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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 - 2565
และแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 - 2565 จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนวิสาหกิจของ
กทพ. ปีงบประมาณ 2560 – 2565 และสามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจของ กทพ. ซึ่งแผน
วิสาหกิจ กทพ. กาหนดยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 “สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กร
แห่งอนาคต” โดยในการจัดทาแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 - 2565 ได้นา
ปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานขององค์กร
ทิศทางองค์กร วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน และแผนวิสาหกิจ รวมทั้งปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา รายงานผลการประเมินตามระบบประเมินคุณภาพ
รั ฐวิ ส าหกิ จ และข้ อมู ล ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ คคล มาใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล
สภาพแวดล้อมขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของ กทพ. ซึ่งแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็ นแผนที่ช่วยสนั บสนุ นและขับเคลื่ อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ โดยมีการกาหนดและวาง
แผนงาน/โครงการ ให้เป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมาย และกาหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และ
กลยุทธ์ในการดาเนินงาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์การดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
1. มีโครงสร้างองค์กรและอัตรากาลังที่เอื้อ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและ
การเพิ่มประสิทธิภาพ ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
วางแผนอัตรากาลังให้สอดคล้องกับการ
ระบบบริหารทรัพยากร
ดาเนินงานขององค์กร
บุคคล
2. มีระบบฐานข้อมูลด้านบุคคลที่ครบถ้วน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสารสนเทศด้าน
ถูกต้องและทันสมัย
ทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
3. สร้างการรับรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยม
ขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
4. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ กลยุทธ์ที่ 4 บริหารขีดความสามารถ
พัฒนาศักยภาพและ ที่สอดคล้องและสนับสนุนการดาเนินงาน
ของบุคลากรให้ทางานได้อย่างเต็ม
เตรียมความพร้อม
ขององค์กร
ประสิทธิภาพ
บุคลากรเพื่อรองรับ
5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทัน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและเตรียมความ
การเปลี่ยนแปลง
ต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามสาย
พร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อ
อาชีพ
การเปลี่ยนแปลง
6. เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และพัฒนา กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนการเรียนรู้และ
และมีกลไกในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้ทั่วทั้ง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
องค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
7. บุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจและ
กลยุทธ์ที่ 7 บริหารค่าตอบแทน
เสริมสร้างความผูกพัน ผูกพันต่อองค์กร
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
และคุณภาพชีวิตใน
8. มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 8 สร้างสภาพแวดล้อมและ
การทางาน
สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน บรรยากาศที่ดีในการทางาน
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นาไปสู่การปฏิบัติ จึงได้มีการแปลงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดาเนินงานไปสู่การปฏิบัติในรูปของแผนปฏิบัติ
การการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นาไปปฏิบัติและเพื่อเป็นแนวทางการ
จัดการทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 มีแผนงาน / โครงการที่รองรับยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์การดาเนินงาน จานวน 36 แผนงาน / โครงการ ดังนี้
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
เป้าประสงค์ : มีระบบฐานข้อมูลบุคคลที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย
กลยุทธ์
: พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
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
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องและสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กร
กลยุทธ์
: บริหารขีดความสามารถของบุคลากรให้ทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
แผนงาน / โครงการ
14. แผนการดาเนินการตามระบบขีดความสามารถ (Competency - Based Training) ของ กทพ.
15. แผนงานการทบทวนและปรั บปรุงระบบประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของ กทพ. (สรุ ปผลการน าระบบ
ประเมินผลที่ปรับปรุงมาใช้)

-3เป้าประสงค์ : 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
เป้าประสงค์ : เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และพัฒนา และมีกลไกในการเผยแพร่องค์ความรู้
กลยุทธ์
: สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แผนงาน / โครงการ
23. แผนบริหารจัดการความรู้
24. โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
25. โครงการทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน
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)
เป้าประสงค์ : มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัยสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
กลยุทธ์
: สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทางาน
แผนงาน / โครงการ
31. การสารวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน
32. การเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ.
33. แผนปฏิบัติการในงานพนักงานสัมพันธ์ประจาปีงบประมาณ
34. ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ การส่งเสริมให้ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์มีธรรมาภิบาล
35. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
36. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางาน

-4ทั้งนี้ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 – 2565 มีการกาหนด
ตัวชี้วัดกลยุทธ์การดาเนินงานเพื่อให้สามารถวัดผลลัพธ์และสะท้อนผลการดาเนินงาน ซึง่ ผลการดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ
2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) สรุปผลการดาเนินการได้ดังนี้
1. ผลการดาเนินตามตัวชี้วัดกลยุทธ์การดาเนินงาน (9 ตัวชี้วัด)
เป็นไปตามเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 6 ตัวชี้วัด ซึง่ สรุปได้ดงั นี้
ยุทธศาสตร์
1. การเพิม่
ประสิทธิภาพ
ระบบการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

2. พัฒนา
ศักยภาพและ
เตรียมความ
พร้อม
บุคลากรเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง

การดาเนินงาน
ค่า
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
63 – ธ.ค.63)
ปี 2564
เป้าหมาย ผลงาน
๑. มีโครงสร้าง
๑. พัฒนาโครงสร้าง ๑. ร้อยละความ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
องค์กรและ
และวางแผนอัตรา ความสาเร็จของการ
๙๐
15 33.33
อัตรากาลังที่เอื้อต่อ กาลังให้สอดคล้อง ลดช่องว่างของ
การขับเคลื่อน
กับการดาเนินงาน อัตรากาลัง
ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
๒. มีระบบ
๒. พัฒนา
2. จานวนโครงการ จานวน
จานวน
ฐานข้อมูลบุคคลที่ สารสนเทศด้าน
ด้านระบบสารสนเทศ 3
1
ครบถ้วน ถูกต้อง ทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคลทีม่ ี โครงการ
โครงการ
ทันสมัยและ
เพื่อสนับสนุนการ การพัฒนา
สนับสนุนงานด้าน ปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคล
๓. สร้างการรับรู้
3. ส่งเสริม
3. ผลการสารวจการ ร้อยละ
และส่งเสริม
วัฒนธรรม ค่านิยม รับรู้ของพนักงาน
๘๐
วัฒนธรรมองค์กร ขององค์กร
เรื่องวัฒนธรรมองค์กร
๔. บุคลากรมีความรู้ 4. บริหารขีด
4. ร้อยละ
ร้อยละ
ทักษะและสมรรถนะ ความสามารถของ ความสาเร็จของการ ๙๐
ที่สอดคล้องและ
บุคลากรให้ทางานได้ ลดอัตราช่องว่างของ
สนับสนุนการ
อย่างเต็ม
สมรรถนะ
ดาเนินงาน
ประสิทธิภาพ
ขององค์กร
๕. พัฒนาศักยภาพ 5. พัฒนาและ
5. ร้อยละของ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ของบุคลากรให้ก้าว เตรียมความพร้อม จานวนหลักสูตรที่จดั
๙5
20
23.8
ทันต่อการ
บุคลากรทุกระดับ อบรมเป็นไปตาม
เปลี่ยนแปลงและ ให้ก้าวทันต่อการ แผนพัฒนาบุคลากร
พัฒนาตามสาย
เปลี่ยนแปลง
6. ร้อยละของ
ร้อยละ
อาชีพ
จานวนคนที่เข้าร่วม
๙๐
โครงการตามแผน
สืบทอดตาแหน่ง
และได้ทดแทน
ตาแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูง

ผลประเมิน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

สผ.กบบ.
ฝบท.

