
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
ปีงบประมาณ 2563 - 2565  

และแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563  
รอบ 12 เดือน (1 ตลุาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 



 
สารบัญ 

 
                   หน้า 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ปีงบประมาณ               1 
2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563  
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 
ภาคผนวก 
- รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์การด าเนินงาน    ภาคผนวก 1 
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล      ภาคผนวก 4    
  ปีงบประมาณ 2563  
   
      
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 - 2565  
และแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563  

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
  

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

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การด าเนินงาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :   
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล  

1. มีโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังที่เอ้ือ
ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและ
วางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานขององค์กร 

2. มีระบบฐานข้อมูลด้านบุคคลที่ครบถ้วน 
ถูกต้องและทันสมัย 

กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 

3. สร้างการรับรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยม
ขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  
พัฒนาศักยภาพและ
เตรียมความพร้อม
บุคลากรเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 
 

4. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่สอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงาน
ขององค์กร 

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารขีดความสามารถ
ของบุคลากรให้ท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามสาย
อาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและเตรียมความ
พร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

6. เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และพัฒนา 
และมีกลไกในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้ทั่วทั้ง
องค์กร 

กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  
เสริมสร้างความผูกพัน
และคุณภาพชีวิตใน
การท างาน 

7. บุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจและ
ผูกพันต่อองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 7 บริหารค่าตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  

8. มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัย 
สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

กลยุทธ์ที่ 8 สร้างสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีในการท างาน 
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และเพ่ือให้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 
น าไปสู่การปฏิบัติ จึงได้มีการแปลงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติในรูปของแผน 
ปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปปฏิบัติและเพ่ือเป็นแนว
ทางการจัดการทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มีแผนงาน / โครงการที่รองรับ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงาน จ านวน 34 แผนงาน / โครงการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  

เป้าประสงค ์ :  มีโครงสร้างและอัตราก าลังที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์ :  พัฒนาโครงสร้างและวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร  
แผนงาน / โครงการ  
 1. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร     
 2. แผนบริหารอัตราก าลังระยะยาว         
 3. แผนอัตราก าลังประจ าปี          
 4. การจัดท าหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากร 
   5. แผนการปรับปรุงระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานของ กทพ. 
   
เป้าประสงค์ :  มีระบบฐานข้อมูลบุคคลที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย 
กลยุทธ์ :  พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 
แผนงาน / โครงการ  
 1. แผนงานการน าเสนอข้อมูลบุคลากรในรูปแบบของ DASHBOARD   
 2. แผนงานส ารองข้อมูลเอกสารแฟ้มประวัติพนักงานและลูกจ้างเข้าระบบงานบริหารจัดการเอกสารงาน 
 3. แผนงานการเพิ่มช่องทางการลาของผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบงานบริการด้วยตนเอง  

(Self - Service) งานทะเบียนการลา ส าหรับการลาป่วย การลากิจและการลาหยุดพักผ่อนประจ าปี 
 
เป้าประสงค์ :  สร้างการรับรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
กลยุทธ์ :  ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร  
แผนงาน / โครงการ  
 1. แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ กทพ.      
 2. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร        

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

เป้าประสงค ์  :  บุคลากรมีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร  
กลยุทธ์   : บริหารขีดความสามารถของบุคลากรให้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
แผนงาน / โครงการ  
 1. แผนการด าเนินการตามระบบขีดความสามารถ (Competency - Based Training) ของ กทพ.  
 2. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ.    
 3. แผนงานการสอบทานกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ.     
 
 
 



- 3 - 
 

เป้าประสงค ์  :  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามสายอาชีพ  
กลยุทธ์  :  พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
แผนงาน / โครงการ 
 1. การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
 2. โครงการพัฒนาภาวะผู้น าและน าการเปลี่ยนแปลง (Leading & Change)    
 3. โครงการพัฒนามาตรฐานบริการสร้างนวัตกรรมส าหรับการให้บริการทางพิเศษ    
 4. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน    
 5. แผนงานการทบทวนการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง            
 6. แผนการเตรียมผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ (Leadership Pool)      
 7. แผนการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) ของ กทพ.    

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  เสริมสร้างความผูกพันและคุณภาพชีวิตในการท างาน 

เป้าประสงค์  :  บุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจและผูกพันในองค์กร  
กลยุทธ์  :  บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
แผนงาน / โครงการ 
 1. แผนงานการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐวิสาหกิจที่สามารถก าหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนเป็นของตนเอง 
 2. การปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้างแรกบรรจุตามวุฒิการศึกษาต่าง ๆ ของ กทพ.   
 3. พัฒนาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการเรื่องจัดท าและปรับปรุงเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานสังกัด 

ฝบร. 
 4. พัฒนาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เรื่องรถรับ-ส่ง พนักงานที่อาคารศูนย์บริหารทาง

พิเศษ 
 5. แผนการปรับปรุงหนังสือรับรองการมีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก   

 

เป้าประสงค์  :  มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัยสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
กลยุทธ์   :  สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
แผนงาน / โครงการ 
 1. การส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน      
 2. การเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ.     
 3. แผนปฏิบัติการในงานพนักงานสัมพันธ์ประจ าปีงบประมาณ       
 4. ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนต่าง ๆ การส่งเสริมให้ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์มีธรรมาภิบาล  
 5. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน    
 6. การจัดท าคู่มือความปลอดภัยในการท างาน       
 7. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน (OFIs Roadmap)  
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ทั้งนี้ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 – 2565 มีการก าหนด
ตัวชี้วัดกลยุทธ์การด าเนินงานเพ่ือให้สามารถวัดผลลัพธ์และสะท้อนผลการด าเนินงาน ซ่ึงผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 
2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) สรุปผลการด าเนินการได้ดังนี้ 

 1. ผลการด าเนินตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์การด าเนินงาน (9 ตัวชี้วัด) 
  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 – 2565 ได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 3 ยุทธศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ และ 8 กลยุทธ์ โดยก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
การด าเนินงาน 9 ตัวชี้วัด เพ่ือวัดผลลัพธ์และสะท้อนผลการด าเนินงาน และสามารถบรรลุยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
กลยุทธ์การด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 
2563) มีผลการด าเนินงานที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายจ านวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 88.89 และไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายจ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.11 ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลงาน  
12 เดอืน 
(ต.ค.62 – 
ก.ย.63) 

ผลประเมิน 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

1. การเพิม่
ประสิทธิภาพ
ระบบการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๑. มีโครงสรา้งองค์กร
และอัตราก าลังท่ีเอื้อ
ต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์  

๑. พัฒนาโครงสร้างและ
วางแผนอตัราก าลังให้
สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานขององค์กร 

๑. ร้อยละความ
ความส าเร็จของการ
ลดช่องว่างของ
อัตราก าลัง 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
91.02 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

สผ.กบบ. 
ฝบท. 

 

๒. มีระบบฐานข้อมูล
บุคคลที่ครบถ้วน 
ถูกต้องทันสมัยและ
สนับสนุนงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล  

๒. พัฒนาสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบคุคล
เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

2. จ านวนระบบ
สารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่มี
การพัฒนา 

จ านวน 
2 ระบบ 

จ านวน  
3 ระบบ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ขบ.กบบ. 
ฝบท. 

 

 
๓. สรา้งการรับรู้และ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กร 

3. ส่งเสริมวัฒนธรรม 
ค่านิยมขององค์กร 

3. ผลการส ารวจการ
รับรู้ของพนักงาน 
เรื่องวัฒนธรรมองค์กร 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
89.02 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

บจ.กพบ. 
ฝบท. 

 
2. พัฒนา
ศักยภาพและ
เตรยีมความ
พร้อมบุคลากร 
เพื่อรองรับการ
เปลีย่นแปลง 

๔. บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะและสมรรถนะที่
สอดคล้องและสนบัสนุน
การด าเนินงาน 
ขององค์กร 

4. บริหารขีด
ความสามารถของ
บุคลากรให้ท างานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

4. ร้อยละความส าเร็จ
ของการลดอัตรา
ช่องว่างของสมรรถนะ 

ร้อยละ  
๙๐ 

 

ร้อยละ 
100 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

พบ.กพบ. 
ฝบท. 

 

๕. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้ก้าวทันต่อ
การเปลีย่นแปลงและ
พัฒนาตามสายอาชีพ 

5. พัฒนาและเตรยีม
ความพร้อมบุคลากร
ทุกระดับให้ก้าวทันต่อ
การเปลีย่นแปลง 

5. ร้อยละของจ านวน
หลักสตูรที่จัดอบรม
เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากร 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๙5 
 ปรับลดค่า
เป้าหมาย   
เป็นร้อยละ 

75 

ร้อยละ 
83.92 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

พบ.กพบ. 
ฝบท. 

 
 
 
 

 
 

 

หมายเหตุ พบ.กพบ. ปรับค่าเปา้หมายจากร้อยละ 95 เป็นร้อยละ 75 ตามการปรับค่าเป้าหมายของตัวชีว้ัดในแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการปรับลดค่าใช้จา่ยด้านงบประมาณค่าฝึกอบรมและ
สัมมนาลง เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซ่ึงการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 2563 ของแผน
วิสาหกจิ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กทพ. ในการประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที ่18 มิถุนายน 2563 และได้น าเสนอคณะกรรมการก ากับ
แผนกลยุทธบ์ริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณารับทราบการปรับค่าเป้าหมายแล้วในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที ่29 กรกฎาคม 2563 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลงาน  
12 เดอืน 
(ต.ค.62 – 
ก.ย.63) 

ผลประเมิน 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

 

  

6. ร้อยละของจ านวน
คนท่ีเข้าร่วมโครงการ
ตามแผนสืบทอด
ต าแหน่งและได้ทดแทน
ต าแหน่งผู้บรหิาร
ระดับสูง 

ร้อยละ 
๙๐ 

คัดเลือกผู้สืบทอด
ต าแหน่งเรียบร้อย
แล้วแต่ไม่สามารถ
น ารายชื่อผู้บริหาร
ที่จะเสนอแต่งต้ัง
ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารในระดับ  
10 – 11 เสนอ
คณะกรรมการ 

กทพ. เพื่อ
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบภายใน
ปีงบประมาณ 
2563 ได้ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย 

พร.กบบ. , 
สผ.กบบ. , 
พบ.กพบ. 

