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บทสรุปผู้บริหาร  
  

 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 - 2565 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผน
วิสาหกิจของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2565 และสามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจของ 
กทพ. ซึ่งในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 - 2565 มีรอบระยะเวลา
สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 และมีแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 
   1. รวบรวมข้อมูลและศึกษาปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ากลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร ทิศทางองค์กร 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน และแผนวิสาหกิจ เพ่ือให้การก าหนด
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร  
   2. ประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย นโยบายและ ยุทธศาสตร์ต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
องค์กร แผนวิสาหกิจของ กทพ. รายงานผลการประเมินตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และน ามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis มา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจ ากัด จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับข้อจ ากัด 
โดยใช้ตาราง TOWS Matrix เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงาน 
   ๓. จัดท าร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยน าข้อมูลที่ได้จากข้อ ๓ มาก าหนด
แผนงานโครงการรองรับ ตัวชี้วัด โดยก าหนดผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ ระยะเวลาที่ด าเนินการ และจัดท า
ร่าง แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการเพ่ือน าเสนออนุมัติใช้ต่อไป  
   4. แปลงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ และเผยแพร่ให้แก่บุคลากร
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ 
   ๕. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผน  และสรุปผลการด าเนินงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับต่อไป เพ่ือพิจารณาและรับทราบผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งน าข้อมูลที่ได้จากการ
ติดตามผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป  
   ทั้งนี้ แผนวิสาหกิจ กทพ. ปีงบประมาณ 2563-2565 ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล
ไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 “สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต” ซึ่งแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็น
แผนที่ช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 – 
2565 โดยมีการก าหนดและวางแผนงาน/โครงการให้เป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย และได้มีการ
ทบทวนและประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ กทพ. รวมทั้ง
ทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 และกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและอนาคต รวมถึง
สอดคล้องและครอบคลุมเกณฑ์ประเมินผล Enabler ด้านการบริหารทุนมนุษย์ ซึ่งจากการทบทวนได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ดังนี้  
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การด าเนินงาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

1. มีโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังที่
เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและวางแผน
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของ
องค์กร 

2. มีระบบฐานข้อมูลด้านบุคคลที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัยและสนับสนุนงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากร
บุคคลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากร
บุคคล 

3. สร้างการรับรู้และส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กร 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมของ
องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  พัฒนา
ศักยภาพและเตรียมความ
พร้อมบุคลากรเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 
 

4. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่สอดคล้องและสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กร 

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารขีดความสามารถของ
บุคลากรให้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามสาย
อาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและเตรียมความพร้อม
บุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

6. เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และ
พัฒนา และมีกลไกในการเผยแพร่องค์
ความรู้ให้ทั่วทั้งองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  
เสริมสร้างความผูกพันและ
คุณภาพชีวิตในการท างาน 

7. บุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจและ
ผูกพันต่อองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 7 บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์  

8. มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัย 
สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

กลยุทธ์ที่ 8 สร้างสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีในการท างาน 

 
ทั้งนี้ เพ่ือให้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. สามารถวัดผลลัพธ์และสะท้อน

ผลการด าเนินงาน รวมถึงสามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมาย จึงได้ก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์และก าหนด
แผนงาน/โครงการ ด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด าเนินงาน ซึ่งจะช่วยผลักดันการ
ด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อไป 



ค ำน ำ 
 

เพ่ือให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีแนวทางการจัดการทรัพยากรบุคคล และมีแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ ของ กทพ. และครอบคลุมประเด็นการวางแผนและบริหาร
ก าลังคน การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป 

 
   



สารบัญ 
  
                         หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร  
ค าน า            
สารบัญ           
 
บทที่ 1 บทน า           1 
 
บทที่ 2 สภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล      4 
   
บทที่ 3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการบริหารทรัพยากรบุคคล    20 

 
บทที่ 4 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563- 2565       24 
      
ภาคผนวก 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 
      
 
 



หน้า 1 
 

บทที่ ๑ 
บทน ำ  

 
1. ควำมเป็นมำและวัตถุประสงค์จัดตั้ง กทพ. 
   

