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สรุปผลการด าเนินงานแผนตามกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 - 2565  
และแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563  

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
  

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

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การด าเนินงาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :   
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล  

1. มีโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังที่เอ้ือ
ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและ
วางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานขององค์กร 

2. มีระบบฐานข้อมูลด้านบุคคลที่ครบถ้วน 
ถูกต้องและทันสมัย 

กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 

3. สร้างการรับรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยม
ขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  
พัฒนาศักยภาพและ
เตรียมความพร้อม
บุคลากรเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 
 

4. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่สอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงาน
ขององค์กร 

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารขีดความสามารถ
ของบุคลากรให้ท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามสาย
อาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและเตรียมความ
พร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

6. เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และพัฒนา 
และมีกลไกในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้ทั่วทั้ง
องค์กร 

กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  
เสริมสร้างความผูกพัน
และคุณภาพชีวิตใน
การท างาน 

7. บุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจและ
ผูกพันต่อองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 7 บริหารค่าตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  

8. มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัย 
สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

กลยุทธ์ที่ 8 สร้างสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีในการท างาน 
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  และเพ่ือให้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 
น าไปสู่การปฏิบัติ จึงได้มีการแปลงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติในรูปของแผนปฏิบัติ
การการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปปฏิบัติและเพ่ือเป็นแนวทางการ
จัดการทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มีแผนงาน / โครงการที่รองรับยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์การด าเนินงาน จ านวน 34 แผนงาน / โครงการ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
เป้าประสงค ์ :  มีโครงสร้างและอัตราก าลังที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์ :  พัฒนาโครงสร้าง และวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร  
แผนงาน / โครงการ  
 1. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร     
 2. แผนบริหารอัตราก าลังระยะยาว         
 3. แผนอัตราก าลังประจ าปี          
 4. การจัดท าหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากร 
   5. แผนการปรับปรุงระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานของ กทพ. 
   
เป้าประสงค์ :  มีระบบฐานข้อมูลบุคคลที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย 
กลยุทธ์ :  พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 
แผนงาน / โครงการ  
 1. แผนงานการน าเสนอข้อมูลบุคลากรในรูปแบบของ DASHBOARD   
 2. แผนงานส ารองข้อมูลเอกสารแฟ้มประวัติพนักงานและลูกจ้างเข้าระบบงานบริหารจัดการเอกสารงาน 
 3. แผนงานการเพิ่มช่องทางการลาของผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบงานบริการด้วยตนเอง  
(Self - Service) งานทะเบียนการลา ส าหรับการลาป่วย การลากิจ และการลาหยุดพักผ่อนประจ าปี 
 
เป้าประสงค์ :  สร้างการรับรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
กลยุทธ์ :  ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร  
แผนงาน / โครงการ  
 1. แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของ กทพ.      
 2. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร        
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค ์  :  บุคลากรมีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร  
กลยุทธ์   : บริหารขีดความสามารถของบุคลากรให้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
แผนงาน / โครงการ  
 1. แผนการด าเนินการตามระบบขีดความสามารถ (Competency - Based Training) ของ กทพ.  
 2. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ.    
 3. แผนงานการสอบทานกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ.     
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เป้าประสงค ์  :  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามสายอาชีพ  
กลยุทธ์  :  พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
แผนงาน / โครงการ 
 1. การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 2. โครงการพัฒนาภาวะผู้น าและน าการเปลี่ยนแปลง (Leading & Change)    
 3. โครงการพัฒนามาตรฐานบริการสร้างนวัตกรรม ส าหรับการให้บริการทางพิเศษ    
 4. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน    
 5. แผนงานการทบทวนการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง            
 6. แผนการเตรียมผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ (Leadership Pool)      
 7. แผนการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) ของ กทพ.    

  
เป้าประสงค ์  :  เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และพัฒนา และมีกลไกในการเผยแพร่องค์ความรู้ 
กลยุทธ์  : สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
แผนงาน / โครงการ 
 1. แผนบริหารจัดการความรู้          
 2. โครงการเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-learning Platform)     
  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  เสริมสร้างความผูกพันและคุณภาพชีวิตในการท างาน 
เป้าประสงค์  :  บุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจและผูกพันในองค์กร  
กลยุทธ์  :  บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
แผนงาน / โครงการ 
 1. แผนงานการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐวิสาหกิจที่สามารถก าหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนเป็นของตนเอง 
 2. การปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้างแรกบรรจุ ตามวุฒิการศึกษาต่างๆ ของ กทพ.   
 3. พัฒนาสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ เรื่องจัดท าและปรบัปรุงเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานของผูป้ฏิบัติงานสังกัด 
ฝบร. 
 4. พัฒนาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เรื่องรถรับ-ส่ง พนักงานที่อาคารศูนย์บริหารทาง
พิเศษ 
 5. แผนการปรับปรุงหนังสือรับรองการมีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก   

 

เป้าประสงค์  :  มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัยสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
กลยุทธ์   :  สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
แผนงาน / โครงการ 
 1. การส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน      
 2. การเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ.     
 3. แผนปฏิบัติการในงานพนักงานสัมพันธ์ประจ าปีงบประมาณ       
 4. ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ การส่งเสริมให้ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์มีธรรมาภิบาล  
 5. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน    
 6. การจัดท าคู่มือความปลอดภัยในการท างาน       
 7. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน (OFIs Roadmap)  
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 ทั้งนี้ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 – 2565 มีการก าหนด
ตัวชี้วัดกลยุทธ์การด าเนินงานเพ่ือให้สามารถวัดผลลัพธ์และสะท้อนผลการด าเนินงาน ซ่ึงผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 
2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) สรุปผลการด าเนินการได้ดังนี ้
 1. ผลการด าเนินตามตัวชี้วัดกลยุทธ์การด าเนินงาน (9 ตัวชี้วัด) 

  เป็นไปตามเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 7 ตัวชี้วัด ซ่ึงสรุปไดดั้งนี้ 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลงาน  
6 เดือน 
(ต.ค. - 

มี.ค. 63) 

ผลประเมิน 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

1. การเพิม่
ประสิทธิภาพ
ระบบการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๑. มีโครงสรา้งองค์กร
และอัตราก าลังท่ีเอื้อ
ต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์  

๑. พัฒนาโครงสร้าง
และวางแผน
อัตราก าลังให้
สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของ
องค์กร 

๑. ร้อยละความ
ความส าเร็จของการลด
ช่องว่างของอัตราก าลัง 

ร้อยละ 
๙๐ 

- ประเมินผลสิ้น
ปีงบประมาณ  

สผ.กบบ. 

๒. มีระบบฐานข้อมูล
บุคคลที่ครบถ้วน 
ถูกต้องทันสมัยและ
สนับสนุนงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล  

๒. พัฒนา
สารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพื่อ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

2. จ านวนระบบ
สารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่มีการ
พัฒนา 

จ านวน 
2 

ระบบ 

- ประเมินผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

ขบ.กบบ. 

 
๓. สรา้งการรับรู้และ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กร 

3. ส่งเสริม
วัฒนธรรม ค่านิยม
ขององค์กร 

3. ผลการส ารวจการ
รับรู้ของพนักงาน เรื่อง
วัฒนธรรมองค์กร 

ร้อยละ 
๘๐ 

- ประเมินผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

บจ.กพบ. 

