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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 - 2565  
และแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564  

 ไตรมาสที ่4 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
  

 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 าหนดยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน รวมถึงก าหนดและวาง แผนงาน/โครงการ ให้เป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 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 าเนินงานไปสู่การปฏิบัติในรูปของแผนปฏิบัติการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปปฏิบัติและเพ่ือเป็นแนวทางการ
จัดการทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 มีแผนงาน / โครงการที่รองรับยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์การด าเนินงาน จ านวน 36 แผนงาน / โครงการ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
เป้าประสงค ์ :  มีโครงสร้างและอัตราก าลังที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์ :  พัฒนาโครงสร้าง และวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร 
แผนงาน / โครงการ 
 1. การทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ.     
 2. ทบทวนแผนบริหารอัตราก าลังระยะยาว       
 3. แผนอัตราก าลังประจ าปี        
 4. หลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากร 
 5. แผนการปรับปรุงระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานของ กทพ. *(มีการปรับแผน)   
 6. แผนงานการสอบทานกระบวนการโอนย้ายพนักงาน     
  
เป้าประสงค์ :  มีระบบฐานข้อมูลบุคคลที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย 
กลยุทธ์ :  พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 
แผนงาน / โครงการ 
 7. โครงการพัฒนาระบบงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล    
 8. โครงการปรับปรุงระบบงานลงเวลาการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล    
 9. โครงการการเชื่อมโยงข้อมูลวันลากับระบบงานลงเวลาการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
 10. แผนงานการสอบทานกระบวนการบันทึกข้อมูลประวัติพนักงานและลูกจ้างในระบบบริหารงานบุคคล 
 11. แผนงานการสอบทานกระบวนการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก ขอขึ้นทะเบียนแบบฟอร์มของ กทพ. 
 12. โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบผลการพัฒนารายบุคคลของพนักงานที่มีช่องว่างขีดความสามารถ 
     
เป้าประสงค์ :  สร้างการรับรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
กลยุทธ์ :  ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร 
แผนงาน / โครงการ 
 13. แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของ กทพ.      
  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค ์  :  บุคลากรมีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร  
กลยุทธ์   :  บริหารขีดความสามารถของบุคลากรให้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
แผนงาน / โครงการ 
 14. แผนการด าเนินการตามระบบขีดความสามารถ (Competency - Based Training) ของ กทพ.  
 15. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ. (สรุปผลการน าระบบ
ประเมินผลที่ปรับปรุงมาใช้)   
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เป้าประสงค ์  :  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามสายอาชีพ  
กลยุทธ์  :  พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
แผนงาน / โครงการ 
 16. การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ *(มีการปรับแผน)   
 17. การพัฒนาบุคลากรตามแผนเส้นทางการฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ 2564    
 18. การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน       
 19. การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง *(มีการปรับแผน)       
 20. แผนการเตรียมผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ  (Leadership Pool)      
 21. การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) ของ กทพ.         
 22. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง *(มีการปรับแผน) 
       โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (M-Flow)  
          

เป้าประสงค์  :  เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และพัฒนา และมีกลไกในการเผยแพร่องค์ความรู้ 
กลยุทธ์  : สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
แผนงาน / โครงการ 
 23. แผนบริหารจัดการความรู้         
 24. โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์      
 25. โครงการทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน       

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  เสริมสร้างความผูกพันและคุณภาพชีวิตในการท างาน 
เป้าประสงค์  :  บุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจและผูกพันในองค์กร  
กลยุทธ์  :  บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
แผนงาน / โครงการ 
 26. แผนงานการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐวิสาหกิจที่สามารถก าหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนเป็นของตนเอง 
 27. การปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้างแรกบรรจุ ตามวุฒิการศึกษาต่างๆ ของ กทพ.   
 28. พัฒนาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ        
 29. แผนการปรับปรุงหนังสือรับรองการมีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก   
 30. ระบบบันทึกค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง (Self-Service)      
 

เป้าประสงค์  :  มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัยสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
กลยุทธ์   :  สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
แผนงาน / โครงการ 
 31. การส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน *(มีการปรับแผน)    
 32. การเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ.     
 33. แผนปฏิบัติการในงานพนักงานสัมพันธ์ประจ าปีงบประมาณ      
 34. ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ การส่งเสริมให้ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์มีธรรมาภิบาล 
 35. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน    
 36. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน       
 
 
 
 
 



- 4 - 
 

  ทั้งนี้ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 - 2565 มีการก าหนดยุทธศาสตร์ 3 
ยุทธศาสตร์  8 เป้าประสงค์ 8 กลยุทธ์ และตัวชี้วัดเพ่ือวัดผลลัพธ์และสะท้อนผลการด าเนินงาน 9 ตัวชี้วัด รวมถึง
แผนงาน/โครงการ ของแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 36 แผนงาน/
โครงการ ซึ่งผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 – 2565 และ
แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
สรุปผลการด าเนินการได้ดังนี้ 
  1. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์การด าเนินงาน (9 ตัวชี้วัด) 
   แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 – 2565 ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงาน 3 ยุทธศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ 8 กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัด เพ่ือวัดผลลัพธ์และสะท้อนผลการ
ด าเนินงาน รวมถึงสามารถบรรลุยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) มีผลการด าเนินงานที่ดีเป็นไปตาม
เป้าหมาย 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2564 

การด าเนินงาน  
ไตรมาสที ่4  

(ต.ค. 63 – ก.ย. 64) ผลประเมิน 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน  
1. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๑. มีโครงสร้างองค์กร
และอัตรา ก าลังที่เอื้อต่อ
การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์  

๑. พัฒนาโครงสร้าง 
และวางแผนอัตรา 
ก าลังให้สอดคล้องกับ
การด าเนินงานของ
องค์กร 

๑. ร้อยละความ 
ส าเรจ็ของการลด
ช่องว่างของ
อัตราก าลัง 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
94.44 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

สผ.กบบ. 
ฝบท. 

๒. มีระบบฐานข้อมูล
บุคคลที่ครบถ้วน 
ถูกต้องทันสมัยและ
สนับสนุนงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล  

๒. พัฒนาสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคล
เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

2. จ านวนโครงการ
ด้านระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลทีม่ี
การพัฒนา 

จ านวน  
3  

โครงการ 

จ านวน  
3 

โครงการ 

จ านวน  
3  

โครงการ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ขบ.กบบ. 
ฝบท. 

 
๓. สรา้งการรับรู้และ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กร 

3. ส่งเสริม
วัฒนธรรม ค่านิยม
ขององค์กร 

3. ผลการส ารวจการ
รับรู้ของพนักงาน 
เรื่องวัฒนธรรมองค์กร 

ร้อยละ 
๘2 

ร้อยละ 
๘2 

ร้อยละ 
82.60 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

บจ.กพบ. 
ฝบท. 

2. พัฒนา
ศักยภาพและ
เตรียมความ
พร้อม
บุคลากรเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

๔. บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะและสมรรถนะที่
สอดคล้องและสนับสนุน
การด าเนินงาน 
ขององค์กร 

4. บริหารขีด
ความสามารถของ
บุคลากรให้ท างานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

4. ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ลดอัตราช่องว่างของ
สมรรถนะ 

ร้อยละ  
๙๐ 

 

ร้อยละ  
๙๐ 

 

ร้อยละ  
10๐ 

 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

พบ.กพบ. 
ฝบท. 

๕. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้ก้าวทันต่อ
การเปลีย่นแปลงและ
พัฒนาตามสายอาชีพ 

5. พัฒนาและ
เตรียมความพร้อม
บุคลากรทุกระดับให้
ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

5. ร้อยละของ
จ านวนหลักสตูรที่
จัดอบรมเป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

ร้อยละ  
75 

ปรับลดจาก
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
91.11 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

พบ.กพบ. 
ฝบท. 

 6. ร้อยละของจ านวน
คนที่เขา้ร่วมโครงการ
ตามแผนสืบทอด
ต าแหน่งและได้
ทดแทนต าแหน่ง
ผู้บรหิารระดับสูง 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
100 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

พร.กบบ. , 
สผ.กบบ. ,
พบ.กพบ. 

ฝบท. 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2564 

การด าเนินงาน  
ไตรมาสที่ 4  

(ต.ค. 63 – ก.ย. 64) ผลประเมิน 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน  
 ๖. เสริมสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้
และพัฒนา และมี
กลไกในการเผยแพร่
องค์ความรู้ให้ท่ัวท้ัง
องค์กร 

6. สนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

7. จ านวนองค์
ความรู้ที่น าไปใช้ใน
การพัฒนา และ
ปรับปรุง
กระบวนการท างาน 

จ านวน 
12 องค์
ความรู ้

จ านวน 
12 องค์
ความรู ้

จ านวน 
32 องค์
ความรู ้

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

บจ.กพบ. 
ฝบท. 

3. เสริมสร้าง
ความผูกพัน
และคุณภาพ
ชีวิตในการ
ท างาน 

๗. บุคลากรในองค์กร
มีความพึงพอใจและ
ผูกพันในองค์กร  

7. บริหาร
ค่าตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน ์

8. ร้อยละความพึง
พอใจ/ความผูกพัน
ของพนักงานต่อ 
กทพ. 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
80 

ความผูกพนั 
ร้อยละ 
85.20 

 
ความพึง
พอใจ  

ร้อยละ 
82.20 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

สว.กสพ. 
ฝบท. 

๘. มีการส่งเสริมด้าน
ความปลอดภัย
สุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

8. สรา้ง
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีใน
การท างาน 

9. อัตราความถี่ของ
การประสบอันตราย
จากการท างานของ
พนักงานและลูกจ้าง
ของ กทพ. 

