet กทพ. , Facebook 
ของ EXATSound Exat , ประชาสัมพันธ์
ผ่านเสียงตามสาย EXAT Sound และ Pop
 Up ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันท่ี 
25 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2563
4. ด าเนินการวัดผลส ารวจการรับรู้ของ
พนักงาน เร่ือง วัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. 
ในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2564

- บจ.กพบ.
ฝบท.
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ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
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หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

4. บริหารขีด
ความสามารถของ
บุคลากรให้ท างานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

14. แผนการด าเนินการตาม
ระบบขีดความสามารถ 
(Competency - Based 
Training) ของ กทพ.

อัตราช่องว่าง
สมรรถนะของ
พนักงานลดลง 
ร้อยละ 90

ร้อยละ 90 - - ประเมินผล
ส้ินปีงบ 
ประมาณ

ด าเนินการจัดท าบันทึกเวียนให้
ทุกฝ่าย / ส านัก ทบทวนสมรรถนะ 
 (Competency)

- พบ.กบบ.

15. แผนงานการทบทวน
และปรับปรุงระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
 กทพ. (สรุปผลการน าระบบ
ประเมินผลท่ีปรับปรุงมาใช้)

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 35 ร้อยละ 35 P รวบรวมข้อมูลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ กทพ. ปี 2563 
เพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

- พร.กบบ. 
ฝบท.

5. พัฒนาและเตรียม
ความพร้อมบุคลากรทุก
ระดับให้ก้าวทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

16. การพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
งบประมาณ 2564

ร้อยละของจ านวน
หลักสูตรท่ีจัดอบรม
เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ
 2564

ร้อยละ 95 ร้อยละ 20 ร้อยละ 
23.80

P ด าเนินการจัดอบรมจ านวน 10 
หลักสูตร

- พบ.กบบ.
ฝบท.
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63) ผลการด าเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

17. การพัฒนาบุคลากรตาม
แผนเส้นทางการฝึกอบรม
ประจ าปีงบประมาณ 2564

ร้อยละของการ
ด าเนินงานตามแผน
เส้นทางการพัฒนา
ประจ าปีงบประมาณ
 2564

ร้อยละ 80 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15  ด าเนินการจัดท า รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผน
เส้นทางการพัฒนาประจ าปี
งบประมาณ 2564

- พบ.กบบ.
ฝบท.

18. การพัฒนาเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของพนักงาน

พนักงานมีความ
พึงพอใจ / ผูกพัน
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน

- - ประเมินผล
ส้ินปีงบ 
ประมาณ

- ฝบท. เผยแพร่และจัดท าเอกสาร
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career
 Path) ทาง Intranet แล้วตาม
บันทึกท่ี ฝบท/ว 2580 ลงวันท่ี

- พร.กบบ. 
ฝบท.

30 กันยายน 2563 เร่ืองขอส่ง
เอกสารเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของพนักงาน กทพ.
- กบบ. ได้จัดส่งเอกสารให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามบันทึกท่ี 
กบบ/ว 1507 ลงวันท่ี 30 
กันยายน 2563

- ขณะน้ีอยู่ระหว่างการจัดท าค าส่ัง
คณะท างานฯ ซ่ึงอยู่ระหว่างการ
เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน

พนักงานมี
ความพึงพอใจ

 / ผูกพัน
เพ่ิมข้ึนจากปี

ก่อน
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63) ผลการด าเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

19. การวางแผนสืบทอด
ต าแหน่ง

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตามแผน

ร้อยละ 100 40 20  พร.กบบ.ได้ทบทวนและจัดท าแผน
สืบทอดต าแหน่งเรียบร้อยแล้ว 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างน าเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติแผนดังกล่าวตามล าดับช้ัน
ต่อไป อีกท้ังยังได้ด าเนินการส ารวจ
ต าแหน่งท่ีจะมีผู้เกษียณอายุใน
ปีงบประมาณควบคู่ไป

ปัญหา/อุปสรรค
ในการประชุมคณะกรรมการ
 กทพ. คร้ังท่ี 12/2563 
เม่ือวันท่ี 14 ก.ย. 2563 ท่ี
ประชุมคณะกรรมการ กทพ.
 ได้มีมติเร่ืองการแก้ไข
เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกพนักงานข้ึนด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารของ กทพ.
 ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ในเร่ืองของหลักเกณฑ์
คุณสมบัติเบ้ืองต้นของผู้สืบ
ทอดต าแหน่งและข้ันตอน/
กระบวนการคัดเลือกผู้สืบ
ทอดต าแหน่ง จึงต้องมีการ
ด าเนินการทบทวน/
ปรับปรุงแผนงาน เพ่ือให้
สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