 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ .) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นตั้งแต่      
ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และต่อมาได้
มีการปรับปรุงกฎหมายโดยการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐    
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑ มีอ านาจหน้าที่กระท ากิจการภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์    
ในสาระส าคัญ ดังนี้   

 ๑) สร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนบ ารุงและรักษาทางพิเศษ 
 ๒) ด าเนินงานหรือธุรกิจเก่ียวกับทางพิเศษและธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือที่เป็นประโยชน์

แก่ กทพ. 
 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ “ทางพิเศษ” หมายความว่า 

ทางหรือถนนซึ่งจัดสร้างขึ้น หรือได้รับโอนหรือได้รับมอบไม่ว่าจะจัดสร้างในระดับพ้ืนดิน เหนือหรือใต้พ้ืนดิน
หรือพ้ืนน้ า เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจราจรเป็นพิเศษ และให้หมายความรวมถึงสะพาน อุโมงค์ เรือ
ส าหรับขนส่งรถข้ามฟาก ท่าเรือส าหรับขึ้นลงรถ ทางเท้า ที่จอดรถ เขตทาง ไหล่ทางเขื่อนกั้นน้ า ท่อ หรือทาง
ระบายน้ า ก าแพงกันดิน รั้วเขต หลักระยะ สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรอาคาร หรือสิ่งอ่ืนใดที่จัดไว้ใน
เขตทางเพ่ืออ านวยความสะดวก หรือเพ่ือความปลอดภัยเกี่ยวกับงานทางพิเศษ 
 
2. ทิศทำงองค์กร วิสัยทัศน์ ภำรกิจองค์กร เป้ำประสงค์องค์กร ค่ำนิยม ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน  
    และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

  
 ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 กทพ. ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ กทพ. 

ดังนี้ 
 

 2.1  วิสัยทัศน์ (Vision) 
    “มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพ่ือให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน” 

 

 2.2   ภำรกิจ (Mission) 
     เพ่ือการมุ่งม่ันในการด าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ กทพ. ได้ก าหนดภารกิจไว้  
4 ประการ ได้แก่ 

  1) จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุง ทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปลอดภัย 
  2) บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพ่ิม 
  3) บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการด าเนินธุรกิจ 

ทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม 
  4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าองค์กร  

 

 2.3   ค่ำนิยม (Value) 
  บริการที่ดี พัฒนาก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด 
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 2.4   เป้ำประสงค์องค์กร (Corporate Goal) 
  1) ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง 

2) การบริการอย่างมีคุณภาพท่ีรวดเร็ว ปลอดภัย 
3) ทางพิเศษ และสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ 
4) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
5) มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

 2.5    กำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคัญ (Key Change) 
 1)  การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ รองรับการด าเนินธุรกิจที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยน 

เช่น การบริหารโครงการภายหลังจากสิ้นสุดสัมปทาน การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การให้ 
บริการทางพิเศษเส้นทางใหม่ ๆ และการประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือเป็นประโยชน์กับ 
กทพ. ในอนาคต 

 2)  ปริมาณการจราจรที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ขณะที่พ้ืนที่การให้บริการ
มีจ านวนเท่าเดิม 

 3)  ภัยพิบัติและสถานการณ์วิกฤติ 
 4)  แนวโน้มการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม 
 ๕)  ระบบการคมนาคมขนส่งทางรางได้รับการสนับสนุนทั้งจากผู้ก าหนดนโยบายและ

ประชาชน ซึ่งในอนาคตอาจเป็นสินค้าทดแทนของการใช้ทางพิเศษ 
 6)  การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย  

 
 
 

 2.6   ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ (Key Success Factor : KSF) 
 1)  มีโครงข่ายทางพิเศษที่ให้บริการได้ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และ

ปริมณฑลอย่างทั่วถึง เชื่อมโยงกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครและถนนสายส าคัญ 
 2)  ศักยภาพของบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ในการให้บริการ

และจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
 3)  ความสามารถในการสร้างประโยชน์ และรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ และการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทางพิเศษ 
 
 
 

 2.7   ควำมสำมำรถพิเศษ (Core Competency) 
  “ความสามารถพิเศษ” หมายถึง สิ่งที่องค์กรมีความเชี่ยวชาญมากท่ีสุดอย่างยิ่ง ความสามารถ
พิเศษขององค์กรเป็นขีดความสามารถที่ส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งสร้างความได้เปรียบในตลาดขององค์กรหรือ
สภาพแวดล้อมของการบริการ บ่อยครั้งที่ความสามารถพิเศษเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อคู่แข่งหรือผู้ส่งมอบและคู่ค้า    
ที่จะลอกเลียนแบบและความสามารถพิเศษขององค์กรจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้  
พบว่า ความสามารถพิเศษ (Core Competency) ของ กทพ. ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ 

๑) การวางโครงข่ายทางพิเศษที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
๒) การจัดเก็บค่าผ่านทางท่ีรวดเร็วและมีความโปร่งใส 
๓) การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
๔) การให้บริการกู้ภัย 
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ความสามารถพิเศษ (Core Competency) ที่ กทพ. ต้องสร้างในอนาคตหาก กทพ. ต้องการ
ที่จะขยายขอบเขตในการดาเนินการไปสู่การให้บริการลักษณะอ่ืน ก็จ าเป็นที่จะต้องมีการกาหนดความสามารถ
พิเศษ(Core Competency) ในอนาคตด้วย เพ่ือรองรับการให้บริการใหม่ที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ “การบริหาร
สินทรัพย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจทางพิเศษเพ่ือสร้างรายได้” 