2. พัฒนา
ศักยภาพและ
เตรียมความ
พร้อมบุคลากร
เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

๔. บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะและสมรรถนะ
ที่สอดคล้องและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กร   

4. บริหารขีด
ความสามารถของ
บุคลากรให้ท างานได้
อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 

4. ร้อยละความส าเร็จ
ของการลดอัตราช่องว่าง
ของสมรรถนะ 

ร้อยละ 
๙๐ 

- ประเมินผลสิ้น
ปีงประมาณ  
 

พบ.กพบ. 

 ๕. พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรให้ก้าว
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาตามสายอาชีพ 

5. พัฒนาและ
เตรียมความพร้อม
บุคลากรทุกระดับให้
ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

5. ร้อยละของจ านวน
หลักสตูรที่จัดอบรม
เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

ร้อยละ 
๙๕ 

- ประเมินผลสิ้น
ปีงประมาณ 

พบ.กพบ. 

 

 

  6. ร้อยละของจ านวน
คนท่ีเข้าร่วมโครงการ
ตามแผนสืบทอด
ต าแหน่งและได้ทดแทน
ต าแหน่งผู้บรหิาร
ระดับสูง 

ร้อยละ 
๙๐ 

- ประเมินผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

พร.กบบ. , 
สผ.กบบ. , 
พบ.กพบ. 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลงาน  
6 เดือน 
(ต.ค. - 

มี.ค. 63) 

ผลประเมิน 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

 ๖. เสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้
และพัฒนา และมี
กลไกในการเผยแพร่
องค์ความรู้ให้ท่ัวท้ัง
องค์กร 

6. สนับสนนุการ
เรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

7. จ านวนองค์ความรู้ที่
น าไปใช้ในการพัฒนา 
และปรับปรุง
กระบวนการท างาน 

จ านวน 
10 
องค์

ความรู ้

จ านวน 
14 
องค์

ความรู ้

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

บจ.กพบ. 

3. เสริมสร้าง
ความผูกพัน
และคณุภาพ
ชีวิตในการ
ท างาน 

๗. บุคลากรในองค์กร
มีความพึงพอใจและ
ผูกพันในองค์กร  

7. บริหาร
ค่าตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน ์

8. ร้อยละความพึง
พอใจ/ความผูกพันของ
พนักงานต่อ กทพ. 

ร้อยละ 
๘๐ 

- ประเมินผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

สว.กสพ. 

๘. มีการส่งเสริมด้าน
ความปลอดภัย
สุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

8. สรา้ง
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีใน
การท างาน 

9. อัตราความถี่ของการ
ประสบอันตรายจากการ
ท างานของพนักงานและ
ลูกจ้างของ กทพ. 

ไม่เกิน 
0.10 

0.018 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ปอ.กสพ. 

 

   2. ผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณ 2563 (34 แผนงาน/โครงการ) 
  แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 ก าหนดกลยุทธ์ที่รองรับ
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 3 ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 8 กลยุทธ์ 34 แผนงาน/โครงการ จากการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 
– 31 มีนาคม 2563) พบว่ามีผลการด าเนินงานโดยรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 20 แผนงาน/โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 86.96 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 13.04 และประเมินผลสิ้น
ปีงบประมาณ จ านวน 11  แผนงาน / โครงการ ซึ่งในภาพรวมสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้   

 ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ 
แผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบตัิการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน / โครงการ เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ประเมินผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

1. การเพิม่
ประสิทธิภาพระบบ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและ
วางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้อง
กับการด าเนินงานขององค์กร 

5 
แผนงาน/โครงการ 

4 
แผนงาน/โครงการ 

1 
แผนงาน/โครงการ 

- 
 

กลยุทธ์ท่ี  2 พัฒนาสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 

3 
แผนงาน/โครงการ 

1 
แผนงาน/โครงการ 

2 
แผนงาน/โครงการ 

 

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมวัฒนธรรม 
ค่านิยมขององค์กร 

2 
แผนงาน/โครงการ 

1 
แผนงาน/โครงการ 

- 1 
แผนงาน/โครงการ 

2. พัฒนาศักยภาพ
และเตรียมความ
พร้อมบุคลากรเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารขีด
ความสามารถของบุคลากรให้
ท างานได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 

3 
แผนงาน/โครงการ 

2 
แผนงาน/โครงการ 

- 1 
แผนงาน/โครงการ 
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ 
แผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบตัิการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน / โครงการ เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ประเมินผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและเตรยีม
ความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

7 
แผนงาน/โครงการ 

2 
แผนงาน/โครงการ 

- 
 

5 
แผนงาน/โครงการ 

 
 กลยุทธ์ท่ี 6 สนับสนุนการเรียนรู้

และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2 

แผนงาน/โครงการ 
1 

แผนงาน/โครงการ 
- 1 

แผนงาน/โครงการ 
3. เสริมสร้างความ
ผูกพันและคณุภาพ
ชีวิตในการท างาน 

กลยุทธ์ท่ี 7 บริหารค่าตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน ์ 

5 
แผนงาน/โครงการ 

5 
แผนงาน/โครงการ 

- - 

กลยุทธ์ที่ 8 สร้างสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 

7 
แผนงาน/โครงการ 

5 
แผนงาน/โครงการ 

- 
แผนงาน/โครงการ 

2 
แผนงาน/โครงการ 

รวม 
34 

แผนงาน/โครงการ 
21 

แผนงาน/โครงการ 
(ร้อยละ 87.50) 

 3 
แผนงาน/โครงการ 
(ร้อยละ 12.50) 

10 
แผนงาน/โครงการ 

 

สรุปผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 
2563 (34 แผนงาน/โครงการ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 10 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 
6 แผนงาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือล่าช้ากว่าแผน 3 แผนงาน/โครงการ และประเมินผล            
สิ้นปีงบประมาณ 1 แผนงาน/โครงการ โดยแผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือล่าช้ากว่าแผน ได้แก ่

- แผนการปรับปรุงระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานของ กทพ. ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวม
ข้อมูลและจัดท าบันทึกขออนุมัติบรรจุพนักงานตามที่หน่วยงานต่างๆ ขอมา ซึ่งล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ 
เนื่องจากคณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ 16 /2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ได้มีมติให้มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ. และหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานที่ปรับปรุง โดยให้มีผล
วันที่ 1 เมษายน 2563 ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนอัตราว่างตามกรอบอัตราก าลังที่ กทพ. มีอยู่จึงท าให้
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานขยายระยะเวลาการด าเนินงานออกไป 

- แผนงานการน าเสนอข้อมูลบุคลากรในรูปแบบของ DASH BOARD เนื่องจากข้อมูลการจัดท า 
DASH BOARD ยังไม่ครบถ้วนและไม่ตรงกับความต้องการที่จะน าเสนอ ขณะนี้ได้ประสานงานกับ รน.กรค. แก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 
 - แผนงานการเพ่ิมช่องทางการลาของผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบงานบริการด้วยตนเอง (Self-Service) 
งานทะเบียนการลา ส าหรับการลาป่วย ลากิจ และการลาหยุดพักผ่อนประจ าปี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน
การด าเนินการ ส่งผลให้การด าเนินงานล่าช้า แนวทางการแก้ไข คือ เร่งรัดการท างานในส่วนของขั้นตอนที่เพ่ิมขึ้น 

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

เป้าหมาย 5 แผนงาน/โครงการ และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 7 แผนงาน/โครงการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความผูกพันและคุณภาพชีวิตในการท างาน 

ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 12 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตาม
เป้าหมาย 10 แผนงาน/โครงการ และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 2 แผนงาน/โครงการ  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดกลยุทธ์การด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบฟอร์มท่ี 1

ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน
เป้าหมาย ผลงาน  (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนา
โครงสร้างและวางแผน
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
การด าเนินงานขององค์กร

1. ร้อยละความส าเร็จของ
การลดช่องว่างของอัตราก าลัง

ร้อยละ 90 - - ฝบท. ด าเนินการขอให้หน่วยงานต่างๆ พิจารณาความจ าเป็นในการบรรจุพนักงานตาม
อัตราว่างประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้มีข้อมูลส าหรับการวางแผนการด าเนินงานใน
การสรรหาและคัดเลือกพนักงานในปีงบประมาณ 2563 ซ่ึงหน่วยงานต่างๆ ได้แจ้งความ
ประสงค์ขอบรรจุพนักงานตามอัตราว่าง โดย พร.กบบ. ได้พิจารณาการขอใช้อัตราว่างของ
หน่วยงานต่างๆ แล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าบันทึก เรียน ผวก . ขออนุมัติบรรจุ
พนักงานตามท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ขอมา

ประเมินผลส้ิน
ปีงประมาณ

สผ.กบบ.ฝบท.