ไม่เกิน 
0.09 

ไม่เกิน 
0.09 

0.02 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ปอ.กสพ. 
ฝบท. 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์การด าเนินงาน 9 ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 3 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย    

ทั้ง 3 ตัวชี้วัด โดยร้อยละความส าเร็จของการลดช่องว่างของอัตราก าลัง ร้อยละ 94.44  มีค่าสูงกว่าเป้าหมาย มี
การพัฒนาโครงการด้านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล จ านวน 3 โครงการ รวมถึงการสร้างการรับรู้และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร โดยผลการส ารวจการรับรู้ของพนักงาน เรื่องวัฒนธรรมองค์กร คิดเป็นร้อยละ 82.60  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 4 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 

ทั้ง 3 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงานที่ดี สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งร้อยละความส าเร็จของการลดอัตราช่องว่างของ
สมรรถนะ สามารถด าเนินการได้ร้อยละ 100 ส่วนร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่จัดอบรมเป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 91.11 และร้อยละของจ านวนคนที่เข้าร่วมโครงการตามแผนสืบทอด
ต าแหน่งและได้ทดแทนต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนการเสริมสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้และพัฒนา และมีกลไกในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้ทั่วทั้งองค์กร มีผลการด าเนินงานที่ดี ดังจะเห็นได้
จากจากจ านวนองค์ความรู้ที่น าไปใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการท างาน จ านวน 32 องค์ความรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความผูกพันและคุณภาพชีวิตในการท างาน 
ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 2 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย

ทั้ง 2 ตัวชี้วัด โดยร้อยละความพึงพอใจ/ความผูกพันของพนักงานต่อ กทพ. คิดเป็นร้อยละ 85.20 / ร้อยละ 
82.20 และอัตราความถี่ของการประสบอันตรายจากการท างานของพนักงานและลูกจ้างของ กทพ. ที่มีผลการ
ด าเนินงาน 0.02 ไม่เกินค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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   2. ผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณ 2564 (36 แผนงาน/โครงการ) 
  จากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 
2564 ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) พบว่ามีผลการด าเนินงานโดยรวมเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 35 แผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.22 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 แผนงาน/
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.78 ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
แผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปีงบประมาณ 2564 
แผนงาน / โครงการ เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1. การเพิม่ประสิทธิภาพ
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและวางแผน
อัตราก าลังใหส้อดคล้องกับการด าเนินงาน
ขององค์กร 

6 
แผนงาน/โครงการ 

6 
แผนงาน/โครงการ 

- 
 

กลยุทธ์ท่ี  2 พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากร
บุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

6 
แผนงาน/โครงการ 

6 
แผนงาน/โครงการ 

- 
 

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมของ
องค์กร 

1 
แผนงาน/โครงการ 

1 
แผนงาน/โครงการ 

- 
 

2. พัฒนาศักยภาพและ
เตรียมความพร้อม
บุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารขีดความสามารถของ
บุคลากรให้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

2 
แผนงาน/โครงการ 

2 
แผนงาน/โครงการ 

- 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและเตรยีมความพร้อม
บุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

7 
แผนงาน/โครงการ 

6 
แผนงาน/โครงการ 

1 
แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

3 
แผนงาน/โครงการ 

3 
แผนงาน/โครงการ 

- 

3. เสริมสร้างความผูกพัน
และคณุภาพชีวิตในการ
ท างาน 

กลยุทธ์ที่ 7 บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์  

5 
แผนงาน/โครงการ 

5 
แผนงาน/โครงการ 

- 

กลยุทธ์ที่ 8 สร้างสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีในการท างาน 

6 
แผนงาน/โครงการ 

6 
แผนงาน/โครงการ 

- 

รวม 
36 

แผนงาน/โครงการ 
 

35 
แผนงาน/โครงการ
(ร้อยละ 97.22) 

 1 
แผนงาน/โครงการ 
(ร้อยละ 2.78) 

 

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

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

ทั้ง 13 แผนงาน/โครงการ  

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

เป้าหมาย 11 แผนงาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 แผนงาน/โครงการ ซึ่งแผนงานที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือล่าช้ากว่าแผน ได้แก่ 
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- แผนงานการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน ได้มีการด าเนินการตาม
แผนครบถ้วน แต่ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เนื่องจากผลการส ารวจความพึงพอใจ
ในความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ ร้อยละ 80.60 ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ 2.65 ซึ่งน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้จากผลการส ารวจในรายกลุ่ม
บุคลากร พบว่า กลุ่มบุคลากร ระดับ 1-6 มีความพึงพอใจในปัจจัยความก้าวหน้าในสายอาชีพน้อยที่สุด คือ
ร้อยละ 80.20 
 แนวทางการแก้ไข    
 - ในปีงบประมาณ 2564 ฝบท. ได้มีการด าเนินการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของพนักงาน ดังนี้  
   1) ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินงานด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน 
กทพ. ตามค าสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ 60/254  
   2) ด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ให้คณะท างานกลุ่มที่
ปรึกษาสายอาชีพ (Career Counselor Group : CCG) ประกอบด้วย ผู้อ านวยการฝ่าย/ส านัก ผู้อ านวยการกอง 
และหัวหน้าแผนกทุกแผนกซ่ึงเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดกับพนักงานในระดับปฏิบัติการ (ระดับ 1 - 6)  
  3) จัดส่งเอกสารประกอบการให้ค าปรึกษาเรื่องเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ 
พนักงาน กทพ. (Career Path) คณะท างานกลุ่มที่ปรึกษาสายอาชีพ (Career Counselor Group : CCG) เพ่ือ
เป็นเอกสารประกอบการให้ค าปรึกษาแก่พนักงาน กทพ. 
 - ในปีงบประมาณ 2565 ฝบท. จะมีการด าเนินการเพ่ือให้เกิดการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน ดังนี้ 
  1) จัดท าข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของ พนักงาน กทพ. เช่น เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ เป็นต้น  
  2) เพ่ิมช่องทางในการสื่อสาร ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ  แก่พนักงานของ กทพ. ดังนี้ 
      - ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของ พนักงาน กทพ. ในอินทราเน็ตของ กทพ.   
                      - สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพของ กทพ. ให้พนักงาน
ตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เป็นต้น 
 เมื่อคณะท างานที่ปรึกษาสายอาชีพ (CCG) ได้รับการฝึกอบรมและมีความรู้เกี่ยวกับเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพแล้ว คาดว่าสามารถสื่อสารกับพนักงานในระดับปฏิบัติการ (ระดับ 1 - 6) ให้ได้รับรู้
และเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับในปีงบประมาณ 2565 จะมีการจัด
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพของ กทพ.  ในช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้พนักงานกทพ. 
ได้รับรู้ รับทราบเพ่ือสร้างความเข้าใจในเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่เพ่ิมขึ้น และคาดว่าเมื่อมีการ
ด าเนินการแล้ว จะส่งผลต่อการส ารวจความผูกพันและพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ.  ในปัจจัยความก้าวหน้า
ในสายอาชีพสูงขึ้นในปีต่อไป 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความผูกพันและคุณภาพชีวิตในการท างาน 

ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 11 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตาม
เป้าหมายทั้ง 11 แผนงาน/โครงการ  
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดกลยุทธ์การด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบฟอร์มท่ี 1

เป้าหมาย ผลงาน

1. พัฒนาโครงสร้างและ
วางแผนอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับการด าเนินงาน
ขององค์กร

1. ร้อยละความส าเร็จของการลด
ช่องว่างของอัตราก าลัง

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 
94.44

 ฝบท. สามารถด าเนินการบรรจุพนักงานประจ าปีงบประมาณ 2564 
ได้เกินค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 94.44 โดย ผวก. อนุมัติให้บรรจุ
พนักงาน จ านวน 54 อัตรา สามารถด าเนินการบรรจุได้ จ านวน 51 
อัตรา

สผ.กบบ.
ฝบท.

2. พัฒนาสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล

2. จ านวนโครงการด้านระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลท่ีมี
การพัฒนา

จ านวน 3 
โครงการ

จ านวน 3 
โครงการ

จ านวน 3 
โครงการ

 การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนุบสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย 
จ านวน 3 โครงการ ได้แก่  
1. โครงการพัฒนาระบบงานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
2. โครงการปรับปรุงระบบงานลงเวลาการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลโดยเช่ือมโยงกับระบบวันลา
3. โครงการเช่ือมโยงข้อมูลวันลากับระบบงานลงเวลาการปฏิบัติงาน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ขบ.กบบ.
ฝบท.

3. ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยม
ขององค์กร

3. ผลการส ารวจการรับรู้ของ
พนักงาน เร่ืองวัฒนธรรมองค์กร

ร้อยละ 82 ร้อยละ 82 ร้อยละ 82.6  1. ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. ในหน้าแรกของ 
Intranet กทพ. , Facebook ของ EXATSound Exat , และ EXAT 
Portal จ านวน 9 คร้ัง
2. กพบ. ฝสท. กบค. และ กวพ. ได้ทบทวนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ของวัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. โดยบูรณาการวัฒนธรรมท่ีส าคัญของ
องค์กร 5 วัฒนธรรม ประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. 
(SMILE) วัฒนธรรมการบริหารความเส่ียง (3R) วัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล 
(ACTIVE) วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Learning Culture) และวัฒนธรรม
นวัตกรรม (iFAST) และจัดส่งข้อมูลให้ กพบ. ด าเนินการจัดท า
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของวัฒนธรรมองค์กร กทพ. โดย กพบ. 
ได้จัดท าพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของ กทพ. และน าเสนอ ผวก. เพ่ือให้
ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกท่ี ฝบท/1627 ลงวันท่ี 30 
กรกฎาคม 2564

บจ.กพบ.
ฝบท.

เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564

ผลการด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

หมายเหตุ
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัดกลยุทธ์การด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 ไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

การด าเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์
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แบบฟอร์มท่ี 1

เป้าหมาย ผลงาน

เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564

ผลการด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

หมายเหตุ
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัดกลยุทธ์การด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 ไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

การด าเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์

3. จัดท าบันทึกเวียนทุกฝ่าย ทุกส านัก ทุกกอง ทุกแผนก เพ่ือเผยแพร่
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของวัฒนธรรมองค์กร กทพ. ท่ีได้จากการ
ทบทวนวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) วัฒนธรรมการ
บริหารความเส่ียง (Risk Culture) วัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล (Digital 
Culture) วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Learning Culture) วัฒนธรรม
นวัตกรรม (Innovation Culture) ตามบันทึกท่ี ฝบท/ว1789 
ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2564
4. ฝบท. ส ารวจการรับรู้และความตระหนักของพนักงาน กทพ. เร่ือง 
วัฒนธรรมท้ัง 5 ด้านของ กทพ. ปีงบประมาณ 2564 โดยให้ผู้บริหาร 
และพนักงาน กทพ. ตอบแบบส ารวจการรับรู้และความตระหนักของ
พนักงาน กทพ. เร่ือง วัฒนธรรมท้ัง 5 ด้านของ กทพ. ซ่ึง กพบ.ฝบท. 
ได้จัดท ารายงานผลส ารวจการรับรู้และความตระหนักของพนักงาน 
กทพ. เร่ือง วัฒนธรรมท้ัง 5 ด้านของ กทพ. ปีงบประมาณ 2564 
น าเสนอ ผวก. เพ่ือทราบเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกท่ี ฝบท/1627 ลง
วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564  โดยผู้ตอบแบบส ารวจมีค่าเฉล่ียการรับรู้
ถึงวัฒนธรรมองค์กร (SMILE) เท่ากับ 4.13 จากคะแนน 5 ระดับ อยู่
ในระดับมาก คิดเป็น 82.6% และได้ส่งผลส ารวจดังกล่าวให้ กบค. 
กวพ. กปค. และ กรค. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนเสริมสร้าง
วัฒนธรรมแต่ละด้านในปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว 
ตามบันทึกท่ี กพบ/907 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2564

4. บริหารขีดความสามารถ
ของบุคลากรให้ท างานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ

4. ร้อยละความส าเร็จของการลด
อัตราช่องว่างของสมรรถนะ

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100  ในปีงบประมาณ 2564 กทพ. สามารถลดช่องว่างของสมรรถนะ 
(Competency Gap) ของพนักงาน จากผลการประเมินปีงบประมาณ 
2563 ได้จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ประเมินผลส้ินปี
งบประมาณ

พบ.กบบ.
ฝบท.
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5. พัฒนาและเตรียมความ
พร้อมบุคลากรทุกระดับให้
ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลง

5. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรท่ี
จัดอบรมเป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากร

ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 
91.11

 กพบ. ด าเนินการจัดอบรมจ านวน 41 หลักสูตร จากท้ังหมด 45 
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 91.11

- พบ.กบบ.
ฝบท.

6. ร้อยละของจ านวนคนท่ีเข้า
ร่วมโครงการตามแผนสืบทอด
ต าแหน่งและได้ทดแทนต าแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูง

ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0 ร้อยละ 100  กทพ. ได้มีการแต่งต้ังผู้บริหารระดับ 10 – 11 แล้ว โดยผลการ
ด าเนินงานคิดเป็น ร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 1) ค าส่ัง 
กทพ.  ท่ี 46/2564 เร่ืองแต่งต้ัง นายชาตรี ตันศิริ ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้ว่าการ ฝ่ายก่อสร้างและบ ารุงรักษา (รผส.)  มีผลต้ังแต่ วันท่ี 19 
มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  2) ค าส่ัง กทพ. ท่ี 47/2564 เร่ือง
แต่งต้ัง นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าการ
ฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน (รผผ.) มีผลต้ังแต่วันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 
2564 เป็นต้นไป 3) ค าส่ัง กทพ. ท่ี 92/2564 เร่ืองแต่งต้ัง
นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย
และกรรมสิทธ์ิท่ีดิน (รผก.) มีผลต้ังแต่วันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
เป็นต้นไป และ 4) ค าส่ัง กทพ. ท่ี 92/2564 เร่ืองแต่งต้ัง 
นายชัย แก้วเพ็ง ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ (ผช.ผวก.) มีผลต้ังแต่
วันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

- พร.กบบ.ฝ
บท.พบ.ก
พบ.ฝบท. 
สผ.กบบ.ฝ

บท.

6. สนับสนุนการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง

7. จ านวนองค์ความรู้ท่ีน าไปใช้
ในการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการท างาน

จ านวน 12 
องค์ความรู้

12 32  1. ขออนุมัติ ผวก. เพ่ือจัดนิทรรศการ KM & IM Day ปีงบประมาณ 
2564 ตามบันทึก ด่วน ท่ี ฝบท/1756 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2564 
โดยจัดนิทรรศการ KM & IM Day ในรูปแบบออนไลน์  ด้วยโปรแกรม 
Zoom Cloud Meeting  และ Facebook Live HRD EXAT เม่ือวันท่ี 
21 กันยายน 2564 
2. จัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่างองค์กร จ านวน 2 
คร้ัง ดังน้ี
- รฟม. กทพ. กทท. และ บขส. เร่ือง แลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ CBEs ประจ าปี 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ 
(Zoom Cloud Meetings) เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2564

บจ.กพบ.
ฝบท.
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- กทพ. และ รฟม. เร่ือง การจัดการด้านกรรมสิทธ์ท่ีดิน  ผ่านการ
ประชุมออนไลน์ (Webex Meeting) เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2564
3.รวบรวมองค์ความรู้ท่ีน าไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ท างานจ านวน 32 เร่ือง ดังน้ี
- องค์ความรู้จากคณะท างานบริหารจัดการความรู้ ท าหน้าท่ีเป็นชุมชน
นักปฏิบัติ จ านวน 13 เร่ือง
- องค์ความรู้จากโครงการประกวดผลงานการจัดการความรู้ (EXAT KM 
Award) ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 11 เร่ือง
- ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ จ านวน 8 เร่ือง
4. ด าเนินการน าองค์ความรู้ท่ีน าเข้าในระบบเครือข่ายการจัดการ
ความรู้ (Web KM) จ านวน 32 เร่ือง

7. บริหารค่าตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

8. ร้อยละความพึงพอใจ / ความ
ผูกพันของพนักงานต่อ กทพ.

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ความผูกพัน
ร้อยละ 
85.20 

ความพึงพอใจ
 ร้อยละ 
82.20

 1) ศึกษาและทบทวนข้ันตอนการด าเนินการส ารวจความผูกพันฯ และ
จัดท าขอบเขตการจ้างส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของ
พนักงานต่อ กทพ. ประจ าปี 2564 แล้วเสร็จ
2) ด าเนินการตามข้ันตอนการจัดซ้ือ จัดจ้างแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างท่ี
ชนะการประกวดราคา ได้แก บริษัท ทีทีอาร์ รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลท์ 
จ ากัด และได้ลงนามสัญญาจ้างส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจ
ของพนักงานต่อ กทพ. ประจ าปี 2564 เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2564 
พร้อมท้ังประชุมร่วมกับผู้รับจ้าง เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2564 เพ่ือ
ร่วมทบทวนปัจจัยความผูกพันและปัจจัยความพึงพอใจ และพิจารณา
ข้ันตอนและแนวทาง รวมถึงวางแผนการด าเนินงานท้ังหมดให้สามารถ
ด าเนินการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาท่ี กทพ. ก าหนด
3) จัดการสนทนากลุ่มเพ่ือเก็บข้อมูลส าหรับการค้นหาและก าหนด
ปัจจัยความผูกพันและปัจจัยความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. 
ประจ าปี 2564-2569 ต้ังแต่วันท่ี 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 
2564 

สว.กสพ.
ฝบท.
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4) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ต้ังแต่วันท่ี 20 
กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2564 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน
ท้ังหมด 1,843 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 76.54 ของจ านวนประชากร
ตัวอย่างท่ีก าหนด
5) ผู้รับจ้างส่งผลประเมินการส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจ
ของพนักงานต่อ กทพ. ประจ าปี 2564 เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2564 
โดยมีผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อ กทพ. ร้อยละ 85.20 
และความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. ร้อยละ 82.20

8. สร้างสภาพแวดล้อมและ 
บรรยากาศท่ีดีในการท างาน

9. อัตราความถ่ีของการประสบ
อันตรายจากการท างานของ
พนักงานและลูกจ้างของ กทพ.

ไม่เกิน 0.09 ไม่เกิน 0.09 0.04/ 
200,000 
ช่ัวโมงการ

ท างาน

 ช่วงเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 มีพนักงานประสบ
อันตรายจากการท างาน จ านวน 2 ราย มีรายละเอียด ดังน้ี
1.พนักงาน ต าแหน่ง หพ.5 ด่านศรีสมาน ได้ลงตู้ปฏิบัติงานแทนพัก 
พก. แต่เน่ืองจากบริเวณหน้าอาคารเป็นพ้ืนต่างระดับท าให้พนักงาน
ก้าวพลาดเกิดอุบัติเหตุล้มลงเท้าซ้ายพลิกเจ็บจนไม่สามารถลุกได้จึงขอ
ไปพบแพทย์ พบว่ากระดูกน้ิวเท้าซ้ายท่ี 2 และ 3 หักจากอุบัติเหตุเท้า
พลิก แพทย์ให้หยุดงาน 3 เดือน
2.พนักงาน ต าแหน่ง พก.3  ด่านประชาช่ืน ประสบอันตรายเดินตกพ้ืน
ต่างระดับ ได้รับผลกระทบท าให้เอ็นกล้ามเน้ือเท้าซ้ายช้ าและฉีกขาด
บางส่วน เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ประชาช่ืน โดย
ใบรับรองแพทย์ระบุว่า การบาดเจ็บเอ็นและกล้ามเน้ือเท้าซ้ายช้ าและ
ฉีกขาดบางส่วน จากอุบัติเหตุตกพ้ืนต่างระดับ เท้าซ้ายพลิกหกล้ม มี
อาการบวมช้ าท่ีเท้าซ้าย เคล่ือนไหวและเดินลงน้ าหนักท่ีเท้าซ้ายได้ไม่
เต็มท่ี เห็นควรให้หยุดพักรักษา 10 วัน