พร.กบบ. 
ฝบท.
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63) ผลการด าเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แนวทางการแก้ไข
เม่ือได้รับการอนุมัติ/
เห็นชอบแผนสืบทอด
ต าแหน่งของ กทพ. แล้ว 
พร.กบบ. จะรีบด าเนินการ
ตามข้ันตอนต่อไป

20. แผนการเตรียมผู้บริหาร
กลุ่มศักยภาพ (Leadership 
Pool)

มี Leadership Pool
 ของต าแหน่ง
ผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ

ได้ 
Leadership
 Pool ของ
ผู้บริหาร
ระดับสูง

ภายใน 6 
เดือน 

หลังจากท่ี
ได้รับรายช่ือ 
Leadership 
of Candidate

- - ประเมินผล
ส้ินปีงบ 
ประมาณ

อยู่ระหว่างรอรายช่ือ Leadership 
of Candidate จาก กบบ.

- พบ.กบบ.
ฝบท.
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63) ผลการด าเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

21. การบริหารจัดการคนเก่ง
 (Talent Management) 
ของ กทพ.

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 P เผยแพร่และจัดท าเอกสารแผน
บริหารจัดการคนเก่งแล้ว
ตามบันทึกท่ี ฝบท/ว 2620 
ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2563 ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการจัดท าและเตรียม
ข้อมูลเพ่ือคัดเลือกกลุ่มผู้มีศักยภาพ
ตามข้ันตอนต่อไป

- พร.กบบ. 
ฝบท.

22. โครงการการเตรียม
ความพร้อมบุคลากรเพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลง

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25  1.อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวม
และจัดท าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในเร่ือง
อัตราก าลังเพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต โดย
รวบรวมจากข้อมูลอัตราก าลัง กทพ.
 ในปัจจุบัน (Dashboard) และแผน
แม่บทการบริหารอัตราก าลังระยะ
ยาวของ กทพ. พ.ศ. 2563-2567

- พร.กบบ.
พบ.กบบ.

ฝบท.
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63) ผลการด าเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

 และแผนบริหารอัตราก าลังของ 
กทพ. พ.ศ.2563-2565 
(แผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
อัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ 
2564) แผนงานการด าเนินงาน
เก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ M-Flow 
ของ กทพ. ท้ังน้ี อยู่ระหว่างรอผล
การวิเคราะห์อัตราก าลัง ฝจค. จาก 
 กวป. เพ่ือน ามารวบรวมข้อมูล
อัตราก าลังให้ครบถ้วนต่อไป
 2. ผวก. ได้อนุมัติให้ด าเนินการ
จ้างท่ีปรึกษาโครงการพัฒนา
บุคลากรด้านปฏิบัติการให้เป็นมือ
อาชีพเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง 
(Reskill & Upskill) และอนุมัติใช้
งบส ารองเผ่ือขาดงบท าการประจ าปี
 2564
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63) ผลการด าเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

3. กพบ. ด าเนินการส่งขอบเขต
การด าเนินงานจ้างท่ีปรึกษา 
(Terms of Reference) โครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านปฏิบัติการให้
เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลง (Reskill & Upskill) 
และขอแจ้งรายช่ือคณะกรรมการ
การด าเนินงานจ้างท่ีปรึกษาและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างท่ีปรึกษาให้กับ กจด. เพ่ือ
ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

6. สนับสนุนการเรียนรู้
และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

23. แผนงานบริหารจัดการ
ความรู้

จ านวนองค์ความรู้ท่ี
น าไปใช้ในการพัฒนา
 และปรับปรุง
กระบวนการท างาน

จ านวน 12 
องค์ความรู้

 -  - ประเมินผล
ส้ินปี

งบประมาณ

1. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน
บริหารจัดการความรู้ ตามค าส่ัง 
กทพ. ท่ี 206/2563 ลงวันท่ี 26
 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน
การจัดการความรู้และนวัตกรรม 

- บจ.กพบ.
ฝบท.