กลยุทธ์ท่ี  2 พัฒนา
สารสนเทศด้านทรัพยากร
บุคคลเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากร
บุคคล

2. จ านวนระบบสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคลท่ีมีการ
พัฒนา

จ านวน 2 
ระบบงาน

- - ในปีงบประมาณ 2563 มีการก าหนดแผนงานเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากร
บุคคค จ านวน 3 ระบบงาน ได้แก่ 1. แผนงานน าเสนอข้อมูลบุคลากรในรูปแบบของ 
DASHBOARD 2. แผนงานการส ารองข้อมูลเอกสารแฟ้มประวัติพนักงานและลูกจ้างเข้า
ระบบงานบริหารจัดการเอกสาร 3. แผนงานการเพ่ิมช่องทางการลาของผู้ปฏิบัติผ่านทาง
ระบบงานการบริการด้วยตนเอง (Self-Service) งานทะเบียนการลา ส าหรับการลาป่วย 
ลากิจ และการลาหยุดพักผ่อนประจ าปี

ประเมินผลส้ิน
ปีงประมาณ

ขบ.กบบ.ฝบท.

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริม
วัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร

3. ผลการส ารวจการรับรู้ของ
พนักงาน เร่ืองวัฒนธรรม
องค์กร

ร้อยละ 80 - - 1. ขอความอนุเคราะห์ให้ กสพ. น า 5 คุณลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร (SMILE) เป็น
ส่วนหน่ึงของเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานต้นแบบในโครงการพนักงานต้นแบบของ กทพ . 
2. ขอความอนุเคราะห์ให้ กบบ. น า 5 คุณลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร (SMILE) เป็น
ส่วนหน่ึงของเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
3. ประชาสัมพันธ์ “วัฒนธรรมการทางพิเศษแห่งประเทศไทย”      ใน Pop up ใน
คอมพิวเตอร์ หน้าแรกของ Intranet ของ กทพ. Facebook Fanpage EXAT Sound 
และประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย EXAT Sound 
5. เผยแพร่เร่ืองวัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. (SMILE) ผ่านกิจกรรม SMILE Roadshow 
จ านวน 5 คร้ัง
5. จัดอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมความผูกพัน ส่ือสารอย่างเข้าใจ สร้างความส าเร็จให้
องค์กร” จ านวน 2 รุ่น
6. จัดท าพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของวัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. และขอความเห็นชอบ
จาก ผอ.ฝบท. เรียบร้อยแล้ว 

ประเมินผลส้ิน
ปีงประมาณ

บจ.กพบ.ฝบท.

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัดกลยุทธ์การด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุกลยุทธ์
ผลการด าเนินงาน 6 เดือน

(ต.ค. - มี.ค. 63)
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แบบฟอร์มท่ี 1

ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน
เป้าหมาย ผลงาน  (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัดกลยุทธ์การด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุกลยุทธ์
ผลการด าเนินงาน 6 เดือน

(ต.ค. - มี.ค. 63)

กลยุทธ์ท่ี 4 บริหารขีด
ความสามารถของบุคลากร
ให้ท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

4. ร้อยละความส าเร็จของ
การลดอัตราช่องว่างของ
สมรรถนะ

ร้อยละ 90 - - 1. ด าเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพ่ือจัดท าแผน IDP 
2. ด าเนินการขออนุมัติหลักการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต
ของ กทพ. ซ่ึง ผวก. ได้อนุมัติหลักการเรียบร้อยแล้ว
3. ด าเนินการจัดบันทึกเวียน ทุกฝ่าย/ส านัก และ ผอ.กบค. เพ่ือขอความร่วมมือให้
ผู้บังคับบัญชาและผู้ถูกประเมินร่วมจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ผ่านระบบ
เครือข่ายอินทราเน็ตของ กทพ.

ประเมินผลส้ิน
ปีงประมาณ

พบ.กพบ.ฝบท.

5. ร้อยละของจ านวน
หลักสูตรท่ีจัดอบรมเป็นไป
ตามแผนพัฒนาบุคลากร

ร้อยละ 95 - - สามารถด าเนินการจัดฝึกอบรมพนักงานตามแผนพัฒนาบุคลากรจ านวน 22 หลักสูตร คิด
เป็นร้อยละ 39.29

ประเมินผลส้ิน
ปีงประมาณ

พบ.กพบ.ฝบท.

6. ร้อยละของจ านวนคนท่ี
เข้าร่วมโครงการตามแผนสืบ
ทอดต าแหน่งและได้ทดแทน
ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ร้อยละ 90 - - - พร.กบบ. ได้ด าเนินการเสนอแผนสืบทอดต าแหน่งต่อท่ีประชุมผู้บริหารระดับสูง ในการ
ประชุมเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2563 ซ่ึงท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบการวางแผนสืบทอด
ต าแหน่งตามท่ี กทพ. เสนอ และให้น าเร่ืองเสนอ ผวก. เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป             
 - พบ.กพบ. อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาหลักสูตรท่ีเหมาะสม

ประเมินผลส้ิน
ปีงประมาณ

พร.กบบ.ฝบท.
พบ.กพบ.ฝบท.
 สผ.กบบ.ฝบท.

กลยุทธ์ท่ี 6 สนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง

7. จ านวนองค์ความรู้ท่ี
น าไปใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน

จ านวน 10 
องค์ความรู้

จ านวน 10 
องค์ความรู้

จ านวน 14
องค์ความรู้

1. ทบทวนการแต่งต้ังคณะท างานบริหารจัดการความรู้
2. จัดท าแผนแม่บทการจัดการความรู้ (Knowledge Management Master Plan) 
ปีงบประมาณ 2563 – 2565 และแผนงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 และประกาศ กทพ. เร่ือง นโยบายการจัดการความรู้และนวัตกรรม
3. เผยแพร่เร่ืองการจัดการความรู้ของ กทพ. ผ่านกิจกรรม KM สัญจร จ านวน 5 คร้ัง
4. จัดอบรมการใช้งานระบบเครือข่ายการจัดการความรู้ (Web KM)ให้กับคณะท างาน
บริหารจัดการความรู้ ท าหน้าท่ีเป็นชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice - CoP) 
เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2563
5. จัดโครงการประกวดผลงานการจัดการความรู้ของ กทพ. (EXAT KM Award) 
ปีงบประมาณ 2563 และประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่าย/ส านักส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ผ่าน
ช่องทางต่างๆ โดยปิดรับส่งหัวข้อผลงานในวันท่ี 31 มีนาคม 2563 มีผู้ส่งผลงานเข้า
ประกวดจ านวน 14 เร่ือง

บจ.กพบ.ฝบท.

กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาและ
เตรียมความพร้อมบุคลากร
ทุกระดับให้ก้าวทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

ภาคผนวก 2



แบบฟอร์มท่ี 1

ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน
เป้าหมาย ผลงาน  (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัดกลยุทธ์การด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุกลยุทธ์
ผลการด าเนินงาน 6 เดือน

(ต.ค. - มี.ค. 63)

กลยุทธ์ท่ี 7 บริหาร
ค่าตอบแทน สวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์

8. ร้อยละความพึงพอใจ/
ความผูกพันของพนักงานต่อ 
กทพ.

ร้อยละ 80 - - การส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. เป็นการส ารวจและ
ประมวลผลปีละ 1 คร้ังตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังน้ี
1. จัดท าขอบเขตการจ้างส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. 
ประจ าปี 2563 แล้วเสร็จ 
2. จ้างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตด าเนินการส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของ
พนักงานต่อ กทพ. ประจ าปี 2563 แล้วเสร็จ โดยมีผลการจ้างต้ังแต่วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 
ถึงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นระยะเวลา 250 วัน
3. ด าเนินการทบทวนปัจจัยส าหรับการส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน
ต่อ กทพ. แล้วเสร็จ พร้อมท้ังได้เก็บข้อมูลการทดสอบแบบส ารวจ (Pre-test) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ก่อนการส ารวจจริงแล้วเสร็จ 
โดยอยู่ระหว่างประมวลผลการทดสอบและจัดท าแบบส ารวจฉบับจริง

ประเมินผลส้ิน
ปีงประมาณ

สว.กสพ.ฝบท.

กลยุทธ์ท่ี 8 สร้าง
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศท่ีดีในการท างาน

9. อัตราความถ่ีของการ
ประสบอันตรายจากการ
ท างานของพนักงานและ
ลูกจ้างของ กทพ.

ไม่เกิน 0.10 ไม่เกิน 0.10 0.018 มีพนักงาน ฝจค. ประสบอันตรายจากการท างาน 1 ราย รายละเอียดดังน้ี
- พนักงานจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษเดินลงบันไดสะพานลอยเพ่ือไปปฏิบัติงานท่ีตู้เก็บค่า
ผ่านทางพิเศษช่องทางท่ี 6 ด่านจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางครุ 3 ได้ประสบอุบัติเหตุพลัด
ตกบันไดกระดูกข้อศอกขวาหัก เข้าเฝือก หยุดงาน 30 วัน 
- การค านวณ IFR
= (1*200,000)/(5381*52*5*8)
= 0.018 ราย/200,000 ชม.การท างาน

ปอ.กสพ.ฝบท.

ภาคผนวก 3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ของแผนงาน / โครงการ ตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ปีงบประมาณ 2563  
 



เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย
๑. พัฒนาโครงสร้างและ
วางแผนอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานขององค์กร

1. แผนงานการทบทวนและ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร

ประกาศใช้โครงสร้าง
การจัดแบ่งส่วนงาน
ใหม่ของ กทพ. และ
แจ้งกระทรวงการคลัง
เพ่ือทราบ

ภายใน
กันยายน 
2563

ด าเนินการ
ตามแผน
ได้ร้อยละ

 60

ด าเนินการ
ตามแผน
ได้ร้อยละ

 60

P 1. ฝบท. น าเสนอ เร่ือง การปรับปรุง
โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ 
กทพ. กับท่ีประชุมคณะกรรมการ 
กทพ. เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2562
ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ กทพ.                    

พร.กบบ. 
ฝบท.

2. ฝบท.ได้มีบันทึกด่วน ท่ี ฝบท/ว 
466 ลว. 17 กุมภาพันธ์ 2563 
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดสรร
อัตราก าลังและบุคลากรตาม
โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานใหม่
ของ กทพ. ซ่ึงส่วนงานต่างๆ ได้จัดส่ง
รายละเอียดของพนักงานมาแล้วแต่
บางส่วนงานยังไม่ครบถ้วน
3. ฝบท.ได้ด าเนินการจัดท า
รายละเอียดของช่ือย่อ ช่ือ
ภาษาอังกฤษของส่วนงานท่ีปรับปรุง
ใหม่ เพ่ือประกอบการประกาศใช้
โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานใหม่
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 6 
เดือน (1 ต.ค. 62 -  

 31 มี.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   
6 เดือน (1 ต.ค. 62

 - 31 มี.ค. 63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ภาคผนวก 4



เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 6 
เดือน (1 ต.ค. 62 -  

 31 มี.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   
6 เดือน (1 ต.ค. 62

 - 31 มี.ค. 63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

4. กทพ.ได้จัดประชุมหารือกับส่วน
งานต่างๆ ซ่ึงมีรองผู้ว่าการฝ่าย
ปฏิบัติการรักษาการในต าแหน่งผู้ว่า
การ เป็นประธานในการประชุมกับ
รองผู้ว่าการ รวมถึงส่วนงานในสังกัด
รองผู้ว่าการทุกสายงาน เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานใหม่ 
รวมถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคท่ี
อาจจะเกิดข้ึน เพ่ือวางแนวทางแก้ไข
ต่อไป

๒. แผนบริหารอัตราก าลัง
ระยะยาว

จัดท าแผนบริหาร
อัตราก าลังระยะยาว
แล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลา

ภายใน
กันยายน 
2563

ด าเนินการ
ตามแผน
ได้ร้อยละ

 45

ด าเนินการ
ตามแผน
ได้ร้อยละ

 45

P จัดท าข้อมูลในเร่ืองอัตราก าลัง และ
เตรียมข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณาและวิเคราะห์จัดท าแผน
บริหารอัตราก าลัง

พร.กบบ. 
ฝบท.

๓. แผนอัตราก าลังประจ าปี จัดท าแผนบริหาร
อัตราก าลังประจ าปี
แล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลา

ภายใน
กันยายน 
2563

ด าเนินการ
ตามแผน
ได้ร้อยละ

 45

ด าเนินการ
ตามแผน
ได้ร้อยละ

 45

P รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลตามภาระงาน 
(Work load)

พร.กบบ. 
ฝบท.

ภาคผนวก 5



เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 6 
เดือน (1 ต.ค. 62 -  

 31 มี.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   
6 เดือน (1 ต.ค. 62

 - 31 มี.ค. 63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

๔. การจัดท าหลักเกณฑ์ใน
การหมุนเวียนงาน (Job 
Rotation) เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการท างานของ
บุคลากร

เสนอหลักเกณฑ์ใน
การหมุนเวียนงาน 
(Job Rotation) เพ่ือ
ขอความเห็นชอบ

ภายใน
กันยายน 
2563

ด าเนินการ
ตามแผน
ได้ร้อยละ

 45

ด าเนินการ
ตามแผน
ได้ร้อยละ

 45

P วิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการจัดท า
หลักเกณฑ์  ในการหมุนเวียนงาน 
(Job Rotation) รวมถึงวิเคราะห์โดย
เปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืน ๆ

พร.กบบ. 
ฝบท.

5. แผนการปรับปรุงระบบ
การสรรหาและคัดเลือก
พนักงานของ กทพ.