ฝบท. 
 

๖. เสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้
และพัฒนา และมี
กลไกในการเผยแพร่
องค์ความรู้ให้ท่ัวท้ัง
องค์กร 

6. สนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

7. จ านวนองค์ความรู้ที่
น าไปใช้ในการพัฒนา 
และปรับปรุง
กระบวนการท างาน 

จ านวน 
10 
องค์

ความรู ้

จ านวน 26 
องค์ความรู ้

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

บจ.กพบ. 
ฝบท. 

 

3. เสริมสร้าง
ความผูกพัน
และคณุภาพ
ชีวิตในการ
ท างาน 

๗. บุคลากรในองค์กร
มีความพึงพอใจและ
ผูกพันในองค์กร  

7. บริหาร
ค่าตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน ์

8. ร้อยละความพึง
พอใจ/ความผูกพันของ
พนักงานต่อ กทพ. 

ร้อยละ 
๘๐ 

ความผูกพัน 
ร้อยละ 87.75 

 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 84.00 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

สว.กสพ. 
ฝบท. 

 

๘. มีการส่งเสริมด้าน
ความปลอดภัย
สุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

8. สรา้ง
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีใน
การท างาน 

9. อัตราความถี่ของการ
ประสบอันตรายจากการ
ท างานของพนักงานและ
ลูกจ้างของ กทพ. 

ไม่เกิน 
0.10 

0.09 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ปอ.กสพ. 
ฝบท. 

 

 
ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของจ านวนคนที่เข้าร่วมโครงการตามแผนสืบทอดต าแหน่งและได้ทดแทน

ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่งของ กทพ. ได้มีการด าเนินงานตามแผน
ครบถ้วน โดยได้มีการประชุมคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่ง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 และ
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 และคณะกรรมการได้มีมติคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่งระดับ  
10 - 11 เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถน ารายชื่อผู้บริหารที่จะเสนอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในระดับ  
10 - 11 เสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในปีงบประมาณ 2563 ได้ 

 

   2. ผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ 2563 (34 แผนงาน/โครงการ) 
  แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 ก าหนดกลยุทธ์ที่รองรับ
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 3 ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 8 กลยุทธ์ 34 แผนงาน/โครงการ จากการติดตามผล 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 
2562 – 30 กันยายน 2563) พบว่า มีผลการด าเนินงานโดยรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 34 
แผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งในภาพรวมสามารถสรุปผลการด าเนินงานได ้ดังนี้  
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์

แผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณ 2563 

แผนงาน / โครงการ เป็นไปตามเป้าหมาย 
ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
1. การเพิม่
ประสิทธิภาพระบบ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและ
วางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้อง
กับการด าเนินงานขององค์กร 

5 
แผนงาน/โครงการ 

5 
แผนงาน/โครงการ 

- 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 

3 
แผนงาน/โครงการ 

3 
แผนงาน/โครงการ 

- 

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมวัฒนธรรม 
ค่านิยมขององค์กร 

2 
แผนงาน/โครงการ 

2 
แผนงาน/โครงการ 

- 

2. พัฒนาศักยภาพ
และเตรียมความ
พร้อมบุคลากรเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารขีด
ความสามารถของบุคลากรให้
ท างานได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 

3 
แผนงาน/โครงการ 

3 
แผนงาน/โครงการ 

- 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและเตรยีม
ความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

7 
แผนงาน/โครงการ 

7 
แผนงาน/โครงการ 

- 

กลยุทธ์ท่ี 6 สนับสนุนการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2 
แผนงาน/โครงการ 

2 
แผนงาน/โครงการ 

- 

3. เสริมสร้างความ
ผูกพันและคณุภาพ
ชีวิตในการท างาน 

กลยุทธ์ท่ี 7 บริหารค่าตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  

5 
แผนงาน/โครงการ 

5 
แผนงาน/โครงการ 

- 

กลยุทธ์ที่ 8 สร้างสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 

7 
แผนงาน/โครงการ 

7 
แผนงาน/โครงการ 

- 

รวม 34 แผนงาน/โครงการ 
34 แผนงาน/โครงการ 

(ร้อยละ 100) 
- 
 

 
 

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

ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 10 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย
ทั้ง 10 แผนงาน/โครงการ  

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

เป้าหมายทั้ง 12 แผนงาน/โครงการ  

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

เป้าหมายทั้ง 12 แผนงาน/โครงการ  



 
บทสรุปแผนงาน/โครงการ ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ตัวชี้วัด)  
 

- แผนงานการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด เน่ืองจากมีการด าเนินการคัดเลือก
ผู้สืบทอดต าแหน่ง โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่งของ กทพ. ได้มีการประชุมคัดเลือกผู้สืบ
ทอดต าแหน่ง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 
โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่งระดับ 10 – 11 เรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ี ปัจจุบัน กทพ. 
อยู่ระหว่างน ารายช่ือผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
      อย่างไรก็ตามแผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน เป้าหมายดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีนัยส าคัญ  



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดกลยุทธ์การด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบฟอร์มท่ี 1

เป้าหมาย ผลงาน
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนา
โครงสร้างและวางแผน
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
การด าเนินงานขององค์กร

1. ร้อยละความส าเร็จของ
การลดช่องว่างของอัตราก าลัง

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 
91.02

 ฝบท. สามารถด าเนินการบรรจุพนักงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ได้ตามค่า
เป้าหมายท่ีผู้ว่าการอนุมัติบรรจุพนักงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

ผู้ว่าการอนุมัติให้บรรจุพนักงาน 
จ านวน 245 อัตรา สามารถบรรจุ
ได้ จ านวน 223 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 91.02 (บันทึกท่ี ฝบท/
1162 ลงวันท่ี 30 เมษายน 
2563 ผู้ว่าการอนุมัติให้บรรจุ 23
 อัตรา สามารถสรรหาได้ 1 อัตรา
 จากการโอนย้ายพนักงาน ท้ังน้ี ยัง
ไม่สามารถสรรหาได้ จ านวน 22 
อัตรา เน่ืองจากผู้ว่าการอนุมัติเม่ือ
วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 (ใกล้
ส้ินปีงบประมาณ) ซ่ึงอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ)

สผ.กบบ.ฝบท.

กลยุทธ์ท่ี  2 พัฒนา
สารสนเทศด้านทรัพยากร
บุคคลเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากร
บุคคล

2. จ านวนระบบสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคลท่ีมีการ
พัฒนา

จ านวน 2 
ระบบงาน

จ านวน 2 
ระบบงาน

จ านวน 3 
ระบบงาน

 การพัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากร
บุคคล เป็นไปตามเป้าหมาย 3 ระบบ ได้แก่
1. แผนงานน าเสนอข้อมูลบุคลากรใน
รูปแบบของ DASHBOARD 
2. แผนงานการส ารองข้อมูลเอกสารแฟ้ม
ประวัติพนักงานและลูกจ้างเข้าระบบงาน
บริหารจัดการเอกสาร

- ขบ.กบบ.ฝบท.

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน

 (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

แบบรายงานผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัดกลยุทธ์การด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุกลยุทธ์
ผลการด าเนินงาน 12 เดือน

(ต.ค.62 - ก.ย.63)
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

ภาคผนวก 1



แบบฟอร์มท่ี 1

เป้าหมาย ผลงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน

 (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

แบบรายงานผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัดกลยุทธ์การด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุกลยุทธ์
ผลการด าเนินงาน 12 เดือน

(ต.ค.62 - ก.ย.63)
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

3. แผนงานการเพ่ิมช่องทางการลาของ
ผู้ปฏิบัติผ่านทางระบบงานการบริการด้วย
ตนเอง (Self-Service) งานทะเบียนการลา
 ส าหรับการลาป่วย ลากิจและการลาหยุด
พักผ่อนประจ าปี

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริม
วัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร

3. ผลการส ารวจการรับรู้
ของพนักงาน เร่ือง
วัฒนธรรมองค์กร

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 
89.02

 ด าเนินการส ารวจการรับรู้ของพนักงานทุก
ฝ่าย/ส านัก เร่ือง วัฒนธรรมองค์กรของ 
กทพ. เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยภาพรวมมี
พนักงานท่ีรับรู้วัฒนธรรมองค์กรคิดเป็น
ร้อยละ 89.02 ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
638 คน

- บจ.กพบ.ฝบท.