ปอ.กสพ.
ฝบท.
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ช่ัวโมงการการท างาน = จ านวนพนักงานและลูกจ้าง x 5 วัน x 8 
ช่ัวโมงการท างาน x 52 สัปดาห์
                            = 5,416 x 5 x 8 x 52
                            = 11,265,280 ช่ัวโมง

IFR  = (จ านวนผู้ประสบอันตรายจากการท างาน x 200,000 ช่ัวโมง
การท างาน)/ช่ัวโมงการท างาน
       = (2 x 200,000)/(11,265,280)
       = 0.04 ราย/200,000 ช่ัวโมงการท างาน

หมายเหตุ  จ านวนพนักงานและลูกจ้าง ณ วันท่ี 30 ก.ย. 64
1.ตามบันทึกท่ี ปอ/53 ลว.24 มีนาคม 2564 เร่ือง ข้อเสนอแนะ
กรณีพนักงานประสบอันตรายจากการท างาน (พนักงานต าแหน่ง 
อม.กจค.2 ฝจค.) เรียน ผอ.ฝจค.ผ่าน ผอ.ฝบท. ผอ.กสพ.  ดังน้ี
1) ควรจัดอบรมทบทวนความรู้ (OJT) เร่ือง ข้ันตอนการท างานและ
ความปลอดภัยในการท างานจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ให้กับพนักงาน
อย่างสม่ าเสมอ
2) ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือตรวจวัดและติดต้ังหลอดไฟแสง
สว่างบริเวณหน้าอาคารฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3) ควรจัดท าป้ายเตือน และทาสีเหลือง-ด าบริเวณพ้ืนต่างระดับเพ่ือให้
เห็นชัดเจน
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การด าเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์

2.ตามบันทึกท่ี ปอ/142 ลว.6 ตุลาคม 2564 เร่ือง ข้อเสนอแนะ
กรณีพนักงานประสบอันตรายจากการท างาน (พนักงานต าแหน่ง 
ศช.กจค.2 ฝจค.) เรียน ผอ.ฝจค.ผ่าน ผอ.ฝบท. ผอ.กสพ.  ดังน้ี
1) ควรมีการติดแถบสีเหลืองแสดงสัญลักษณ์เตือนพ้ืนท่ีต่างระดับ 
บริเวณบันไดข้างด่าน
2) จัดให้มีการ OJT ตามคู่มือความปลอดภัยในการท างานของ ฝคจ. 
เพ่ือช้ีบ่งจุดท่ีอาจจะเกิดอันตราย แนวทางป้องกันอันตราย และสร้าง
ความตระหนักด้านความปลอดภัยในการท างานให้กับพนักงาน
สาเหตุ
เกิดจากสภาพการท่ีไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) บริเวณข้ันบันได 
ไม่มีสัญลักษณ์แสดงบริเวณพ้ืนต่างระดับ
เกิดจากการกระท าท่ีไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) ขาดความระมัดระวัง
ในการก้าวเดิน จึงก้าวพลาด หกล้ม

บริบทอาคาร
ด่านฯ

ปอ.กสพ.
ฝบท.

ภาคผนวก 7



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ของแผนงาน / โครงการ ตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ปีงบประมาณ 2564  
 



แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

1. พัฒนาโครงสร้าง
และวางแผนอัตราก าลัง
ให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานขององค์กร

1. การทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน
ของ กทพ.

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

 คณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมคร้ังท่ี 
7/2564 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 17 มิถุนายน 
2564 เร่ือง โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ 
กทพ. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการการ
ปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ. 
ตามท่ีเสนอ ท้ังน้ีให้ กทพ . รับข้อสังเกตของ
คณะกรรมการ กทพ. ไปพิจารณาด าเนินการ 
ดังน้ี 1) ต าแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน 
(Chief Financial Officer : CFO) ควรมุ่งเน้นท่ี
การดูแลรับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชี 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารพ้ืนท่ี ควรย้ายไป
สังกัดรองผู้ว่าการด้านอ่ืน 2) ควรมีการวิเคราะห์
กระบวนการท างาน (Work Flow) ท่ีชัดเจน 
เพ่ือให้เห็นถึงการเช่ือมโยงของงาน ข้อมูล และ
หน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละหน่วย

ฝบท. อยู่ระหว่างด าเนินการ
ตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการ กทพ. และ
ปรับปรุงโครงสร้างการ
จัดแบ่งส่วนงานให้สอดคล้อง
กับข้อกฎหมายต่าง ๆ ตาม
ข้ันตอนต่อไป

พร.กบบ. 
ฝบท.

3) ควรมีความชัดเจนเร่ืองเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path) ของแต่ละสายงาน 
เพ่ือให้สามารถวางแผนการพัฒนาทักษะของ
พนักงานในอนาคต 4) ต าแหน่งของงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีมากเกินไปเน่ืองจากงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแฝงอยู่ใน
งานของแต่ละฝ่ายได้ 5) การปรับปรุงโครงสร้าง
การจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ. ควรด าเนินการ
ให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับของ กทพ .

ผลการด าเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ . ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
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ช้าหรือไม่
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เป้าหมาย
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ปัญหา/อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
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ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

2. ทบทวนแผนบริหาร
อัตราก าลังระยะยาว

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

 - น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารอัตราก าลังของ กทพ. ปีงบประมาณ 
2563-2565 และแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารอัตราก าลัง ปีงบประมาณ 2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) 
ต่อ ผวก. ตามบันทึกท่ี ฝบท/939 ลงวันท่ี 21 
เมษายน 2564 ซ่ึง ผวก. ได้รับทราบเม่ือวันท่ี 
30 เมษายน 2564
- น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารอัตราก าลังของ กทพ. พ.ศ.2563-2565
 และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารอัตราก าลัง 
2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562-
กันยายน 2564) ต่อ ผวก. ตามบันทึกท่ี ฝบท/
2227 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2564 เร่ืองเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ซ่ึง ผวก. ได้รับทราบเม่ือวันท่ี 30 
กันยายน 2564

- พร.กบบ. 
ฝบท.
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ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

3. การจัดท าแผนอัตราก าลัง
ประจ าปี

จัดท าแผนอัตราก าลัง
ประจ าปีแล้วเสร็จตาม
กรอบเวลา

ภายใน
กันยายน
2564

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ภายใน 30
 กันยายน 

2564

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ภายใน 15
 กันยายน 

2564

 กบบ.ฝบท. ได้จัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปี
งบประมาณ 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตาม
บันทึกด่วนท่ีสุด ฝบท/2113 ลงวันท่ี 15 
กันยายน 2564 ขออนุมัติแผนอัตราก าลัง
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ซ่ึง ผวก. ได้อนุมัติ/
เห็นชอบ เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2564

- พร.กบบ. 
ฝบท.

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

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

 ด าเนินการแจ้งหลักเกณฑ์การหมุนเวียนงานให้
ทุกส่วนงานทราบและรวบรวมข้อมูล/ปัญหา 
อุปสรรค และด าเนินการสรุปผลและน าเสนอ
แนวทางในการแก้ไข/ปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
หมุนเวียนงาน

- พร.กบบ. 
ฝบท.

5. แผนการปรับปรุงระบบ
การสรรหาและคัดเลือก
พนักงานของ กทพ.

ระยะเวลาการ
ด าเนินงานในการสรร
หาและคัดเลือก
พนักงานของ กทพ. 
ลดลงจากเดิม

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 
12.30

 - - การด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบการ
สรรหาและคัดเลือกพนักงานของ กทพ. สามารถ
ลดระยะเวลาการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
ในต าแหน่งท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือก
เห็นชอบตามวาระการประชุมได้ คิดเป็นร้อยละ 
12.30

สผ.กบบ.
ฝบท.
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6. แผนงานการสอบทาน
กระบวนการโอนย้ายพนักงาน

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
แผน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

 - จัดท าบันทึกเสนอ ผวก. ขออนุมัติหลักเกณฑ์ 
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการโอนย้าย
พนักงานใหม่เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียน
หน่วยงานต่างๆ ให้ทราบหลักเกณฑ์การโอนย้าย
ตามท่ี ผวก. อนุมัติให้ปรับปรุง ซ่ึงปัจุบัน กทพ . 
ได้น าหลักเกณฑ์การโอนย้ายมาใช้ในการ
ด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว

- สผ.กบบ.
ฝบท.

7. โครงการพัฒนาระบบงาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

 รบ.กรค. พัฒนาระบบงานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ขบ.กบบ.
ฝบท.

8. โครงการปรับปรุง
ระบบงานลงเวลาการ
ปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลโดยเช่ือมโยงกับระบบ
วันลา

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

 รบ.กรค. ได้ด าเนินการวิเคราะห์และออกแบบ
โครงการปรับปรุงระบบงานลงเวลาการ
ปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเช่ือมโยงกับ
ระบบวันลา ซ่ึงได้มีการพัฒนาโปรแกรมและ
ด าเนินการทดสอบโปรแกรม

- ขบ.กบบ.
ฝบท.

9. โครงการการเช่ือมโยง
ข้อมูลวันลากับระบบงานลง
เวลาการปฏิบัติงานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

 รบ.กรค. ได้ด าเนินการเช่ือมโยงข้อมูลวันลากับ
ระบบงานลงเวลาการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ขบ.กบบ.
ฝบท.

2. พัฒนาสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคล
เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล
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มากกว่า
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ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ . ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

10. แผนงานการสอบทาน
กระบวนการบันทึกข้อมูล
ประวัติพนักงานและลูกจ้างใน
ระบบบริหารงานบุคคล

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

 ขบ.กบบ. ได้จัดท าการสอบทานกระบวนการท่ี
ส าคัญในงานทรัพยากรบุคคล (HR Audit) เร่ือง
การสอบทานกระบวนการบันทึกข้อมูลประวัติ
พนักงานและลูกจ้างในระบบบริหารงานบุคคล
เสร็จเรียบร้อยและได้น าเสนอ ผอ.ฝบท. ทราบ
แล้วตามบันทึก ด่วนท่ีสุด ท่ี กบบ/755 ลงวันท่ี 
28 มิถุนายน 2564

- ขบ.กบบ.
ฝบท.

