
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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ฝ่ายบริหารทั่วไป



 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 - 2565  
และแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565  

 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม – ธันวาคม 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 3 
ยุทธศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ 8 กลยุทธ์ในการด าเนินงาน และตัวชี้วัดเพ่ือวัดผลลัพธ์และสะท้อนผลการด าเนินงาน 
11 ตัวชี้วัด รวมถึงก าหนดและวางแผนงาน/โครงการ ให้เป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การด าเนินงาน  ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :   
การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล  

1. มีโครงสรา้งองค์กรและ
อัตราก าลังที่เอื้อต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง
และวางแผนอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับการด าเนินงานของ
องค์กร 

1. ร้อยละความส าเร็จของการลด
ช่องว่างของอัตราก าลัง 
2. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไมเ่กินค่าเป้าหมาย 

2. มีระบบฐานข้อมูลด้าน
บุคคลที่ครบถ้วน ถูกต้องและ
ทันสมัย 

กลยุทธ์ท่ี  2 พัฒนาสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

3. จ านวนโครงการด้านระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่มีการ
พัฒนา 

3. สร้างการรับรู้และส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กร 

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมวัฒนธรรม 
ค่านิยมขององค์กร 

4. ผลการส ารวจการรับรู้ของพนักงาน 
เรื่องวัฒนธรรมองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  
พัฒนาศักยภาพและ
เตรียมความพร้อม
บุคลากรเพื่อรองรับ
การเปลีย่นแปลง 
 

4. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะที่สอดคล้อง
และสนบัสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กร 

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารขีด
ความสามารถของบุคลากรให้
ท างานได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 

5. ร้อยละความส าเร็จของการลดอัตรา
ช่องว่างของสมรรถนะ 

5. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตาม
สายอาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและเตรยีม
ความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

6. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่จดั
อบรมเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 
7. ผลิตภาพการพัฒนาทุนมนุษย์ (ก าไร 
(ขาดทุน) ต่อค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา
บุคลากร) ไม่น้อยกว่าเป้าหมาย 
8. ร้อยละของจ านวนคนท่ีเข้าร่วม
โครงการตามแผนสืบทอดต าแหนง่และ
ได้ทดแทนต าแหน่งผู้บรหิารระดับสูง 

6. เสริมสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้และพัฒนา และมีกลไก
ในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้
ทั่วทั้งองค์กร 

กลยุทธ์ท่ี 6 สนับสนุนการเรียนรู้
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

9. จ านวนองค์ความรู้ที่น าไปใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างาน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การด าเนินงาน  ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  
เสรมิสร้างความผูกพัน
และคณุภาพชีวิตใน
การท างาน 

7. บุคลากรในองค์กรมีความ
พึงพอใจและผูกพันต่อองค์กร 

กลยุทธ์ท่ี 7 บริหารค่าตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน ์ 

10. ร้อยละความพึงพอใจ/ความผูกพัน
ของพนักงานต่อ กทพ. 

8. มีการส่งเสริมด้านความ
ปลอดภัย สุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

กลยุทธ์ที่ 8 สร้าง
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ี
ดีในการท างาน 

11. อัตราความถี่ของการประสบ
อันตรายจากการท างานของพนักงาน
และลูกจ้างของ กทพ. 

   
 และเพ่ือให้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

น าไปสู่การปฏิบัติ จึงได้มีการแปลงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติในรูปของแผนปฏิบัติการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปปฏิบัติและเพ่ือเป็นแนวทางการ
จัดการทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 มีแผนงาน / โครงการที่รองรับยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์การด าเนินงาน จ านวน 38 แผนงาน / โครงการ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
เป้าประสงค ์ :  มีโครงสร้างและอัตราก าลังที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์ :  พัฒนาโครงสร้าง และวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร 
แผนงาน / โครงการ 
1. การทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ.     
2. การติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารอัตราก าลัง ฯ ภายใต้แผนบริหารอัตราก าลังระยะยาว 
 ปีงบประมาณ 2563 - 2565      
3. แผนอัตราก าลังประจ าปี          
4. การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังเพ่ือรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางแบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) 
5. แผนงานการสรรหาและคัดเลือกพนักงานภายหลังการพัฒนาความรู้และทักษะ (Upskill & Reskill)  
6. แผนงานการสรรหาและคัดเลือกพนักงานด้วยแนวทางการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management)  
7. หลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากร   
8. โครงการ HR Transformation เพ่ือเตรียมเข้าสู่ยุคธุรกิจดิจิทัลในอนาคต     
    
