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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562)  

ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 – 2564 
 
 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560 - 2564 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น

กรอบแนวทางในการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจของ กทพ. ปีงบประมาณ 
2560 - 2564 โดยมีรอบระยะเวลาสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 ซึ่ง
ในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560 - 2564 ได้พิจารณาทิศทางองค์กร 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน และแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 
2564 โดยแผนวิสาหกิจของ กทพ. ก าหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรบุคคลไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 
4 “สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต” ซึ่งแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นแผนงานที่
สนับสนุน นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลของแผนวิสาหกิจ กทพ.  ปีงบประมาณ 
2560 – 2564  โดยมีการก าหนดและวางแผนงาน/โครงการให้เป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์ ประกอบด้วย  
  1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน และกระบวนงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ 
  2. เตรียมความพร้อมในการบริหารทางพิเศษ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 
  3. บริหารขีดความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากร ให้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  4. พัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  5. บริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล ยกย่องชมเชยบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากร 
  6. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
  7. พัฒนาการสร้างผู้น า และส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร 
  8. จัดการองค์ความรู้ขององค์กรอย่างเป็นระบบและสนับสนุนการพัฒนาและน านวัตกรรม 
มาใช้ 
  ทั้งนี้ กลยุทธ์ในการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2564 และเพ่ือให้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 น าไปสู่การปฏิบัติ จึงได้มีการแปลงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
การด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติในรูปของแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan) ประจ าปี เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปปฏิบัติและเพ่ือเป็นแนวทางการจัดการทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2562 มีแผนงาน / โครงการที่รองรับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงาน ประกอบด้วย 
  ยุทธศาสตร์ “สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต” 
  กลยุทธ์ที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน และกระบวนงานด้านต่าง ๆ ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ 
  กลยุทธ์ที่ 2 เตรียมความพร้อมในการบริหารทางพิเศษ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน  
มีแผนงาน / โครงการที่รองรับ ได้แก่ 

1. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานเดิมของ กทพ. และ
โครงสร้างองค์กร ระบบงานใหม่เพ่ือรองรับการด าเนินงานภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา
สัมปทาน (ทางพิเศษศรีรัช)  
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2. แผนงานการจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคค ปีงบประมาณ 
2560 - 2564  

  3. แผนบริหารอัตราก าลัง 
  4. การปรับปรุงมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ กทพ.    
  กลยุทธ์ที่ 3 บริหารขีดความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากร ให้ท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ มีแผนงาน / โครงการที่รองรับ ได้แก่ 

1. การจัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปี    
2. แผนการด าเนินการตามระบบขีดความสามารถ (Competency – Based Training) ของ กทพ.  
3. รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงาน  
4. สรุปจ านวนวันสรรหาและคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างเฉลี่ยในแต่ละปีงบประมาณ  

  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีแผนงาน / โครงการที่รองรับ ได้แก่ 
1. การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาสมรรถนะที่ดีของบุคลากรให้

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต   
  กลยุทธ์ที่ 5 บริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล ยกย่องชมเชยบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับของ
บุคลากร มีแผนงาน / โครงการที่รองรับ ได้แก่ 

1. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ.   
2. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน   
3. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สวัสดิการกับพนักงานและลูกจ้าง   
4. พัฒนาสิทธิประโยชน์สวัสดิการ กทพ. 

  กลยุทธ์ที่ 6 สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการท างาน มีแผนงาน / โครงการที่รองรับ 
ได้แก ่

1. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
ประจ าปีงบประมาณ   

2. การจัดท าคู่มือความปลอดภัยในการท างาน   
3. ส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ.   
4. การเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. 
5. แผนปฏิบัติการในงานพนักงานสัมพันธ์ประจ าปีงบประมาณ   

  กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาการสร้างผู้น า และส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร มีแผนงาน / 
โครงการที่รองรับ ได้แก่ 

1. โครงการพัฒนาภาวะผู้น าและน าการเปลี่ยนแปลง (Leading & Change)   
2. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมองค์กรของ กทพ.   

  กลยุทธ์ที่ 8 จัดการองค์ความรู้ขององค์กรอย่างเป็นระบบและสนับสนุนการพัฒนาและน า
นวัตกรรมมาใช้ มีแผนงาน / โครงการที่รองรับ ได้แก่ 

1. การพัฒนาระบบงานบริการด้วยตนเอง (Self-Service) 
2. ใช้ระบบฐานข้อมูลผู้ที่มีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาลของ กทพ. เพื่อทดแทนการออก

หนังสือรับรองการมีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาล 
3. โครงการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร    
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 จากยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2562 มีแผนงาน / โครงการ ที่รองรับและ
ต้องด าเนินการ จ านวนทั้งสิ้น 23 แผนงาน / โครงการ จากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) พบว่ามี
ผลการด าเนินงานโดยรวมที่ดี เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จ านวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.30 และ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ตัวชี้วัด) จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ แผนงานพัฒนาสิทธิประโยชน์สวัสดิการ กทพ. และ
แผนงานใช้ระบบฐานข้อมูลผู้ที่มีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาลของ กทพ. เพ่ือทดแทนการออกหนังสือรับรองการมีสิทธิ
รับค่ารักษาพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 8.70 ซึ่งในภาพรวมทั้ง 8 กลยุทธ์ สามารถสรุปการด าเนินงานได้ดังนี้   
  

ยุทธศาสตร์ : สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 

กลยุทธ์ 
แผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบตัิการการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) 
แผนงาน / โครงการ เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสรา้ง ระบบงาน และ
กระบวนงานด้านตา่งๆ ให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 
เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ 
2. เตรียมความพร้อมในการบริหารทางพิเศษ ภายหลังจาก
สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 

4 
แผนงาน/โครงการ 

4 
แผนงาน/โครงการ 

- 
 

 