ประเมินผลสิ้น
ปีงบประมาณ

ขบ.กบบ.
ฝบท.

ประเมินผลสิ้น
ปีงบประมาณ

บจ.กพบ.
ฝบท.

ประเมินผลสิ้น
ปีงบประมาณ

พบ.กพบ.
ฝบท.

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

พบ.กพบ.
ฝบท.

ประเมินผลสิ้น
ปีงบประมาณ

พร.กบบ. ,
สผ.กบบ. ,
พบ.กพบ.
ฝบท.
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ยุทธศาสตร์

3. เสริมสร้าง
ความผูกพัน
และคุณภาพ
ชีวิตในการ
ทางาน

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

๖. เสริมสร้าง
บรรยากาศการ
เรียนรู้และพัฒนา
และมีกลไกในการ
เผยแพร่องค์ความรู้
ให้ทั่วทั้งองค์กร
๗. บุคลากรใน
องค์กรมีความพึง
พอใจและผูกพันใน
องค์กร
๘. มีการส่งเสริม
ด้านความปลอดภัย
สุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อมใน
การทางาน

6. สนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

7. บริหาร
ค่าตอบแทน
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์
8. สร้าง
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีใน
การทางาน

การดาเนินงาน
ค่า
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
63 – ธ.ค.63)
ปี 2564
เป้าหมาย ผลงาน
7. จานวนองค์
จานวน
ความรู้ที่นาไปใช้ใน
12
การพัฒนา และ
องค์
ปรับปรุง
ความรู้
กระบวนการทางาน
8. ร้อยละความพึง
พอใจ/ความผูกพัน
ของพนักงานต่อ
กทพ.
9. อัตราความถี่ของ
การประสบอันตราย
จากการทางานของ
พนักงานและลูกจ้าง
ของ กทพ.

ผลประเมิน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประเมินผลสิ้น
ปีงบประมาณ

บจ.กพบ.
ฝบท.

ร้อยละ
๘๐

-

-

ประเมินผลสิ้น
ปีงบประมาณ

สว.กสพ.
ฝบท.

ไม่เกิน
0.09

ไม่เกิน
0.09

0.02

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ปอ.กสพ.
ฝบท.

2. ผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ 2564 (36 แผนงาน/โครงการ)
แผนปฏิบัติการการบริห ารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 กาหนดกลยุทธ์ที่
รองรับยุทธศาสตร์การดาเนินงาน 3 ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 8 กลยุทธ์ 36 แผนงาน/โครงการ จากการติดตาม
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม –
ธันวาคม 2563) พบว่ามีผลการดาเนินงานโดยรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ 28 แผนงาน/โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 93.33 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 6.67 และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ
จานวน 6 แผนงาน / โครงการ ซึ่งในภาพรวมสามารถสรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. การเพิม่
ประสิทธิภาพระบบ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและ
วางแผนอัตรากาลังให้สอดคล้อง
กับการดาเนินงานขององค์กร
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมวัฒนธรรม
ค่านิยมขององค์กร

แผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
แผนงาน /
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตาม
ประเมินผลสิ้น
โครงการ
เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
6
6
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
6
แผนงาน/โครงการ

6
แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

1
แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

1
แผนงาน/โครงการ
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กลยุทธ์

2. พัฒนาศักยภาพ
และเตรียมความ
พร้อมบุคลากรเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง

3. เสริมสร้างความ
ผูกพันและคุณภาพ
ชีวิตในการทางาน

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารขีด
ความสามารถของบุคลากรให้
ทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและเตรียม
ความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนการเรียนรู้
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 7 บริหารค่าตอบแทน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 8 สร้างสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศทีด่ ีในการทางาน
รวม

แผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
แผนงาน /
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตาม
ประเมินผลสิ้น
โครงการ
เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
2
1
1
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
7
แผนงาน/โครงการ

4
แผนงาน/โครงการ

1
แผนงาน/โครงการ

2
แผนงาน/โครงการ

3
แผนงาน/โครงการ
5
แผนงาน/โครงการ
6
แผนงาน/โครงการ
36
แผนงาน/โครงการ

1
แผนงาน/โครงการ
4
แผนงาน/โครงการ
6
แผนงาน/โครงการ
28
แผนงาน/โครงการ
(ร้อยละ 93.33)

-

2
แผนงาน/โครงการ
-

1
แผนงาน/โครงการ
-

2
6
แผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการ
(ร้อยละ 6.67)

สรุปผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ
2564 (36 แผนงาน/โครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 13 แผนงาน/โครงการ ผลการดาเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย
12 แผนงาน/โครงการ และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 1 แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้ ว ย 3 กลยุ ท ธ์ 12 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนิ น งานปรากฏว่ า เป็ น ไปตาม
เป้ า หมาย 6 แผนงาน/โครงการ ไม่ เป็ น ไปตามเป้ า หมาย 1 แผนงาน/โครงการ และประเมิ น ผลสิ้ น
ปีงบประมาณ 5 แผนงาน/โครงการ ซึ่งแผนงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือล่าช้ากว่าแผน ได้แก่
- แผนงานการวางแผนสื บ ทอดต าแหน่ ง ล่ า ช้ า กว่ า แผนที่ ก าหนด เนื่ อ งจากในการประชุ ม
คณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการ กทพ. ได้มีมติ
เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคัดเลื อกพนักงานขึ้นดารงตาแหน่งผู้บริห ารของ กทพ. ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของหลักเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สืบทอดตาแหน่งและขั้นตอน/กระบวนการคัดเลือก
ผู้สืบทอดตาแหน่ง จึงต้องมีการดาเนินการทบทวน/ปรับปรุงแผนงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว พร.กบบ.ได้ทบทวนและจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งเรียบร้อย
แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างนาเสนอเพื่อขออนุมัติแผนดังกล่าวตามลาดับชั้นต่อไป อีกทั้งยังได้ดาเนินการสารวจ
ตาแหน่งที่จะมีผู้เกษียณอายุในปีงบประมาณควบคู่ไป
แนวทางการแก้ไข : เมื่อได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบแผนสืบทอดตาแหน่งของ กทพ. แล้ว พร.กบบ. จะรีบ
ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
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ประกอบด้ ว ย 2 กลยุ ท ธ์ 11 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนิ น งานปรากฏว่ า เป็ น ไปตาม
เป้าหมาย 10 แผนงาน/โครงการ และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 แผนงาน/โครงการ ได้แก่
- แผนงานระบบบั น ทึ กค่ ารั กษาพยาบาลด้ วยตนเอง (Self-Service) ล่ าช้ ากว่ าแผนที่ ก าหนด
เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงทาให้ไม่สามารถจัดอบรมระบบค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง
(Self-Service) ให้กับพนักงานตามแผนที่กาหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว อยู่ในระหว่างการ
เตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาระบบบันทึกค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง (Self-Service) ก่อนจะแจ้งเวียนการ
อบรมระบบโดยเริ่มจากการอบรมตาแหน่งพนักงานธุรการก่อน
แนวทางการแก้ไข : กทพ. จะรีบดาเนินการจัดทาวีดิทัศน์เรื่องระบบบันทึกค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง (SelfService) ให้กับพนักงานเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบฯ ต่อไป