   
 2.8   ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน 

ยุทธศาสตร์การด าเนินงานระยะ 5 ปี ของ กทพ. ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 

 
 2.9   วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (Objective) 

 กทพ. ได้ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  11 ข้อ ที่รองรับทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์ที่ 
1) เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันในด้านคมนาคม
ของประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขยายโครงข่าย
และให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน 

2) การให้บริการโครงข่ายที่ทั่วถึงเพ่ือบรรเทาปัญหาจราจร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขยายโครงข่ายและ
ให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน 

3) มีการพัฒนาเส้นทางใหม่  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขยายโครงข่ายและ
ให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน 

4 ) บริการมีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นที่ พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขยายโครงข่ายและ
ให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน 

5) บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือ
สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 

6) ด าเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้างความยั่งยืน
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

7) มีโครงสร้างและระบบงานที่เพ่ิมประสิทธิภาพของการท างาน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสรรค์ กทพ. 
ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 

8) มีการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสรรค์ กทพ. 
ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 

9) ผู้น าระดับสูงมีศักยภาพการขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายสู่
การปฏิบัติได้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสรรค์ กทพ. 
ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 

10) พัฒนา กทพ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และประยุกต์ใช้
ความรู้ให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสรรค์ กทพ. 
ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 

 11) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัยและ
เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสรรค์ กทพ. 
ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 
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บทที่ ๒ 
สภำพปัจจุบันด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล      

 
1. เหตุผลและควำมจ ำเป็น 
  

ปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมือง รวมทั้งการที่คู่แข่งขันและกลุ่มที่มีส่วนได้
ส่วนเสียขององค์กรมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดสภาพความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนของ
อนาคต นอกจากนี้ปัจจุบันเป็นยุคเศรษฐกิจที่เน้นองค์ความรู้ ซึ่งองค์กรต้องเผชิญภาวะของการแข่งขันที่รุนแรง
ยิ่งขึ้น และเพ่ือความอยู่รอดขององค์กร ท าให้องค์กรต้องตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องของ “การบริหาร
จัดการคนในองค์กร” มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันการบริหารทรัพยากรบุคคลถือเป็นกลไกที่ส าคัญมากส าหรับทุก
องค์กรในการที่จะด าเนินภารกิจหรือธุรกิจตามกลยุทธ์ในทุกด้านขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมาย จ าเป็นต้อง
อาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความส าเร็จ องค์กรส่วนใหญ่จึงให้
ความส าคัญกับการวางแผนทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรขององค์กรจะมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน 
สามารถด าเนินภารกิจได้ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ และสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ 
(Mission) ให้สัมฤทธิ์ผลขององค์กร ทรัพยากรบุคคลจึงมีความส าคัญต่อการบริหาร และสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันให้กับองค์กร ซึ่งในปัจจุบันกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล มิได้จ ากัดอยู่เพียงแค่การสรรหา 
คัดเลือก หรือการสร้างแรงจูงใจ และพัฒนาบุคลากรเท่านั้น ยังต้องเตรียมความพร้อมด้านขีดความสามารถ
ก าลังคน ให้มีปริมาณ และคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลุยทธ์องค์กร การสร้าง
สภาพแวดล้อมการท างานให้พนักงานมีความพึงพอใจและความผูกพันกับองค์กรอันมีผลต่อความส าเร็จของงาน 
ประกอบกับ สคร. ได้มีการก าหนดมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นแนวทางให้
รฐัวิสาหกิจใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และเป็นแนวทางในการประเมินผลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของรัฐวิสาหกิจต่างๆ โดยให้ใช้ชื่อระบบประเมินผลฯ ที่ปรับปรุงใหม่นี้ว่า Enablers ซึ่งระบบดังกล่าวได้
มีการก าหนดเกณฑ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรเพ่ือตรวจประเมินความสามารถขององค์กรในการประเมินความ
ต้องการขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร และความสามารถในการสร้างสภาพแวดล้อมของบุคลากรที่
ส่งเสริมให้เกิดผลการด าเนินการที่ดี รวมทั้งตรวจประเมินการสร้างความผูกพัน การจัดการ และการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือน าศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่ให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับภารกิจ ยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการโดยรวมขององค์กร  
 ในการนี้ เพ่ือให้ กทพ. มีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ
ของ กทพ.  ปีงบประมาณ 25๖0 – ๒๕๖๕ และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั้งครอบคลุมประเด็น
การวางแผนและบริหารก าลังคน การพัฒนาบุคลากร และการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 และปรับปรุงจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ กทพ.  ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕  
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2. วัตถุประสงค ์       
1.  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและ

เชื่อมโยงกับทิศทางการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ กทพ.  
2. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ตามแผน

วิสาหกิจและและสามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจของ กทพ. 
  