3. บริหารขีดความสามารถและอตัราก าลังของบุคลากร ให้
ท างานได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 

4 
แผนงาน/โครงการ 

4 
แผนงาน/โครงการ 

- 

4. พัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปลีย่นแปลง 1 
แผนงาน/โครงการ 

1 
แผนงาน/โครงการ 

- 

5. บริหารค่าตอบแทน การใหร้างวัล  
ยกย่องชมเชยบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากร 

4 
แผนงาน/โครงการ 

3 
แผนงาน/โครงการ 

1 
แผนงาน/โครงการ 

6. สรา้งสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 5 
แผนงาน/โครงการ 

5 
แผนงาน/โครงการ 

- 

7. พัฒนาการสร้างผู้น า และส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมของ
องค์กร 

2 
แผนงาน/โครงการ 

2 
แผนงาน/โครงการ 

- 
- 

8. จัดการองค์ความรู้ขององค์กรอย่างเป็นระบบและสนับสนุน
การพัฒนาและน านวัตกรรมมาใช้ 

3 
แผนงาน/โครงการ 

2 
แผนงาน/โครงการ 

1 
แผนงาน/โครงการ 

รวม  23  
แผนงาน/โครงการ 

21 
แผนงาน/โครงการ 

(91.30%) 

  2 
แผนงาน/โครงการ 

(8.70%) 
 

แผนงาน/โครงการ ที่ไม่เป็นตามเป้าหมาย (ตัวชี้วัด) 
- แผนงานพัฒนาสิทธิประโยชน์สวัสดิการ กทพ. ไม่เป็นตามเป้าหมาย/ล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากในการ

จัดท า/ศึกษาระบบรถรับ-ส่งพนักงาน ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การที่หน่วยงานออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือ
บางส่วนถือว่าเป็นสวัสดิการใหม่ที่หน่วยงานไม่เคยมีมาก่อน จะต้องได้รับความเห็นชอบตามขั้นตอน ดังนี้           
1) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 2) คณะกรรมการบริหารของ กทพ. 3) คณะกรรมการ กทพ. 4) คณะกรรมการ 
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 5) คณะรัฐมนตรี 
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- แผนงานใช้ระบบฐานข้อมูลผู้ที่มีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาลของ กทพ. เพ่ือทดแทนการออกหนังสือ
รับรองการมีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาล ไม่เป็นตามเป้าหมาย/ล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากโครงการดังกล่าวจ าเป็นต้องส่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานให้กับโรงพยาบาล ซึ่งมีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเงื่อนไขอยู่ 
ดังนั้นจึงวางแผนการด าเนินงานโครงการให้รอบคอบ รัดกุมและเป็นไปตามกฎหมาย 

อย่างไรก็ตามแผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน เป้าหมายดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีนัยส าคัญ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน 

 (1 ตลุาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)            
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย
1. ทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้าง ระบบงาน 
และกระบวนงานด้าน
ต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเหมาะสม
กับการด าเนินธุรกิจ

1. แผนงานการทบทวนและ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
ระบบงานเดิมของ กทพ. และ
โครงสร้างองค์กร ระบบงาน
ใหม่เพ่ือรองรับการด าเนินงาน
ภายหลังจากส้ินสุดสัญญา
สัมปทาน (ทางพิเศษศรีรัช)

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผนงานการ
ทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร 
ระบบงานเดิมของ 
กทพ.ฯ

ร้อยละ 100 100 100 √ ท่ีปรึกษาศึกษาแนวทางการพัฒนา
เพ่ือเป็นรัฐวิสาหกิจช้ันน าตาม
แผนงาน โดยมีการศึกษาการ
ปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วน
งานของ กทพ. ระยะยาว และได้
จัดส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

- พร.กบบ.

2. เตรียมความพร้อมใน
การบริหารทางพิเศษ
ภายหลังจากส้ินสุด
สัญญาสัมปทาน

2. แผนงานการจัดท า
แผนปฏิบัติการภายใต้แผน   
กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณ 2560-2564

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผนงานการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ภายใต้แผนกลยุทธ์
ด้านทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณ 
2560-2564

ร้อยละ 100 100 100 √ ประชุมคณะกรรมการก ากับแผน
กล-ยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
เพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติการ 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 2560 - 2564 
เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2562

- พร.กบบ.

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

ภาคผนวก 1



ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

1. ทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้าง ระบบงาน 
และกระบวนงานด้าน
ต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเหมาะสม
กับการด าเนินธุรกิจ

3. แผนบริหารอัตราก าลัง ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผนบริหาร
อัตราก าลัง 

ร้อยละ 100 100 100 √ ท่ีปรึกษาศึกษาแนวทางการพัฒนา
เพ่ือเป็นรัฐวิสาหกิจช้ันน าตาม
แผนงาน โดยมีการศึกษาการ
บริหารอัตราก าลังระยะยาว และได้
จัดส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

- พร.กบบ.

2. เตรียมความพร้อมใน
การบริหารทางพิเศษ
ภายหลังจากส้ินสุด
สัญญาสัมปทาน

4. การปรับปรุงมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของ กทพ.

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 100 100 √ ท่ีปรึกษาศึกษาแนวทางการพัฒนา
เพ่ือเป็นรัฐวิสาหกิจช้ันน าตาม
แผนงาน โดยมีการศึกษามาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของ กทพ. และได้
จัดส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

- พร.กบบ.

3. บริหารขีด
ความสามารถและ
อัตราก าลังของบุคลากร 
ให้ท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

1. การจัดท าแผนอัตราก าลัง
ประจ าปี

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 100 100 √ ผวก. ได้อนุมัติกรอบอัตราก าลัง
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตาม
ท้ายบันทึกด่วนท่ีสุดท่ี ฝบท/2351
 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2562

- พร.กบบ.
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ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

3. บริหารขีด
ความสามารถและ
อัตราก าลังของบุคลากร 
ให้ท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

2. แผนการด าเนินการตาม
ระบบขีดความสามารถ 
(Competency – Based 
Training) ของ กทพ.