ร้อยละความส าเร็จ
ของการสรรหาตาม
กรอบอัตราก าลัง

ร้อยละ 80 ร้อยละ
การสรรหา

ได้ตาม
ความ

ต้องการ
ของ

หน่วยงาน

อยู่ระหว่าง
รวบรวม

ข้อมูลและ
จัดท า
บันทึก

ขออนุมัติ
บรรจุ

พนักงาน
ตามท่ี

หน่วยงาน
ต่าง ๆ ขอ

มา

 - สามารถปรับปรุงกระบวนการ
สรรหาและคัดเลือกพนักงานต่อไป

- คณะกรรมการ กทพ. ในการ
ประชุมคร้ังท่ี 16 /2562 เม่ือ
วันท่ี 26 ธันวาคม 2562 
ได้มีมติให้มีการปรับปรุง
โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน
ของ กทพ. และหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของส่วนงานท่ี
ปรับปรุง โดยให้มีผลวันท่ี 
1 เมษายน 2563 ส่งผล
กระทบต่อการเปล่ียนอัตราว่าง
ตามกรอบอัตราก าลังท่ี กทพ. 
มีอยู่จึงท าให้กระบวนการสรร
หาและคัดเลือกพนักงานขยาย
ระยะเวลาการด าเนินงานออกไป

สผ.กบบ. 
ฝบท.

ภาคผนวก 6



เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 6 
เดือน (1 ต.ค. 62 -  

 31 มี.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   
6 เดือน (1 ต.ค. 62

 - 31 มี.ค. 63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

๒. พัฒนาสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคล
เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล

๖. การน าเสนอข้อมูลบุคลากร
ในรูปแบบของ DASH BOARD

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100

ร้อยละ 65  - ศึกษาอบรมการท า DASH BOARD 
โดยก าหนดรายการข้อมูลบุคลากร
พร้อมท้ังน าข้อมูลต่างๆ จัดท าลงบน 
DASH BOARD

ข้อมูลการจัดท า DASH 
BOARD ยังไม่ครบถ้วนและ
ไม่ตรงกับความต้องการท่ีจะ
น าเสนอ ขณะน้ีได้
ประสานงานกับ รน.กรค. 
แก้ไขปัญหาดังกล่าว

ขบ.กบบ. 
ฝบท.

๗. แผนงานส ารองข้อมูล
เอกสารแฟ้มประวัติพนักงาน
และลูกจ้างเข้าระบบงาน
บริหารจัดการเอกสารงาน

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50  จัดเตรียมโปรแกรมท่ีใช้ในการน าเข้า
ไฟล์เอกสาร โดยรวบรวมไฟล์
เอกสารท่ีจะน าเข้าระบบพร้อมท้ัง
ตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบของ
ไฟล์เอกสาร

พบไฟล์สแกนบางส่วนมี
ข้อมูลซ้ ากัน ขณะน้ีอยู่
ระหว่างตรวจสอบข้อมูลอีก
คร้ัง

ขบ.กบบ. 
ฝบท.

๘. แผนงานการเพ่ิมช่อง
ทางการลาของผู้ปฏิบัติงาน
ผ่านระบบงานบริการด้วย
ตนเอง (Self-Service) งาน
ทะเบียนการลา ส าหรับการ
ลาป่วย ลากิจ และการลา
หยุดพักผ่อนประจ าปี

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 ร้อยละ 50  - ขบ. จัดประชุมร่วมกับ กนก.ฝกม. 
และ กรค.ฝสท. เพ่ือปรับปรุงร่าง
หลักเกณฑ์การลาผ่านระบบงาน
บริการด้วยตนเอง (Self-Service) 
งานทะเบียนการลา ซ่ึงท่ีประชุม
เห็นชอบให้น าเร่ืองเสนอท่ีประชุม
ผู้บริหารระดับฝ่ายข้ึนไปเพ่ือขอความ
เห็นชอบให้น าระบบงานฯ มาทดลอง
ใช้งาน

มีการเปล่ียนแปลงข้ันตอน
การด าเนินการ ส่งผลให้การ
ด าเนินงานล่าช้า แนว
ทางการแก้ไข คือ เร่งรัดการ
ท างานในส่วนของข้ันตอนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ขบ.กบบ. 
ฝบท.

ภาคผนวก 7



เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 6 
เดือน (1 ต.ค. 62 -  

 31 มี.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   
6 เดือน (1 ต.ค. 62

 - 31 มี.ค. 63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

- ท่ีประชุมผู้บริหารระดับฝ่ายข้ึนไป 
คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 23 
มีนาคม 2563 เห็นชอบในหลักการ
ให้ ฝบท. น าระบบงานฯมาทดลองใช้
งานเป็น ระยะเวลา1เดือนโดย
ทดลองใช้งานควบคู่กับการลาโดยใช้
ใบลาตามแบบแนบท้ายระเบียบวิธี
ปฏิบัติงานของ กทพ. ว่าด้วย การลา
 พ.ศ. 2558

๙. แผนเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรของ กทพ.

ผลส ารวจการรับรู้
ของพนักงานเร่ือง
วัฒนธรรมองค์กรของ
 กทพ.

 ร้อยละ 80 - - ประเมินผล
ส้ินปีงบ 
ประมาณ

ด าเนินการวัดผลส ารวจการรับรู้ของ
พนักงาน เร่ือง วัฒนธรรมองค์กรของ
 กทพ. ในไตรมาส 4 ของ
ปีงบประมาณ 2563

บจ.กพบ. 
ฝบท.

๑๐. โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร

จ านวนกิจกรรม 
SMILE Roadshow

ไม่น้อยกว่า
 10 คร้ัง

5 คร้ัง 5 คร้ัง P เผยแพร่เร่ืองวัฒนธรรมองค์กรของ 
กทพ. (SMILE) ผ่านกิจกรรม SMILE 
Roadshow จ านวน 5 คร้ัง

บจ.กพบ. 
ฝบท.

4. บริหารขีด
ความสามารถของ
บุคลากรให้ท างานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

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

ร้อยละของพนักงาน
ท่ีมีช่องว่างขีด
ความสามารถ

ไม่เกิน   
ร้อยละ 9.5

- - ประเมินผล
ส้ินปีงบ 
ประมาณ

อยู่ระหว่างจัดท าพจนานุกรม
ขีดความสามารถ

พบ.กพบ. 
ฝบท.

3. ส่งเสริมวัฒนธรรม 
ค่านิยมขององค์กร
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เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 6 
เดือน (1 ต.ค. 62 -  

 31 มี.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   
6 เดือน (1 ต.ค. 62

 - 31 มี.ค. 63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

12. แผนงานการทบทวน
และปรับปรุงระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
 กทพ.

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

P จัดท าบันทึกแจ้งเวียนระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ. 
เพ่ือน ามาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ กทพ. และตอบข้อ
สงสัยต่าง ๆ และเตรียมรวบรวม
ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานท้ังหมด ปี 2563 

พร.กบบ. 
ฝบท.

๑๓. แผนงานการสอบทาน
กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ กทพ.

มีรายงานการสอบ
ทานกระบวนการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ กทพ.

จ านวน 1 
เล่ม

จ านวน 1 
เล่ม

จ านวน 1 
เล่ม

P จัดท าบันทึกแจ้งเวียนระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ.
 และน ามาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ กทพ. ต่อไป

พร.กบบ. 
ฝบท.