ภาคผนวก

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดกลยุทธ์การดาเนินงาน

แบบฟอร์มที่ 1
แบบรายงานผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดกลยุทธ์การดาเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564

การดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)
เป้าหมาย

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

หมายเหตุ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. พัฒนาโครงสร้างและ
วางแผนอัตรากาลังให้
สอดคล้องกับการดาเนินงาน
ขององค์กร
2. พัฒนาสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านทรัพยากร
บุคคล

1. ร้อยละความสาเร็จของการลด
ช่องว่างของอัตรากาลัง

ร้อยละ 90

ร้อยละ 15

ร้อยละ
33.33

สามารถดาเนินงานสรรหาได้ตามความต้องการของหน่วยงาน ซึ่ง
เป็นไปตามที่ ผวก. อนุมัติให้บรรจุ โดยคิดเป็นร้อยละ 33.33

-

สผ.กบบ.
ฝบท.

2. จานวนโครงการด้านระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่การ
พัฒนา

จานวน 3
โครงการ

-

จานวน 1
โครงการ

ขบ.กบบ. กาหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์การพัฒนาสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านทรัพยากรบุคคลโดยกาหนดจานวนโครงการด้านระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่มีการพัฒนาในปีงบประมาณ 2564
จานวน 3 โครงการ ซึ่งดาเนินการแล้วเสร็จจานวน
1 โครงการ ได้แก่ การพัฒนาระบบงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ

ขบ.กบบ.
ฝบท.

3. ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยม
ขององค์กร

3. ผลการสารวจการรับรู้ของ
พนักงาน เรื่องวัฒนธรรมองค์กร

ร้อยละ 82

-

-

1. ผอ.ฝบท. เห็นชอบแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564 ตามบันทึก ด่วนที่สุด ที่ 1134 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2563
2. เผยแพร่เรื่องวัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. (SMILE) ผ่าน
กิจกรรม SMILE Roadshow จานวน 3 ครั้ง
3. ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. (I = Integrity
ซื่อสัตย์ต่อหน้าที)่ ในหน้าแรกของ Intranet กทพ. , Facebook
ของ EXATSound Exat , ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย EXAT
Sound และ Pop Up ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 25
พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2563
4. ดาเนินการวัดผลสารวจการรับรู้ของพนักงาน เรื่อง วัฒนธรรม
องค์กรของ กทพ. ในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2564

บจ.กพบ.
ฝบท.

ภาคผนวก 1

แบบฟอร์มที่ 1
แบบรายงานผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดกลยุทธ์การดาเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564

4. บริหารขีดความสามารถของ 4. ร้อยละความสาเร็จของการลด
บุคลากรให้ทางานได้อย่างเต็ม อัตราช่องว่างของสมรรถนะ
ประสิทธิภาพ

ร้อยละ 90

5. พัฒนาและเตรียมความ
5. ร้อยละของจานวนหลักสูตรที่จัด
พร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าว อบรมเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
6. ร้อยละของจานวนคนที่เข้าร่วม
โครงการตามแผนสืบทอดตาแหน่ง
และได้ทดแทนตาแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูง
6. สนับสนุนการเรียนรู้และ
7. จานวนองค์ความรู้ที่นาไปใช้ใน
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการทางาน

ร้อยละ 95
ร้อยละ ๙0

จานวน 12
องค์ความรู้

การดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)
เป้าหมาย

ผลงาน

-

-

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)
กพบ. ดาเนินการจัดทาบันทึกที่ กพบ/ว 1234 ลงวันที่ 6
พฤศจิกายน 2563 เรื่องการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจาปีงบประมาณ 2564 โดยให้
ผู้บังคับบัญชาดาเนินการพัฒนาพนักงานที่มีช่องว่างของสมรรถนะ
(Competency Gap) ตามรูปแบบการพัฒนาที่ระบุไว้ในการ
ประเมินสมรรถนะพนักงานปีงบประมาณ

หมายเหตุ
ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
พบ.กบบ.
ฝบท.

ร้อยละ 20 ร้อยละ 23.8 กพบ. ดาเนินการจัดอบรมจานวน 10 หลักสูตร คิดเป็น
พบ.กบบ.
ร้อยละ 23.80
ฝบท.
พร.กบบ.ได้ทบทวนและจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งเรียบร้อยแล้ว ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ พร.กบบ.ฝบท.
พบ.กพบ.ฝบท.
ปัจจุบันอยู่ระหว่างนาเสนอเพื่อขออนุมัติแผนดังกล่าวตามลาดับ
สผ.กบบ.ฝบท.
ชั้นต่อไป อีกทั้งยังได้ดาเนินการสารวจตาแหน่งที่จะมีผู้เกษียณอายุ
ในปีงบประมาณควบคู่ไป
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการความรู้ ตามคาสั่ง ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ บจ.กพบ.
กทพ. ที่ 206/2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ฝบท.
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู้และนวัตกรรม
ตามคาสั่ง กทพ. ที่ 221/2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.
2563
3. ประชุมคณะทางานเพื่อดาเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ระบบการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (Enablers)
ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge
Management & Innovation Management) ครั้งที่ 4/2563
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563
4. ประชุมคณะทางานบริหารจัดการความรู้ ทาหน้าที่เป็นชุมชน
นักปฏิบัติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เพื่อ
กาหนดกรอบแนวทางในการแสวงหา และรวบรวมความรู้
ภาคผนวก 2
ปีงบประมาณ 2564

แบบฟอร์มที่ 1
แบบรายงานผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดกลยุทธ์การดาเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

7. บริหารค่าตอบแทน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

8. ร้อยละความพึงพอใจ / ความ
ผูกพันของพนักงานต่อ กทพ.