กลยุทธ์ท่ี 4 บริหารขีด
ความสามารถของบุคลากร
ให้ท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

4. ร้อยละความส าเร็จของ
การลดอัตราช่องว่างของ
สมรรถนะ

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100  1. กพบ.ฝบท. ขอความร่วมมือผู้บริหารทุก
ระดับประเมินสมรรถนะ (Competency) 
พนักงานต้ังแต่ระดับ 11 ลงมาทุกต าแหน่ง
 ต้ังแต่วันท่ี 18-29 พฤษภาคม 2563 
2. กพบ.ฝบท. ได้สรุปผลการประเมิน
สมรรถนะของพนักงานท่ีมีช่องว่างขีด
ความสามารถในปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 293 คน เทียบกับผลการประเมิน
สมรรถนะ ปีงบประมาณ 2563 พบว่า 
สามารถลดช่องว่างสมรรถนะ 
(Competency Gap) ของพนักงานได้ 
293 คน คิดเป็นร้อยละ 100

สามารถลดอัตราช่องว่างของ
สมรรถนะของพนักงานประจ าปี
2562 ได้ 293 คนคิดเป็นร้อยละ
 100

พบ.กพบ.ฝบท.
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แบบฟอร์มท่ี 1

เป้าหมาย ผลงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน

 (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

แบบรายงานผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัดกลยุทธ์การด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุกลยุทธ์
ผลการด าเนินงาน 12 เดือน

(ต.ค.62 - ก.ย.63)
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

5. ร้อยละของจ านวน
หลักสูตรท่ีจัดอบรมเป็นไป
ตามแผนพัฒนาบุคลากร

ร้อยละ 95 
ปรับลดค่า

เป้าหมายเป็น
ร้อยละ 75

ร้อยละ 95 
ปรับลดค่า

เป้าหมายเป็น
ร้อยละ 75

ร้อยละ 
83.92

 ด าเนินการจัดฝึกอบรมพนักงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรจ านวน 47 หลักสูตร 
คิดเป็นร้อยละ 83.92 จากท้ังหมด 56 
หลักสูตร
หมายเหตุ หน่วยงานขอปรับค่าเป้าหมาย
จากร้อยละ 95 เป็นร้อยละ 75 ตามการ
ปรับค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดในแผน
วิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2563 ซ่ึงได้รับ
ความเห็นชอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติ 
ปี 2563 ของแผนวิสาหกิจ จาก
คณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมคร้ังท่ี 
8/2563 เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2563

- สามารถด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย
- ปรับค่าเป้าหมายตามตัวช้ีวัด
ในแผนวิสาหกิจ ซ่ึงได้รับ
ความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการก ากับดูแลและ
ติดตามการด าเนินงานตามแผน
วิสาหกิจของการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย (Change Agent)

พบ.กพบ.ฝบท.

6. ร้อยละของจ านวนคนท่ี
เข้าร่วมโครงการตามแผน
สืบทอดต าแหน่งและได้
ทดแทนต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูง

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 คัดเลือก
ผู้สืบทอด
ต าแหน่ง

เรียบร้อยแล้ว
แต่ไม่สามารถน า
รายช่ือผู้บริหาร
ท่ีจะเสนอแต่งต้ัง
ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารในระดับ 
10 – 11 เสนอ
คณะกรรมการ 

กทพ. เพ่ือ
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบภายใน
ปีงบประมาณ 

2563 ได้

X - คณะกรรมการคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่ง
ของ กทพ. ได้มีการประชุมคัดเลือกผู้สืบ
ทอดต าแหน่ง คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 
25 มิถุนายน 2563 และคร้ังท่ี 2/2563 
เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2563 โดย
คณะกรรมการได้มีมติคัดเลือกผู้สืบทอด
ต าแหน่งระดับ 10-11 เรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ี
 ปัจจุบัน กทพ. อยู่ระหว่างน ารายช่ือ
ผู้บริหารท่ีได้รับแต่งต้ังเสนอคณะกรรมการ
 กทพ. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- ด าเนินการจัดอบรมให้กับผู้สืบทอด
ต าแหน่ง (Successor) ส าหรับผู้ท่ีจะด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร Smart
 Leadership เรียบร้อยแล้ว

สามารถจัดอบรมให้กับผู้สืบทอด
ต าแหน่ง (Successor) จ านวน 
2 รุ่น คิดเป็นร้อยละ 100

พร.กบบ.ฝบท.
พบ.กพบ.ฝบท.
 สผ.กบบ.ฝบท.

กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาและ
เตรียมความพร้อมบุคลากร
ทุกระดับให้ก้าวทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

ภาคผนวก 3



แบบฟอร์มท่ี 1

เป้าหมาย ผลงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน

 (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

แบบรายงานผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัดกลยุทธ์การด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุกลยุทธ์
ผลการด าเนินงาน 12 เดือน

(ต.ค.62 - ก.ย.63)
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

กลยุทธ์ท่ี 6 สนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง

7. จ านวนองค์ความรู้ท่ี
น าไปใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน

จ านวน 10
 องค์ความรู้

จ านวน 10
 องค์ความรู้

จ านวน 26
 องค์ความรู้

 1. รวบรวมความรู้จากโครงการประกวด
ผลงานการจัดการความรู้ ประเภทแนว
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) จ านวน 
5 องค์ความรู้ และประเภทนวัตกรรมดีเด่น 
(Best Innovation) จ านวน 8 
องค์ความรู้
2. รวบรวมความรู้จากคณะท างานบริหาร
จัดการความรู้ ท าหน้าท่ีเป็นชุมชนนักปฏิบัติ
 จ านวน 13 องค์ความรู้

- บจ.กพบ.ฝบท.

กลยุทธ์ท่ี 7 บริหาร
ค่าตอบแทน สวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์

8. ร้อยละความพึงพอใจ/
ความผูกพันของพนักงานต่อ
 กทพ.

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ความผูกพัน
ร้อยละ 
87.75

ความพึง
พอใจร้อยละ

 84.00

 การส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจ
ของพนักงานต่อ กทพ. เป็นการส ารวจและ
ประมวลผล ปีละ 1 คร้ัง ตามแผนงานท่ี
ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน
 ดังน้ี
1. จัดท าขอบเขตการจ้างส ารวจความ
ผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ 
กทพ. ประจ าปี 2563 แล้วเสร็จ 
2. จ้างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตด าเนินการ
ส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของ
พนักงานต่อ กทพ. ประจ าปี 2563 แล้ว
เสร็จ โดยมีผลการจ้างต้ังแต่วันท่ี 27 
กุมภาพันธ์ ถึงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 
เป็นระยะเวลา 250 วัน

- สว.กสพ.ฝบท.
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แบบฟอร์มท่ี 1

เป้าหมาย ผลงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน

 (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

แบบรายงานผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัดกลยุทธ์การด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุกลยุทธ์
ผลการด าเนินงาน 12 เดือน

(ต.ค.62 - ก.ย.63)
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

3. ด าเนินการทบทวนปัจจัยส าหรับการ
ส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของ
พนักงานต่อ กทพ.แล้วเสร็จ พร้อมท้ังได้
เก็บข้อมูลการทดสอบแบบส ารวจ 
(Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการ
ส ารวจจริง และประมวลผลการทดสอบ
ความเช่ือม่ันแล้วเสร็จ
4. คณะผู้วิจัยจัดท าแบบสอบถามแล้วเสร็จ
 พร้อมท้ังจัดส่งแบบสอบถามท่ัวท้ัง กทพ. 
จ านวนร้อยละ 50 ของพนักงานท้ังหมด 
ก าหนดส่งคืนเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 
2563 
5. ด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วย
แบบสอบถาม และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
ด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างของทุกกลุ่ม
บุคลากรแล้วเสร็จ 
6. คณะผู้วิจัยจัดส่งรายงานผลการส ารวจ
ความผูกพันและความพึงพอใจของ
พนักงานต่อ กทพ. ประจ าปี 2563 แล้ว
เสร็จ เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2563 โดย
ผลการส ารวจ พบว่า
- พนักงาน กทพ. มีระดับความผูกพันมาก
ท่ีสุด ท่ีร้อยละ 87.75
- พนักงาน กทพ. มีระดับความพึงพอใจ
มากท่ีสุด ท่ีร้อยละ 84.00
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กลยุทธ์ท่ี 8 สร้าง
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศท่ีดีในการท างาน

9. อัตราความถ่ีของการ
ประสบอันตรายจากการ
ท างานของพนักงานและ
ลูกจ้างของ กทพ.

ไม่เกิน 0.10 ไม่เกิน 0.10 0.09  ช่วงเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 
2563 มีพนักงานประสบอันตรายจากการ
ท างาน 5 ราย มีรายละเอียดดังน้ี
1. พนักงานเดินตกบันไดสะพานลอยเพ่ือ
ไปปฏิบัติงานท่ีตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ช่องทางท่ี 6 ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
บางครุ 3 ประสบอุบัติเหตุพลัดตกบันได
กระดูกข้อศอกขวาหัก เข้าเฝือก 
2. พนักงานเสียหลักขณะลุกจากเก้าอ้ีหมุน
ได้ 360 องศา กระดูกข้อศอกข้างซ้ายหัก 
3. พนักงานว่ิงหนีงูเห่า ขณะน่ังพักอยู่
บริเวณด่านจัดเก็บค่าผ่านทาง เสียหลักล้ม
ข้อมือซ้ายกระแทกพ้ืน 
4. พนักงานประสบอุบัติเหตุจาก
รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถกระบะท่ีจอดเสีย
ในช่องทางฉุกเฉิน ทางพิเศษฉลองรัช 
รักษาตัวท่ีโรงพยาบาลและเสียชีวิต
5. พนักงานถูกขอบถังพลาสติกกระแทก
ขณะก าลังช่วยเหลือผู้ใช้ทาง 

- ปอ.กสพ.ฝบท.