เป้าประสงค์ :  มีระบบฐานข้อมูลบุคคลที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย 
กลยุทธ์ :  พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 
แผนงาน / โครงการ 
9. แผนการปรับปรุงระบบการสมัครงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล    
10. โครงการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล (Self-Service) งานแจ้งเปลี่ยนแปลงประวัติพนักงาน/ลูกจ้าง   
      ด้วยตนเอง (การเพิ่มช่องทาง Upload เอกสารข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง) 
11. โครงการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล (Self-Service) งานตรวจสอบประวัติ    
 พนักงาน/ลูกจ้าง (เพ่ิมหัวข้อการเรียกดูข้อมูลประวัติการท างานย้อนหลังของตนเอง)   
12. การเรียกดูข้อมูลสิทธิการลาประเภทต่างๆ ของพนักงานและลูกจ้างผ่าน Chat bot   
       
เป้าประสงค์ :  สร้างการรับรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
กลยุทธ์ :  ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร 
แผนงาน / โครงการ 
13. แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของ กทพ.     
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค ์  :  บุคลากรมีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร  
กลยุทธ์   :  บริหารขีดความสามารถของบุคลากรให้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
แผนงาน / โครงการ 
14. แผนการด าเนินการตามระบบขีดความสามารถ (Competency - Based Training) ของ กทพ.   
15. การถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจการใช้งานระบบการประเมินสมรรถนะ (Competency) และ IDP  
      ผ่าน application (Train the Trainer) 
16. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ.     
  
เป้าประสงค ์  :  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามสายอาชีพ  
กลยุทธ์  :  พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
แผนงาน / โครงการ 
17. การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี งบประมาณ 2565     
18. การด าเนินงานด้านการเลื่อนระดับพนักงานเพ่ือให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ     
19. การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง          
20. แผนการเตรียมผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ  (Leadership Pool)      
21. หลักเกณฑ์การบริหารจัดการคนเก่งของ กทพ. (Talent Management)     
22. การบริหารและพัฒนาศักยภาพพัฒนาคนเก่ง (Talent Management)     
23. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (M-Flow)   
24. การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับรู้ รับทราบเรื่อง M-Flow                                               
           

เป้าประสงค์  :  เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และพัฒนา และมีกลไกในการเผยแพร่องค์ความรู้ 
กลยุทธ์  : สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
แผนงาน / โครงการ 
25. แผนบริหารจัดการความรู้          
26. โครงการทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงานของ ฝจค.      
27. โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์      
   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  เสริมสร้างความผูกพันและคุณภาพชีวิตในการท างาน 
เป้าประสงค์  :  บุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจและผูกพันในองค์กร  
กลยุทธ์  :  บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
แผนงาน / โครงการ 
28. แผนงานการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐวิสาหกิจที่สามารถก าหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนเป็นของตนเอง  
29. พัฒนาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ         
30. การจัดท า Dashboard ข้อมูลการเข้ารับการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้าง    

 

เป้าประสงค์  :  มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัยสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
กลยุทธ์   :  สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
แผนงาน / โครงการ 
31. การส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน       
32. การเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ.      
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33. แผนปฏิบัติการในงานพนักงานสัมพันธ์ประจ าปีงบประมาณ       
34. ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ การส่งเสริมให้ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์มีธรรมาภิบาล  
35. แผนงานการสอบทานกระบวนการจัดการด้านพนักงานสัมพันธ์             
36. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน     
37. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน        
38. ยกระดับการรับมือการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใน กทพ.        
    
  ซึ่งผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 – 2565 และ
แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)  
สรุปผลการด าเนินการได้ดังนี้ 
  1. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์การด าเนินงาน (11 ตัวชี้วัด) 
   แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 – 2565 ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงาน 3 ยุทธศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ 8 กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 11 ตัวชี้วัด เพ่ือวัดผลลัพธ์และสะท้อนผลการ
ด าเนินงาน รวมถึงสามารถบรรลุยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 3 ตัวชี้วัด ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 7 ตัวชี้วัดสรุปได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2565 

การด าเนินงาน  
ไตรมาสที ่1  

(ต.ค. – ธ.ค. 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 
10 

ร้อยละ 
10 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

สผ.กบบ. 
ฝบท. 

2. ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรต่อ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
ไม่เกินค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ  
40 

- - ประเมินผล
สิ้นปี 

งบประมาณ 

ฝบท. 

๒. มีระบบฐานข้อมูล
บุคคลที่ครบถ้วน 
ถูกต้องทันสมัยและ
สนับสนุนงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล  

๒. พัฒนาสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคล
เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

3. จ านวนโครงการ
ด้านระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลทีม่ี
การพัฒนา 

จ านวน  
4  

โครงการ 

- - ประเมินผล
สิ้นป ี

งบประมาณ 

ขบ.กบบ. 
ฝบท. 