11. แผนงานการสอบทาน
กระบวนการปรับปรุงแก้ไข 
ยกเลิก ขอข้ึนทะเบียน
แบบฟอร์มของ กทพ.

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

 พร.กบบ. ได้ด าเนินการสอบทานกระบวนการ
ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิก ขอข้ึนทะเบียนแบบฟอร์ม
ของ กทพ. และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
กระบวนการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ีได้น าเสนอ 
ผอ.ฝบท. เพ่ือทราบ ตามบันทึก ด่วนท่ีสุดท่ี 
กบบ/755 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2564

- พร.กบบ. 
ฝบท.

12. โครงการพัฒนาระบบ
การตรวจสอบผลการพัฒนา
รายบุคคลของพนักงานท่ีมี
ช่องว่างขีดความสามารถ

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

 มีระบบการตรวจสอบผลการพัฒนารายบุคคล
ของพนักงานท่ีมีช่องว่างขีดความสามารถ

- พบ.กบบ.
ฝบท.

3. ส่งเสริมวัฒนธรรม 
ค่านิยมขององค์กร

13. แผนเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ของ กทพ.

ผลส ารวจการรับรู้ของ
พนักงาน เร่ือง 
วัฒนธรรมองค์กรของ 
กทพ.

ร้อยละ 82 ร้อยละ 82 ร้อยละ 
82.6

 1. ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. 
ในหน้าแรกของ Intranet กทพ. , Facebook 
ของ EXATSound Exat , และ EXAT Portal 
จ านวน 9 คร้ัง

- บจ.กพบ.
ฝบท.
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
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ช้าหรือไม่
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เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ . ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

2. กพบ. ฝสท. กบค. และ กวพ. ได้ทบทวน
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของวัฒนธรรมองค์กรของ 
กทพ. โดยบูรณาการวัฒนธรรมท่ีส าคัญของ
องค์กร 5 วัฒนธรรม ประกอบด้วย วัฒนธรรม
องค์กรของ กทพ. (SMILE) วัฒนธรรมการ
บริหารความเส่ียง (3R) วัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล 
(ACTIVE) วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Learning 
Culture) และวัฒนธรรมนวัตกรรม (iFAST) 
และจัดส่งข้อมูลให้ กพบ. ด าเนินการจัดท า
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของวัฒนธรรมองค์กร 
กทพ. โดย กพบ. ได้จัดท าพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ของ กทพ. และน าเสนอ ผวก. เพ่ือให้
ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกท่ี 
ฝบท/1627 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564
3. จัดท าบันทึกเวียนทุกฝ่าย ทุกส านัก ทุกกอง 
ทุกแผนก เพ่ือเผยแพร่พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ของวัฒนธรรมองค์กร กทพ. ท่ีได้จากการทบทวน
วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 
วัฒนธรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Culture) 
วัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล (Digital Culture) 
วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Learning Culture) 
วัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovation Culture) 
ตามบันทึกท่ี ฝบท/ว1789 ลงวันท่ี 20 
สิงหาคม 2564
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ . ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

4. ฝบท. ส ารวจการรับรู้และความตระหนักของ
พนักงาน กทพ. เร่ือง วัฒนธรรมท้ัง 5 ด้านของ 
กทพ. ปีงบประมาณ 2564 โดยให้ผู้บริหาร 
และพนักงาน กทพ. ตอบแบบส ารวจการรับรู้
และความตระหนักของพนักงาน กทพ. เร่ือง 
วัฒนธรรมท้ัง 5 ด้านของ กทพ. ซ่ึง กพบ.ฝบท. 
ได้จัดท ารายงานผลส ารวจการรับรู้และความ
ตระหนักของพนักงาน กทพ. เร่ือง วัฒนธรรมท้ัง 
5 ด้านของ กทพ. ปีงบประมาณ 2564 
น าเสนอ ผวก. เพ่ือทราบเรียบร้อยแล้ว ตาม
บันทึกท่ี ฝบท/1627 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 
2564  โดยผู้ตอบแบบส ารวจมีค่าเฉล่ียการรับรู้
ถึงวัฒนธรรมองค์กร (SMILE) เท่ากับ 4.13 
จากคะแนน 5 ระดับ อยู่ในระดับมาก คิดเป็น 
82.6% และได้ส่งผลส ารวจดังกล่าวให้ กบค. 
กวพ. กปค. และ กรค. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดท าแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมแต่ละด้านใน
ปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก
ท่ี กพบ/907 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2564

4. บริหารขีด
ความสามารถของ
บุคลากรให้ท างานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

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

อัตราช่องว่าง
สมรรถนะของพนักงาน
ลดลง 
ร้อยละ 90

ร้อยละ 90 90 100  ในปีงบประมาณ 2564 กทพ. สามารถลด
ช่องว่างของสมรรถนะ (Competency Gap) 
ของพนักงาน จากผลการประเมินปีงบประมาณ 
2563 ได้จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 100

- พบ.กพบ.
ฝบท.
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ . ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

15. แผนงานการทบทวนและ
ปรับปรุงระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ กทพ. (สรุปผล
การน าระบบประเมินผลท่ี
ปรับปรุงมาใช้)

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินการตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

 ฝบท. ได้ทบทวนระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ กทพ. (สรุปผลการน าระบบ
ประเมินผลท่ีปรับปรุงมาใช้) เรียบร้อยแล้ว ตาม
บันทึกท่ี ฝบท/692 ลงวันท่ี 17 มี.ค. 2564 
เร่ือง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
กทพ. ภายหลังการน าระบบประเมินผลท่ี
ปรับปรุงใหม่มาใช้ใน กทพ. ซ่ึง ผวก. ได้รับทราบ 
เม่ือวันท่ี 29 มี.ค. 2564

- พร.กบบ. 
ฝบท.

5. พัฒนาและเตรียม
ความพร้อมบุคลากรทุก
ระดับให้ก้าวทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

16. การพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
งบประมาณ 2564

ร้อยละของจ านวน
หลักสูตรท่ีจัดอบรม
เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี
งบประมาณ 2564

ร้อยละ 75
(ปรับลดจาก
ร้อยละ 95)

ร้อยละ 75
(ปรับลด

จากร้อยละ
 95)

ร้อยละ
91.11

 กพบ. ด าเนินการจัดอบรมจ านวน 41 หลักสูตร 
จากท้ังหมด 45 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 91.11

- พบ.กพบ.
ฝบท.

17. การพัฒนาบุคลากรตาม
แผนเส้นทางการฝึกอบรม
ประจ าปีงบประมาณ 2564

ร้อยละของการ
ด าเนินงานตามแผน
เส้นทางการพัฒนา
ประจ าปีงบประมาณ 
2564

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 
100

 ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรตามแผน
เส้นทางการพัฒนา จ านวน 5 หลักสูตร  ดังน้ี
1. หลักสูตรนักบริหารระดับต้น กทพ. ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
2. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
3. หลักสูตร การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและ

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

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
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ปี 2564

การด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

18. การพัฒนาเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของพนักงาน

พนักงานมีความ
พึงพอใจ / ผูกพัน
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน

พนักงานมี
ความพึง
พอใจ / 
ผูกพัน

เพ่ิมข้ึนจาก
ปีก่อน

พนักงานมี
ความพึง
พอใจ / 
ผูกพัน
เพ่ิมข้ึน

จากปีก่อน 
(83.25)

พนักงานมี
ความพึง
พอใจ 
ร้อยละ 
80.60

 1. ด าเนินการจัดท าค าส่ังคณะท างานฯ ด้าน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตามบันทึกด่วนมาก 
ท่ี  ฝบท/685 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2564 
เร่ืองขออนุมัติแต่งต้ังคณะท างานเพ่ือด าเนินงาน
ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน
กทพ. ซ่ึง ผวก. ได้อนุมัติเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 
2564
2. ด าเนินการจัดหลักสูตร เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career Path) 
ให้กับคณะท างานกลุ่มท่ีปรึกษาสายอาชีพ เม่ือ
วันท่ี 8 กันยายน 2564 จ านวน 2 รุ่น โดยผ่าน
โปรแกรม Zoom Cloud Meeting  ดังน้ี
รุ่นท่ี 1 เวลา 09.00 – 12.00 น ส าหรับ
ผู้อ านวยการฝ่าย/ส านัก/กอง
รุ่นท่ี 2 เวลา 13.00 – 16.00 น. ส าหรับ
หัวหน้าแผนก 

แนวทางการแก้ไข :  
ในปีงบประมาณ 2564 ฝบท. 
ได้การด าเนินการดังน้ี 
1) ด าเนินการแต่งต้ัง
คณะท างานเพ่ือด าเนินงานด้าน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
พนักงาน กทพ. ตามค าส่ัง 
กทพ.ท่ี 60/254 
2) ด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตร
เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ให้คณะท างานกลุ่มท่ี
ปรึกษาสายอาชีพ (Career 
Counselor Group : CCG) 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
ฝ่าย/ส านัก ผู้อ านวยการกอง 
และหัวหน้าแผนกทุกแผนกซ่ึง
เป็นกลุ่มท่ีใกล้ชิดกับพนักงานใน

พร.กบบ. 
ฝบท.

พบ.กพบ.
ฝบท.