ช่ัวโมงการท างาน =  จ านวนพนักงานและ
ลูกจ้าง x 5 วัน x 8 ช่ัวโมงการท างาน x 
52 สัปดาห์
          =  5,438 x 5 x 8 x 52
          =  11,311,040 ช่ัวโมง

ภาคผนวก 6



แบบฟอร์มท่ี 1

เป้าหมาย ผลงาน

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน

 (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

แบบรายงานผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัดกลยุทธ์การด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุกลยุทธ์
ผลการด าเนินงาน 12 เดือน
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IFR    =   (จ านวนผู้ประสบอันตรายจาก
การท างาน x 200,000 ช่ัวโมงการ
ท างาน)/ช่ัวโมงการท างาน       
    =   (5 x 200,000) / (11,311,040)
    =   0.0884 หรือ ประมาณ 0.09 
รายต่อ 200,000 ช่ัวโมงการท างาน

หมายเหตุ 
จ านวนพนักงานวันท่ี 30 กันยายน 2563
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับ
หรือ

มากกว่า

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

๑. พัฒนา
โครงสร้างและ
วางแผนอัตราก าลัง
ให้สอดคล้องกับ
การด าเนินงานของ
องค์กร

1. แผนงานการ
ทบทวนและ
ปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร

เสนอ
คณะกรรมการ 
กทพ. พิจารณาให้
ความเห็นชอบการ
จัดแบ่งส่วนงาน
หมายเหตุ
ปรับค่าเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัดตาม
แผนวิสาหกิจ
ปีงบประมาณ 
2563 ซ่ึงเดิมใช้
ตัวช้ีวัด 
"ประกาศใช้
โครงสร้างการ
จัดแบ่งส่วนงาน
ใหม่ของ กทพ. 
และแจ้ง
กระทรวงการคลัง
เพ่ือทราบ"

ภายในกันยายน
 2563

ภายในกันยายน
 2563

คณะกรรมการ 
กทพ. ให้ความ
เห็นชอบการ

ปรับปรุง
โครงสร้างการ

จัดแบ่งส่วนงาน 
เม่ือวันท่ี 26 

ธ.ค.62 ท้ังน้ี มติ
ในการประชุม
คณะกรรมการ 
กทพ. คร้ังท่ี 

4/2563 และ
คร้ังท่ี 7/2563

 ให้ กทพ. 
ชะลอการบังคับ
ใช้โครงสร้างการ
จัดแบ่งส่วนงาน
ท่ีปรับปรุงใหม่
ออกไปก่อน

 1. ในการประชุมคณะกรรมการ กทพ. 
คร้ังท่ี 16/2562 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม
 2562 ท่ีประชุมได้ให้ความเห็นชอบ
เร่ืองการปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่ง
ส่วนงานของ กทพ. โดยให้มีผลบังคับใช้
ต้ังแต่วันท่ี 1เมษายน 2563 เป็นต้นไป
2. คณะกรรมการ กทพ. ในการประชุม
คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 
2563 เร่ืองความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามมติคณะกรรมการ กทพ. 
ได้มีมติเร่ืองการปรับปรุงโครงสร้างการ
จัดแบ่งส่วนงานของ กทพ. ให้ กทพ. 
ขยายเวลาในการบังคับใช้โครงสร้างการ
จัดแบ่งส่วนงานใหม่ของ กทพ. จากวันท่ี 
1 เมษายน 2563 ออกไปอีกเป็นเวลา 2 
เดือน และให้ กทพ. น าเร่ืองเสนอ
คณะกรรมการ กทพ. เพ่ือพิจารณาความ
พร้อมการบังคับใช้โครงสร้างการจัดแบ่ง
ส่วนงานใหม่ของ กทพ. อีกคร้ังหน่ึง

แม้คณะกรรมการ กทพ. ได้
ให้ความเห็นชอบ เร่ืองการ
ปรับปรุงโครงสร้างการ
จัดแบ่งส่วนงานของ กทพ. 
แล้วแต่ยังไม่สามารถ
ประกาศใช้โครงสร้างองค์กร
ได้ เน่ืองจากคณะกรรมการ 
กทพ. ได้มีมติในการประชุม
คร้ังท่ี 4/2563 และคร้ังท่ี 
7/2563 ให้ กทพ. ชะลอ
การบังคับใช้โครงสร้างการ
จัดแบ่งส่วนงานท่ีปรับปรุง
ใหม่ออกไปก่อน ท้ังน้ี พร.
กบบ.ฝบท. ได้ด าเนินการ
จัดเตรียมข้อมูลท่ีส าคัญ 
เพ่ือให้ผู้ว่าการ กทพ. ร่วม
พิจารณาโครงสร้างการ
จัดแบ่งส่วนงาน กทพ. ก่อน
ประกาศใช้โครงสร้าง

พร.กบบ. 
ฝบท.

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน 

12 เดือน (1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ
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เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน 
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30 ก.ย.63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข
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กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนงาน
สรรหาผู้ว่าการ กทพ. คนใหม่ด้วย
3. คณะกรรมการ กทพ. ในการประชุม
คร้ังท่ี 7/2563 เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม
 2563 เร่ืองการชะลอการบังคับใช้
โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานท่ีปรับปรุง
ใหม่และการแต่งต้ังโยกย้ายผู้บริหาร ได้มี
มติให้ กทพ. ชะลอการบังคับใช้โครงสร้าง
การแบ่งส่วนงานท่ีปรับปรุงใหม่ และการ
พิจาณาแต่งต้ังโยกย้ายผู้บริหารไปก่อน 
เพ่ือให้ผู้ว่าการ กทพ. คนใหม่ได้ร่วมใน
การพิจาณาเร่ืองดังกล่าว ท้ังน้ี ให้ กทพ. 
พิจารณาก าหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ตามโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานใหม่
อย่างถูกต้องและชัดเจนต่อไปด้วย

ท้ังน้ี ผู้ว่าการได้มีแนวทางให้พิจารณา
ทบทวนโครงสร้างองค์กรก่อนประกาศใช้
โครงสร้างองค์กร ตามข้ันตอนต่อไป

การจัดแบ่งส่วนงานใหม่ของ
 กทพ. ต่อไป
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การด าเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน 

12 เดือน (1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

๒. แผนบริหาร
อัตราก าลังระยะยาว

จัดท าแผนบริหาร
อัตราก าลังระยะ
ยาวแล้วเสร็จตาม
กรอบระยะเวลา

ภายในกันยายน
 2563

ภายในกันยายน
 2563

ผู้ว่าการได้อนุมัติ
เห็นชอบแผน
อัตราก าลัง

ระยะยาว เม่ือ
วันท่ี 29 ก.ย.63

 - ผู้ว่าการได้อนุมัติเห็นชอบตามเสนอแผน
แม่บทการบริหารอัตราก าลังระยะยาวของ
 กทพ. พ.ศ.2563 - 2567 และแผน
บริหารอัตราก าลังของ กทพ. พ.ศ.2563
 - 2565 (แผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
อัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ 2564) 
เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2563 ตาม
บันทึกท่ี ฝบท/2544 ลงวันท่ี 23 
กันยายน 2563

- พร.กบบ. 
ฝบท.

- ฝบท. ได้เผยแพร่แผนแม่บทการบริหาร
อัตราก าลังระยะยาวของ กทพ. พ.ศ.
2563 
- 2567 และแผนบริหารอัตราก าลังของ 
กทพ. พ.ศ.2563 - 2565 (แผนปฏิบัติ
การด้านการบริหารอัตราก าลัง ประจ าปี
งบประมาณ 2564) ตามบันทึก ฝบท/
2586 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับ
หรือ

มากกว่า

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน 

12 เดือน (1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

๓. แผนอัตราก าลัง
ประจ าปี

จัดท าแผน
อัตราก าลัง
ประจ าปีแล้วเสร็จ
ตามกรอบ
ระยะเวลา

ภายในกันยายน
 2563

ภายในกันยายน
 2563

ผู้ว่าการได้
อนุมัติแผน

อัตราก าลัง เม่ือ
วันท่ี 

19 ส.ค.63

 ผู้ว่าการได้อนุมัติเห็นชอบตามเสนอกรอบ
อัตราก าลังประจ าปีงบประมาณ 2564 
(เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2563) ตาม
บันทึกท่ี ฝบท/2108 ลงวันท่ี 19 
สิงหาคม 2563

- พร.กบบ. 
ฝบท.

๔. การจัดท า
หลักเกณฑ์ในการ
หมุนเวียนงาน 
(Job Rotation) 
เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการ
ท างานของบุคลากร

เสนอหลักเกณฑ์ใน
การหมุนเวียนงาน 
(Job Rotation) 
เพ่ือขอความ
เห็นชอบ

ภายในกันยายน
 2563

ภายในกันยายน
 2563

ผู้ว่าการได้อนุมัติ
เห็นชอบตาม

เสนอ เม่ือวันท่ี 
29 ก.ย.63

 ตามบันทึกด่วนท่ีสุด ท่ี ฝบท/2527 ลง
วันท่ี 29 กันยายน 2563 เร่ือง ขอ
อนุมัติหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนงาน 
(Job Rotation) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
ท างานของบุคลากรของ กทพ. ซ่ึงท้าย
บันทึกดังกล่าว ผู้ว่าการได้อนุมัติเห็นชอบ
ตามเสนอ เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2563

- พร.กบบ. 
ฝบท.

5. แผนการ
ปรับปรุงระบบการ
สรรหาและ
คัดเลือกพนักงาน
ของ กทพ.

ร้อยละความส าเร็จ
ของการสรรหา
ตามกรอบ
อัตราก าลัง

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 91.02  - สผ.กบบ. 
ฝบท.

มีแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ
สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ซ่ึงปัจจุบัน
สามารถด าเนินการบรรจุพนักงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ได้ตามท่ี
ผู้ว่าการอนุมัติบรรจุพนักงานประจ าปี
งบประมาณ 2563 คิดเป็นร้อยละ 
91.02
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับ
หรือ

มากกว่า

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน 

12 เดือน (1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

๖. การน าเสนอ
ข้อมูลบุคลากรใน
รูปแบบของ DASH
 BOARD

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  จัดท า Dashboard ลง Intranet พร้อม
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและลูกจ้างเข้า
ใช้งานได้ต้ังแต่วันท่ี 24 กรกฎาคม 
2563 เป็นต้นมา

- ขบ.กบบ. 
ฝบท.