8. สร้างสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีในการทางาน

9. อัตราความถี่ของการประสบ
อันตรายจากการทางานของ
พนักงานและลูกจ้างของ กทพ.

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564

การดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)
เป้าหมาย

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

5. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม ครั้งที่
1/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยคณะกรรมการ
รับทราบผลการดาเนินการจัดการความรู้ปีงบประมาณ 2563
และเห็นชอบแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ
2564 เรียบร้อยแล้ว
ร้อยละ 80
ได้ศึกษาและทบทวนขั้นตอนการดาเนินการสารวจความผูกพันฯ
และนามาเป็นข้อมูลการจัดทาร่างขอบเขตการจ้างสารวจความ
ผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. ประจาปี 2564
โดยได้ดาเนินแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดาเนินการตามขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ไม่เกิน 0.09 ไม่เกิน 0.09 0.02/ พนักงาน พก. ได้ลงตู้ปฏิบัติงานแทนเวลาพัก แต่เนื่องจากบริเวณ
200,000 หน้าอาคารเป็นพื้นต่างระดับทาให้พนักงานก้าวพลาดเกิดอุบัติเหตุ
ชั่วโมงการ ล้มลงเท้าซ้ายพลิกเจ็บจนไม่สามารถลุกได้จึงขอไปพบแพทย์
ทางาน พบว่ากระดูกนิ้วเท้าซ้ายที่ 2 และ 3 หักจากอุบัติเหตุเท้าพลิก
แพทย์ให้หยุดงาน 3 เดือน
สาเหตุ/ปัญหา:
1. พื้นที่หน้าด่านเป็นพื้นต่างระดับ
2. พนักงานก้าวพลาดจึงเกิดอุบัติเหตุ
แนวทางแก้ไข:
1.ปอ.กสพ. ไปสารวจพื้นที่ที่พนักงานประสบอันตรายจากการ
ทางาน และเสนอแนะให้ หพ.ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษศรีสมาน
(ขาออก) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มแสงสว่างจุดเกิดเหตุ
2.อยู่ระหว่างการสอบสวนรายงานการประสบอันตรายจากการ
ทางาน

หมายเหตุ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ

สว.กสพ.
ฝบท.

-

ปอ.กสพ.
ฝบท.

ภาคผนวก 3

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ของแผนงาน / โครงการ ตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ 2564

แบบฟอร์มที่ 2
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

1. พัฒนาโครงสร้างและ 1. การทบทวนและปรับปรุง
วางแผนอัตรากาลังให้ โครงสร้างการจัดแบ่งส่วน
สอดคล้องกับการ
งานของ กทพ.
ดาเนินงานขององค์กร
2. ทบทวนแผนบริหาร
อัตรากาลังระยะยาว

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2564

การดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับแผน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เป้าหมาย

เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20



ดาเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์ในการ
ทบทวนโครงสร้างการจัดแบ่งส่วน
งานของ กทพ.

-

พร.กบบ.
ฝบท.

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15



ผวก. ได้เห็นชอบ/อนุมัติตามเสนอ
แผนแม่บทการบริหารอัตรากาลัง
ระยะยาวของ กทพ. พ.ศ.
2563-2567 และแผนบริหาร
อัตรากาลังของ กทพ. พ.ศ.
2563-2565 (แผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารอัตรากาลัง
ประจาปีงบประมาณ 2564) เมื่อ
วันที่ 29 ก.ย. 2563 ตามบันทึก
ฝบท/2444 ลงวันที่ 23 กันยายน
2563

-

พร.กบบ.
ฝบท.

ภาคผนวก 4

แบบฟอร์มที่ 2
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2564

การดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับแผน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เป้าหมาย

เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ผลงาน



ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15



ร้อยละความสาเร็จ
ของ
การดาเนินงานตาม
แผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20



-

6. แผนงานการสอบทาน
ร้อยละความสาเร็จ
กระบวนการโอนย้ายพนักงาน ของ
การดาเนินงานตาม
แผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40



-

4. หลักเกณฑ์ในการ
หมุนเวียนงาน (Job
Rotation) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการทางานของ
บุคลากร
5. แผนการปรับปรุงระบบการ
สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
ของ กทพ.

ภายใน
กันยายน
2564

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จัดทาบันทึกให้หน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อกรอกข้อมูลภาระงาน (Work
Load) ตามบันทึกที่ ฝบท/ว 2294
ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
จัดทาแผนอัตรากาลังประจาปี
งบประมาณ
ดาเนินการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ใน
การหมุนเวียนงานให้ส่วนงานต่างๆ
ผ่านทางบันทึกและอินทราเน็ต

-

พร.กบบ.
ฝบท.

-

พร.กบบ.
ฝบท.

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกเกี่ยวกับตัวแบบทดสอบ
ซึ่งสามารถประสานงาน
กับหน่วยงานภายนอกในเบื้องต้น
เรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างจัดทาบันทึกเสนอ ผวก.
ขออนุมัติหลักเกณฑ์ เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาการโอนย้าย
พนักงานใหม่

-

สผ.กบบ.
ฝบท.

-

สผ.กบบ.
ฝบท.

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย

ร้อยละ 15 ร้อยละ 15

3. การจัดทาแผนอัตรากาลัง จัดทาแผน
ประจาปี
อัตรากาลังประจาปี
แล้วเสร็จตามกรอบ
เวลา

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

ผลการดาเนินงาน

ภาคผนวก 5

แบบฟอร์มที่ 2
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565

กลยุทธ์

2. พัฒนาสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคล
เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2564

การดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับแผน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เป้าหมาย

เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

7. โครงการพัฒนาระบบงาน ร้อยละความสาเร็จ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วย ของการดาเนินงาน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 28 ร้อยละ
100



รบ.กรค. พัฒนาระบบงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

-

ขบ.กบบ.
ฝบท.

8. โครงการปรับปรุง
ระบบงานลงเวลาการ
ปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลโดยเชื่อมโยงกับระบบ
วันลา

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100

0

0



ตามแผนการดาเนินงาน รบ.กรค.
จะเริ่มดาเนินการวิเคราะห์และ
ออกแบบโครงการปรับปรุง
ระบบงานลงเวลาการปฏิบัติงาน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเชื่อมโยง
กับระบบวันลาในเดือน มกราคม
2564

-

ขบ.กบบ.
ฝบท.