ภาคผนวก 15



แบบฟอร์มท่ี 2
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63) ผลการด าเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ตามค าส่ัง กทพ. ท่ี 221/2563 
ลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563
3. ประชุมคณะท างานเพ่ือ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางระบบการประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ 
(Enablers) ด้านการจัดการความรู้
และนวัตกรรม (Knowledge 
Management & Innovation 
Management) คร้ังท่ี 4/2563 
เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2563
4. ประชุมคณะท างานบริหาร
จัดการความรู้ ท าหน้าท่ีเป็นชุมชน
นักปฏิบัติ คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือ
วันท่ี 24 ธันวาคม 2563 เพ่ือ
ก าหนดกรอบแนวทางในการ
แสวงหา และรวบรวมความรู้ 
ปีงบประมาณ 2564

ภาคผนวก 16



แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
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5. ประชุมคณะกรรมการการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม คร้ังท่ี
 1/2563 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 
2563 โดยคณะกรรมการรับทราบ
ผลการด าเนินการจัดการความรู้
ปีงบประมาณ 2563 และ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ ปีงบประมาณ 2564 
เรียบร้อยแล้ว

24. โครงการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

จ านวนหลักสูตรท่ีจัด
อบรมผ่านระบบ
ออนไลน์

จ านวน 5 
หลักสูตร

- - ประเมินผล
ส้ินปี

งบประมาณ

ด าเนินการจัดท าบันทึกเวียนทุก
ฝ่าย/ ส านัก ให้พนักงานอบรมผ่าน
ระบบการเรียนรู้ออนไลน์

- พบ.กบบ.
ฝบท.

25. โครงการทบทวนความรู้
ในการปฏิบัติงาน

ร้อยละของจ านวน
คร้ังท่ีจัด OJT เป็นไป
ตามแผนโครงการ
ทบทวนความรู้ใน
การปฏิบัติงานของ 
ฝจค.

ร้อยละ 90 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 P ด าเนินการจัดท าบันทึกให้ ฝจค. 
ด าเนินการจัดฝึกอบรม OJT ตาม
แผนประจ าปีงบประมาณ 2564

- พบ.กบบ.
ฝบท.
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ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข
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7. บริหารค่าตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์

26. แผนงานการปรับเปล่ียน
เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีสามารถ
ก าหนดโครงสร้างอัตรา
เงินเดือนเป็นของตนเอง

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15  อยู่ระหว่างทบทวนข้อมูลต่าง ๆ 
และจ านวนผู้ท่ีมีสิทธิท่ีจะได้ปรับ
อัตราเงินเดือนเฉพาะท่ีมีเงินเดือน
ถึงข้ันสูงสุดในแต่ละระดับของ กทพ.

- พร.กบบ. 
ฝบท.

27. การปรับอัตราเงินเดือน 
ค่าจ้างแรกบรรจุตามวุฒิ
การศึกษาต่างๆ

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15  อยู่ระหว่างการรวบรวมและจัดท า
ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการปรับอัตรา
เงินเดือนค่าจ้างแรกบรรจุ

- พร.กบบ. 
ฝบท.

28. พัฒนาสิทธิประโยชน์
และสวัสดิการ (การจัดให้มี
ห้องพยาบาลอาคารศูนย์
บริหารทางพิเศษ)

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 
(ส าหรับ
ข้ันตอนท่ี 
สว.กสพ.
ฝบท. 
ด าเนินการ
และควบคุม
ได้)

ร้อยละ 30 ร้อยละ 30  1. จัดเตรียมข้อมูลในการจัดซ้ือ
อุปกรณ์/เวชภัณฑ์ ส าหรับห้อง
พยาบาล
2. จัดท าบันทึกหารือกรมสวัสดิการ
กรณี กทพ. จัดจ้างพยาบาลและ
แพทย์แผนปัจจุบัน
3. ประชุมหารือกรมสวัสดิการ ผล
การหารือ กรมสวัสดิการแจ้งว่า 
เป็นสวัสดิการใหม่ และจากผลการ
หารือ กทพ. จัดท าหนังสือถอนการ
หารือ

- สว.กสพ.
ฝบท.
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โครงการ

ค่าเป้าหมาย
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เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63) ผลการด าเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

4. ศึกษาข้อมูลจากรัฐวิสาหกิจอ่ืน 
ท่ีด าเนินการจัดท าห้องพยาบาล ให้
ได้มาตรฐาน

29. แผนการปรับปรุงหนังสือ
รับรองการมีสิทธิรับค่า
รักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก
 (โรงพยาบาลรามาธิบดี)

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

 - ผู้แทนจาก กสพ., กกง., กรค., 
และ กนก. เข้าร่วมประชุมหารือกับ
ผู้แทนจากโรงพยาบาลรามาธิบดี 
เพ่ือหารือแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน
ในการใช้บัตรประชาชน แทน
หนังสือส่งตัว
- ผู้แทนจาก กสพ., กกง., กรค., 
และ กนก. ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือ
พิจารณาแนวทางปฏิบัติในการใช้
บัตรประชาชนหลังจากท่ีได้ประชุม
ร่วมกับผู้แทนจากโรงพยาบาล

- จส.กสพ.
ฝบท.