๗. แผนงานส ารอง
ข้อมูลเอกสารแฟ้ม
ประวัติพนักงาน
และลูกจ้างเข้า
ระบบงานบริหาร
จัดการเอกสารงาน

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  น าเข้าข้อมูลเอกสารแฟ้มประวัติพนักงาน
และลูกจ้างเข้าระบบงานบริหารจัดการ
เอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ขบ.กบบ. 
ฝบท.

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  - ขบ.กบบ. 
ฝบท.

๘. แผนงานการเพ่ิม
ช่องทางการลาของ
ผู้ปฏิบัติงานผ่าน
ระบบงานบริการ
ด้วยตนเอง 
(Self-Service) งาน
ทะเบียนการลา 
ส าหรับการลาป่วย 
ลากิจ และการลา
หยุดพักผ่อนประจ าปี

จัดท าระบบบริการด้วยตนเอง 
(Self-Service) งานทะเบียนการลา
ส าหรับการลาป่วย ลากิจและลาหยุด
พักผ่อนประจ าปี พร้อมใช้งานโดย
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและลูกจ้างใช้
งานต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2563 
เป็นต้นไป

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผน

๒. พัฒนา
สารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล
เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับ
หรือ

มากกว่า

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน 

12 เดือน (1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

3. ส่งเสริม
วัฒนธรรม ค่านิยม
ขององค์กร

๙. แผนเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ของ กทพ.

ผลส ารวจการรับรู้
ของพนักงานเร่ือง
วัฒนธรรมองค์กร
ของ กทพ.

 ร้อยละ 80  ร้อยละ 80 89.02 P ด าเนินการส ารวจการรับรู้ของพนักงาน
ทุกฝ่าย/ส านัก เร่ือง วัฒนธรรมองค์กรของ
 กทพ. เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยภาพรวมมี
พนักงานท่ีรับรู้วัฒนธรรมองค์กร คิดเป็น
ร้อยละ 89.02 ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
638 คน

- บจ.กพบ. 
ฝบท.

๑๐. โครงการ
ส่งเสริมวัฒนธรรม 
ค่านิยมองค์กร

จ านวนกิจกรรม 
SMILE Roadshow

ไม่น้อยกว่า 
10 คร้ัง

ไม่น้อยกว่า 
10 คร้ัง

12 คร้ัง P 1. ขอความอนุเคราะห์ให้ คบ.กปค. น า 
“วัฒนธรรมองค์กรของ กทพ.” ข้ึนเป็น 
Pop up ในคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 คร้ัง
2. ขอความอนุเคราะห์ให้ สพ.กปส. น า 
“วัฒนธรรมองค์กรของ กทพ.” ลงในหน้า
แรกของ Intranet ของ กทพ. และ 
Facebook Fanpage EXAT Sound 
จ านวน 2 คร้ัง

- บจ.กพบ. 
ฝบท.

3. ด าเนินการเผยแพร่เร่ืองวัฒนธรรม
องค์กรของ กทพ. (SMILE) ผ่านกิจกรรม 
SMILE Roadshow ดังน้ี 
3.1 วันท่ี 23 กรกฎาคม 2563  จ านวน
 4 ด่าน คือ
- ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษรามอินทรา 1
 - ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับ
หรือ

มากกว่า

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน 

12 เดือน (1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

- ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขาภิบาล 5
- ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษลาดพร้าว
 3.2 วันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 จ านวน
 4 ด่าน คือ
- ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษศรีสมาน ขาเข้า
- ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษษศรีสมาน 
  ขาออก
- ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเมืองทอง
- ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษงามวงศ์วาน 1

4. บริหารขีด
ความสามารถของ
บุคลากรให้ท างาน
ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

๑๑. แผนการ
ด าเนินการตาม
ระบบขีด
ความสามารถ 
(Competency – 
Based Training) 
ของ กทพ.

ร้อยละของ
พนักงานท่ีมี
ช่องว่างขีด
ความสามารถ 
(Competency 
Gap)

ไม่เกินร้อยละ 
9.5

ไม่เกินร้อยละ 
9.5

ร้อยละ 1.11 P ด าเนินการประเมินผลขีดความสามารถ
ของพนักงานช่วงเดือนพฤษภาคม 2563
 ผลการประเมินขีดความสามารถสัดส่วน
ของพนักงานท่ีมีช่องว่างขีดความสามารถ
ต่อจ านวนพนักงานท้ังองค์กรมีค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 1.11

 - พบ.กพบ. 
ฝบท.

12. แผนงานการ
ทบทวนและ
ปรับปรุงระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ 
กทพ.

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 P พร. กบบ. ทบทวนและปรับปรุงระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ. 
พร้อมท้ังจัดท าคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ กทพ. เพ่ือเสนอผู้ว่าการ

- พร.กบบ. 
ฝบท.
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับ
หรือ

มากกว่า

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน 

12 เดือน (1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

อนุมัติ ตามบันทึกด่วนท่ีสุด ท่ี ฝบท/201
 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2563 และจัดท า
บันทึกแจ้งเวียนคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามบันทึกท่ี ฝบท/ว363 ลง
วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563

๑๓. แผนงานการ
สอบทาน
กระบวนการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ 
กทพ.

มีรายงานการสอบ
ทานกระบวนการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ 
กทพ.

จ านวน 1 เล่ม จ านวน 1 เล่ม รายงาน
การสอบทานฯ

P พร. จัดท ารายงานการสอบทาน
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กทพ. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอ
อนุมัติการปรับปรุงระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ กทพ. เพ่ือเสนอผู้ว่า
การ

- พร.กบบ. 
ฝบท.

5. พัฒนาและ
เตรียมความพร้อม
บุคลากรทุกระดับ
ให้ก้าวทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

๑๔. การพัฒนา
บุคลากรตาม
แผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี
งบประมาณ เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรให้
ก้าวทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

ร้อยละของจ านวน
หลักสูตรท่ีจัดอบรม
เป็นไปตาม
แผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี
งบประมาณ

ร้อยละ 95 
ปรับเป็น 

ร้อยละ 75

ร้อยละ 75 ร้อยละ 83.92 P ด าเนินการจัดฝึกอบรมพนักงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรจ านวน 47 หลักสูตร
 จากท้ังหมด 56 หลักสูตร ร้อยละความ
คุ้มค่าในการน าความรู้ท่ีได้รับจากการ
อบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 
83.92

 - พบ.กพบ. 
ฝบท.
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การด าเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน 

12 เดือน (1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
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แผนงาน/
โครงการ

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

อย่างน้อย 
3 กิจกรรมต่อปี

3 กิจกรรม 3 กิจกรรม P ด าเนินการจัดอบรมจ านวน 3 หลักสูตร 
ดังน้ี
1. หลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้น า เพ่ือ
น าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” จ านวน 2 รุ่น 
รุ่นท่ี 1 วันท่ี 29 ตุลาคม 2562 และรุ่น
ท่ี 2 วันท่ี 6 – 7 พฤศจิกายน 2562

 - พบ.กพบ. 
ฝบท.

2. หลักสูตรการบริหารการเปล่ียนแปลง 
(Change Management) ระหว่างเดือน 
เมษายน – พฤษภาคม 2563
3. หลักสูตรนวัตกรรมกับการท างาน
ภาครัฐ ระหว่างเดือน มิถุนายน - 
กรกฏาคม 2563

๑๖. โครงการ
พัฒนามาตรฐาน
บริการสร้าง
นวัตกรรม ส าหรับ
การให้บริการทาง
พิเศษ

จ านวนโครงการ
พัฒนามาตรฐาน
บริการสร้าง
นวัตกรรม ส าหรับ
การให้บริการทาง
พิเศษ

2 โครงการต่อปี 2 โครงการ 2 โครงการ P ด าเนินการจัดโครงการครบตามแผนฯ ดังน้ี
1. หลักสูตรพัฒนามาตรฐานบริการ สร้าง
นวัตกรรมส าหรับการให้บริการทางพิเศษ 
จ านวน 2 รุ่น ได้แก่ วันท่ี 13 - 14 
มกราคม 2563 และวันท่ี 20 - 21 
มกราคม 2563
2. หลักสูตรนวัตกรรมกับการท างาน
ภาครัฐ
ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฏาคม 2563

 - พบ.กพบ. 
ฝบท.

1๕. โครงการ
พัฒนาภาวะผู้น า
และน าการ
เปล่ียนแปลง 
(Leading & 
Change)

จ านวนกิจกรรม
โครงการพัฒนา
ภาวะผู้น าหรือผู้น า
การเปล่ียนแปลง
ตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี
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หรือ

มากกว่า

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เป้าหมาย
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การด าเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน 

12 เดือน (1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข
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กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

1๗. แผนงานการ
ทบทวนและ
ปรับปรุงเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของ
พนักงาน

พนักงานมีความ
พึงพอใจ / ผูกพัน
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน

พนักงานมีความ
พึงพอใจ / 

ผูกพันเพ่ิมข้ึน
จากปีก่อน

พนักงานมีความ
พึงพอใจ / 

ผูกพันเพ่ิมข้ึน
จากปีก่อน

พนักงานมีความ
พึงพอใจ / 

ผูกพันเพ่ิมข้ึน
จากปีก่อน 0.25

P ผู้ว่าการได้อนุมัติเห็นชอบตามเสนอ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
พนักงาน กทพ. (Career Path) เม่ือวันท่ี 
29 กันยายน 2563 ตามบันทึกท่ี ฝบท/
2478 ลงวันท่ี 24 กันยายน 2563
ท้ังน้ี จากการส ารวจผลความพึงพอใจของ
พนักงานในเร่ืองความก้าวหน้าในอาชีพ
ของปีงบประมาณ 2563 มีค่าคะแนน
เท่ากับ 83.25 ซ่ึงเพ่ิมจากปีก่อน 0.25

 - พร.กบบ. 
ฝบท.