๓. กระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
 การจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. รวบรวมข้อมูลและศึกษาปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์ กร ทิศทางองค์กร 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน และแผนวิสาหกิจ เพ่ือให้การก าหนด
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร  
 2. ประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย นโยบายและ ยุทธศาสตร์ต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
องค์กร แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 รายงานผลการประเมินตามระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และน ามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค 
SWOT Analysis มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจ ากัด จุดอ่อนกับโอกาส 
และจุดอ่อนกับข้อจ ากัด โดยใช้ตาราง TOWS Matrix เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงาน 
 ๓. จัดท าร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยน าข้อมูลที่ได้จากข้อ ๓ มาก าหนดแผนงาน
โครงการรองรับ ตัวชี้วัด โดยก าหนดผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ ระยะเวลาที่ด าเนินการ และจัดท าร่างแผน
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการเพ่ือน าเสนออนุมัติใช้ต่อไป  
 4. แปลงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ และเผยแพร่ให้แก่บุคลากรและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ 
 ๕. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผน และสรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับต่อไป เพ่ือพิจารณาและรับทราบผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลการ
ด าเนินงานมาวิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัยากรบุคคลต่อไป  
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๔. สภำพปัจจุบันด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 
1) อัตรำก ำลังของ กทพ.  
ข้อมูลโครงสร้ำงอำยุของพนักงำนแยกตำมสังกัด  
 จากข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562 กทพ. มีพนักงานทั้งสิ้น 4,741 คน สว่นใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 
41-45 ปี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 : โครงสร้างอายุของพนักงานแยกตามสังกัด 

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562 

โครงสร้ำงอำยุของพนกังำนแยกตำมสังกัด  

สังกัด จ ำนวน 
โครงสร้ำงอำยุ 

อำยุเฉลี่ย ≤25 
ป ี

26-30 
ป ี

31-35 
ป ี

36-40 
ป ี

41-45 
ป ี

46-50 
ป ี

51-55 
ป ี

≥56 
ป ี

ผวก. 6 1 1 - 1 1 1 1 - 39.83 
ทปษ.(บ) 0 - - - - - - - - 0.00 
รผบ. 4 - - 2 - - - 1 1 44.5 
รผผ. 4 - - - 1 - 2 1 - 46.25 
รผก. 2 - - - 1 - - - 1 46.50 
รผส. 4 - 1 - - 2 - - 1 43.25 
รผป. 4 - - - - - 2 2 - 50.25 
ผช.ผวก. 3 - 1 - 1 - - - 1 40.00 
ผชน (บ) 1 - 1 - - - - - - 29.00 
ผชน (ว) 2 - - - - - - 1 1 55.00 
ผชน (น) 0 - - - - - - - - 0.00 
สผว. 165 4 22 42 28 16 24 18 11 39.84 
สตส. 39 4 8 7 4 4 3 7 2 38.97 
ฝบท. 134 3 11 28 15 14 22 23 18 42.94 
ฝกง. 174 7 26 45 25 21 21 18 11 39.22 
ฝนผ. 52 - 12 15 9 8 4 2 2 37.04 
ฝสท. 53 3 12 13 3 9 6 5 2 38.02 
ฝกส. 210 3 12 21 5 14 44 79 32 47.8 
ฝกม. 54 - 4 19 4 9 7 6 5 40.93 
ฝกท. 114 5 11 31 12 19 17 10 9 40.11 
ฝบร. 510 3 41 108 77 101 75 69 36 41.95 
ฝคจ. 760 16 61 100 98 189 192 68 36 42.19 
ฝจค. 2,368 17 216 508 289 670 360 208 100 40.95 
กวป. 30 3 2 5 6 5 5 1 3 39.67 
กวพ. 26 2 7 9 5 1 1 1 - 33.38 
กบค. 22 2 5 10 - 1 1 1 2 34.91 
รวม 4,741 73 454 963 584 1,084 787 522 274 38.17 
ร้อยละ   1.54 9.58 20.31 12.32 22.86 16.60 11.01 5.78 100.00 
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ข้อมูลพนักงำนที่เกษียณอำยุในปี 2562-2570 แยกตำมสังกัด 
 
ตารางที่ 2 : จ านวนพนักงานที่เกษียณอายุในปี 2562-2570 แยกตามสังกัด 

        
        ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562 

ข้อมูลพนักงำนที่เกษยีณอำยุในปี 2562 - 2570 แยกตำมสังกดั 

สังกัด 
  

รวม 
2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ผวก. - - - - 1 - - - - 1 