ร้อยละของพนักงาน
ท่ีมีช่องว่างขีด
ความสามารถ 
(Competency Gap)

ไม่เกินร้อยละ
 10

ไม่เกิน
ร้อยละ 10

6.11 √ ด าเนินการประเมินผลขีด
ความสามารถของพนักงานช่วง
เดือนมิถุนายน 2562 - กรกฎาคม
 2562 ผลการประเมินขีด
ความสามารถสัดส่วนของพนักงาน
ท่ีมีช่องว่างขีดความสามารถต่อ
จ านวนพนักงานท้ังองค์กรมีค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 6.11

- พบ.กพบ.

3. รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับ
การสรรหาและบรรจุและ
แต่งต้ังพนักงาน

จ านวนข้อร้องเรียน
เก่ียวกับการบรรจุ
และแต่งต้ังพนักงาน

จ านวนข้อ
ร้องเรียน

เก่ียวกับการ
บรรจุและ
แต่งต้ัง

พนักงาน ไม่
เกิน 2 เร่ือง

ต่อปี

จ านวนข้อ
ร้องเรียน
เก่ียวกับ
การบรรจุ

และ
แต่งต้ัง

พนักงาน 
ไม่เกิน 2 
เร่ืองต่อปี

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน

√ น าประเด็นท่ีส าคัญมาปรับปรุงการ
ด าเนินการบรรจุและแต่งต้ัง
พนักงานต่อไป

- สผ.กบบ.
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ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

3. บริหารขีด
ความสามารถและ
อัตราก าลังของบุคลากร 
ให้ท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

4. สรุปจ านวนวันสรรหาและ
คัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
เฉล่ียในแต่ละปีงบประมาณ

จ านวนวันสรรหาและ
คัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างเฉล่ียใน
ปีงบประมาณ 2562

จ านวนวัน
สรรหาและ
คัดเลือก

พนักงานและ
ลูกจ้าง เฉล่ีย
ไม่เกิน 50 
วันท าการ

จ านวนวัน
สรรหา
และ

คัดเลือก
พนักงาน

และ
ลูกจ้าง
เฉล่ียไม่
เกิน 50 
วันท าการ

พนักงาน 
37.44 

วัน  
ลูกจ้าง

33.71 
วัน เฉล่ีย
จ านวนวัน
สรรหา 
35.57

√ ได้ทราบถึงประสิทธิภาพในเร่ือง
ของความเร็วเฉล่ียในการสรรหา
และคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการสรรหา
และคัดเลือกพนักงานต่อไป

- สผ.กบบ.
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เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

4. พัฒนาบุคลากรให้
ก้าวทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

1. การพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะท่ีดีของ
บุคลากรให้ก้าวทันต่อการ
เปล่ียนแปลงในปัจจุบันและ
อนาคต

ร้อยละความคุ้มค่าใน
การน าความรู้ท่ีได้รับ
จากการอบรมไปใช้ใน
การปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ

ร้อยละ 90 90 ร้อยละ 
98.22

√ ผลการประเมินความคุ้มค่าในการ
น าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปใช้
ในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปีงบประมาณ 
2562 พบว่า มีค่าเฉล่ียร้อยละ 
98.22

- พบ.กพบ.

5. บริหารค่าตอบแทน 
การให้รางวัล ยกย่อง
ชมเชยบุคลากรให้เป็นท่ี
ยอมรับของบุคลากร

1. แผนงานการทบทวนและ
ปรับปรุงระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ กทพ. 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผนงานทบทวน
และปรับปรุงระบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ กทพ.  

ร้อยละ 100 100 100 √ น าระบบประเมินผลท่ีมีการ
ปรับปรุงมาใช้ในการประเมินผล 
และตอบข้อสงสัยต่างๆ ในเร่ืองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

- พร.กบบ.

2. แผนงานการทบทวนและ
ปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของพนักงาน

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผนงานการ
ทบทวนและปรับปรุง
เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของ
พนักงาน 

ร้อยละ 100 100 100 √ เผยแพร่เอกสารความก้าวหน้าใน
สายอาชีพให้พนักงานได้รับทราบ 
และแจ้งเวียนให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องพัฒนาพนักงานตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

- พร.กบบ.
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ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

5. บริหารค่าตอบแทน 
การให้รางวัล ยกย่อง
ชมเชยบุคลากรให้เป็นท่ี
ยอมรับของบุคลากร

3. อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
สิทธิประโยชน์สวัสดิการกับ
พนักงานและลูกจ้าง

ร้อยละระดับความรู้ 
ความเข้าใจสิทธิ
ประโยชน์สวัสดิการ
ของพนักงานและ
ลูกจ้าง

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

พนักงาน
และ

ลูกจ้างมี
ระดับ
ความรู้
ความ

เข้าใจใน
สิทธิ

ประโยชน์
สวัสดิการ
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80

พนักงาน
และ

ลูกจ้างมี
ระดับ
ความรู้
ความ

เข้าใจใน
สิทธิ

ประโยชน์
สวัสดิการ
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80

√ มีการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับสิทธิ
ประโยชน์สวัสดิการ กทพ. แก่
พนักงานและลูกจ้างประจ าปี 
2562 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 
2561 – กันยายน 2562) ได้แก่ 
1) จัดอบรมฯ ให้แก่พนักงานและ
ลูกจ้างบรรจุใหม่ จ านวน 39 คร้ัง 
2) จัดอบรมฯ ให้แก่พนักงานท่ีจะ
เกษียณในปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 2 คร้ัง
3) ประสานงาน OJT  ให้แก่
พนักงานและลูกจ้าง ณ ด่านเก็บค่า
ผ่านทาง จ านวน 9 คร้ัง
4) จัดปฐมนิเทศพนักงานท่ีบรรจุใน
รอบปีงบประมาณ 2561 เม่ือวันท่ี
 13 กุมภาพันธ์ 2562              
5) ร่วมจัดการอบรมการบริหารเงิน
การออมเงิน ท้ังส้ิน 4 คร้ัง 

- สว.กสพ.
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ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

โดยพนักงานและลูกจ้างท่ีเข้ารับ
การอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
สิทธิประโยชน์สวัสดิการ กทพ. 
ภายหลังการอบรมในระดับมากท่ี
ร้อยละ 91.15
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ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

5. สร้างสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศท่ีดีใน
การท างาน

4. พัฒนาสิทธิประโยชน์
สวัสดิการ กทพ.