1๘. แผนงานการ
ทบทวนและ
ปรับปรุงแผนสืบ
ทอดต าแหน่ง

ได้รายช่ือผู้มีสิทธิ
เป็นผู้สืบทอด
ต าแหน่ง

ต าแหน่ง
ผู้บริหาร

ระดับสูงท่ีจะ
ว่างลง

ได้รายช่ือผู้มีสิทธิ
เป็นผู้สืบทอด

ต าแหน่ง

ได้รายช่ือผู้มีสิทธิ
เป็นผู้สืบทอด

ต าแหน่ง

P จากการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้
สืบทอดต าแหน่งของ กทพ. คร้ังท่ี 
2/2563 ในวันท่ี 3 กันยายน 2563 
คณะกรรมการคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่ง
ของ กทพ. ได้มีมติคัดเลือกผู้สืบทอด
ต าแหน่งในต าแหน่งผู้บริหารระดับ 
10-11 
เรียบร้อยแล้ว

 - พร.กบบ. 
ฝบท.

๑๙. แผนการ
เตรียมผู้บริหาร
กลุ่มศักยภาพ 
(Leadership Pool)

มี Leadership 
Pool ของผู้บริหาร
กลุ่มศักยภาพ

 6 เดือน 
หลังจากได้รับ

รายช่ือ 
Leadership of 

Candidate

มี Leadership 
Pool ของ

ผู้บริหารกลุ่ม
ศักยภาพ

มี Leadership 
Pool ของ

ผู้บริหารกลุ่ม
ศักยภาพ

P กพบ. ได้ด าเนินการจัดอบรมให้กับ
ผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) ส าหรับ
ผู้ท่ีจะด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
หลักสูตร Smart Leardership เรียบร้อย
แล้ว

 - พบ.กพบ. 
ฝบท.
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12 เดือน (1 ต.ค.62 - 
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ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

๒๐. แผนบริหาร
จัดการคนเก่ง 
(Talent 
Management) 
ของ กทพ.

เสนอหลักเกณฑ์
การบริหารจัดการ
คนเก่งเพ่ือขอความ
เห็นชอบ

ภายในกันยายน
 2563

ภายในกันยายน
 2563

ผู้ว่าการอนุมัติ 
เม่ือวันท่ี 

24 ก.ย.63

P พร. กบบ. ได้เสนอขออนุมัติแผนการ
บริหารจัดการคนเก่งของ กทพ. (Talent 
Management) ต่อผู้ว่าการ ตามบันทึกท่ี
 ฝบท/2366 ลงวันท่ี 16 กันยายน 
2563 และผู้ว่าการได้อนุมัติเห็นชอบใน
วันท่ี 24กันยายน 2563

 - พร.กบบ. 
ฝบท.

1. ด าเนินการจัดงานนิทรรศการ KM Day
 ปีงบประมาณ 2563 เม่ือวันท่ี 18 
กันยายน 2563

 - บจ.กพบ. 
ฝบท.

2. รวบรวมความรู้จากโครงการประกวด
ผลงานการจัดการความรู้ ประเภทแนว
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) จ านวน
5 องค์ความรู้ และประเภทนวัตกรรม
ดีเด่น (Best Innovation) จ านวน 8 
องค์ความรู้
3.รวบรวมความรู้จากคณะท างานบริหาร
จัดการความรู้ ท าหน้าท่ีเป็นชุมชนนัก
ปฏิบัติ จ านวน 13 องค์ความรู้

๒๒. โครงการ
เรียนรู้แบบ
ออนไลน์ 
(E-Learning 
Platform)

มีการจัดท าระบบ
การเรียนรู้ออนไลน์
 (E-learning 
Platform)

อย่างน้อย 5 
หลักสูตร

อย่างน้อย 5 
หลักสูตร

11 หลักสูตร P ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตร จ านวน 11
 หลักสูตร
1. หลักสูตรการบริหารการเปล่ียนแปลง 
(Change Management) ระหว่างเดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2563

 - พบ.กพบ. 
ฝบท.

P6. สนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง

๒๑. แผนงาน
บริหารจัดการ
ความรู้

จ านวนองค์ความรู้
ท่ีน าไปใช้พัฒนา
และปรับปรุง
กระบวนการท างาน

จ านวน 10 
องค์ความรู้

จ านวน 10 
องค์ความรู้

จ านวน 26 
องค์ความรู้
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กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
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2. หลักสูตรการบริการท่ีเป็นเลิศ ระหว่าง
เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563
3. หลักสูตรการบริหารความเส่ียง (Risk 
Management) ระหว่างเดือนเมษายน - 
พฤษภาคม 2563
4. หลักสูตรความม่ันคงปลอดภัยบน
อินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตน ส าหรับ
ข้าราชการยุคดิจิทัล ระหว่างเดือน
พฤษภาคม -  มิถุนายน 2563
5. หลักสูตรการให้ค าปรึกษา ระหว่าง
เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563
6. หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ ระหว่าง
เดือนพฤษภาคม -  มิถุนายน 2563
7. หลักสูตรนวัตกรรมกับการท างาน
ภาครัฐ
ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563
8. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
(English for Communication) ระหว่าง
เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563
9. หลักสูตร HR Transformation 
ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 
2563
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับ
หรือ

มากกว่า

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน 

12 เดือน (1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

10. เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 
ระหว่างเดือนพฤษภาคม -  มิถุนายน 
2563
11. หลักสูตรการปรับปรุงการท างาน 
ระหว่างเดือนพฤษภาคม -  มิถุนายน 
2563

7. บริหาร
ค่าตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์

๒๓. แผนงานการ
ปรับเปล่ียนเป็น
รัฐวิสาหกิจท่ี
สามารถก าหนด
โครงสร้างอัตรา
เงินเดือนเป็นของ
ตนเอง

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 P พร.กบบ. ด าเนินการจัดท าวาระเร่ืองการ
ปรับเปล่ียนเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีสามารถ
ก าหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนเป็นของ
ตนเอง พร้อมท้ังหลักเกณฑ์ ฯ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2560
 เสนอผู้บริหารตามล าดับช้ัน

อยู่ระหว่างรอข้อสรุปแนว
ทางการบันทึกบัญชีของ
รายการท่ีมีผลกระทบต่อ
สถานะทางการเงินของ 
กทพ.ซ่ึงจะได้น าข้อมูลมา
เพ่ิมเติมในวาระต่อไป

พร.กบบ. 
ฝบท.

๒๔. การปรับอัตรา
เงินเดือน ค่าจ้าง
แรกบรรจุตามวุฒิ
การศึกษาต่าง ๆ 
ของ กทพ.

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 P พร.กบบ. ได้ด าเนินการจัดท าวาระเร่ือง
การปรับอัตราเงินเดือนค่าจ้างแรกบรรจุ
ตามวุฒิการศึกษาต่าง ๆ ของ กทพ. เพ่ือ
เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน
เรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ี อยู่ระหว่างการ
จัดเตรียมผลการศึกษา ตามแนวทางมติ
คณะรัฐมนตรี วันท่ี 7 มีนาคม 2560 
(5 ข้อ) ตามท่ีประชุมคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ได้ให้ข้อสังเกตไว้

เพ่ือความครบถ้วนของข้อมูล
และจ านวนของผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
จึงต้องมีการทบทวนและ
จัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

พร.กบบ. 
ฝบท.
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับ
หรือ

มากกว่า

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน 

12 เดือน (1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

๒๕. พัฒนาสิทธิ
ประโยชน์และ
สวัสดิการ เร่ือง
จัดท าและปรับปรุง
เคร่ืองแบบชุด
ปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานสังกัด 
ฝบร.

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 80 
(ส าหรับข้ันตอน

ท่ี สว.กสพ.
ฝบท. 

ด าเนินการและ
ควบคุมได้)

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 P 1. ประสานงานและประชุมหารือร่วมกับ 
ฝบร. จัดท ารายละเอียดของชุดประมาณ
ราคาและจัดท าชุดตัวอย่างแล้วเสร็จ 
2. ประสานงานและร่วมด าเนินการจัดท า
การประชาพิจารณ์ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงชุดเคร่ืองแบบ
ปฏิบัติงานต าแหน่งช่าง ผู้ช่วยช่างและ
พนักงานขับเคร่ืองจักรเม่ือวันท่ี 21-22 
มกราคม 2563 และจัดท าสรุปรายงาน

- สว.กสพ. 
ฝบท.