ทปษ.(บ) - - - - - - - - - 0 

รผบ. - - - - 1 - - - - 1 

รผผ. - - - - - 1 - - - 1 

รผก. 1 - - - - - - - - 1 

รผส. - 1 - - - - - - - 1 

รผป. - - - - 1 1 - - - 2 

ผช.ผวก. - 1 - - - - - - - 1 

ผชน (บ) - - - - - - - - - 0 

ผชน (ว) 1 - - - - - - - 1 2 

ผชน (น) - - - - - - - - - 0 

สผว. 3 1 3 2 5 4 2 3 7 30 

สตส. 1 - - 2 2 2 - 1 - 8 

ฝบท. 4 4 6 3 1 3 10 6 4 41 

ฝกง. 2 5 2 - 6 3 4 5 1 28 

ฝนผ. 1 - - - - - 1 1 2 5 

ฝสท. - - - 1 3 - - 1 1 6 

ฝกส. 8 13 9 12 17 15 17 17 15 123 

ฝกม. - 1 3 1 1 - 3 1 1 11 

ฝกท. 1 2 4 2 - - 3 5 7 24 

ฝบร. 6 11 11 12 11 18 15 12 13 109 

ฝคจ. 5 9 15 12 9 17 14 16 18 115 

ฝจค. 22 28 35 34 52 37 42 45 38 333 

กวป. - 1 1 - - - 1 - - 3 

กวพ. - - - - - - - 1 - 1 

กบค. - 1 1 - - - - 1 - 3 

รวม 55 78 90 81 110 101 112 115 108 850 
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ข้อมูลพนักงำนที่เกษียณอำยุในปี 2562-2570 แยกตำมระดับ 
 
ตารางที่ 3 : จ านวนพนักงานที่เกษียณอายุในปี 2562-2570 แยกตามระดับ 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562 

ข้อมูลพนักงำนที่เกษียณอำยุในปี 2561- 2570 แยกตำมระดับ 

ปีที่เกษียณอำย ุ
ระดับ 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2562 - 3 3 - 15 18 8 2 5 - 1 55 
2563 - 4 6 1 23 29 9 1 3 1 1 78 
2564 - 5 3 - 28 33 17 4 - - - 90 
2565 1 3 8 2 30 22 9 5 1 - - 81 
2566 - 5 13 4 45 31 9 2 - - 1 110 
2567 1 6 13 4 37 25 10 4 - - 1 101 
2568 - 5 15 3 37 42 9 1 - - - 112 
2569 4 6 16 4 43 32 10 - - - - 115 
2570 3 4 17 2 43 32 6 1 - - - 108 
รวม 9 41 94 20 301 264 87 20 9 1 4 850 

 
จากข้อมูลดังกล่าว ดังแสดงในตารางที่ 1 - 3 พบว่า กทพ. มีพนักงาน รวมทั้งสิ้น 4,741  คน (ข้อมูล ณ 

วันที่ 5 เมษายน 2562) อายุเฉลี่ยของพนักงาน เท่ากับ 38  ปี พนักงานที่มีอายุระหว่าง 41-45 ปี มีจ านวน
มากที่สุด ร้อยละ 22.84 รองลงมา เป็นพนักงานที่มีอายุระหว่าง 31-35 ปี ร้อยละ 20.29 และอายุระหว่าง 
46-50 ปี ร้อยละ 16.58 และจากวิเคราะห์ข้อมูลพนักงานที่เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2562-25670 จะมี
พนักงานที่เกษียณอายุทั้งสิ้น 850 คน ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานระดับ 5 ระดับ 6 และระดับ 7 ซึ่งกลุ่มพนักงาน
ระดับ 6 และระดับ 7 สามารถก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บริหารในอนาคต จากข้อมูลเหล่านี้บ่งบอกว่า กทพ. มีพนักงาน
สูงวัย และเริ่มจะสูงวัยมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหากไม่เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือรับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้จากพนักงานอาวุโส และทดแทนในต าแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุ ซึ่งอาจส่งผลให้การ
ขึ้นสู่ผู้บริหารของ กทพ. ขาดช่วง และจากการที่ กทพ. เป็นสังคมของผู้สูงวัยย่อมมีผลต่อทัศนคติเดิม และการไม่
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ท าให้การบริหารจัดการไม่สามารถตอบสนองทันต่อความต้องการของสังคมในปัจจุบัน 
 
๒) โครงสร้ำงของหน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
 ตามโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ. (ค าสั่ง กทพ. ที่ 67/2561 เรื่อง การจัดแบ่งส่วนงานและ
การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานของ กทพ. สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561) บทบาทหน้าที่
ในงานทรัพยากรบุคคล สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป ภายใต้รองผู้ว่าการบริหาร ประกอบด้วย  3 หน่วยงาน ได้แก ่ 

1) กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งงาน
วางแผนพัฒนาระบบงานบุคคล จัดโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ กทพ. ปรับปรุง
โครงสร้างอัตราเงินเดือน การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง งานประเมินผลบุคลากร และงานข้อมูลระบบงานบุคคล  

2) กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ 
งานบริหารสิทธิประโยชน์ของพนักงาน ลูกจ้างและครอบครัว กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ งานพนักงานสัมพันธ์รวมทั้ง
งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
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3) กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหาร
จัดการความรู้ การจัดท าและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การรวบรวมองค์ความรู้และผลักดันกระบวนการเรียนรู้
ระดับองค์กร   

 
๓) สถำนะผลกำรด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ (กำรวิเครำะห์ช่องว่ำง : GAP Analysis) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
หัวข้อ “กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล” 
 
ประเด็นที่ กทพ. ยังด ำเนินกำรได้ไม่สมบูรณ์หรือโอกำสในกำรปรับปรุง (Opportunity for 
Improvement) 

 กทพ. ควรเพ่ิมเติมการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารทุนมนุษย์ขององค์กร
และการด าเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงการเปรียบเทียบการด าเนินงานที่ส าคัญกับคู่เทียบ เพ่ือน ามา
ประกอบการก าหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ นอกจากนี้ กลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนา
ทุนมนุษย์ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยง สอดคล้อง และสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างครบถ้วน 

 กทพ. ขาดการจัดท าแผนอัตราก าลังระยะยาว จึงยังไม่ชัดเจนว่ามีการน าปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร มาเป็นปัจจัยน าเข้าในการวางแผนอัตราก าลัง เช่ น การ
สิ้นสุดสัญญาสัมปทานทางพิเศษศรีรัช การวิเคราะห์และวางแผนการทดแทนอัตราก าลังที่ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น  

 กทพ. ควรเพ่ิมเติมการน าความเห็นและความต้องการของกลุ่มและส่วนบุคลากรมาใช้ประโยชน์ในการ
ออกแบบแนวทางการพัฒนาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละ
กลุ่มและส่วนบุคลากร  

 กทพ. ควรเพ่ิมเติมการประเมินประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้และพัฒนาที่ครอบคลุมถึงรูปแบบ
การพัฒนาแบบต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการฝึกอบรม นอกจากนี้ ควรมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการพัฒนา 
(ROI in employee development) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจการพัฒนาปรับปรุงแผนการพัฒนา
บุคลากร  

 ไม่พบการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent management) 
 ไม่พบการด าเนินงานด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) อย่างเป็นระบบ 
 ถึงแม้ว่า กทพ. มีการก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่ครอบคลุมด้านสวัสดิภาพ ความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่ครอบคลุมตามสภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานที่แตกต่างกัน 
 สายงาน HR ควรมีการปรับบทบาทการด าเนินงานในการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Strategic 

Partner) หรือที่ปรึกษา (Internal Consultant) ด้าน HR ของสายงานภายในองค์กรอย่างสม่ าเสมอ รวมถึง
การพัฒนางานของ HR ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อีกทั้ง ควรมีการก าหนดแนวทาง/วิธีการใน
การสอบทานการด าเนินงานของกระบวนการที่ส าคัญด้าน HR (HR audit) 
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๔) กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ กทพ.  
 
วิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ดังนี้  
ผู้มีส่วนได้เสีย 
(ภำยนอก/
ภำยใน/
ทำงตรง/
ทำงอ้อม) 

สิ่งผู้ท่ีมีส่วนได้เสีย 
ต้องกำรจำก กทพ. 

คุณสมบัติของก ำลังคน 
ที่ กทพ. ต้องมีเพ่ือให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสีย 

ระบบ โครงสร้ำง กระบวนกำร 
เทคโนโลย ี

ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่ 
กทพ. ต้องมี เพ่ือให้สำมำรถปฏิบติังำน
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มสี่วนได้

เสีย 
- บุคลำกรของ 

กทพ. 
- มีความความมั่นคงในการ

ท างาน 
- ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
- มีความสุขในการท างาน 
- มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการ

งาน 
- มีการจัดสวัสดิการทีเ่หมาะสม

ให้กับพนักงาน เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงาน 
- มีการจัดอตัราก าลังที่

เหมาะสม 
- มีการพัฒนาและสร้างองค์

ความรู้ให้กับพนักงาน 
- มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน 
- มีสภาพแวดล้อมในการท างาน