จ านวนสิทธิประโยชน์
 สวัสดิการท่ี
ด าเนินการจัดท า/
ปรับปรุง/ทบทวน
ส าเร็จ

สิทธิ
ประโยชน์

สวัสดิการท่ี
ด าเนินการ

จัดท า/
ปรับปรุง/
ทบทวนได้

ส าเร็จไม่น้อย
กว่า 1 เร่ือง

ด าเนินการ
จัดท า
หรือ

ปรับปรุง
หรือ

ทบทวน
สิทธิ

ประโยชน์
สวัสดิการ
ตามแผน

ด าเนินการ
จัดท า
หรือ

ปรับปรุง
หรือ

ทบทวน
สิทธิ

ประโยชน์
สวัสดิการ
ได้เป็นไป
ตามแผน

√ 1. จัดท า/ศึกษาระบบรถรับ-ส่ง
พนักงาน ณ อาคารศูนย์บริหาร
ทางพิเศษ ได้ด าเนินการ ดังน้ี
1) ศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูล
สวัสดิการรถรับ-ส่งจากรัฐวิสาหกิจ
อ่ืน และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน
2) จัดท าและส่งแบบส ารวจ
ความเห็นและความต้องการของ
พนักงานท่ัวท้ังองค์กรแล้วเสร็จ 
3) รวบรวมและสรุปข้อมูลการ
ส ารวจแล้วเสร็จ โดยขอความ
ร่วมมือ ฝสท. ออกแบบเส้นทางเดิน
รถและก าหนดจุดรับ-ส่ง  ซ่ึงอยู่
ระหว่างจัดท า        

1. หน่วยงานออก
ค่าใช้จ่ายท้ังหมดหรือ
บางส่วน ถือว่าเป็น
สวัสดิการใหม่ท่ี
หน่วยงานไม่เคยมีมา
ก่อนจะต้องได้รับความ
เห็นชอบตามข้ันตอน   
1.) คกก.กิจการสัมพันธ์ 
2.) คกก.บริหารของ กทพ.
3.) คกก. กทพ.
4.) คกก.แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
5.) คณะรัฐมนตรี
2. ผลกระทบภาระ
งบประมาณ

สว.กสพ.

ภาคผนวก 8



ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

4) ก าหนดและออกแบบจุดรับส่ง
จากผลการส ารวจฯ เพ่ือประมาณ
การจ านวนท่ีต้องใช้รถ และส่งข้อมูล
ให้ ฝกง. วิเคราะห์ผลกระทบท่ี
เก่ียวกับการเงินตามมติ ครม. 7 มีค.
 60                                     
5) รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
รับทราบข้อมูล ก่อนน าเสนอตาม
ข้ันตอน
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ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

6. สร้างสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศท่ีดีใน
การท างาน

1. การบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน

ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตาม
แผนงานความ
ปลอดภัยอาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 
ประจ าปีงบประมาณ

พิจารณาจาก
ร้อยละการ

ด าเนินงานได้
แล้วเสร็จตาม
แผนเทียบกับ

งานท่ีต้อง
ด าเนินการ
ท้ังหมดใน

ปีงบประมาณ
น้ัน ไตรมาส 
1 : 13% 

ไตรมาส 2 : 
9% ไตรมาส
 3 : 13% 
ไตรมาส 4 : 

65%

100% 100% √ ด าเนินการ 28 กิจกรรม คือ
1. การอบรมหลักสูตร 
คณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน
2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
คณะท างานเพ่ือตรวจและติดตาม
ผลการด าเนินงานกิจกรรม 5 ส
3. การจัดส่งพนักงานเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรวิทยากรด้านความ
ปลอดภัย ฯ
4. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุก
ต าแหน่ง หัวข้อ การส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
ส าหรับพนักงานท่ีได้รับบรรจุใหม่

- ปอ.กสพ.
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ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

5. การอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยในการท างานระดับ
บริหาร (จป. บริหาร) ส าหรับ
ผู้บริหารท่ียังไม่เคยเข้าอบรมและท่ี
ได้รับแต่งต้ังใหม่)
6. การอบรมหลักสูตร ความ
ปลอดภัยในงานจัดเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษตามคู่มือความปลอดภัยฯ (จป.
 หัวหน้างานในสังกัด ฝจค. จ านวน 
110 คน)
7. การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยในการท างานระดับ
หัวหน้างานในงานบ ารุงรักษา 
(ทดแทน/เพ่ิม)                        
8. การให้ความรู้ด้านวิชาการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
หน่วยงานต่าง ๆ
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ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

9. การอบรมเจ้าหน้าท่ีตาม
แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ประจ าอาคารส านักงานใหญ่ กทพ. 
จตุจักร (OJT) (จ านวน 100 คน) 
10. กิจกรรม 5 ส “กทพ. ก้าวหน้า
 เพราะพัฒนา 5 ส”
11. กิจกรรม “วันความปลอดภัย
ในการท างานแห่งชาติ”
12. กิจกรรม “กทพ. หน่วยงานสี
ขาว ต่อต้านยาเสพติด”
13. การฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจ าปี 
2562                                  
 14. กิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัยในการท างาน Safety 
Thailand ตามนโยบายของ
กระทรวงแรงงาน ประจ าปี 2562
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ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