5. พัฒนาและเตรียม
ความพร้อมบุคลากรทุก
ระดับให้ก้าวทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

๑๔. การพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะท่ีดีของ
บุคลากรให้ก้าวทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

ร้อยละของจ านวน
หลักสูตรท่ีจัดอบรม
เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ

ร้อยละ 95 - - ประเมินผล
ส้ินปีงบ 
ประมาณ

ด าเนินการจัดฝึกอบรมพนักงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากรจ านวน 
22 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 39.29 
โดยร้อยละความคุ้มค่า
ในการน าความรู้ท่ีได้รับจาก
การอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
เท่ากับร้อยละ 99.19

พบ.กพบ. 
ฝบท.
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เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 6 
เดือน (1 ต.ค. 62 -  

 31 มี.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   
6 เดือน (1 ต.ค. 62

 - 31 มี.ค. 63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1๕. โครงการพัฒนาภาวะ
ผู้น าและน าการเปล่ียนแปลง 
(Leading & Change)

จ านวนกิจกรรม
โครงการพัฒนาภาวะ
ผู้น าหรือผู้น าการ
เปล่ียนแปลงตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี

ไม่น้อยกว่า
 3 กิจกรรม

- - ประเมินผล
ส้ินปีงบ 
ประมาณ

อยู่ระหว่างด าเนินการ พบ.กพบ. 
ฝบท.

๑๖. โครงการพัฒนา
มาตรฐานบริการสร้าง
นวัตกรรม ส าหรับการ
ให้บริการทางพิเศษ

จ านวนโครงการ
พัฒนามาตรฐาน
บริการสร้างนวัตกรรม
 ส าหรับการ
ให้บริการทางพิเศษ

จ านวน 2 
โครงการ

- - ประเมินผล
ส้ินปีงบ 
ประมาณ

ด าเนินการจัดโครงการสัมนาหลักสูตร
 พัฒนามาตรฐานการบริการ สร้าง
นวัตกรรม ส าหรับการให้บริการทาง
พิเศษ จ านวน 2 รุ่น (ส าหรับ
พนักงานประจ าด่านฯ ให้บริการยอด
เย่ียม ด่านฯ ให้บริการดีเด่น ของฝ่าย
 ฝจค. และ ชุดปฏิบัติงานดีเย่ียมและ
ชุดปฏิบัติงานดีเด่น ของฝ่าย ฝคจ.)

พบ.กพบ. 
ฝบท.

1๗. แผนงานการทบทวน
และปรับปรุงเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของพนักงาน

พนักงานมีความพึง
พอใจ / ผูกพัน
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน

พนักงานมี
ความพึง
พอใจ / 
ผูกพัน

เพ่ิมข้ึนจาก
ปีก่อน

- - ประเมินผล
ส้ินปีงบ 
ประมาณ

เสนอเอกสารเส้นทางความก้าวหน้า
ให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน

พร.กบบ. 
ฝบท.
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เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 6 
เดือน (1 ต.ค. 62 -  

 31 มี.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   
6 เดือน (1 ต.ค. 62

 - 31 มี.ค. 63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1๘. แผนงานการทบทวน
และปรับปรุงแผนสืบทอด
ต าแหน่ง

ได้รายช่ือผู้มีสิทธิเป็น
ผู้สืบทอดต าแหน่ง

ต าแหน่ง
ผู้บริหาร
ระดับสูงท่ี
จะว่างลง

เสนอขอ
ความ

เห็นชอบ
แผนสืบ
ทอด

ต าแหน่ง

เสนอขอ
ความ

เห็นชอบ
แผนสืบ
ทอด

ต าแหน่ง

P เสนอแผนสืบทอดต าแหน่งต่อท่ี
ประชุมผู้บริหารระดับสูง ในการ
ประชุมเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2563
 ซ่ึงท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบการ
วางแผนสืบทอดต าแหน่งตามท่ี กทพ.
 เสนอ และให้น าเร่ืองเสนอ ผวก. 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป

พร.กบบ. 
ฝบท.

๑๙. แผนการเตรียมผู้บริหาร
กลุ่มศักยภาพ (Leadership 
Pool)

มี Leadership Pool
 ของผู้บริหารกลุ่ม
ศักยภาพ

ภายใน 6 
เดือน 

หลังจาก
ได้รับ
รายช่ือ

Leadership
 of 

Candidate

- - ประเมินผล
ส้ินปีงบ 
ประมาณ

อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาหลักสูตร
ท่ีเหมาะสม

พบ.กพบ. 
ฝบท.

๒๐. แผนบริหารจัดการคนเก่ง
 (Talent Management) 
ของ กทพ.

เสนอหลักเกณฑ์การ
บริหารจัดการคนเก่ง
เพ่ือขอความเห็นชอบ

ภายใน
กันยายน 
2563

ด าเนินการ
ตามแผน
ได้ร้อยละ

 45

ด าเนินการ
ตามแผน
ได้ร้อยละ

 45

P วิเคราะห์และจัดท าข้อมูล
ประกอบการพิจารณาการจัดท า
แผนการบริหารจัดการคนเก่งของ 
กทพ. (Talent Management)

พร.กบบ. 
ฝบท.
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เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 6 
เดือน (1 ต.ค. 62 -  

 31 มี.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   
6 เดือน (1 ต.ค. 62

 - 31 มี.ค. 63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

๒๑. แผนงานบริหารจัดการ
ความรู้

จ านวนองค์ความรู้ท่ี
น าไปใช้พัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน

จ านวน 10
 องค์ความรู้

จ านวน 
10 องค์
ความรู้

จ านวน 
14 องค์
ความรู้

P  มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดใน
โครงการประกวดผลงานการจัดการ
ความรู้ของ กทพ. (EXAT KM 
Award) ปีงบประมาณ 2563จ านวน
 14  เร่ือง

บจ.กพบ. 
ฝบท.

๒๒. โครงการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ (E-Learning 
Platform)

มีการจัดท าระบบการ
เรียนรู้ออนไลน์ 
(E-learning 
Platform)

อย่างน้อย 5
 หลักสูตร

- - ประเมินผล
ส้ินปีงบ 
ประมาณ

อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาหลักสูตร
ท่ีเหมาะสม

พบ.กพบ. 
ฝบท.

7. บริหารค่าตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์

๒๓. แผนงานการปรับเปล่ียน
เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีสามารถ
ก าหนดโครงสร้างอัตรา
เงินเดือนเป็นของตนเอง

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 45 ร้อยละ 45 P จัดท าข้อมูลประกอบการพิจารณา
การปรับเปล่ียนเป็นรัฐวิสาหกิจกลุ่ม
ท่ีสามารถก าหนดโครงสร้างเงินเดือน
เป็นของตนเอง

พร.กบบ. 
ฝบท.

๒๔. การปรับอัตราเงินเดือน 
ค่าจ้างแรกบรรจุ ตามวุฒิ
การศึกษาต่างๆ ของ กทพ.

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 P จัดท าข้อมูลประกอบการพิจารณา
ปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้างแรกบรรจุ
 ตามวุฒิการศึกษาต่างๆ ของ กทพ.

พร.กบบ. 
ฝบท.

๒๕. พัฒนาสิทธิประโยชน์
และสวัสดิการ เร่ืองจัดท า
และปรับปรุงเคร่ืองแบบชุด
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
สังกัด ฝบร.

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 80 ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 P 1) ประสานงานและประชุมหารือ
ร่วมกับ ฝบร. จัดท ารายละเอียดของ
ชุด ประมาณราคา และจัดท าชุด
ตัวอย่างแล้วเสร็จ 

สว.กสพ. 
ฝบท.