9. โครงการการเชื่อมโยง
ข้อมูลวันลากับระบบงานลง
เวลาการปฏิบัติงานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100

28

28



รบ.กรค. ได้ดาเนินการวิเคราะห์
และออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูล
วันลากับระบบงานลงเวลา
ปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา
โปรแกรม

-

ขบ.กบบ.
ฝบท.

ภาคผนวก 6

แบบฟอร์มที่ 2
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2564

การดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับแผน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เป้าหมาย

ผลงาน

เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

30

30





10. แผนงานการสอบทาน
กระบวนการบันทึกข้อมูล
ประวัติพนักงานและลูกจ้าง
ในระบบบริหารงานบุคคล

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100

11. แผนงานการสอบทาน
กระบวนการปรับปรุงแก้ไข
ยกเลิก ขอขึ้นทะเบียน
แบบฟอร์มของ กทพ.

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ขบ.กบบ. ได้ดาเนินการเลือก
กระบวนการสอบทานที่สาคัญที่จะ
ใช้ในงานทรัพยากรบุคคลเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา
กระบวนการบันทึกข้อมูลประวัติ
พนักงานและลูกจ้าง

-

ขบ.กบบ.
ฝบท.

1. สอบทานแบบฟอร์มของ ฝจค.
ตามบันทึกที่ กบบ/1606 ลงวันที่
20 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ปรับปรุงแบบฟอร์มของ
กทพ.
2. สอบทานแบบฟอร์มของ ฝกส.
ฝกม. ฝบร. ตามบันทึกที่ กบบ/ว
1912 ลงวันที่ 12 ธันวาคม
2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวม
ข้อมูล

-

พร.กบบ.
ฝบท.

ผลการดาเนินงาน

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย

ภาคผนวก 7

แบบฟอร์มที่ 2
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

12. โครงการพัฒนาระบบ
การตรวจสอบผลการพัฒนา
รายบุคคลของพนักงานที่มี
ช่องว่างขีดความสามารถ

3. ส่งเสริมวัฒนธรรม
ค่านิยมขององค์กร

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ตามแผน

13. แผนเสริมสร้าง
ผลสารวจการรับรู้
วัฒนธรรมองค์กร ของ กทพ. ของพนักงาน เรื่อง
วัฒนธรรมองค์กรของ
กทพ.

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2564

การดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับแผน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เป้าหมาย

เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ผลงาน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 35 ร้อยละ 35

ร้อยละ 82

-

-

ผลการดาเนินงาน

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



ดาเนินการจัดทาบันทึกเวียนให้
ผู้บังคับบัญชาพัฒนาบุคลากรที่มี
ช่องว่างขีดความสามารถ โดย
สามารถตรวจสอบผลการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลผ่านระบบ
ประเมินสมรรถนะ (Competency)

-

พบ.กบบ.
ฝบท.

ประเมินผล
สิน้ ปี
งบประมาณ

1. ผอ.ฝบท. เห็นชอบแผนเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. ปีงบประมาณ
2564 ตามบันทึก ด่วนที่สุด ที่ 1134 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2563
2. เผยแพร่เรื่องวัฒนธรรมองค์กรของ กทพ.
(SMILE) ผ่านกิจกรรม SMILE Roadshow
จานวน 3 ครั้ง
3. ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรของ
กทพ. (I = Integrity ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่) ใน
หน้าแรกของ Intranet กทพ. , Facebook
ของ EXATSound Exat , ประชาสัมพันธ์
ผ่านเสียงตามสาย EXAT Sound และ Pop
Up ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่
25 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2563
4. ดาเนินการวัดผลสารวจการรับรู้ของ
พนักงาน เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรของ กทพ.
ในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2564

-

บจ.กพบ.
ฝบท.

ภาคผนวก 8

แบบฟอร์มที่ 2
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565

กลยุทธ์

4. บริหารขีด
ความสามารถของ
บุคลากรให้ทางานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ

14. แผนการดาเนินการตาม
ระบบขีดความสามารถ
(Competency - Based
Training) ของ กทพ.

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

อัตราช่องว่าง
สมรรถนะของ
พนักงานลดลง
ร้อยละ 90

15. แผนงานการทบทวน
ร้อยละความสาเร็จ
และปรับปรุงระบบ
ของการดาเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ตามแผน
กทพ. (สรุปผลการนาระบบ
ประเมินผลที่ปรับปรุงมาใช้)
5. พัฒนาและเตรียม 16. การพัฒนาบุคลากรตาม
ความพร้อมบุคลากรทุก แผนพัฒนาบุคลากรประจาปี
ระดับให้ก้าวทันต่อการ งบประมาณ 2564
เปลี่ยนแปลง

ร้อยละของจานวน
หลักสูตรที่จัดอบรม
เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ
2564

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2564

ร้อยละ 90

การดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับแผน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เป้าหมาย

ผลงาน

เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

-

-

ผลการดาเนินงาน

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเมินผล
สิ้นปีงบ
ประมาณ

ดาเนินการจัดทาบันทึกเวียนให้
ทุกฝ่าย / สานัก ทบทวนสมรรถนะ
(Competency)

-

พบ.กบบ.

ร้อยละ 100 ร้อยละ 35 ร้อยละ 35

P

รวบรวมข้อมูลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ กทพ. ปี 2563
เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

-

พร.กบบ.
ฝบท.

ร้อยละ 95 ร้อยละ 20 ร้อยละ
23.80

P

ดาเนินการจัดอบรมจานวน 10
หลักสูตร

-

พบ.กบบ.
ฝบท.

ภาคผนวก 9

แบบฟอร์มที่ 2
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2564

การดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับแผน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เป้าหมาย

เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ผลงาน

17. การพัฒนาบุคลากรตาม ร้อยละของการ
ร้อยละ 80 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15

แผนเส้นทางการฝึกอบรม
ดาเนินงานตามแผน
ประจาปีงบประมาณ 2564 เส้นทางการพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ
2564
18. การพัฒนาเส้นทาง
พนักงานมีความ
พนักงานมี
ประเมินผล
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ พึงพอใจ / ผูกพัน
ความพึงพอใจ
สิ้นปีงบ
ของพนักงาน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
/ ผูกพัน
ประมาณ
เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ดาเนินการจัดทา รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาแผน
เส้นทางการพัฒนาประจาปี
งบประมาณ 2564

-

พบ.กบบ.
ฝบท.

- ฝบท. เผยแพร่และจัดทาเอกสาร
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career
Path) ทาง Intranet แล้วตาม
บันทึกที่ ฝบท/ว 2580 ลงวันที่
30 กันยายน 2563 เรื่องขอส่ง
เอกสารเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของพนักงาน กทพ.
- กบบ. ได้จัดส่งเอกสารให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามบันทึกที่
กบบ/ว 1507 ลงวันที่ 30
กันยายน 2563

-

พร.กบบ.
ฝบท.