๓. สรา้งการรับรู้และ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กร 

3. ส่งเสริม
วัฒนธรรม ค่านิยม
ขององค์กร 

4. ผลการส ารวจการ
รับรู้ของพนักงาน 
เรื่องวัฒนธรรมองค์กร 

ร้อยละ 
๘5 

- - ประเมินผล
สิ้นป ี

งบประมาณ 

บจ.กพบ. 
ฝบท. 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2565 

การด าเนินงาน  
ไตรมาสที่ 1  

(ต.ค. – ธ.ค. 64) ผลประเมิน 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน  
2. พัฒนา
ศักยภาพและ
เตรียมความ
พร้อม
บุคลากรเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

๔. บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะและสมรรถนะที่
สอดคล้องและสนับสนุน
การด าเนินงาน 
ขององค์กร 

4. บริหารขีด
ความสามารถของ
บุคลากรให้ท างานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

5. ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ลดอัตราช่องว่างของ
สมรรถนะ 

ร้อยละ  
๙5 

 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

พบ.กพบ. 
ฝบท. 

๕. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้ก้าวทันต่อ
การเปลีย่นแปลงและ
พัฒนาตามสายอาชีพ 

5. พัฒนาและ
เตรียมความพร้อม
บุคลากรทุกระดับให้
ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

6. ร้อยละของ
จ านวนหลักสตูรที่
จัดอบรมเป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

ร้อยละ  
95 

 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
26 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

พบ.กพบ. 
ฝบท. 

7. ผลิตภาพการ
พัฒนาทุนมนุษย์ 
(ก าไร (ขาดทุน) ต่อ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการ
พัฒนาบุคลากร) ไม่
น้อยกว่าเป้าหมาย 

ไม่น้อยกว่า 
1,068.04 

- - 
 

ประเมินผล
สิ้นป ี

งบประมาณ 

พบ.กพบ. 
ฝบท. 

8. ร้อยละของจ านวน
คนที่เขา้ร่วมโครงการ
ตามแผนสืบทอด
ต าแหน่งและได้
ทดแทนต าแหน่ง
ผู้บรหิารระดับสูง 

ร้อยละ 
๙5 

- - ประเมินผล
สิ้นป ี

งบประมาณ 

พร.กบบ. , 
สผ.กบบ. ,
พบ.กพบ. 

ฝบท. 

๖. เสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้
และพัฒนา และมี
กลไกในการเผยแพร่
องค์ความรู้ให้ท่ัวท้ัง
องค์กร 

6. สนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

9. จ านวนองค์
ความรู้ที่น าไปใช้ใน
การพัฒนา และ
ปรับปรุง
กระบวนการท างาน 

จ านวน 
12 องค์
ความรู ้

- - ประเมินผล
สิ้นป ี

งบประมาณ 

บจ.กพบ. 
ฝบท. 

3. เสริมสร้าง
ความผูกพัน
และคุณภาพ
ชีวิตในการ
ท างาน 

๗. บุคลากรในองค์กร
มีความพึงพอใจและ
ผูกพันในองค์กร  

7. บริหาร
ค่าตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน ์

10. ร้อยละความพึง
พอใจ/ความผูกพัน
ของพนักงานต่อ 
กทพ. 

ร้อยละ 
๘๐ 

- - ประเมินผล
สิ้นป ี

งบประมาณ 

สว.กสพ. 
ฝบท. 

 ๘. มีการส่งเสริมด้าน
ความปลอดภัย
สุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

8. สรา้ง
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีใน
การท างาน 

11. อัตราความถี่
ของการประสบ
อันตรายจากการ
ท างานของพนักงาน
และลูกจ้างของ 
กทพ. 

ไม่เกิน 
0.08 

ไม่เกิน 
0.08 

0.14 ไม่เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย 

ปอ.กสพ. 
ฝบท. 
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สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์การด าเนินงาน 11 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 4 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด 

และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 3 ตัวชี้วัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด 

และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 3 ตัวชี้วัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความผูกพันและคุณภาพชีวิตในการท างาน 
ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 2 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้ง 1 

ตัวชี้วัด และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ อัตราความถี่ของการ
ประสบอันตรายจากการท างานของพนักงานและลูกจ้าง กทพ. ( IFR) โดยผลการด าเนินงานมีค่าเท่ากับ 0.14 
รายต่อสองแสนชั่วโมงการท างาน ซึ่งเกินค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากมีพนักงานประสบอันตรายจากการ
ท างาน จ านวน 2 ราย ดังนี้  

 - รายที่ 1 พนักงานจัดการจราจร (พจ.) ในสังกัด ฝคจ. มีสาเหตุจากการกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe 
Act) ขาดความระมัดระวังในการเข้าตรวจสอบความเสียหายกรณีด่านชั่งน้ าหนักที่โดนทุบกระจก ถูกกระจก
หล่นใส่แขน ต้องหยุดงาน 7 วัน 