6. สนับสนุนการเรียนรู้
และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
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เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 6 
เดือน (1 ต.ค. 62 -  

 31 มี.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   
6 เดือน (1 ต.ค. 62

 - 31 มี.ค. 63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

2) ประสานงานและร่วมด าเนินการ
จัดท าการประชาพิจารณ์ผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงชุด
เคร่ืองแบบปฏิบัติงานต าแหน่ง ช่าง 
ผู้ช่วยช่างและพนักงานขับเคร่ืองจักร
เม่ือวันท่ี 21-22 มกราคม 2563 
และจัดท าสรุปรายงานผลการประชา
พิจารณ์แล้วเสร็จ พร้อมท้ังน ารายงาน
ผลเสนอต่อท่ีประชุม คปอ. CCB3 ซ่ึง
ให้การเห็นชอบการเปล่ียนแปลง
เคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงานใหม่เม่ือวันท่ี
 28 กุมภาพันธ์ 2563 และให้
เผยแพร่ให้ทราบภายในสังกัด ฝบร. 
โดยอยู่ระหว่างบันทึกเผยแพร่ผล
ประชาพิจารณ์และจัดท าบันทึกเสนอ 
ผวก. เพ่ืออนุมัติการเปล่ียนแปลง

๒๖. พัฒนาสิทธิประโยชน์
และสวัสดิการเก่ียวกับสภาพ
การจ้าง เร่ืองรถรับ-ส่ง 
พนักงานท่ีอาคารศูนย์บริหาร
ทางพิเศษ

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 80 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 P 1) ศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูล
สวัสดิการรถรับ-ส่งจากรัฐวิสาหกิจอ่ืน
 และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง จาก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
พร้อมท้ังจัดท าและส่งแบบส ารวจ
ความต้องการและความเห็นคร้ังท่ี 1 

สว.กสพ. 
ฝบท.

ภาคผนวก 13



เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 6 
เดือน (1 ต.ค. 62 -  

 31 มี.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   
6 เดือน (1 ต.ค. 62

 - 31 มี.ค. 63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

2) รวบรวมแบบส ารวจข้อมูลส่งให้ 
ฝสท. สรุปเส้นทาง จ านวนคนท่ี
ต้องการรถรับ-ส่ง
3) ก าหนดแบบเส้นทางทดลอง 
จ านวน 5 สายทาง จากแบบส ารวจ
ความต้องการ และประมาณการ
ระยะเวลาในการเดินทางแล้วเสร็จ
4) จัดท าการวิเคราะห์ผลกระทบทาง
การเงิน และประมาณการค่าใช้จ่าย 
โดยก าหนดให้ กทพ. ออกค่าใช้จ่าย 
50% และพนักงาน/ลูกจ้างรับ
ค่าใช้จ่าย 50% แล้วเสร็จ พร้อมท้ัง
ออกแบบ แบบส ารวจคร้ังท่ี 2
5) จัดท าบันทึกและส่งแบบส ารวจ
ความต้องการคร้ังท่ี 2 เพ่ือยืนยัน
ผู้สนใจอีกคร้ัง โดยอยู่ระหว่างเก็บ
รวบรวมแบบส ารวจ เพ่ือสรุปข้อมูล 
และน าเสนอขออนุมัติตามข้ันต่อไป

ภาคผนวก 14



เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 6 
เดือน (1 ต.ค. 62 -  

 31 มี.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   
6 เดือน (1 ต.ค. 62

 - 31 มี.ค. 63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

๒๗. แผนการปรับปรุงหนังสือ
รับรองการมีสิทธิรับค่า
รักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 P ปัญหา                           
 - พนักงาน ลูกจ้างและ
ครอบครัวกรอกข้อมูลไม่
ถูกต้องพร้อมกับส่งหลักฐาน
มาไม่ครบ

จส.กสพ. 
ฝบท.

- ติดการแพร่ระบาดของโรค
 COVIC-19
แนวทางการแก้ไขปัญหา      
 - จัดท าหนังสือเวียนกรณี
บุคคลท่ีมีปัญหาข้างต้น ให้
มาย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมได้
- สามารถน าเอกสารกลับไป
บันทึกท่ีบ้านในสถานการณ์
ข้างต้นได้

8. สร้างสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศท่ีดีใน
การท างาน

๒๘. การส ารวจความผูกพัน
และความพึงพอใจของ
พนักงานต่อ กทพ. ประจ าปี

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 P 1. จัดท าขอบเขตการจ้างส ารวจ
ความผูกพันและความพึงพอใจของ
พนักงานต่อ กทพ. ประจ าปี 2563 
แล้วเสร็จ

สว.กสพ. 
ฝบท.

- แจ้งเวียนพนักงานในการส่ง
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมเปิดเผย
ข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานท่ีเป็น
ปัจจุบันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- จส.กสพ. ด าเนินการบันทึกข้อมูล
พนักงาน ลูกจ้างและครอบครัว 
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เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 6 
เดือน (1 ต.ค. 62 -  

 31 มี.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   
6 เดือน (1 ต.ค. 62

 - 31 มี.ค. 63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

2. จ้างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ด าเนินการส ารวจความผูกพันและ
ความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ.
 ประจ าปี 2563 แล้วเสร็จ โดยมีผล
การจ้างต้ังแต่วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 
ถึงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 เป็น
ระยะเวลา 250 วัน
3. ด าเนินการทบทวนปัจจัยส าหรับ
การส ารวจความผูกพันและความพึง
พอใจของพนักงานต่อ กทพ. แล้ว
เสร็จ พร้อมท้ังได้เก็บข้อมูลการ
ทดสอบแบบส ารวจ (Pre-test) กับ
กลุ่มตัวอย่าง ก่อนการส ารวจจริงแล้ว
เสร็จโดยอยู่ระหว่างประมวลผลการ
ทดสอบและจัดท าแบบส ารวจฉบับจริง
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เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 6 
เดือน (1 ต.ค. 62 -  

 31 มี.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   
6 เดือน (1 ต.ค. 62

 - 31 มี.ค. 63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

2๙. การเสริมสร้างความผูกพัน
และความพึงพอใจของพนักงาน
ต่อ กทพ.

ร้อยละความส าเร็จของ
ผลการด าเนินงานท่ี
บรรลุเป้าหมายตามแผน

ร้อยละ 80 - - ประเมินผล
ส้ินปีงบ 
ประมาณ

1. ติดตามผลการด าเนินของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องตามแผนปฏิบัติการฯ
ปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน 
(ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) โดย
ท้ัง 11 โครงการ/กิจกรรม สามารถ
ด าเนินการได้เป็นไปตามแผนท้ังหมด 
พร้อมท้ังจัดท ารายงานผลน าเสนอ ผวก . 
และ ผวก. ให้การรับทราบแล้ว เม่ือวันท่ี 
22 พฤศจิกายน 2562

สว.กสพ. 
ฝบท.

2. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ตามข้อเสนอแนะ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างดังกล่าวฯ ปีงบประมาณ 2563 
เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 โดยมีท้ังส้ิน 
13 โครงการ/กิจกรรม

3. ติดตามผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามแผนปฏิบัติการฯ
 ปีงบประมาณ 2562 รอบ 3 เดือน 
(ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562) 
พร้อมท้ังจัดท ารายงานผลน าเสนอ ผวก . 
และ ผวก. ให้การรับทราบแล้ว เม่ือวันท่ี 
18 กุมภาพันธ์ 2563
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เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 6 
เดือน (1 ต.ค. 62 -  

 31 มี.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   
6 เดือน (1 ต.ค. 62

 - 31 มี.ค. 63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

๓๐. แผนปฏิบัติการในงาน
พนักงานสัมพันธ์ประจ าปี

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 P - ด าเนินงานตามแผน ปฏิบัติการ 
(Action Plan) ในงานแผนก
พนักงานสัมพันธ์  ประจ าปี
งบประมาณมีรายละเอียดงานดังน้ี

- พง.กสพ. 
ฝบท.