15. กิจกรรม กทพ. สถาน
ประกอบการส่งเสริมสุขภาพ “เมา
ไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัยเทศกาล
สงกรานต์”
16. กิจกรรมการรณรงค์ไม่สูบบุหร่ี,
การป้องกันและเฝ้าระวังโรคอุบัติ
ใหม่,โรคไข้หวัดสายพันธ์ุใหม่ 
2009, โรคไข้เลือดออก, การ
ป้องกันการติดเช้ือ HIV, การห้าม
ด่ืมและวางจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในเขตบริเวณ ในพ้ืนท่ี
ของ กทพ. และอ่ืนๆ
17. การแต่งต้ังคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.)
 ประจ าอาคารต่างๆ ชุดใหม่ (วาระ
 2ปี)
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ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

18. การวิเคราะห์และวางแผนการ
ด าเนินงานส าหรับการจัดการความ
เส่ียงด้านความปลอดภัยฯ การ
ส ารวจและช้ีบ่งอันตรายฯ           
19. การวิเคราะห์และก าหนดชนิด
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยใน
การท างานส่วนบุคคล
20. การรวบรวม ข้อกฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรีฯ ระเบียบและ
ข้อบังคับ
ท่ีเก่ียวข้อง และประเมินความ
สอดคล้องของกฎหมาย
21. การจัดท าคู่มือความปลอดภัย
ในงานส านักงาน
22. การติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของ จป.วิชาชีพ/จป.เทคนิคข้ันสูง  
23. การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของ คปอ. ประจ าอาคารต่าง ๆ  (7
 อาคาร)                              
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ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

24. การรายงาน/สอบสวนการ
ประสบอันตรายจากการท างานและ
รวบรวมสถิติการประสบอันตรายฯ 
 25. การตรวจติดตามเพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายฯ (เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์เขตปลอดบุหร่ี ณ 
บริเวณห้องน้ าสาธารณะอาคารด่าน
ฯ )
26. การตรวจการปฏิบัติของ
ผู้รับเหมาเพ่ือการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความ
ปลอดภัยในการท างานส าหรับ
ผู้รับเหมา
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ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

27. เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ในงานความปลอดภัยฯ
- ระบบอินทราเน็ต อินเตอร์เน็ตของ
 กทพ. 
– Facebook หน่วยงาน  ปอ.กสพ.
- วารสารทางพิเศษ
- บอร์ดความปลอดภัยฯ    
  ประจ าอาคาร
- โปสเตอร์
- แผ่นพับฯ                            
28. การทบทวน/ปรับปรุงแผน
ฉุกเฉิน,คู่มือด้านความปลอดภัยฯ 
ประจ าปี

6. สร้างสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศท่ีดีใน
การท างาน

2. การจัดท าคู่มือความ
ปลอดภัยในงานจัดเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษ

จ านวนเล่ม 2 เล่ม 2 เล่ม - √ 1. คู่มือความปลอดภัยในงาน
ส านักงาน 2. คู่มือความปลอดภัยฝ่
ยกรรมสิทธ์ิ

- ปอ.กสพ.
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ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

6. สร้างสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศท่ีดีใน
การท างาน

3. การส ารวจความผูกพันและ
ความพึงพอใจของพนักงานต่อ
 กทพ. ประจ าปี 2562

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน

√ 1. ด าเนินการจัดท าขอบเขตการ
จ้างส ารวจความผูกพันและความพึง
พอใจของพนักงานต่อ กทพ. 
ประจ าปี 2562 แล้วเสร็จ

- สว.กสพ.

2. จ้างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ด าเนินการส ารวจความผูกพันและ
ความพึงพอใจของพนักงานต่อ 
กทพ. ประจ าปี 2562

3. ด าเนินการทบทวนปัจจัยส าหรับ
การส ารวจความผูกพันและความ
พึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. 
และน าผลการทบทวนปัจจัยมา
ทดสอบแบบส ารวจ (Pre-test) แล้ว
เสร็จ4. ด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
ด้วยแบบสอบถามและเชิงคุณภาพ
ด้วยการสัมภาษณ์แล้วเสร็จเม่ือวันท่ี
 25 มิถุนายน 2562

ร้อยละ 100 ด าเนินการ
ตาม

แผนการ
ส ารวจ
ดังกล่าว

ด าเนินการ
ได้เป็นไป

ตาม
แผนการ
ส ารวจ
ดังกล่าว
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ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

5. ผลประเมินการส ารวจความ
ผูกพันและความพึงพอใจของ
พนักงานต่อ กทพ. ประจ าปี 2562
 พบว่า พนักงานมีความผูกพันอยู่
ในระดับมากท่ีสุดท่ีร้อยละ 90.00
 พนักงานมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดท่ีร้อยละ 85.25
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ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

6. สร้างสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศท่ีดีใน
การท างาน

4. การเสริมสร้างความผูกพัน
และความพึงพอใจของ
พนักงานต่อ กทพ. 
ปีงบประมาณ 2562

ร้อยละความส าเร็จ
ของผลการ
ด าเนินงานตามแผน

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80

ติดตาม
การ

รายงาน
ผลการ

ด าเนินงาน
ส าหรับ

ปีงบประมา
ณ 2562

เสนอ 
ผวก. 3 
คร้ัง และ
จัดท า
แผน

ประจ าปี 
2562

ติดตาม
การ

รายงาน
ผลการ

ด าเนินงาน
ส าหรับ

ปีงบประมา
ณ 2562

เสนอ 
ผวก. 3 
คร้ัง และ
จัดท า
แผน

ประจ าปี 
2562

√ 1. ติดตามหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ตามแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ
 2561 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 
2560 – กันยายน 2561) เม่ือ
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 โดยท้ัง
 17 โครงการ/กิจกรรม สามารถ
ด าเนินการได้เป็นไปตามแผน
ท้ังหมด ท้ังน้ี ผวก. ได้รับทราบผล
การด าเนินการแล้ว เม่ือวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2561                  
2. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องตามข้อเสนอแนะ เพ่ือ
จัดท าแผนการเสริมสร้างดังกล่าวฯ 
ปีงบประมาณ 2562 เม่ือวันท่ี 10
 มกราคม 2562 โดยมีท้ังส้ิน 11 
โครงการ/กิจกรรม