 - รายที่ 2 พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (พก.) ในสังกัด ฝจค. มีสาเหตุจากการกระท าที่ไม่
ปลอดภัย(Unsafe Act) จากการรีบเร่ง ขาดความระมัดระวัง รีบเดินลงบันไดเพ่ือไปปฏิบัติงาน ท าให้พลัดตก
บันได   ต้องหยุดงาน 6 วัน 

 ทั้งนี้สูตรค านวณ คือ จ านวนผู้ประสบอันตรายจากการท างาน *200,000 ชั่วโมงการท างาน/
ชั่วโมงการท างานของพนักงานและลูกจ้างในไตรมาสที่ 1 โดยชั่วโมงการท างานไตรมาสที่ 1 (ตัวหาร) เท่ากับ 
2,764,840 ชม.การท างาน ค านวณจากจ านวนพนักงานและลูกจ้างทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
รวม 5,317 คน* 5 วัน* 8 ชม.* 13 สัปดาห์ ซึ่งเมื่อค านวณหารค่าออกมา ค่า IFR ที่ได้จึงมีค่าเกินค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้หากใน 3 ไตรมาสสุดท้าย ไม่มีจ านวนการประสบอันตรายเพิ่มข้ึน เมื่อค านวณหาค่า 
IFR ที่ได้จะไม่เกินค่าเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ (มีค่าเท่ากับ 0.04 ค านวณจาก 2 ราย* 200,000 
ชั่วโมงการท างาน /5,317 คน*5 วัน*8 ชม.* 52 สัปดาห์) 

 แนวทางการแก้ไข 
 1. จัดอบรม/OJT การปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยในการท างาน สร้างความตระหนักด้านความ
ปลอดภัยในการท างานอย่างสม่ าเสมอ มีการประเมินสถานการณ์เบื้องต้น ลักษณะความเสียหายและอันตรายที่
อาจเกิดขึ้น การปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ก่อนเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุ และ
การจัดท าป้ายแสดงสัญลักษณ์เตือนบริเวณทางข้ึน – ลงบันได  
  2. จัดท าแผนงานการอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการท างานให้กับพนักงานฝ่ายจัดเก็บค่าผ่าน
ทางเพ่ือเสริมสร้างส านึกด้านความปลอดภัยในการท างาน โดยอยู่ระหว่างประสานฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง         
เพ่ือเตรียมการฝึกอบรมตามแผน 
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  2. ผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 
2565 (38 แผนงาน/โครงการ) 
 จากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 
2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) พบว่ามีผลการด าเนินงานโดยรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 34 แผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 4 แผนงาน/โครงการ 
ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
 
 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์

แผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ปีงบประมาณ 2565 

แผนงาน/
โครงการ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ประเมินผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

1. การเพิม่
ประสิทธิภาพ
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและวางแผน
อัตราก าลังใหส้อดคล้องกับการด าเนินงาน
ขององค์กร 

8 
แผนงาน/โครงการ 

8 
แผนงาน/โครงการ 

- - 

กลยุทธ์ท่ี  2 พัฒนาสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 

4 
แผนงาน/โครงการ 

4 
แผนงาน/โครงการ 

- 
 

- 

 กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมของ
องค์กร 

1 
แผนงาน/โครงการ 

- - 1 
แผนงาน/โครงการ 

2. พัฒนา
ศักยภาพและ
เตรียมความพร้อม
บุคลากรเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารขีดความสามารถของ
บุคลากรให้ท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

3 
แผนงาน/โครงการ 

3 
แผนงาน/โครงการ 

- - 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและเตรยีมความพร้อม
บุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

8 
แผนงาน/โครงการ 

6 
แผนงาน/โครงการ 

- 2 
แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3 
แผนงาน/โครงการ 

2 
แผนงาน/โครงการ 

- 1 
แผนงาน/โครงการ 

3. เสริมสร้าง
ความผูกพันและ
คุณภาพชีวิตใน
การท างาน 

กลยุทธ์ที่ 7 บริหารค่าตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  

3 
แผนงาน/โครงการ 

3 
แผนงาน/โครงการ 

- - 

กลยุทธ์ที่ 8 สร้างสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีในการท างาน 

8 
แผนงาน/โครงการ 

8 
แผนงาน/โครงการ 

- - 

รวม 
38 

แผนงาน/โครงการ 
 

34 
แผนงาน/โครงการ
(ร้อยละ 100) 

 2 
แผนงาน/โครงการ 

 

4 
แผนงาน/โครงการ 

 

 สรุปผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณ 2565 (38 แผนงาน/โครงการ) 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 13 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 12 
แผนงาน/โครงการ และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 1 แผนงาน/โครงการ  
  
 



- 8 - 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 14 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 
11 แผนงาน/โครงการ และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 3 แผนงาน/โครงการ  
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความผูกพันและคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 11 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 
11 แผนงาน/โครงการ  