รามาธิบดีแล้ว พร้อมท้ัง
แนวทางการจัดส่งข้อมูลพนักงาน 
ลูกจ้างและครอบครัวให้
โรงพยาบาลรามาธิบดี
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30. ระบบบันทึกค่า
รักษาพยาบาลด้วยตนเอง 
(Self-Service)

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 20 0  อยู่ในระหว่างการเตรียมความ
พร้อมและแก้ไขปัญหาระบบบันทึก
ค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง     
(Self-Service) ก่อนจะแจ้งเวียน
การอบรมระบบโดยเร่ิมจากการ
อบรมต าแหน่งพนักงานธุรการก่อน

ปัญหา                          
- เน่ืองจากการแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 จึง
ท าให้ รบ.กรค.ฝสท. มี
ความคลาดเคล่ือนในเร่ือง
ของระยะเวลาในการจัดท า
ระบบค่ารักษาพยาบาล
ด้วยตนเอง (Self-Service)

จส.กสพ.
ฝบท.

 แนวทางการแก้ปัญหา   
- จะรีบด าเนินการจัดท า
วีดิทัศน์เร่ืองระบบบันทึก
ค่ารักษาพยาบาลด้วย
ตนเอง (Self-Service) 
ให้กับพนักงานเพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การใช้ระบบฯ ต่อไป
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ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

8. สร้างสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศท่ีดีใน
การท างาน

31. การส ารวจความผูกพัน
และความพึงพอใจของ
พนักงานต่อ กทพ. ประจ าปี 
2564

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15  ได้ศึกษาและทบทวนข้ันตอนการ
ด าเนินการส ารวจความผูกพันฯ 
และน ามาเป็นข้อมูลการจัดท าร่าง
ขอบเขตการจ้างส ารวจความผูกพัน
และความพึงพอใจของพนักงานต่อ
 กทพ. ประจ าปี 2564 โดยได้
ด าเนินแล้วเสร็จ  
อยู่ระหว่างด าเนินการตามข้ันตอน
การจัดซ้ือจัดจ้าง

- สว.กสพ.
ฝบท.

32. การเสริมสร้างความ
ผูกพันและความพึงพอใจของ
พนักงานต่อ กทพ.

ร้อยละความส าเร็จ
ของผลการ
ด าเนินงานท่ีบรรลุ
เป้าหมายตามแผน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

จัดท า
แผนปฏิบัติ

การ
เสริมสร้าง

ความ
ผูกพัน
และ

ความพึง
พอใจ

มีการจัดท า
แผนปฏิบัติ

การ
เสริมสร้าง

ความผูกพัน
และความ
พึงพอใจ
แล้วเสร็จ

 1. รวบรวมและสรุปข้อมูลผล
ส ารวจฯ พร้อมท้ังจัดท าการ
น าเสนอส าหรับการประชุมการ
เสริมสร้างความผูกพันและความพึง
พอใจของพนักงานต่อ กทพ. 
ปีงบประมาณ 2564 แล้วเสร็จ
2. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การเสริมสร้างความผูกพันฯ เม่ือ
วันท่ี  26 พฤศจิกายน 2563 โดยมี

- สว.กสพ.
ฝบท.
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63) ผลการด าเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท้ังส้ิน 13 โครงการ/กิจกรรม
3. จัดท าบันทึกท่ี กสพ/1958 
ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2563 แจ้ง
ข้อเสนอแนะท่ีส าคัญของกลุ่มงาน
จัดเก็บค่าผ่านทาง และจัด
การจราจรจากการส ารวจความ
ผูกพันฯ ในรอบปี 2563 เพ่ือ
ด าเนินการปรับปรุง/แก้ไข/ส่ือสาร
และสร้างความเข้าใจ ภายในกลุ่ม
งาน