และฝ่าย
ท่ีเก่ียวข้อง

1. การจัดงานวันคล้ายวันก่อต้ัง 
กทพ. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ร้อยละ 86 (วันท่ี 26 พ.ย. 62)
2. การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 
กทพ. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ร้อยละ 85.40 (วันท่ี 20 ธ.ค. 62)
3. การด าเนินงานเก่ียวกับการถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทานของ กทพ.
ผลการประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ
 85.80 (วันท่ี 31 ต.ค. 62)
4. การด าเนินงานโครงการพนักงาน
ต้นแบบของ กทพ. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ร้อยละ 99 (วันท่ี 23
 - 26 ก.ย. 62)

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมภายใต้
แผนปฏิบัติการใน
งานพนักงานสัมพันธ์
ประจ าปีงบประมาณ 
(ร้อยละ 80)
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เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 6 
เดือน (1 ต.ค. 62 -  

 31 มี.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   
6 เดือน (1 ต.ค. 62

 - 31 มี.ค. 63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

๓๑. ช่องทางในการรับฟังข้อ
ร้องเรียนต่างๆ การส่งเสริมให้
ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
มีธรรมาภิบาล

ความส าเร็จของการ
จัดท าช่องทางในการ
รับฟังข้อร้องเรียน

ไม่น้อยกว่า
 3 ช่องทาง

ด าเนินการ
จัดท า

ช่องทาง
ในการรับ

ฟังข้อ
ร้องเรียน
ไม่น้อย
กว่า 3 
ช่องทาง

ด าเนินการ
ตาม

แผนงาน

P - 1. จัดท าคู่มือช่องทางในการรับฟังข้อ
ร้องเรียนของพนักงานและลูกจ้าง 
กทพ.
2. จัดท าแบบฟอร์มการรับเร่ืองข้อ
ร้องเรียน
3. เตรียมสถานท่ีศูนย์รับฟังเร่ืองข้อ
ร้องเรียน

- พง.กสพ. 
ฝบท.

และฝ่าย
ท่ีเก่ียวข้อง
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เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 6 
เดือน (1 ต.ค. 62 -  

 31 มี.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   
6 เดือน (1 ต.ค. 62

 - 31 มี.ค. 63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

๓๒. การบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผนงานการ
บริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และ
สภาพแวดล้อมใน
การท างานประจ าปี

ร้อยละ 100 22% 22% P 1.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษา
ดูงานของคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ า
อาคารต่างๆ
2.การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้า
งานในงานควบคุมการจราจร 
(แต่งต้ังทดแทน/เพ่ิมเติม)
3.การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้า
งานในงานกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
(แต่งต้ังทดแทน/เพ่ิมเติม)
4.การประเมินความสอดคล้องของ
กฎหมายความปลอดภัย               
อาชีวอนามัยฯ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง
5.กิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคเช้ือไวรัส 
COVID-19

เน่ืองจากสถานการณ์ 
COVID-19 กพบ.เล่ือนจัด 2 

กิจกรรม
1.การอบรม หลักสูตรการ
ส่งเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
ส าหรับพนักงานท่ีได้รับบรรจุ
ใหม่
2.การจัดส่งพนักงานเข้ารับ
การอบรมหลักสูตรวิทยากร
ด้านความปลอดภัย ฯ
ปรับเปล่ียนกิจกรรม
กิจกรรมการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคเช้ือไวรัส COVID-19 
(ทดแทน 2 กิจกรรมใน 
Action Plan)

ปอ.กสพ.
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เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 6 
เดือน (1 ต.ค. 62 -  

 31 มี.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   
6 เดือน (1 ต.ค. 62

 - 31 มี.ค. 63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

๓๓. การจัดท าคู่มือความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้างทาง
พิเศษ

จ านวนคู่มือความ
ปลอดภัยในการ
ท างานแล้วเสร็จตาม
ก าหนด

จ านวน 1 เล่ม จ านวน 1 
เล่ม 

ภายใน 
30 

กันยายน 
2563

- P 1. ก าหนดต าแหน่งงานในการ
วิเคราะห์ความเส่ียงจากการประสบ
อันตรายในการท างาน
2. จัดอบรม (OJT) การวิเคราะห์งาน
เพ่ือความปลอดภัย (JSA) ให้กับ
หัวหน้างาน และผู้ช านาญงาน/เพ่ือ
เขียนข้ันตอนการท างาน 
3.วิเคราะห์ข้ันตอนการท างานเพ่ือ
ค้นหาความเส่ียงในการท างาน

ปอ.กสพ. 
ฝบท.
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เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 6 
เดือน (1 ต.ค. 62 -  

 31 มี.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   
6 เดือน (1 ต.ค. 62

 - 31 มี.ค. 63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

๓๔. แผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการท างาน

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมใน
การท างาน

ร้อยละ 100 59% 59% P 1.วันท่ี 4 ก.ย.62 จัดประชุมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรวบรวม
ประเด็นส าคัญ ข้อเสนอแนะ ในการ
จัดการสภาพแวดล้อมในการท างาน 
2.พิจารณา นโยบาย กฎระเบียบ 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตามบันทึก ปอ/
170 ลว. 19 ธันวาคม 63 เร่ือง 
แจ้งการปรับปรุงรายช่ือกฎหมาย มติ
รัฐมนตรี ระเบียบ และข้อบังคับ
ภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานของ กทพ.   
3.ทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี
ด้าน ความปลอดภัย สวัสดิภาพ 
อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
4.วันท่ี 24 ต.ค. 62 ผวก.อนุมัติค่า
เป้าหมายตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
ด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ 
อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมของ 
กทพ.ประจ าปีงบประมาณ 2563

สว.กสพ. 
ฝบท.

กบอ. ฝบร.
ตล.กวล.
ฝนผ.

กฟย.ฝบร.
ปอ.กสพ. 

ฝบท.
กบค.
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เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 6 
เดือน (1 ต.ค. 62 -  

 31 มี.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   
6 เดือน (1 ต.ค. 62

 - 31 มี.ค. 63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

5.ถ่ายทอด ส่ือสารแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
6.ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และรณรงค์ส่งเสริมสร้าง
ความตระหนักเก่ียวกับความ
ปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย
และส่ิงแวดล้อม
- อบรมหลักสูตรความปลอดภัยใน
งานควบคุมการจราจร รุ่นท่ี 1-5
- อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยในการท างาน รุ่นท่ี 2
- อบรมอพยพหนีไฟด่านจัดเก็บค่า
ผ่านทาง
- ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม ด่านจัดเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษ
- ร่าง TOR ตรวจวัดส่ิงแวดล้อม
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เป้าหมาย ผลงาน

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 6 
เดือน (1 ต.ค. 62 -  

 31 มี.ค. 63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   
6 เดือน (1 ต.ค. 62

 - 31 มี.ค. 63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

- ตรวจลิฟท์ ตรวจระบบระบาย
อากาศ ไฟฉุกเฉิน สัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้
-  ร่าง TOR ตรวจสุขภาพนักงาน
ประจ าปี 2563
- จัดท าแผนงาน BCP ประจ าปี 
2563
- ตรวจความสะอาดห้องน้ าและไส้
กรอง
7.วันท่ี 17 ม.ค. 63 ประชุมสรุปผล
การด าเนินการกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง คร้ังท่ี 1/2563
8.วันท่ี 22 ม.ค. 63 ติดตามผลการ
ด าเนินงาน คร้ังท่ี 1/2563
9.วันท่ี 20 ก.พ. 63 ประเมินและ
สรุปผลการด าเนินการน าส่ง กพอ.
คร้ังท่ี 1/2563
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