ผลการดาเนินงาน

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย

- ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทาคาสั่ง
คณะทางานฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการ
เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
ภาคผนวก 10

แบบฟอร์มที่ 2
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

19. การวางแผนสืบทอด
ตาแหน่ง

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการ
ตามแผน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2564

ร้อยละ 100

การดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับแผน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เป้าหมาย

ผลงาน

เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

40

20

ผลการดาเนินงาน

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย



พร.กบบ.ได้ทบทวนและจัดทาแผน
สืบทอดตาแหน่งเรียบร้อยแล้ว
ปัจจุบันอยู่ระหว่างนาเสนอเพื่อขอ
อนุมัติแผนดังกล่าวตามลาดับชั้น
ต่อไป อีกทั้งยังได้ดาเนินการสารวจ
ตาแหน่งที่จะมีผู้เกษียณอายุใน
ปีงบประมาณควบคู่ไป

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปัญหา/อุปสรรค
ในการประชุมคณะกรรมการ
กทพ. ครัง้ ที่ 12/2563
เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2563 ที่
ประชุมคณะกรรมการ กทพ.
ได้มีมติเรือ่ งการแก้ไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกพนักงานขึ้นดารง
ตาแหน่งผู้บริหารของ กทพ.
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในเรือ่ งของหลักเกณฑ์
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สืบ
ทอดตาแหน่งและขั้นตอน/
กระบวนการคัดเลือกผู้สืบ
ทอดตาแหน่ง จึงต้องมีการ
ดาเนินการทบทวน/
ปรับปรุงแผนงาน เพื่อให้
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

พร.กบบ.
ฝบท.

ภาคผนวก 11

แบบฟอร์มที่ 2
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2564

การดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับแผน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เป้าหมาย

เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แนวทางการแก้ไข
เมื่อได้รับการอนุมัต/ิ
เห็นชอบแผนสืบทอด
ตาแหน่งของ กทพ. แล้ว
พร.กบบ. จะรีบดาเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไป
20. แผนการเตรียมผู้บริหาร มี Leadership Pool
ได้
กลุ่มศักยภาพ (Leadership ของตาแหน่ง
Leadership
Pool)
ผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ Pool ของ
ผู้บริหาร
ระดับสูง
ภายใน 6
เดือน
หลังจากที่
ได้รับรายชื่อ
Leadership
of Candidate

-

-

ประเมินผล
สิ้นปีงบ
ประมาณ

อยู่ระหว่างรอรายชื่อ Leadership
of Candidate จาก กบบ.

-

พบ.กบบ.
ฝบท.

ภาคผนวก 12

แบบฟอร์มที่ 2
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2564

การดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับแผน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เป้าหมาย

เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ผลงาน

21. การบริหารจัดการคนเก่ง ร้อยละความสาเร็จ
(Talent Management)
ของการดาเนินการ
ของ กทพ.
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15

P

22. โครงการการเตรียม
ความพร้อมบุคลากรเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง

ร้อยละ 100 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25



ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการ
ตามแผน

ผลการดาเนินงาน

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย

เผยแพร่และจัดทาเอกสารแผน
บริหารจัดการคนเก่งแล้ว
ตามบันทึกที่ ฝบท/ว 2620
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการจัดทาและเตรียม
ข้อมูลเพื่อคัดเลือกกลุ่มผู้มีศักยภาพ
ตามขั้นตอนต่อไป
1.อยู่ระหว่างดาเนินการรวบรวม
และจัดทาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
อัตรากาลังเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต โดย
รวบรวมจากข้อมูลอัตรากาลัง กทพ.
ในปัจจุบัน (Dashboard) และแผน
แม่บทการบริหารอัตรากาลังระยะ
ยาวของ กทพ. พ.ศ. 2563-2567

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

พร.กบบ.
ฝบท.

-

พร.กบบ.
พบ.กบบ.
ฝบท.

ภาคผนวก 13

แบบฟอร์มที่ 2
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2564

การดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับแผน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เป้าหมาย

เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

และแผนบริหารอัตรากาลังของ
กทพ. พ.ศ.2563-2565
(แผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
อัตรากาลัง ประจาปีงบประมาณ
2564) แผนงานการดาเนินงาน
เก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ M-Flow
ของ กทพ. ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรอผล
การวิเคราะห์อัตรากาลัง ฝจค. จาก
กวป. เพื่อนามารวบรวมข้อมูล
อัตรากาลังให้ครบถ้วนต่อไป
2. ผวก. ได้อนุมัติให้ดาเนินการ
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนา
บุคลากรด้านปฏิบัติการให้เป็นมือ
อาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
(Reskill & Upskill) และอนุมัติใช้
งบสารองเผื่อขาดงบทาการประจาปี
2564

ภาคผนวก 14

แบบฟอร์มที่ 2
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

6. สนับสนุนการเรียนรู้ 23. แผนงานบริหารจัดการ
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความรู้

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

จานวนองค์ความรู้ที่
นาไปใช้ในการพัฒนา
และปรับปรุง
กระบวนการทางาน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2564

จานวน 12
องค์ความรู้

การดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับแผน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เป้าหมาย

เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

-

ผลงาน

-

ประเมินผล
สิ้นปี
งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย

3. กพบ. ดาเนินการส่งขอบเขต
การดาเนินงานจ้างที่ปรึกษา
(Terms of Reference) โครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านปฏิบัติการให้
เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง (Reskill & Upskill)
และขอแจ้งรายชื่อคณะกรรมการ
การดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างที่ปรึกษาให้กับ กจด. เพื่อ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
บริหารจัดการความรู้ ตามคาสั่ง
กทพ. ที่ 206/2563 ลงวันที่ 26
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
การจัดการความรู้และนวัตกรรม

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

บจ.กพบ.
ฝบท.

ภาคผนวก 15

แบบฟอร์มที่ 2
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2564

การดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับแผน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เป้าหมาย

เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตามคาสั่ง กทพ. ที่ 221/2563
ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563
3. ประชุมคณะทางานเพื่อ
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางระบบการประเมินผลการ
ดาเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่
(Enablers) ด้านการจัดการความรู้
และนวัตกรรม (Knowledge
Management & Innovation
Management) ครั้งที่ 4/2563
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563
4. ประชุมคณะทางานบริหาร
จัดการความรู้ ทาหน้าที่เป็นชุมชน
นักปฏิบัติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เพื่อ
กาหนดกรอบแนวทางในการ
แสวงหา และรวบรวมความรู้
ปีงบประมาณ 2564
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แบบฟอร์มที่ 2
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

24. โครงการพัฒนาระบบ จานวนหลักสูตรที่จัด
การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ อบรมผ่านระบบ
ออนไลน์
25. โครงการทบทวนความรู้ ร้อยละของจานวน
ในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่จัด OJT เป็นไป
ตามแผนโครงการ
ทบทวนความรู้ใน
การปฏิบัติงานของ
ฝจค.