ประชาพิจารณ์แล้วเสร็จ พร้อมท้ังน า
รายงานผลเสนอต่อท่ีประชุม คปอ. CCB3
 ซ่ึงให้การเห็นชอบการเปล่ียนแปลง
เคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงานใหม่เม่ือวันท่ี 28
 กุมภาพันธ์ 2563 และให้เผยแพร่ให้
ทราบภายในสังกัด ฝบร.
3. ประสานงานร่วมกับ ฝบร. จัดท าบันทึก
เผยแพร่ผลประชาพิจารณ์แล้วเสร็จ 
พร้อมท้ังจัดท าบันทึกเสนอผู้ว่าการเพ่ือ
อนุมัติการเปล่ียนแปลงแล้วเสร็จ โดยผู้ว่า
การอนุมัติการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแบบชุด
ปฏิบัติงานดังกล่าวแล้วเม่ือวันท่ี 21 
เมษายน 2563
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับ
หรือ

มากกว่า

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน 

12 เดือน (1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

4. จัดท าบันทึกขออนุมัติการแก้ไข
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ กทพ. ว่าด้วย 
การก าหนดลักษณะ การจัดหาและ
เบิกจ่ายเคร่ืองแบบ พ.ศ. 2553 ในส่วน
เคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงานของพนักงานและ
ลูกจ้างต าแหน่งช่าง ผู้ช่วยช่างและ
พนักงานขับเคร่ืองจักร สังกัด ฝบร. แล้ว
เสร็จ เสนอผู้ว่าการ โดยผู้ว่าการอนุมัติ
การแก้ไขระเบียบวิธีปฏิบัติงานดังกล่าว
แล้วเม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2563
5. จัดท าบันทึกถึง ฝกม. ขอให้ด าเนินการ
แก้ไขระเบียบตามท่ีผู้ว่าการอนุมัติตามข้อ
 4 แล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ : แผนงานดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมาย (คือด าเนินการได้มากกว่า 
ร้อยละ 80 ของแผนงานส่วนงานท่ี 
สว.กสพ.ฝบท. ควบคุมได้) โดยผู้ว่าการ
อนุมัติการแก้ไขระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
ดังกล่าวแล้วเสร็จ ซ่ึงอยู่ในข้ันตอนการ
แก้ไขของ ฝกม. โดย ฝบท. ได้รับรองร่าง
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานเร่ืองดังกล่าวใหม่
เรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2563
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับ
หรือ

มากกว่า

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน 

12 เดือน (1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

๒๖. พัฒนาสิทธิ
ประโยชน์และ
สวัสดิการเก่ียวกับ
สภาพการจ้าง 
เร่ืองรถรับ-ส่ง 
พนักงานท่ีอาคาร
ศูนย์บริหารทาง
พิเศษ

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 80 
(ส าหรับข้ันตอน

ท่ี สว.กสพ.

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 P 1. ศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลสวัสดิการ
รถรับ-ส่งจากรัฐวิสาหกิจอ่ืน และข้อ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน พร้อมท้ังจัดท าและ
ส่งแบบส ารวจความต้องการและ
ความเห็นคร้ังท่ี 1 
2. รวบรวมแบบส ารวจข้อมูลส่งให้ ฝสท. 
สรุปเส้นทาง จ านวนคนท่ีต้องการรถรับ-ส่ง

- สว.กสพ. 
ฝบท.

3. ก าหนดแบบเส้นทางทดลอง จ านวน 5
 สายทาง จากแบบส ารวจความต้องการ
และประมาณการระยะเวลาในการเดินทาง
แล้วเสร็จ
4. จัดท าการวิเคราะห์ผลกระทบทาง
การเงินและประมาณการค่าใช้จ่าย โดย
ก าหนดให้ กทพ. ออกค่าใช้จ่ายร้อยละ 
50 และพนักงาน/ลูกจ้างรับค่าใช้จ่าย
ร้อยละ 50 แล้วเสร็จ พร้อมท้ังออกแบบ
แบบส ารวจคร้ังท่ี 2
5. จัดท าบันทึกและส่งแบบส ารวจความ
ต้องการคร้ังท่ี 2 เพ่ือยืนยันผู้สนใจอีกคร้ัง 
6. รวบรวมและสรุปข้อมูลแบบส ารวจ
ความต้องการคร้ังท่ี 2 แล้วเสร็จ
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับ
หรือ

มากกว่า

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน 

12 เดือน (1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

7. มีการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมในข้อบังคับ 
กทพ. “รถส่วนกลาง” สามารถด าเนินการ
จัดท ารถรับ-ส่ง พนักงานได้หรือไม่ ท้ังน้ี
หลักการจะต้องมีการประชุมหารือทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง
8. จัดท าการส ารวจความต้องการกับผู้มี
ความประสงค์ใช้บริการสวัสดิการรถรับ-ส่ง
 ณ อาคารศูนย์บริหาร กทพ. คร้ังท่ี 3 
เพ่ือยืนยันประเภทรถส าหรับต้องการ
ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 
ตามประเภทรถท่ีต้องการ เม่ือวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2563 
- กสพ.ฝบท. ได้ประมวลผลและสรุปผล
การส ารวจความต้องการคร้ังท่ี 3 แล้ว
เสร็จพบว่า
(1) ส่งแบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 294
 ชุด มีอัตราการตอบกลับจ านวน 152 ชุด
 คิดเป็นร้อยละ 51.88
(2) มีพนักงานยอมรับเง่ือนไข และ
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายจริง 
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 32.89
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับ
หรือ

มากกว่า

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน 

12 เดือน (1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

(3) มีพนักงานไม่ยอมรับเง่ือนไขและไม่
ประสงค์ใช้บริการสวัสดิการรถรับ-ส่งแล้ว
 จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 67.11 
เน่ืองจากผลการส ารวจมีผู้ประสงค์ใช้
บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 10 ของ
จ านวนผู้ประสงค์ใช้บริการท้ังหมด โดยท า
ให้เกิดผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายการด าเนิน
โครงการต่อไป โดยอยู่ระหว่าง กสพ.ฝบท.
 น าผลการศึกษาเสนอผู้บังคับบัญชาตาม
สายงานเพ่ือทราบ

๒๗. แผนการ
ปรับปรุงหนังสือ
รับรองการมีสิทธิ
รับค่า
รักษาพยาบาล
แบบผู้ป่วยนอก

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 P ประชุมแนวทางการใช้บัตรประจ าตัว
ประชาชน และ/หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และ/หรือใบขับข่ี และ/
หรือส าเนาสูติบัตรแทนหนังสือรับรองการ
มีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาล (หนังสือส่งตัว)
 แบบผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลรามาธิบดี

- จส.กสพ. 
ฝบท.

8. สร้าง
สภาพแวดล้อม
และบรรยากาศท่ีดี
ในการท างาน

๒๘. การส ารวจ
ความผูกพันและ
ความพึงพอใจของ
พนักงานต่อ กทพ.
 ประจ าปี

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 P การส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจ
ของพนักงานต่อ กทพ. เป็นการส ารวจ
และประมวลผลปีละ 1 คร้ังตามแผนงาน
ท่ีก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดการ
ด าเนินงาน ดังน้ี

- สว.กสพ.
ฝบท.
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับ
หรือ

มากกว่า

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน 

12 เดือน (1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

1. จัดท าขอบเขตการจ้างส ารวจความ
ผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ
 กทพ. ประจ าปี 2563 แล้วเสร็จ
2. จ้างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตด าเนินการ
ส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของ
พนักงานต่อ กทพ. ประจ าปี 2563 แล้ว
เสร็จ โดยมีผลการจ้างต้ังแต่วันท่ี 27 
กุมภาพันธ์ ถึงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563
 เป็นระยะเวลา 250 วัน
3. ด าเนินการทบทวนปัจจัยส าหรับการ
ส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของ
พนักงานต่อ กทพ. แล้วเสร็จ พร้อมท้ังได้
เก็บข้อมูลการทดสอบแบบส ารวจ 
(Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการ
ส ารวจจริง และประมวลผลการทดสอบ
ความเช่ือม่ันแล้วเสร็จ
4. คณะผู้วิจัยจัดท าแบบสอบถามแล้ว
เสร็จ พร้อมท้ังจัดส่งแบบสอบถามท่ัวท้ัง 
กทพ. จ านวนร้อยละ 50 ของพนักงาน
ท้ังหมด ก าหนดส่งคืนเม่ือวันท่ี 10 
พฤษภาคม 2563
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับ
หรือ

มากกว่า

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน 

12 เดือน (1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

5. ด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วย
แบบสอบถาม และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
ด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างของทุก
กลุ่มบุคลากรแล้วเสร็จ

6. คณะผู้วิจัยจัดส่งรายงานผลการส ารวจ
ความผูกพันและความพึงพอใจของ
พนักงานต่อ กทพ. ประจ าปี 2563 แล้ว
เสร็จ เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2563 โดย
ผลการส ารวจ พบว่า
- พนักงาน กทพ. มีระดับความผูกพัน
มากท่ีสุด ท่ีร้อยละ 87.75
- พนักงาน กทพ. มีระดับความพึงพอใจ
มากท่ีสุด ท่ีร้อยละ 84.00

2๙. การ
เสริมสร้างความ
ผูกพันและความ
พึงพอใจของ
พนักงานต่อ กทพ.

ร้อยละความส าเร็จ
ของผลการ
ด าเนินงานท่ีบรรลุ
เป้าหมายตามแผน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ร้อยละ 92.31 P 1. ติดตามผลการด าเนินของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องตามแผนปฏิบัติการฯ 
ปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน 
(ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

- สว.กสพ. 
ฝบท.