33. แผนปฏิบัติการในงาน
พนักงานสัมพันธ์ประจ าปี
งบประมาณ

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ภายใต้แผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) 
งานพนักงานสัมพันธ์
ประจ าปีงบประมาณ 
(ไม่น้อยกว่า)

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 
82.59

 ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan)  ในงานแผนก
พนักงานสัมพันธ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 มีรายละเอียด
งานดังน้ี
1. การจัดงานวันคล้ายวันก่อต้ัง 
กทพ. ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2563 ผลการประเมินความพึง
พอใจ ร้อยละ 81 

เน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ส่งผลให้ยกเลิก
การจัดกิจกรรมการจัดการ
แข่งขันกีฬาภายใน กทพ.

พง.กสพ.
และฝ่าย

ท่ีเก่ียวข้อง
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63) ผลการด าเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

2. การด าเนินงานเก่ียวกับการ
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ 
กทพ. ในวันท่ี 16 ตุลาคม 2563 
ผลการประเมินความพึงพอใจ

34. ช่องทางในการรับฟังข้อ
ร้องเรียนต่าง ๆ การส่งเสริม
ให้ระบบบริหารทรัพยากร
มนุษย์มีธรรมาภิบาล

ร้อยละความส าเร็จของ
การจัดการข้อร้องเรียน

จัดการข้อ
ร้องเรียนตาม
ข้ันตอนของ
คู่มือในการ

ด าเนินการไม่
น้อยกว่า ร้อย

ละ 80

ด าเนินการ
ตาม

ข้ันตอนข้อ
ร้องเรียน

ไม่น้อยกว่า
 ร้อยละ 80

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน

 กสพ. ประชาสัมพันธ์การต้ังศูนย์รับ
ฟังข้อร้องเรียน และช่องทางการรับฟัง
ข้อร้องเรียนตามอาคารด่านเก็บค่า
ผ่านทางพิเศษ อาคารศูนย์ควบคุม
ทางพิเศษ และศูนย์ฝึกอบรมกู้ภัย 
กทพ. จ านวน 5 คร้ัง
    1. วันท่ี 17 พ.ย. 2563 
    2. วันท่ี 24 พ.ย. 2563
    3. วันท่ี 2 ธ.ค. 2563
    4. วันท่ี 15 ธ.ค. 2563
    5. วันท่ี 17 ธ.ค. 2563
ต้ังแต่เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 
ยังไม่มีข้อร้องเรียน

- พง.กสพ.
และฝ่าย

ท่ีเก่ียวข้อง
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63) ผลการด าเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

35. การบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผนบริหาร
จัดการด้านความ
ปลอดภัย ประจ าปี
งบประมาณ 2564

ร้อยละ 100 ร้อยละ 33 ร้อยละ 33  1. การอบรมหลักสูตรความ
ปลอดภัยในงานฝ่ายควบคุมจราจร
2. กิจกรรม "การเฝ้าระวังและ
ป้องกันการระบาดของไวรัส 
COVID-19"
3. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19
4. อยู่ระหว่างจัดจ้างโครงการการ
จ้างท่ีปรึกษาตรวจวัดและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมในการท างาน (แสง
สว่าง เสียง ฝุ่นละออง) ประจ าปี
งบประมาณ 2564
5. การทบทวน / ปรับปรุงคู่มือ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน
ส าหรับพนักงาน ลูกจ้างและ
ผู้รับเหมา

- ปอ.กสพ.
ฝบท.
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63) ผลการด าเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

36. แผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการท างาน

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมใน
การท างาน ประจ าปี
งบประมาณ 2564

ร้อยละ 100 ร้อยละ 38 ร้อยละ 38  1. ทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี
ด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ 
อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม
2. ขออนุมัติตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภัย 
สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดล้อมของ กทพ. ประจ าปี
งบประมาณ 2564
3. ถ่ายทอด ส่ือสารแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ทางบันทึกเวียน และ Intranet
4. ด าเนินการอบรมสร้างความ
ตระหนักด้านความปลอดภัยให้
พนักงานในสังกัด ฝจค. จ านวน 5 รุ่น 
5. จัดท าบันทึกติดตามผลการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภัย 
สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดล้อม ตามบันทึกท่ี กสพ/ว 
1989 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2563

- ปอ.กสพ.
ฝบท.

สว.กสพ.ฝบท.
กบอ.ฝบร.
กฟย.ฝบร.

ตล.กวล.ฝนผ.
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