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2564

จานวน 5
หลักสูตร

การดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับแผน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เป้าหมาย

เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

-

ผลงาน

-

ร้อยละ 90 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30

ประเมินผล
สิ้นปี
งบประมาณ

P

ผลการดาเนินงาน

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย

5. ประชุมคณะกรรมการการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม ครั้งที่
1/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2563 โดยคณะกรรมการรับทราบ
ผลการดาเนินการจัดการความรู้
ปีงบประมาณ 2563 และ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ ปีงบประมาณ 2564
เรียบร้อยแล้ว
ดาเนินการจัดทาบันทึกเวียนทุก
ฝ่าย/ สานัก ให้พนักงานอบรมผ่าน
ระบบการเรียนรู้ออนไลน์
ดาเนินการจัดทาบันทึกให้ ฝจค.
ดาเนินการจัดฝึกอบรม OJT ตาม
แผนประจาปีงบประมาณ 2564

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

พบ.กบบ.
ฝบท.

-

พบ.กบบ.
ฝบท.
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แบบฟอร์มที่ 2
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565

กลยุทธ์

7. บริหารค่าตอบแทน
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2564

การดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับแผน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เป้าหมาย

เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ผลงาน

26. แผนงานการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐวิสาหกิจที่สามารถ
กาหนดโครงสร้างอัตรา
เงินเดือนเป็นของตนเอง
27. การปรับอัตราเงินเดือน
ค่าจ้างแรกบรรจุตามวุฒิ
การศึกษาต่างๆ

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการ
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15



ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการ
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15



28. พัฒนาสิทธิประโยชน์
และสวัสดิการ (การจัดให้มี
ห้องพยาบาลอาคารศูนย์
บริหารทางพิเศษ)

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30
(สาหรับ
ขั้นตอนที่
สว.กสพ.
ฝบท.
ดาเนินการ
และควบคุม
ได้)



ผลการดาเนินงาน

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย

อยู่ระหว่างทบทวนข้อมูลต่าง ๆ
และจานวนผู้ที่มีสิทธิที่จะได้ปรับ
อัตราเงินเดือนเฉพาะที่มีเงินเดือน
ถึงขั้นสูงสุดในแต่ละระดับของ กทพ.
อยู่ระหว่างการรวบรวมและจัดทา
ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปรับอัตรา
เงินเดือนค่าจ้างแรกบรรจุ
1. จัดเตรียมข้อมูลในการจัดซื้อ
อุปกรณ์/เวชภัณฑ์ สาหรับห้อง
พยาบาล
2. จัดทาบันทึกหารือกรมสวัสดิการ
กรณี กทพ. จัดจ้างพยาบาลและ
แพทย์แผนปัจจุบัน
3. ประชุมหารือกรมสวัสดิการ ผล
การหารือ กรมสวัสดิการแจ้งว่า
เป็นสวัสดิการใหม่ และจากผลการ
หารือ กทพ. จัดทาหนังสือถอนการ
หารือ

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

พร.กบบ.
ฝบท.

-

พร.กบบ.
ฝบท.

-

สว.กสพ.
ฝบท.
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แบบฟอร์มที่ 2
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2564

การดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับแผน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เป้าหมาย

เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

จส.กสพ.
ฝบท.

4. ศึกษาข้อมูลจากรัฐวิสาหกิจอื่น
ที่ดาเนินการจัดทาห้องพยาบาล ให้
ได้มาตรฐาน
29. แผนการปรับปรุงหนังสือ ร้อยละความสาเร็จ
รับรองการมีสิทธิรับค่า
ของการดาเนินงาน
รักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ตามแผน
(โรงพยาบาลรามาธิบดี)

ร้อยละ 100 ร้อยละ
100

ร้อยละ
100



- ผู้แทนจาก กสพ., กกง., กรค.,
และ กนก. เข้าร่วมประชุมหารือกับ
ผู้แทนจากโรงพยาบาลรามาธิบดี
เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ในการใช้บัตรประชาชน แทน
หนังสือส่งตัว
- ผู้แทนจาก กสพ., กกง., กรค.,
และ กนก. ได้ประชุมร่วมกันเพื่อ
พิจารณาแนวทางปฏิบัติในการใช้
บัตรประชาชนหลังจากที่ได้ประชุม
ร่วมกับผู้แทนจากโรงพยาบาล
รามาธิบดีแล้ว พร้อมทั้ง
แนวทางการจัดส่งข้อมูลพนักงาน
ลูกจ้างและครอบครัวให้
โรงพยาบาลรามาธิบดี
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แบบฟอร์มที่ 2
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

30. ระบบบันทึกค่า
รักษาพยาบาลด้วยตนเอง
(Self-Service)

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ตามแผน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2564

ร้อยละ 100

การดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับแผน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เป้าหมาย

ผลงาน

เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

20

0

ผลการดาเนินงาน

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย



อยู่ในระหว่างการเตรียมความ
พร้อมและแก้ไขปัญหาระบบบันทึก
ค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง
(Self-Service) ก่อนจะแจ้งเวียน
การอบรมระบบโดยเริ่มจากการ
อบรมตาแหน่งพนักงานธุรการก่อน

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปัญหา
- เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 จึง
ทาให้ รบ.กรค.ฝสท. มี
ความคลาดเคลื่อนในเรื่อง
ของระยะเวลาในการจัดทา
ระบบค่ารักษาพยาบาล
ด้วยตนเอง (Self-Service)

จส.กสพ.
ฝบท.

แนวทางการแก้ปัญหา
- จะรีบดาเนินการจัดทา
วีดิทัศน์เรื่องระบบบันทึก
ค่ารักษาพยาบาลด้วย
ตนเอง (Self-Service)
ให้กับพนักงานเพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้ระบบฯ ต่อไป
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แบบฟอร์มที่ 2
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

8. สร้างสภาพแวดล้อม 31. การสารวจความผูกพัน
และบรรยากาศที่ดีใน และความพึงพอใจของ
การทางาน
พนักงานต่อ กทพ. ประจาปี
2564

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน

32. การเสริมสร้างความ
ร้อยละความสาเร็จ
ผูกพันและความพึงพอใจของ ของผลการ
พนักงานต่อ กทพ.
ดาเนินงานที่บรรลุ
เป้าหมายตามแผน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2564

การดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับแผน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เป้าหมาย

เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15



ได้ศึกษาและทบทวนขั้นตอนการ
ดาเนินการสารวจความผูกพันฯ
และนามาเป็นข้อมูลการจัดทาร่าง
ขอบเขตการจ้างสารวจความผูกพัน
และความพึงพอใจของพนักงานต่อ
กทพ. ประจาปี 2564 โดยได้
ดาเนินแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดาเนินการตามขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้าง

-

สว.กสพ.
ฝบท.