3. จากผลการส ารวจความพึงพอใจใน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน
ปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ ร้อยละ 80.60 
ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ 2.65 
ต่ ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ จากผลการส ารวจ
ในรายกลุ่มบุคลากร พบว่า กลุ่มบุคลากร ระดับ 
1-6 มีความพึงพอใจในปัจจัยความก้าวหน้าใน
สายอาชีพน้อยท่ีสุด คือร้อยละ 80.20

ในระดับปฏิบัติการ (ระดับ 
1-6) 
3) จัดส่งเอกสารประกอบการ
ให้ค าปรึกษาเร่ืองเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
พนักงาน  ให้คณะท างานกลุ่ม
ท่ีปรึกษาสายอาชีพ เพ่ือเป็น
เอกสารประกอบการให้
ค าปรึกษาแก่พนักงาน กทพ.
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ . ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

 - ในปีงบประมาณ 2565 
ฝบท. จะมีการด าเนินการเพ่ือให้
เกิดการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของพนักงาน ดังน้ี
1) จัดท าข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ
เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับเร่ือง
เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของ พนักงาน กทพ. เช่น 
เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ  
2) เพ่ิมช่องทางในการส่ือสาร 
ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ  แก่พนักงานของ 
กทพ. ดังน้ี
 - ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
เก่ียวกับเร่ืองเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
พนักงาน กทพ. ในอินทราเน็ต
ของ กทพ.  
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ . ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

 - ส่ือสารสร้างความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองความก้าวหน้าในสายอาชีพ ให้
พนักงานต้ังแต่การปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่
ท้ังน้ี เม่ือคณะท างานท่ีปรึกษาสาย
อาชีพ (CCG) ได้รับการฝึกอบรมและ
มีความรู้เก่ียวกับเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพแล้ว คาด
ว่าสามารถส่ือสารกับพนักงานใน
ระดับปฏิบัติการ (ระดับ 1 - 6) ให้ได้
รับรู้และเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับ
ในปีงบประมาณ 2565 จะมีการจัด
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเร่ือง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของ กทพ. 
ในช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้พนักงาน
กทพ. ได้รับรู้ รับทราบ เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพท่ีเพ่ิมข้ึน และคาดว่า
เม่ือมีการด าเนินการแล้ว จะส่งผลต่อ
การส ารวจความผูกพันและพึงพอใจ
ของพนักงานต่อ กทพ.  ในปัจจัย
ความก้าวหน้าในสายอาชีพสูงข้ึนในปี
ต่อไป
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ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ . ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

19. การวางแผนสืบทอด
ต าแหน่ง

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินการตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

 พร.กบบ. ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลรายช่ือผู้สืบ
ทอดต าแหน่งของ กทพ. (Successors) 
ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือเข้ารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรท่ีก าหนดแล้ว ตามบันทึกท่ี กบบ/889 
ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2564 เร่ืองข้อมูลรายช่ือ
ผู้สืบทอดต าแหน่งของ กทพ. (Successors) 
ปีงบประมาณ 2564

- พร.กบบ. 
ฝบท.

20. แผนการเตรียมผู้บริหาร
กลุ่มศักยภาพ (Leadership 
Pool)

มี Leadership Pool 
ของต าแหน่งผู้บริหาร
กลุ่มศักยภาพ

มี 
Leadership

 Pool 
ของต าแหน่ง

ผู้บริหาร
กลุ่มศักยภาพ

มี 
Leadershi
p Pool 

ของ
ต าแหน่ง
ผู้บริหาร

กลุ่ม
ศักยภาพ

มี 
Leadershi
p Pool 

ของ
ต าแหน่ง
ผู้บริหาร

กลุ่ม
ศักยภาพ

 กพบ.ฝบท.ด าเนินการตรวจสอบรายช่ือผู้บริหาร
ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงในปีงบประมาณ 2564 แล้วพบว่า
ผู้บริหารท่ีได้รับการแต่งต้ังด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงจ านวน 16 คน ผ่านการพัฒนา
ในหลักสูตร Smart Leadership 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75

พบ.กพบ.
ฝบท.

21. การบริหารจัดการ
คนเก่ง (Talent 
Management) ของ กทพ.

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินการตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

 ด าเนินการคัดเลือกกลุ่มผู้มีศักยภาพตาม
หลักเกณฑ์แผนการบริหารจัดการคนเก่ง และ
จัดส่งรายช่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเข้ารับ
การพัฒนาตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ตาม
บันทึกท่ี กบบ/(ล)27 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 
2564

พร.กบบ. 
ฝบท.

ภาคผนวก 19



แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ . ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน
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ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

22. โครงการเตรียมความ
พร้อมบุคลากรเพ่ือรองรับ
ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ 
(M-Flow)

บุคลากรด้าน
ปฏิบัติการ
กลุ่มเป้าหมาย 
(ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่าน
ทาง) ได้รับการพัฒนา
(Reskill & Up Skill)

ภายใน
กันยายน 
2564

ภายใน
กันยายน 
2564

บุคลากร
กลุ่ม

เป้าหมาย 
ได้รับการ
พัฒนาใน

เดือน
กันยายน 
2564

 1. พร.กบบ.ได้จัดท าแนวทางการบริหาร
อัตราก าลังเพ่ือรองรับระบบ M-Flow เรียบร้อย
แล้ว และจัดส่งให้ กพบ. ตามบันทึกท่ี กบบ/
417 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2564 เร่ืองขอส่ง
ข้อมูลแนวทางการด าเนินงานการวางแผน
อัตราก าลังเพ่ือรองรับระบบเก็บค่าผ่านทาง
อัตโนมัติ(M-Flow) ภายใต้โครงการเตรียมความ
พร้อมบุคลากรเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
2. ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
ปฏิบัติการให้เป็นมืออาชีพ เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลง (Reskill & Upskill) เม่ือวันท่ี 
7 – 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 
16.00 น. โดยผ่านโปรแกรม Zoom Cloud 
Meeting  

พร.กบบ.
พบ.กพบ.

ฝบท.

6. สนับสนุนการเรียนรู้
และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

23. แผนงานบริหารจัดการ
ความรู้

จ านวนองค์ความรู้ท่ี
น าไปใช้ในการพัฒนา 
และปรับปรุง
กระบวนการท างาน

จ านวน 12 
องค์ความรู้

จ านวน 12
 องค์ความรู้

จ านวน 32
 องค์ความรู้

 1. ขออนุมัติ ผวก. เพ่ือจัดนิทรรศการ KM & IM 
Day ปีงบประมาณ 2564 ตามบันทึก ด่วน ท่ี 
ฝบท/1756 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2564 โดย
จัดนิทรรศการ KM & IM Day ในรูปแบบ
ออนไลน์  ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud 
Meeting  และ Facebook Live HRD EXAT 
เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2564 

- บจ.กพบ.
ฝบท.
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ . ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

2. จัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนองค์ความรู้
ระหว่างองค์กร จ านวน 2 คร้ัง ดังน้ี
- รฟม. กทพ. กทท. และ บขส. เร่ือง แลกเปล่ียน
เรียนรู้แนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์ CBEs 
ประจ าปี 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ 
(Zoom Cloud Meetings) เม่ือวันท่ี 18 
สิงหาคม 2564
- กทพ. และ รฟม. เร่ือง การจัดการด้าน
กรรมสิทธ์ท่ีดิน  ผ่านการประชุมออนไลน์ 
(Webex Meeting) เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2564

3. รวบรวมองค์ความรู้ท่ีน าไปใช้ในการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการท างานจ านวน 32 
เร่ือง ดังน้ี
- องค์ความรู้จากคณะท างานบริหารจัดการ
ความรู้ ท าหน้าท่ีเป็นชุมชนนักปฏิบัติ จ านวน 
13 เร่ือง
- องค์ความรู้จากโครงการประกวดผลงานการ
จัดการความรู้ (EXAT KM Award) 
ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 11 เร่ือง
- ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 
จ านวน 8 เร่ือง
4. ด าเนินการน าองค์ความรู้ท่ีน าเข้าในระบบ
เครือข่ายการจัดการความรู้ (Web KM) 
จ านวน 32 เร่ือง
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ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

24. โครงการพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

จ านวนหลักสูตรท่ีจัด
อบรมผ่านระบบ
ออนไลน์

จ านวน 5 
หลักสูตร

จ านวน 5 
หลักสูตร

จ านวน 24
 หลักสูตร

 กพบ.ด าเนินการจัดหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ 
จ านวน 24 หลักสูตรประกอบด้วย
1. หลักสูตร เทคนิคการจัดท า TOR ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
2. หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
(English for Communication)
3. หลักสูตร ภาษาอังกฤษ Online 
4. หลักสูตร ความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
5. หลักสูตร การต่อต้านทุจริตในประเทศไทย 
6. หลักสูตร การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและ
ค่านิยมร่วมกันสู่ความส าเร็จ 

- พบ.กพบ.
ฝบท.

7. หลักสูตร นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพ่ือการ
ปรับเปล่ียนสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล 
8. โครงการเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-Learning 
Platform) 
9. หลักสูตร Find Your Flow Start to Grow 
10. หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
11. หลักสูตร การพัฒนาระบบงานและ
กระบวนการท างานของ กทพ. 
12. หลักสูตร การบริหารความเส่ียงดิจิทัล 
(Digital Risk Management)
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/
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ค่าเป้าหมาย
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ปี 2564

การด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

13. หลักสูตรการบูรณาการด้านการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียงและการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานท่ี
เก่ียวข้อง
14. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีและการเงิน 
15. โครงการสัมมนาการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
กทพ. สู่การปฏิบัติ 
16. หลักสูตรนักบริหารระดับต้น กทพ. ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
17. หลักสูตรการบริหารการเปล่ียนแปลง 
18. หลักสูตร HR Transformation to Digital HR 

19. หลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 
20. โครงการปัจฉิมนิเทศส าหรับผู้เกษียณอายุการ
ท างานในปีงบประมาณ 2564 
21. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
22. หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
23. หลักสูตร เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
(career Path) 
24. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านปฏิบัติการให้เป็น
มืออาชีพ เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง (Reskill & 
Upskill)
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ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)
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ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

25. โครงการทบทวนความรู้
ในการปฏิบัติงาน

ร้อยละของจ านวนคร้ัง
ท่ีจัด OJT เป็นไปตาม
แผนโครงการทบทวน
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานของ ฝจค.

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 
100

 ฝจค. ด าเนินการจัดฝึกอบรม OJT ตามแผน
ประจ าปีงบประมาณ 2564 แล้วจ านวน 6 คร้ัง 
ประกอบด้วย
1. หลักสูตร ความปลอดภัยในการท างานของ
พนักงานท่ีปฏิบัติงานประจ าอาคารด่านเก็บค่า
ผ่านทางพิเศษ จ านวน 1 คร้ัง
2. หลักสูตร ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
จ านวน 2 คร้ัง
3. หลักสูตร การจัดการความรู้และนวัตกรรม 
จ านวน 3 คร้ัง

- พบ.กพบ.
ฝบท.