- สว.กสพ.
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ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

3. มีการติดตามหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องตามแผนปฏิบัติการฯ 
ปีงบประมาณ 2562 รอบ 3 เดือน 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2561) เม่ือ
วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย 
ผวก. ให้การรับทราบแล้ว เม่ือวันท่ี
 25 กุมภาพันธ์ 2562
4. มีการติดตามหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องตามแผนปฏิบัติการฯ 
ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2562 โดย 
ผวก. ให้การรับทราบแล้ว เม่ือวันท่ี
 22 พฤษภาคม 2562
5. มีการติดตามหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องตามแผนปฏิบัติการฯ 
ปีงบประมาณ 2562 รอบ 9 เดือน 
(ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 
2562) เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 
2562 โดย ผวก. ให้การรับทราบ
แล้ว เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2562
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ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

6. สร้างสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศท่ีดี
ในการท างาน

5.แผนปฏิบัติการในงาน
พนักงานสัมพันธ์ประจ าปี
งบประมาณ

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมภายใต้
แผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ใน
งานพนักงานสัมพันธ์
ประจ าปีงบประมาณ

ร้อยละ 86 ร้อยละ 86 ร้อยละ 
88.80

√ ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ในงานพนักงาน
สัมพันธ์ประจ าปีงบประมาณ 
กิจกรรมด าเนินการแล้ว จ านวน 7 
กิจกรรม โดยมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 88.80

- พง.กสพ.
และฝ่าย

ท่ีเก่ียวข้อง

7. พัฒนาการสร้างผู้น า 
และส่งเสริมวัฒนธรรม
ค่านิยมขององค์กร

1. โครงการพัฒนาภาวะผู้น า
และน าการเปล่ียนแปลง 
(Leading & Change)

ร้อยละของจ านวน
ผู้บริหารระดับสูงท่ีมี
ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน (KPI) 
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 85

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ

 80

มากกว่า
หรือ

เท่ากับ
ร้อยละ 80

83.33 √ ผลประเมินการปฏิบัติงานรอบ 
12 เดือน (1 ส.ค. 61 ถึง 31 ก.ค.
 62) ผู้บริหารระดับสูงท้ังหมด
จ านวน 12 คน มีผู้บริหารท่ีผล
ประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) สูง
กว่าร้อยละ 85 จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 83.33

- พบ.กพบ.
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ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

7. พัฒนาการสร้างผู้น า 
และส่งเสริมวัฒนธรรม
ค่านิยมขององค์กร

2. แผนส่งเสริมสร้าง
วัฒนธรรมค่านิยมองค์กรของ 
กทพ.

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตามแผนการส่งเสริม
สร้างวัฒนธรรม
องค์กรของ กทพ.

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 
100

√ 1) กพบ. จัดท าแผนเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรได้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส 1 โดย ผอ.ฝบท. ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฯ
เรียบร้อยแล้วตามบันทึกท่ี กพบ/
1744 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2561 

- บจ.กพบ.

2) กพบ. ขอความอนุเคราะห์ให้ 
กสพ. น า 5 คุณลักษณะของ
วัฒนธรรมองค์กร (SMILE) เป็น
ส่วนหน่ึงของเกณฑ์ในการคัดเลือก
พนักงานต้นแบบในโครงการ
พนักงานต้นแบบของ กทพ. เพ่ือ
ส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
วัฒนธรรมองค์กรของ กทพ.
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ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

3) กพบ. ขอความอนุเคราะห์ให้ 
กบบ. น า 5 คุณลักษณะของ
วัฒนธรรมองค์กร (SMILE) เป็น
ส่วนหน่ึงของเกณฑ์ในการพิจารณา
สรรหาและคัดเลือกพนักงาน เพ่ือให้
ได้บรรจุพนักงานท่ีมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ตามวัฒนธรรมองค์กร
ของ กทพ.

4) กพบ. ขอความอนุเคราะห์ให้ 
คบ.กปค. น าส่ือประชาสัมพันธ์ 
“วัฒนธรรมองค์กร กทพ.” ข้ึนเป็น 
Pop up ในคอมพิวเตอร์ 
5) กพบ. ด าเนินการจัดอบรม
หลักสูตร "การน าวัฒนธรรมองค์กร
สู่การปฏิบัติเพ่ือสร้างความส าเร็จ
ร่วมกันท้ังองค์กร" เม่ือวันท่ี 25 
มกราคม 2562 
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ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

6) ด าเนินการจัดกิจกรรม SMILE 
Roadshow บรรยายเร่ือง
วัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. ให้
พนักงานฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษ ดังน้ี
1. วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
ด่านฯ สุขุมวิท 62 มีพนักงาน
จัดเก็บค่าผ่านทางเข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 25 คน
2. วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
ด่านฯบางนา มีพนักงานจัดเก็บค่า
ผ่านทางเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 16
 คน3. วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี 
(CCB4) มีพนักงานจัดเก็บค่าผ่าน
ทางเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 26 คน
4. วันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 ณ 
ด่านฯ ปากน้ า 3 มีพนักงานจัดเก็บ
ค่าผ่านทางเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 
50 คน
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ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

5. วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 ณ 
ด่านฯ สุขสวัสด์ิ มีพนักงานจัดเก็บ
ค่าผ่านทางเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 
21 คน

6. วันท่ี 22 สิงหาคม 2562 ณ 
ด่านฯ ดินแดง มีพนักงานจัดเก็บค่า
ผ่านทางเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 17
 คน
7. วันท่ี 29 สิงหาคม 2562 ณ 
ด่านฯคลองประปา 2 มีพนักงาน
จัดเก็บค่า   ผ่านทางเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 26 คน
รวมพนักงานจัดเก็บค่าผ่านทางท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนท้ังหมด 
181 คน8) ด าเนินการส ารวจการรับรู้ของ
พนักงานในเร่ืองวัฒนธรรมองค์กร
ของ กทพ. โดยภาพรวมมีพนักงาน
ท่ีรับรู้วัฒนธรรมองค์กรคิดเป็นร้อย
ละ 91.99 ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน
 512 คน
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ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

8. จัดการองค์ความรู้
ขององค์กรอย่างเป็น
ระบบและสนับสนุนการ
พัฒนาและน านวัตกรรม
มาใช้

1. การพัฒนาระบบงาน
บริการด้วยตนเอง 
(Self-Service) งานทะเบียน
ประวัติ

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบงานบริการด้วย
ตนเอง (Self-Service)
 งานทะเบียนประวัติ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

√ 1. ประสานงาน ฝสท. พัฒนา
ระบบงานบริการด้วยตนเอง 
(Self-Service) งานทะเบียนประวัติ
2. จัดท าหนังสือเวียนแจ้งพนักงาน
และลูกจ้างตรวจสอบข้อมูลตนเอง
ในระบบงานบริการด้วยตนเอง 
(Self-Service) งานทะเบียนประวัติ
 3. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติ
ของพนักงานและลูกจ้างท่ีแจ้ง
ปรับปรุง

              -  ขบ.กบบ.
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เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

8. จัดการองค์ความรู้
ขององค์กรอย่างเป็น
ระบบและสนับสนุนการ
พัฒนาและน านวัตกรรม
มาใช้

2. การย่ืนบัตรประจ าตัว
ประชาชน/บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ แทนหนังสือ
รับรองการมีสิทธิรับค่า
รักษาพยาบาล (หนังสือส่งตัว)
 แบบผู้ป่วยนอก โดยจะเร่ิม
ด าเนินการกับ คลินิกศูนย์
แพทย์พัฒนา เป็นแห่งแรก (ใช้
ระบบฐานข้อมูลผู้ท่ีมีสิทธิรับ
ค่ารักษาพยาบาลของ กทพ. 
เพ่ือทดแทนการออกหนังสือ
รับรองการมีสิทธิรับค่า
รักษาพยาบาล)

ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับ
ค่ารักษาพยาบาล 
กทพ.

ร้อยละ 100 100 70 √ - จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์วิธี
ปฏิบัติและข้ันตอนในการขอรับค่า
รักษาพยาบาลไปแล้วจ านวน 5 คร้ัง 
(ตามท่ีได้รายงานแผนเป็นระยๆ) และ
ในการประชุมคร้ังล่าสุด เม่ือวันท่ี 30 
ก.ย. 2562 ได้ข้อสรุปว่า จะเร่ิมใช้
บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้ในเดือน
มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดย
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท าร่าง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพ่ือน าเสนอ 
ผวก. อนุมัติในหลักเกณฑ์ จากน้ันจะ
ได้จัดท าบันทึกแจ้งเวียนเพ่ือแจ้งให้
พนักงาน/ลูกจ้างส่งเอกสารเพ่ือจัดท า
หนังสือเปิดสิทธิและหนังสือยินยอมให้
เปิดเผยข้อมูลให้กับโรงพยาบาลในคร้ัง
แรกเพียงคร้ังเดียวก่อนมีการเปิดใช้
งานจริง

1. โครงการดังกล่าว 
จ าเป็นต้องส่งข้อมูลส่วน
บุคคลของพนักงานให้กับ
โรงพยาบาล ซ่ึงมีพ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นเง่ือนไขอยู่ ดังน้ัน จึง
วางแผนการด าเนิน
โครงการให้รอบคอบ 
รัดกุม และเป็นไปตาม
กฎหมาย โดยได้ข้อสรุป
และแนวทางด าเนินการ
ตามท่ีแจ้งแล้วน้ัน

จส.กสพ.
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ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

1) การจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการความรู้ จ านวน 3 คร้ัง 
    - คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวันศุกร์ท่ี
 1 มีนาคม 2562
    - คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวันพุธท่ี 
10 กรกฎาคม 2562
    - คร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวันศุกร์ท่ี
 12 กรกฎาคม 2562

- บจ.กพบ.

2) การทบทวนการแต่งต้ัง
คณะท างานบริหารจัดการความรู้ 
โดย ผวก. ได้ลงนามค าส่ัง กทพ. ท่ี 
16/2562 ลงวันท่ี 23 มกราคม 
พ.ศ. 2562 เร่ือง แต่งต้ัง
คณะท างานบริหารจัดการความรู้
เรียบร้อยแล้ว

8. จัดการองค์ความรู้
ขององค์กรอย่างเป็น
ระบบและสนับสนุนการ
พัฒนาและน านวัตกรรม
มาใช้

3. โครงการบริหารจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามโครงการพัฒนา 
กทพ. สู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

√
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ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

3) การจัดประชุมคณะท างาน
บริหารจัดการความรู้ จ านวน 2 คร้ัง 
       - คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวัน
จันทร์ท่ี 19 พฤศจิกายน 2561
       - คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวันพุธท่ี
 22 พฤษภาคม 2562