มีการจัดทา
แผนปฏิบัติ
การ
เสริมสร้าง
ความผูกพัน
และความ
พึงพอใจ
แล้วเสร็จ



1. รวบรวมและสรุปข้อมูลผล
สารวจฯ พร้อมทั้งจัดทาการ
นาเสนอสาหรับการประชุมการ
เสริมสร้างความผูกพันและความพึง
พอใจของพนักงานต่อ กทพ.
ปีงบประมาณ 2564 แล้วเสร็จ
2. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนปฏิบัติ
การเสริมสร้างความผูกพันฯ เมื่อ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยมี

-

สว.กสพ.
ฝบท.

ไม่น้อยกว่า
จัดทา
ร้อยละ 80 แผนปฏิบัติ
การ
เสริมสร้าง
ความ
ผูกพัน
และ
ความพึง
พอใจ
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แบบฟอร์มที่ 2
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2564

การดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับแผน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เป้าหมาย

เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ส่งผลให้ยกเลิก
การจัดกิจกรรมการจัดการ
แข่งขันกีฬาภายใน กทพ.

พง.กสพ.
และฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งสิ้น 13 โครงการ/กิจกรรม
3. จัดทาบันทึกที่ กสพ/1958
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 แจ้ง
ข้อเสนอแนะที่สาคัญของกลุ่มงาน
จัดเก็บค่าผ่านทาง และจัด
การจราจรจากการสารวจความ
ผูกพันฯ ในรอบปี 2563 เพื่อ
ดาเนินการปรับปรุง/แก้ไข/สื่อสาร
และสร้างความเข้าใจ ภายในกลุ่ม
งาน
33. แผนปฏิบัติการในงาน
พนักงานสัมพันธ์ประจาปี
งบประมาณ

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ภายใต้แผนปฏิบัติการ
(Action Plan)
งานพนักงานสัมพันธ์
ประจาปีงบประมาณ
(ไม่น้อยกว่า)

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ
82.59



ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) ในงานแผนก
พนักงานสัมพันธ์ ประจาปี
งบประมาณ 2564 มีรายละเอียด
งานดังนี้
1. การจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้ง
กทพ. ในวันที่ 27 พฤศจิกายน
2563 ผลการประเมินความพึง
พอใจ ร้อยละ 81
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แบบฟอร์มที่ 2
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2564

การดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับแผน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เป้าหมาย

เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

พง.กสพ.
และฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง

2. การดาเนินงานเกี่ยวกับการ
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ
กทพ. ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563
ผลการประเมินความพึงพอใจ
34. ช่องทางในการรับฟังข้อ ร้อยละความสาเร็จของ จัดการข้อ ดาเนินการ ไม่มีข้อ
ตาม
ร้องเรียน
ร้องเรียนต่าง ๆ การส่งเสริม การจัดการข้อร้องเรียน ร้องเรียนตาม
ขั
้
น
ตอนของ
ขั
้
น
ตอนข้
อ
ให้ระบบบริหารทรัพยากร
คูม่ ือในการ ร้องเรียน
มนุษย์มีธรรมาภิบาล
ดาเนินการไม่ ไม่น้อยกว่า
น้อยกว่า ร้อย ร้อยละ 80
ละ 80



กสพ. ประชาสัมพันธ์การตั้งศูนย์รบั
ฟังข้อร้องเรียน และช่องทางการรับฟัง
ข้อร้องเรียนตามอาคารด่านเก็บค่า
ผ่านทางพิเศษ อาคารศูนย์ควบคุม
ทางพิเศษ และศูนย์ฝึกอบรมกู้ภัย
กทพ. จานวน 5 ครั้ง
1. วันที่ 17 พ.ย. 2563
2. วันที่ 24 พ.ย. 2563
3. วันที่ 2 ธ.ค. 2563
4. วันที่ 15 ธ.ค. 2563
5. วันที่ 17 ธ.ค. 2563
ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63
ยังไม่มีข้อร้องเรียน
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แบบฟอร์มที่ 2
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

35. การบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ตามแผนบริหาร
จัดการด้านความ
ปลอดภัย ประจาปี
งบประมาณ 2564

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2564

การดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับแผน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เป้าหมาย

เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ผลงาน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 33 ร้อยละ 33



ผลการดาเนินงาน

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย

1. การอบรมหลักสูตรความ
ปลอดภัยในงานฝ่ายควบคุมจราจร
2. กิจกรรม "การเฝ้าระวังและ
ป้องกันการระบาดของไวรัส
COVID-19"
3. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19
4. อยู่ระหว่างจัดจ้างโครงการการ
จ้างที่ปรึกษาตรวจวัดและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมในการทางาน (แสง
สว่าง เสียง ฝุ่นละออง) ประจาปี
งบประมาณ 2564
5. การทบทวน / ปรับปรุงคู่มือ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
สาหรับพนักงาน ลูกจ้างและ
ผู้รับเหมา

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

ปอ.กสพ.
ฝบท.
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แบบฟอร์มที่ 2
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

36. แผนการพัฒนา
ร้อยละความสาเร็จ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ของการดาเนินงาน
ตามแผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมใน
การทางาน ประจาปี
งบประมาณ 2564

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2564

การดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับแผน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

เป้าหมาย

เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ผลงาน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 38 ร้อยละ 38



ผลการดาเนินงาน

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย

1. ทบทวนแผนปฏิบัติการประจาปี
ด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
2. ขออนุมัติตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินงานด้านความปลอดภัย
สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมของ กทพ. ประจาปี
งบประมาณ 2564
3. ถ่ายทอด สื่อสารแผนปฏิบัติการ
ประจาปีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทางบันทึกเวียน และ Intranet
4. ดาเนินการอบรมสร้างความ
ตระหนักด้านความปลอดภัยให้
พนักงานในสังกัด ฝจค. จานวน 5 รุน่
5. จัดทาบันทึกติดตามผลการ
ดาเนินงานด้านความปลอดภัย
สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม ตามบันทึกที่ กสพ/ว
1989 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

ปอ.กสพ.
ฝบท.
สว.กสพ.ฝบท.
กบอ.ฝบร.
กฟย.ฝบร.
ตล.กวล.ฝนผ.
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