7. บริหารค่าตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์

26. แผนงานการปรับเปล่ียน
เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีสามารถ
ก าหนดโครงสร้างอัตรา
เงินเดือนเป็นของตนเอง

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินการตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

 พร.กบบ.จัดท าวาระเร่ืองการปรับเปล่ียน กทพ. 
เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีโครงสร้างอัตราเงินเดือน
เฉพาะเป็นของตนเอง เพ่ือเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดการ ตามบันทึกด่วนท่ีสุดท่ี 
กบบ/1006 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2564

- พร.กบบ. 
ฝบท.

27. การปรับอัตราเงินเดือน 
ค่าจ้างแรกบรรจุตามวุฒิ
การศึกษาต่างๆ

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินการตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

 - พร.กบบ ได้จัดท าวาระเร่ืองการจ่ายเงินให้กับ
พนักงานท่ีได้รับอัตราเงินเดือนต่ ากว่าอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ าท่ีกฎหมายก าหนด เสนอ
คณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมคร้ังท่ี 
11/2564 เม่ือวันท่ี 23 ก.ย. 2564 ซ่ึงท่ี
ประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ี กทพ . เสนอ

- พร.กบบ. 
ฝบท.
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ค่าเป้าหมาย
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- พร.กบบ. ได้จัดท าวาระเร่ือง  การปรับอัตรา
เงินเดือน/ค่าจ้างแรกบรรจุตามวุฒิการศึกษา
ต่าง ๆ ของ กทพ. เสนอคณะกรรมการบริหาร
ของ กทพ. ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2564 เม่ือ
วันท่ี 27 ก.ย. 2564 ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
ให้น าเสนอตามข้ันตอนต่อไป

- พร.กบบ. 
ฝบท.

28. พัฒนาสิทธิประโยชน์
และสวัสดิการ (การจัดให้มี
ห้องพยาบาลอาคารศูนย์
บริหารทางพิเศษ)

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผน

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

ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

 ได้ด าเนินการดังน้ี
- จัดหาข้อมูลและศึกษารูปแบบการจัดจ้าง
พยาบาลประจ าห้องพยาบาล รัฐวิสาหกิจอ่ืนท่ีมี
การด าเนินการ เช่น รฟม. ซ่ึงด าเนินการจัดจ้าง
พยาบาลวิชาชีพ
- ประสานงานตรวจสอบงบประมาณ ในการ
ด าเนินกิจกรรมการจัดจ้างพยาบาล และจัดซ้ือ
อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ประจ าห้องพยาบาลใน
ปีงบประมาณ 2564
- ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจน
เวชภัณฑ์ยา ส าหรับห้องพยาบาล
- ด าเนินการจัดท าขอบเขตการจัดซ้ือจัดจ้างและ
จัดท าบันทึกขออนุมัติด าเนินการจัดจ้างพยาบาล
วิชาชีพ ก าหนดเร่ิมงาน 1 ตุลาคม 2564

- สว.กสพ.
ฝบท.

29. แผนการปรับปรุงหนังสือ
รับรองการมีสิทธิรับค่า
รักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก 
(โรงพยาบาลรามาธิบดี)

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

 เร่ิมใช้สิทธิย่ืนบัตรประชาชนแทนหนังสือ
รับรองการมีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาล 
(หนังสือส่งตัว)แบบผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
รามาธิบดีแล้ววันท่ี 15 ก.ค. 2564

จส.กสพ.
ฝบท.
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ . ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

30. ระบบบันทึกค่า
รักษาพยาบาลด้วยตนเอง 
(Self-Service)

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

 เปิดใช้งานระบบบันทึกค่ารักษาพยาบาลด้วย
ตนเอง(Self-Service) โดยเปิดสิทธิให้กับ
พนักงาน/ลูกจ้างให้สามารถบันทึกข้อมูลการเบิก
ค่ารักษาพยาบาลเข้าในระบบเพ่ือเพ่ิมช่องทางใน
การย่ืนขอเบิกรับค่ารักษาพยาบาล เรียบร้อยแล้ว

                - จส.กสพ.
ฝบท.

8. สร้างสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศท่ีดีใน
การท างาน

31. การส ารวจความผูกพัน
และความพึงพอใจของ
พนักงานต่อ กทพ. ประจ าปี 
2564

มีผลการส ารวจความ
ผูกพันและความพึง
พอใจของพนักงานต่อ 
กทพ.

ภายใน
กันยายน 
2564

ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

 1) ศึกษาและทบทวนข้ันตอนการด าเนินการ
ส ารวจความผูกพันฯ และจัดท าขอบเขตการจ้าง
ส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของ
พนักงานต่อ กทพ. ประจ าปี 2564 แล้วเสร็จ
2) ด าเนินการตามข้ันตอนการจัดซ้ือ จัดจ้างแล้ว
เสร็จ โดยผู้รับจ้างท่ีชนะการประกวดราคา ได้แก่ 
บริษัท ทีทีอาร์ รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลท์ จ ากัด 
และได้ลงนามสัญญาจ้างส ารวจความผูกพันและ
ความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. ประจ าปี 
2564 เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2564 พร้อมท้ัง
ประชุมร่วมกับผู้รับจ้าง เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 
2564 เพ่ือร่วมทบทวนปัจจัยความผูกพันและ
ปัจจัยความพึงพอใจ และพิจารณาข้ันตอนและ
แนวทาง รวมถึงวางแผนกการด าเนินงานท้ังหมด
ให้สามารถด าเนินการเป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาท่ี กทพ. ก าหนด

- สว.กสพ.
ฝบท.
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เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ . ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

3) จัดการสนทนากลุ่มเพ่ือเก็บข้อมูลส าหรับการ
ค้นหาและก าหนดปัจจัยความผูกพันและปัจจัย
ความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. ประจ าปี 
2564-2569 ต้ังแต่วันท่ี 29 มิถุนายน - 1 
กรกฎาคม 2564 
4) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามผ่านระบบ
ออนไลน์ต้ังแต่วันท่ี 20 กรกฎาคม - 13 
สิงหาคม 2564 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวนท้ังหมด 1,843 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
76.54 ของจ านวนประชากรตัวอย่างท่ีก าหนด
5) ผู้รับจ้างส่งผลประเมินการส ารวจความผูกพัน
และความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. 
ประจ าปี 2564 เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2564 
โดยมีผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อ 
กทพ. ร้อยละ 85.20 และความพึงพอใจของ
พนักงานต่อ กทพ. ร้อยละ 82.20

32. การเสริมสร้างความ
ผูกพันและความพึงพอใจของ
พนักงานต่อ กทพ.

ร้อยละความส าเร็จของ
ผลการด าเนินงานท่ี
บรรลุเป้าหมายตามแผน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

 1) รวบรวมและสรุปข้อมูลผลส ารวจฯ และ
จัดท าการน าเสนอส าหรับการประชุมการ
เสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของ
พนักงานต่อ กทพ. ปีงบประมาณ 2564 
2) จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันฯ 
เม่ือวันท่ี 26 พ.ย. 2563 โดยมีท้ังส้ิน 13 
โครงการ/กิจกรรม

สว.กสพ.
ฝบท.
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ . ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

3) จัดท าบันทึกท่ี กสพ/1958 ลงวันท่ี 22 
ธันวาคม 2563 แจ้งข้อเสนอแนะท่ีส าคัญของ
กลุ่มงานจัดเก็บค่าผ่านทาง และจัดการจราจร
จากการส ารวจความผูกพันฯ ในรอบปี 2563 
เพ่ือด าเนินการปรับปรุง/แก้ไช/ส่ือสารและสร้าง
ความเข้าใจ ภายในกลุ่มงาน
4) จัดท าบันทึกท่ี กสพ/268 ลงวันท่ี 17 
กุมภาพันธ์ 2564 รายงานผลการด าเนินการ
ติดตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพัน
และความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. 
ปีงบประมาณ 2564 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม - 
ธันวาคม 2563) เสนอ ผวก. โดย ผวก. ได้รับ
ทราบรายงานดังกล่าวเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 
2564 

- สว.กสพ.
ฝบท.

5) จัดท าบันทึกท่ี กสพ/1000 ลงวันท่ี 28 
มิถุนายน 2564 รายงานผลการด าเนินการ
ติดตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพัน
และความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. 
ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2563 - มีนาคม 2564) เสนอ ผวก. โดย ผวก. 
รับทราบเม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564
6) จัดท าบันทึกท่ี กสพ/1181 ลงวันท่ี 6 
สิงหาคม 2564 รายงานผลการด าเนินการ
ติดตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพัน
และความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ.
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ . ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

ปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน ผวก. 
รับทราบเม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2564 
7) จัดท าบันทึกท่ี กสพ/1481 ลงวันท่ี 23 
กันยายน 2564 ติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันและความ
พึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. ปีงบประมาณ 
2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563-
กันยายน 2564) ซ่ึงผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 
2564 รอบ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 100

33. แผนปฏิบัติการในงาน
พนักงานสัมพันธ์ประจ าปี
งบประมาณ

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ภายใต้แผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) 
งานพนักงานสัมพันธ์
ประจ าปีงบประมาณ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
88.07 

 ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ในงานแผนกพนักงานสัมพันธ์  ประจ าปี
งบประมาณ 2564 มีรายละเอียดงานดังน้ี
1. การจัดงานวันคล้ายวันก่อต้ัง กทพ. ในวันท่ี 
27 พฤศจิกายน 2563 ผลการประเมินความ
พึงพอใจร้อยละ 81 
2. การด าเนินงานเก่ียวกับการถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานของ กทพ.  ในวันท่ี 16 ตุลาคม 
2563 ผลการประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 93
3. การด าเนินโครงการผู้บริหารระดับสูงพบ
พนักงานและลูกจ้าง กทพ. ประจ าปี 2564
ในวันท่ี 12 มีนาคม 2564 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ร้อยละ 90.20
   

พง.กสพ.
และฝ่าย

ท่ีเก่ียวข้อง
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มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ . ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

34. ช่องทางในการรับฟังข้อ
ร้องเรียนต่าง ๆ การส่งเสริมให้
ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์มี
ธรรมาภิบาล

ร้อยละความส าเร็จของ
การจัดการข้อร้องเรียน

จัดการข้อ
ร้องเรียน

ตามข้ันตอน
ของคู่มือใน

การ
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ร้อยละ 
100

 ข้อร้องเรียนท่ีจัดการ จ านวน 2 ข้อร้องเรียน ได้
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและตอบกลับ 
หรืออธิบายช้ีแจงข้อเท็จจริงแก่ผู้ร้องเรียน 
เพ่ือยืนยัน/ยุติการร้องเรียน

พง.กสพ.
และฝ่าย

ท่ีเก่ียวข้อง

35. การบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
แผนบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย 
ประจ าปีงบประมาณ 
2564

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

 ไตรมาส 4 (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564) 
ด าเนินการ 4 กิจกรรม ดังน้ี
1.การประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ และกฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตามบันทึกท่ี กสพ/ว 427 
ลว. 17 มี.ค. 64
2.หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการ
ท างานระดับหัวหน้างาน (ในทุกสังกัด ยกเว้น 
ฝจค.ฝคจ. ฝบร.ฝกส.) จ านวน 48 คน

- ปอ.กสพ.
ฝบท.

3. อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยใน
การท างานระดับวิชาชีพ (จปว.)
4. กิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคเช้ือไวรัส COVID-19 
5. เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในงานความ
ปลอดภัยฯ
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ . ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

- ระบบอินทราเน็ต /อินเตอร์เน็ตของ กทพ. 
ปอ.กสพ./- วารสารทางพิเศษ/- บอร์ดความ
ปลอดภัยฯ  ประจ าอาคาร/- โปสเตอร์/- แผ่น
พับฯ/Facebook หน่วยงาน
6.การแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ประจ าอาคารต่าง ๆ ชุดใหม่วาระ 2 ปี
7.การทบทวน/ปรับปรุงคู่มือเตรียมความพร้อม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่
8.กิจกรรม 5 ส “กทพ. ก้าวหน้า เพราะพัฒนา 
5 ส” ยกเลิกการตรวจ 5 ส คร้ังท่ี 2/2564 
แต่รณรงค์ The Big Cleaning Day (สร้าง
สุขอนามัย ห่างไกล Covid-19) อย่างต่อเน่ือง
ตลอดปีงบประมาณ 2564 
9.กิจกรรม “กทพ. หน่วยงานสีขาวต่อต้านยา
เสพติด”
10.การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนี
ไฟประจ าปี 2564
11.กิจกรรมการรณรงค์ไม่สูบบุหร่ี, การป้องกัน
และเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่, โรคไข้หวัดสายพันธ์ุ
ใหม่ 2009, โรคไข้เลือดออก, การป้องกันการ
ติดเช้ือ HIV, การห้ามด่ืมและวางจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในเขตบริเวณ ในพ้ืนท่ีของ 
กทพ. และอ่ืนๆ
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ . ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

12.การวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินงาน
ส าหรับการจัดการความเส่ียงด้าน
ความปลอดภัยฯการส ารวจและช้ีบ่งอันตรายฯ
13.โครงการ การจ้างท่ีปรึกษาตรวจวัดและ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการท างาน (แสงสว่าง 
เสียง ฝุ่นละออง) ประจ าปีงบประมาณ 2564
14.การรวบรวมข้อกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีฯ 
ระเบียบและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง และประเมิน
ความสอดคล้องของกฎหมาย
15.การติดตามผลการปฏิบัติงานของ จป.
วิชาชีพ/จป.เทคนิคข้ันสูงประจ าปี 2564
16.การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คปอ. 
ประจ าอาคารต่างๆ (7 อาคาร)
17.การรายงาน/สอบสวนการประสบอันตราย
จากการท างานและรวบรวมสถิติการประสบ
อันตรายฯ
18.การตรวจติดตามเพ่ือให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายฯ (เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เขตปลอดบุหร่ี 
ณ บริเวณห้องน้ าสาธารณะอาคารด่านฯ )
19.การตรวจการปฏิบัติของผู้รับเหมาเพ่ือการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความ
ปลอดภัยในการท างานส าหรับผู้รับเหมา
20.การจัดท า/ปรับปรุงแผนฉุกเฉินด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างานประจ าอาคารต่างๆ (ถ้ามี)
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ . ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

36. แผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการท างาน

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
แผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ประจ าปี
งบประมาณ 2564

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

 1.ทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านความ
ปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดล้อม
2.ขออนุมัติตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานด้าน
ความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดล้อม ของ กทพ.ประจ าปีงบประมาณ 
2564
3.ถ่ายทอด ส่ือสารแผนปฏิบัติการประจ าปี
ให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทางบันทึกเวียน 
และ Intranet
4.ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และ
รณรงค์ส่งเสริม  สร้างความตระหนักเก่ียวกับ
ความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย 
และส่ิงแวดล้อม ดังน้ี

- ปอ.กสพ.
ฝบท.

สว.กสพ.
ฝบท.

กบอ.ฝบร.
กฟย.ฝบร.
ตล.กวล.
ฝนผ.

ด้านความปลอดภัย
1) แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน ปีงบประมาณ 
2564 ผู้รับผิดชอบ ปอ.กสพ.ฝบท. 
2) แผนบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแผนกไฟฟ้า
อาคารและด่าน ปีงบประมาณ 2564 
ผู้รับผิดชอบ กฟย.ฝบร.
3) แผนงานอบรมสร้างความตระหนักด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน ปีงบประมาณ 2564 
ผู้รับผิดชอบ พบ.กพบ.ฝบท.
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ . ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

ด้านสวัสดิภาพ 
การตรวจตราป้องกันการบุกรุกเข้าอาคารสถานท่ี 
ของ กทพ. ผู้รับผิดชอบ กบอ.ฝบร.

ด้านอาชีวอนามัย (สุขอนามัย) 
1) แผนบ ารุงรักษาอาคารและความสะอาด 
ปีงบประมาณ 2564 ผู้รับผิดชอบ กบอ.ฝบร.
2) โครงการตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของพนักงานและ
ลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานบนทางพิเศษ และมิได้
ปฏิบัติงานบนทางพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ สว.กสพ.ฝบท.

ด้านส่ิงแวดล้อม 
1) โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของทางพิเศษในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และบริเวณด่าน
เก็บค่าผ่านทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2564 
ผู้รับผิดชอบ ตล.กวล.ฝนผ.
2) โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมในการท างาน (แสงสว่าง เสียง 
ฝุ่นละออง) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ผู้รับผิดชอบ ปอ.กสพ.ฝบท.

ภาคผนวก 34



แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ . ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

5. ติดตามผลการด าเนินการ
- ติดตามผลการด าเนินงานคร้ังท่ี 1/2564 
ตามบันทึกท่ี กสพ/ว 1989 ลว. 28 ธ.ค. 63 
เร่ือง ติดตามผลการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดล้อม ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2563 - 
ธันวาคม 2563)

- ติดตามผลการด าเนินงานคร้ังท่ี 2/2564 
ตามบันทึกท่ี กสพ/ว 501 ลว. 31 มี.ค. 64 
เร่ือง ติดตามผลการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 
(มกราคม - มีนาคม 2564)
- ติดตามผลการด าเนินงานคร้ังท่ี 3/2564 
ตามบันทึกท่ี กสพ/ว964 ลว. 21 มิ.ย. 64 
เร่ือง ติดตามผลการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 3 
(ตุลาคม 2563-มิถุนายน 2564) 
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ . ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

- ติดตามผลการด าเนินงานคร้ังท่ี 4/2564 
ตามบันทึกท่ี กสพ/ว 1516 ลว.30 ก.ย. 64 
เร่ือง ติดตามผลการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 4 
(ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) 
8.ประชุมสรุปผลการด าเนินการกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง
- ตามบันทึก กสพ/ว 185 ลว. 29 ม.ค. 64 
เร่ือง พิจารณาระเบียบวาระการประชุม
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องการด าเนินการด้านความ
ปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2564 คร้ังท่ี 
1/2564 ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม -ธันวาคม 
2563) 
- ตามบันทึก กสพ/ว 854 ลว. 31 พ.ค. 64 
เร่ือง พิจารณาระเบียบวาระการประชุม
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องการด าเนินการด้านความ
ปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2564 คร้ังท่ี 
2/2564 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - 
มีนาคม 2564)
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เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ . ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

- ตามบันทึก กสพ/ว 1166 ลว. 3 ส.ค. 64 
เร่ือง พิจารณาระเบียบวาระการประชุม
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องการด าเนินการด้านความ
ปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2564 คร้ังท่ี 
3/2564 ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2563 - 
มิถุนายน 2564) 
- ตามบันทึก กสพ/ว 1166 ลว. 3 ส.ค. 64 
เร่ือง พิจารณาระเบียบวาระการประชุม
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องการด าเนินการด้านความ
ปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2564 คร้ังท่ี 
3/2564 ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2563 - 
มิถุนายน 2564)

- ตามบันทึกท่ี กสพ/ว 1444 ลว. 15 ก.ย. 64 
เร่ือง ขอเชิญประชุมเพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ 
อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม คร้ังท่ี 4/2564
- ตามบันทึกท่ี กสพ/ว 1558 ลว. 7 ต.ค. 64 
เร่ือง ขอส่งรายงานการประชุมหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย 
สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 คร้ังท่ี 4/2564
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เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
เป้าหมาย

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ . ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
ตัวช้ีวัดแผนงาน/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
ปี 2564

การด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน   

ไตรมาสท่ี 4
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

6.ประเมินและสรุปผลการด าเนินการน าเสนอ 
ผวก.
- ตามบันทึกท่ี ฝบท/1442 ลว. 8 ก.ค. 64 
เร่ือง รายงานสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือการ
ปรับปรุงองค์กร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 
2564)
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