โดยท้ัง 11 โครงการ/กิจกรรม สามารถ
ด าเนินการได้เป็นไปตามแผนท้ังหมด 
พร้อมท้ังจัดท ารายงานผลน าเสนอผู้ว่าการ
 และผู้ว่าการให้การรับทราบแล้ว เม่ือวันท่ี
 22 พฤศจิกายน 2562
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับ
หรือ

มากกว่า

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน 

12 เดือน (1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

2. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องตามข้อเสนอแนะ เพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างดังกล่าวฯ 
ปีงบประมาณ 2563 เม่ือวันท่ี 6 
ธันวาคม 2562 โดยมีท้ังส้ิน 13  
โครงการ/กิจกรรม
3. ติดตามผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามแผนปฏิบัติการฯ
 ปีงบประมาณ 2562 รอบ 3 เดือน 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) พร้อมท้ัง
จัดท ารายงานผลน าเสนอผู้ว่าการ และ
ผู้ว่าการให้การรับทราบแล้ว เม่ือวันท่ี 18
 กุมภาพันธ์ 2563
4. ติดตามผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามแผนปฏิบัติการฯ
 ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
พร้อมท้ังจัดท ารายงานผลน าเสนอผู้ว่าการ
 และผู้ว่าการให้การรับทราบแล้ว เม่ือวันท่ี
 12 พฤษภาคม 2563
5. ติดตามผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามแผนปฏิบัติการฯ
 ปีงบประมาณ 2563 9 เดือน (ตุลาคม 
2562 – มิถุนายน 2563) ภาคผนวก 28



แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับ
หรือ

มากกว่า

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน 

12 เดือน (1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

พร้อมท้ังจัดท ารายงานผลน าเสนอผู้ว่าการ
 และผู้ว่าการให้การรับทราบแล้ว เม่ือวันท่ี
 8 สิงหาคม 2563  ซ่ึงผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติ
การฯ ปีงบประมาณ 2563 12 เดือน 
ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 92.31

๓๐. แผนปฏิบัติ
การในงาน
พนักงานสัมพันธ์
ประจ าปี

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมภายใต้
แผนปฏิบัติการใน
งานพนักงาน
สัมพันธ์ประจ าปี
งบประมาณ 
(ร้อยละ 80)

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 87.35 P ด าเนินงานตามแผน ปฏิบัติการ (Action 
Plan) ในงานแผนกพนักงานสัมพันธ์  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 มี
รายละเอียดงานดังน้ี
1. การจัดงานวันคล้ายวันก่อต้ัง กทพ. 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ประจ าปี 
2562 ร้อยละ 86
2. การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน กทพ. 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ประจ าปี 
2562 ร้อยละ 85.40
3. การด าเนินงานเก่ียวกับการถวายผ้า
พระกฐินพระราชทานของ กทพ. ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ ประจ าปี 2562 
ร้อยละ 85.80

เน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ส่งผลให้
ยกเลิกการจัดกิจกรรมศูนย์
ดูแลบุตรภาคฤดูร้อน และ
กิจกรรมพิธีสรงน้ าพระพุทธ 
และรดน้ าขอพรผู้บริหาร
ระดับสูง เน่ืองในเทศกาลวัน
สงกรานต์

พง.กสพ. 
ฝบท.

และฝ่าย
ท่ีเก่ียวข้อง

4. การด าเนินงานโครงการพนักงาน
ต้นแบบของ กทพ. ประจ าปี 2563 
ผลการประเมิน ความพึงพอใจ ร้อยละ 
92.17 ภาคผนวก 29



แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับ
หรือ

มากกว่า

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน 

12 เดือน (1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

๓๑. ช่องทางใน
การรับฟังข้อ
ร้องเรียนต่าง ๆ 
การส่งเสริมให้
ระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์มี
ธรรมาภิบาล

ความส าเร็จของ
การจัดท าช่องทาง
ในการรับฟังข้อ
ร้องเรียน

ไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง

ไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง

 4 ช่องทาง P 1. จัดท าคู่มือช่องทางในการรับฟัง
ข้อร้องเรียนของพนักงานและลูกจ้าง กทพ.
2. จัดท าแบบฟอร์มการรับเร่ือง
ข้อร้องเรียน
3. จัดท าสถานท่ีศูนย์รับฟังเร่ือง
ข้อร้องเรียน
4. ประชาสัมพันธ์และรับฟังข้อร้องเรียน
จากพนักงานฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทางและ
ฝ่ายควบคุมการจราจร 
5. ด าเนินการประสานงานกับหน่วยท่ี
เก่ียวข้องตามข้อร้องเรียน

- พง.กสพ. 
ฝบท.

และฝ่าย
ท่ีเก่ียวข้อง

๓๒. การบริหาร
จัดการด้านความ
ปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมใน
การท างาน

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผนงานการ
บริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมใน
การท างานประจ าปี

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 P 1. การให้ความรู้ ความเข้าใจข้อมูล
วิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างานให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ
2. การให้ความรู้ ความเข้าใจเร่ือง 
ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย
ในการท างาน ส าหรับผู้รับเหมา
3. กิจกรรม 5 ส “กทพ. ก้าวหน้า เพราะ
พัฒนา 5 ส”

- ปอ.กสพ.
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับ
หรือ

มากกว่า

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน 

12 เดือน (1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

4. กิจกรรม “กทพ. หน่วยงานสีขาว
ต่อต้านยาเสพติด”
5. การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟประจ าปี 2563
6. การอบรม หลักสูตรการส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรับ
พนักงานท่ีได้รับบรรจุใหม่
7. กิจกรรมการรณรงค์ไม่สูบบุหร่ี, 
การป้องกันและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่, 
โรคไข้หวัดสายพันธ์ุใหม่ 2009, 
โรคไข้เลือดออก, การป้องกันการติดเช้ือ 
HIV, การห้ามด่ืมและวางจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในเขตบริเวณ ใน
พ้ืนท่ีของ กทพ. และอ่ืน ๆ
8. การวิเคราะห์และวางแผนการ
ด าเนินงานส าหรับการจัดการความเส่ียง
ด้านความปลอดภัยฯ การส ารวจและช้ีบ่ง
อันตรายฯ
9. การวิเคราะห์และก าหนดชนิดอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยในการท างานส่วน
บุคคล
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับ
หรือ

มากกว่า

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน 

12 เดือน (1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

10. การรวบรวมข้อกฎหมายมติ
คณะรัฐมนตรีฯ ระเบียบและข้อบังคับท่ี
เก่ียวข้อง และประเมินความสอดคล้อง
ของกฎหมาย
11. การจัดท าคู่มือความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้างทางพิเศษ 
12. การทบทวน/ปรับปรุงคู่มือความ
ปลอดภัยในการท างานส าหรับพนักงาน
และลูกจ้าง กทพ. 
13. การติดตามผลการปฏิบัติงานของ 
จป.วิชาชีพ/จป.เทคนิคข้ันสูงประจ าปี 
2563
14. การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
คปอ. ประจ าอาคารต่าง ๆ (7 อาคาร)
15. การรายงาน/สอบสวนการประสบ
อันตรายจากการท างานและรวบรวมสถิติ
การประสบอันตราย ฯ
16. การตรวจติดตามเพ่ือให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ฯ (เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
เขตปลอดบุหร่ี ณ บริเวณห้องน้ า
สาธารณะอาคารด่าน ฯ
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับ
หรือ

มากกว่า

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน 

12 เดือน (1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

17. การตรวจการปฏิบัติของผู้รับเหมา
เพ่ือการปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่า
ด้วยความปลอดภัยในการท างานส าหรับ
ผู้รับเหมา
18. เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในงาน
ความปลอดภัย ฯ
19. การจัดท า/ปรับปรุงแผนฉุกเฉินด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานประจ า
อาคารต่าง ๆ (ถ้ามี)

๓๓. การจัดท า
คู่มือความปลอดภัย
ในงานก่อสร้างทาง
พิเศษ

จ านวนคู่มือความ
ปลอดภัยในการ
ท างานแล้วเสร็จ
ตามก าหนด

จ านวน 1 เล่ม จ านวน 1 เล่ม 
ภายใน 

30 ก.ย.63

1 เล่ม P ผู้ว่าการอนุมัติคู่มือความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้างทางพิเศษ ตามบันทึกท่ี ฝบท/
2404 ลงวันท่ี 18 กันยายน 2563

- ปอ.กสพ. 
ฝบท.

๓๔. แผนการ
พัฒนา
สภาพแวดล้อมใน
การท างาน

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผนการ
พัฒนา
สภาพแวดล้อมใน
การท างาน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 P 1. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและรณรงค์ส่งเสริมสร้างความ
ตระหนักเก่ียวกับความปลอดภัย 
สวัสดิภาพ อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม
1) กิจกรรมการเย่ียมชมศูนย์พัฒนา
องค์ความรู้ความปลอดภัยในการท างาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 

- สว.กสพ. 
ฝบท.

กบอ. ฝบร.
ตล.กวล.
ฝนผ.

กฟย.ฝบร.
ปอ.กสพ.
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับ
หรือ

มากกว่า

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน 

12 เดือน (1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

จ านวน 5 รุ่น รุ่นละ 5 คน
2) กิจกรรม 5 ส “กทพ. ก้าวหน้า เพราะ
พัฒนา 5 ส” ตรวจติดตามวันท่ี 3 - 13 
สิงหาคม 2563

ฝบท.
กบค.

3) กิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจ าปี
- อาคารส านักงานใหญ่ จตุจักร
- อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษเฉลิม
  มหานคร
- อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช
- อาคารฝ่ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน

4) การตรวจความปลอดภัยผู้รับเหมางาน
ปรับปรุงอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษ
ฉลองรัช
5) ประชุมแผนการฝึกซ้อมสถานการณ์
วิกฤตท่ี 6 การให้บริการบนทางพิเศษ
และการปฏิบัติงานในอาคารส านักงาน
ไม่สามารถด าเนินการได้เน่ืองจากโรค
ระบาด/โรคอุบัติใหม่
6) ประชุมรายงานความก้าวหน้า
โครงการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม
บริเวณด่านจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
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แบบฟอร์มท่ี 2

เป้าหมาย ผลงาน
เท่ากับ
หรือ

มากกว่า

ช้าหรือไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

การด าเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับแผน 

12 เดือน (1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.63) ผลการด าเนินงาน ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)

กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ

2. ติดตามผลการด าเนินการ
- ตามบันทึกท่ี กสพ/1089 ลงวันท่ี 10 
กรกฎาคม 2563 เร่ือง ติดตามผลการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ
 อาชีอนามัยและส่ิงแวดล้อม ในรอบ 9 
เดือน (ตุลาคม 2562- มิถุนายน 2563)

3. ประชุมสรุปผลการด าเนินการกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
- วันท่ี 20 สิงหาคม 2563 ประชุม
รายงานผลการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม ในรอบ 9 เดือน
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