4) การจัดหมวดหมู่องค์ความรู้ของ 
กทพ. เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) 
ความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน
ของ กทพ. 2) ความรู้ท่ัวไปในการ
ปฏิบัติงานของ กทพ. และ 3) 
นวัตกรรมของ กทพ.
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ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

5) การจัดโครงการฝึกอบรม เร่ือง 
การบริหารจัดการความรู้ 
รายละเอียดดังน้ี
   - โครงการอบรมหลักสูตร 
Knowledge Management เพ่ือ
องค์กรแห่งนวัตกรรมและเพ่ิมขีด
ความสามารถขององค์กร รุ่นท่ี 1 
ส าหรับคณะกรรมการและ
คณะท างานบริหารจัดการความรู้ 
เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 ณ 
ห้องประชุม 2301 ช้ัน 3 อาคาร 2
 กทพ. จตุจักร
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เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

   - โครงการอบรมหลักสูตร 
Knowledge Management เพ่ือ
องค์กรแห่งนวัตกรรมและเพ่ิมขีด
ความสามารถขององค์กร รุ่นท่ี 2 
ส าหรับพนักงานต้ังแต่ระดับ 7 ข้ึน
ไป เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2562 ณ
 ห้องประชุม 2301 ช้ัน 3 อาคาร 
2 กทพ. จตุจักร                        
  - โครงการอบรมหลักสูตร 
Knowledge Management เพ่ือ
องค์กรแห่งนวัตกรรมและเพ่ิมขีด
ความสามารถขององค์กร รุ่นท่ี 3 
ส าหรับพนักงานระดับ 4 – 6 เม่ือ
วันท่ี 21 มีนาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุม 2301 ช้ัน 3 อาคาร 2 
กทพ. จตุจักร

ภาคผนวก 31



ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

6) การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ท่ี
เกษียณอายุ ลาออก หรือ
ผู้เช่ียวชาญในงาน ดังน้ี
   - ฝบท. ได้มีบันทึกท่ี ฝบท/ว 
2575 ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 
2561 เรียนทุกหน่วยงานท่ีมีผู้
เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2562
 เพ่ือขอความร่วมมือให้พนักงานท่ี
จะเกษียณอายุ ถ่ายทอดความรู้จาก
ประสบการณ์การท างานใน กทพ. 
โดยรวบรวมได้จ านวน 7 คน         
   - กพบ. ด าเนินการสัมภาษณ์ 
รผส. เพ่ือถอดความรู้ผู้เกษียณอายุ
เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา
 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงานของ 
รผส. ช้ัน 1 อาคาร 1 กทพ. จตุจักร
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เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

  - กพบ. ด าเนินการสัมภาษณ์ ผชน.
 (ว) เพ่ือถอดความรู้ผู้เกษียณอายุ
เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติงาน
ของ ผชน. (ว) ช้ัน 5 อาคาร 2 
กทพ. จตุจักร
   - กพบ. ด าเนินการสัมภาษณ์ 
รผบ. เพ่ือถอดความรู้ผู้เกษียณอายุ
เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 
2301 ช้ัน 3 อาคาร 2 กทพ. 
จตุจักร

ภาคผนวก 33



ยุทธศาสตร์  :  สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

7) โครงการประกวดผลงานการ
จัดการความรู้ของ กทพ. (EXAT KM
 Award)ประจ าปี 2562 ประเภท
นวัตกรรมดีเด่น (Best Innovation)
 และประเภทแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice)เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
การจัดการความรู้ขององค์กร และ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็น
ประโยชน์และตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจของ กทพ. และ
จากการด าเนินโครงการดังกล่าว 
กทพ. ได้รับองค์ความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ 
กทพ. ท้ังหมดจ านวน 11 เร่ือง 
ประกอบด้วยประเภทแนวปฏิบัติท่ี
เป็นเลิศ (Best Practice) จ านวน 3
 เร่ือง และประเภทนวัตกรรมดีเด่น 
(Best Innovation) จ านวน 7 เร่ือง 
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เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

ซ่ึงได้น าความรู้ดังกล่าวเผยแพร่ใน
เว็บบไซต์ KM กทพ. และเวียนแจ้ง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณา
น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
เรียบร้อยแล้ว

8) การรวบรวมคู่มือการปฏิบัติงาน
ของทุกหน่วยงานและน ามาเผยแพร่
ในเว็บไซต์ KM กทพ. โดย ฝบท. ได้
มีบันทึกท่ี ฝบท/ว 2569 ลงวันท่ี 
15 พฤศจิกายน 2561 เรียนทุก
หน่วยงานเพ่ือขอความอนุเคราะห์
จัดส่งคู่มือการปฏิบัติงาน โดยรวบ
รวบคู่มือการปฏิบัติงานได้จ านวน 
70 เล่ม และน าไปเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ KM กทพ. เรียบร้อยแล้ว
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เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

9) การจัดนิทรรศการ KM Day เม่ือ
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 จ านวน
 2 รุ่น คือ รุ่นท่ี 1 เวลา 09.00 – 
12.00 น. และรุ่นท่ี 2 เวลา 
13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง
ประชุม 2301 ช้ัน 3 อาคาร 2 
กทพ. จตุจักร โดยมีผู้บริหาร 
คณะท างานบริหารจัดการความรู้ 
และพนักงานทุกระดับเข้าร่วมงาน
จ านวน 668 คน สรุปโดยภาพรวม
พบว่าผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.49) และได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมงาน อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.51)
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เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้า
หรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การด าเนินงาน
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน (1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 62)

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การด าเนินงาน 12 
เดือน (1 ต.ค. 61 -  

 30 ก.ย. 62)

10) การจัดท าแผนแม่บทการ
จัดการความรู้ของ กทพ. (KM 
Master Plan) ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และจะน าเสนอคณะ
กรรมการบริหารจัดการความรู้เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
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