ที่ดีและเอื้อต่อการปฏิบตัิงาน 

- ผู้บริหารมีคณุธรรม และมี
ความเป็นกลาง 

- มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และยดึหลักธรรมาภิบาล 

- มีจิตบริการและมีมนุษยสัมพันธ์  
- มีความรับผิดชอบ เสียสละ  

และอุทิศเวลา มีจิตสาธารณะ 
- มีความรู้ความเข้าใจและมี

ทัศนคติที่ดีในการท างาน 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

และมีความเป็นผู้น า 

- ระบบบรหิารงานทรัพยากรมนุษย์ต้องมี
ความเป็นธรรม 

- ระบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจน 

- ระบบบรหิารงานมีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้

- สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม และ
เอื้อต่อการปฏิบตัิงาน 

- ระบบการประเมินผลและตัวช้ีวัดใน
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  มีมาตรฐาน
และความเป็นธรรม 

- วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
สามารถตอบสนองความต้องการได้
อย่างรวดเร็ว 

- โครงสร้างอัตราก าลังที่เหมาะสมกบั
ปริมาณงาน 

- มีคู่มือในการปฏิบตัิงาน 
- ประชำชน

ผู้รับบริกำร 
- การบริการที่ดีและมีคณุภาพ 
- ความปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพยส์ิน รวมถึงมีความ
รับผดิชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดลอ้ม 

- มีจิตส านึก/บริการ/สร้างความ
พึงพอใจท่ีดีให้ประชาชน 

- มีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ 

- เป็นผู้ให้ค าแนะน าที่ดีและ
ปฏิบัติตนอยา่งเสมอภาค 

- มีเครื่องมือที่ทันสมยัและระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมยัและมีช่องทาง 
การสื่อสารที่ชัดเจน 

- มีการก าหนดขั้นตอนการให้บริการ
อย่างชัดเจนและรวดเร็ว 

- สร้างระบบฐานข้อมูลและมีบุคลากรที่
เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ 

- หน่วยงำน
ภำครัฐ และ
เอกชนที่
เกี่ยวข้อง 

 

- การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน 
- มีประสิทธิภาพในการ    
  ท างาน และตอบสนอง    
  ต่อนโยบายของรัฐในการ    
  ดูแลประชาชนได้ด ี

- มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

- มีจิตส านึก/บริการ/สร้างความ
พึงพอใจท่ีดีให้ประชาชน 
 

- วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
สามารถตอบสนองความต้องการได้
อย่างรวดเร็ว 

- มีการก าหนดขั้นตอนการให้บริการ
อย่างชัดเจนและรวดเร็ว 

- ระบบบรหิารงานมีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้

 
ที่มา : ผลการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (โครงการจ้างที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ : แผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์)  
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๕. นโยบำยและยุทธศำสตร์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนขององค์กร 
 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12  ถูกก าหนดจาก
ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และก าหนดเป็นแนวทางในรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึง
ความสอดคล้องและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องบรรลุในระยะ 5 ปี ที่จะเป็นการวางพ้ืนฐานที่สามารถสาน
ต่อการพัฒนาในประเด็นส าคัญของประเทศในระยะต่อไปที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน โดยใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน าทาง ทั้งนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียดที่ตอบสนองต่อจุดเน้นประเด็นหลักของการพัฒนาใน
ระยะ   5 ปี และมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป โดยจะต้องต่อยอดให้เกิดความต่อเนื่องของการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการแก้ปัญหาส าคัญที่เป็นรากเหง้าของปัญหาต่างๆ และประเด็นปฏิรูป
ประเทศให้ลุล่วง รวมทั้งประเด็นร่วมที่มีความเชื่อมโยงกับหลากหลายประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี ทั้งนี้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 
12 ได้ก าหนดกรอบการพัฒนาคนไว้ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงและป้องกันการขาดแคลนแรงงานโดยการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถของคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยเพ่ือวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพ    
ในอนาคต 

 

ที่มา : ข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ

ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ที่มีต่อประเทศไทย  

2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถ
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ในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคง
และปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน ได้แก่ โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ การบริหาร
จัดการทั้งในภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน  

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง  

4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการ
พัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม           

5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ มีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนา
มุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว  

6) ยุทธศาสตร์ด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจ
ไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล  

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2560-2564 
กระทรวงการคลัง โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดท าแผนแม่บทรัฐวิสาหกิจทั้ง 55 แห่ง ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมถึงส่งเสริมและพัฒนารัฐวิสาหกิจ
ให้มีบุคลากรและองค์รที่มีคุณธรรม และสร้างวัฒนธรรมความเป็นเจ้าของตั้งแต่ลูกจ้างพนักงานและผู้บริหาร 
รวมถึงกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมทักษะความช านาญในการท างาน  
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ยุทธศำสตร์กระทรวงคมนำคม พ.ศ. 2560-2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “ทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพ้ืนฐานให้

เชื่อมโยงทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “ปลอดภัยและมั่นคง”- การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของ

ระบบขนส่ง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ”- การพัฒนาระบบขนส่งเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์”- การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จ ซ่ึงรวมถึงพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการขนส่ง 
 
แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องการพัฒนาก าลังคนไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ซึ่ง การพัฒนาก าลังคนดิจิทัล 
หมายถึง การสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ท างานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญ
ฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่
ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงและทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ตามระดับมาตรฐานสากล เพ่ือสร้างให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสูงรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและ
สังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน 
 
กำรเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยี (นโยบำย Thailand 4.0) 
 จากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน า
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหาร
ประเทศ โดยมีภารกิจที่ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศในด้านต่างๆ ตั้งแต่การปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และ
สร้างการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้ประเทศชาติเจริญ และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโอกาสและภัยคุกคาม
ต่างๆ ที่รวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ รัฐบาลจึงได้ออกนโยบาย Thailand 4.0 บนความคิดพ้ืนฐานการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” 
เพ่ือเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของประเทศไทย โดยการยกระดับ 4 องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 1. 
กลุ่มเกษตรกร 2. กลุ่ม SMEs 3. กลุ่มการบริการ และ 4. กลุ่มแรงาน และมีเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรม 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ได้แก่ 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2. กลุ่ม
สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล 
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์ต่างๆ และ 5. กลุ่มเทคโนโลยีสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และ
บริการที่มีมูลค่าสูง ทั้งนี้ หากมองถึงโอกาสของประเทศไทยในการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 นั้น
มีหลายประการด้วยกัน ได้แก่  

1. สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ โดย 
สามารถน าความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับองค์กรหรือธุรกิจของตนเอง  

2. เพ่ิมผลผลิตแต่ใช้ต้นทุนที่น้อยลง เนื่องจากใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาปรับในการผลิต  
3. ส่งผลต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมในระยะยาว และสามารถหลุดพ้นจากกับดัก

รายได้ปานกลาง 
4. ส่งผลให้กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สามารถเจริญเติบโตไปได้อย่างรวดเร็วกว่าในอดีต 
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5. สามารถสร้างอ านาจต่อรองของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV 
(ประเทศอาเซียนลุ่มน้ าโขง คือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่ส าคัญของประเทศไทย 

6. ส่งเสริมให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าระหว่างคนรวยกับคนจน  
อย่างไรก็ดี นโยบาย Thailand 4.0 มีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ ดังนี้  
1. ปัจจัยด้านมนุษย์ การพัฒนามนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญในล าดับต้นๆ ที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก โดย

หากต้องการคนที่มีความพร้อมในด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพที่จะ
รองรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่  

2. ปัจจัยด้านกฎหมาย โดยกฎหมายที่มีความล่าสมัยอาจไม่เอ้ืออ านวยในการขับเคลื่อน เช่น กรอบด้าน
กฎระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจ SMEs กลุ่ม Startup ที่จะมาเป็น New Engines of Growth 
เป็นต้น 

3. ปัจจัยด้านเงินทุน เนื่องจากการที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาพัฒนาธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ นั้น
จ าเป็นต้องใช้เงินทุนเป็นจ านวนมาก ทั้งในการจ้างบุคลากรที่มีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 
ยุทธศำสตร์ของกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย (ปี 2560 - 2565) 

กทพ. ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) "มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพ่ือให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัยอย่างยั่งยืน” โดยก าหนดความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage : SA) ด้าน
ทรัพยากรบุคคล คือ มีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในการให้บริการทางพิเศษ 
และจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี และ
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 

 
นโยบำยที่ส ำคัญของกระทรวงเจ้ำสังกัดและนโยบำยของผู้บริหำร 

นโยบายที่ส าคัญของกระทรวงเจ้าสังกัด 
ควรปรับปรุงการท างานภายใน (Corporatize) ให้ กทพ. ก้าวสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นเยี่ยม และอยู่

นอกเหนือกติกาต่างๆ ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งลักษณะการท างานเป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้น และไม่ใช่การแปลงฐานะ
รัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษัทมหาชน (Privatize) ทั้งนี้ กทพ. ต้องทบทวนเรื่องดังกล่าว เนื่องจากจ าเป็นจะต้องมี
การจัดล าดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ด้วย 
 
นโยบายของผู้บริหาร 

ธุรกิจหลัก 
 ขยายพ้ืนที่ให้บริการทางพิเศษทั้งในเขต กทม. และปริมณฑล รวมถึงพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ  
 การยกระดับการให้บริการ โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการ

ให้บริการ 
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ธุรกิจรอง 
 การบริหารพ้ืนที่บริเวณเขตทางพิเศษให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 การศึกษาเพ่ิมเติมถึงแนวโน้มของธุรกิจอ่ืนๆ ที่ กทพ. สามารถด าเนินการได้ ตามความพร้อมของ

ทรัพยากร และการใช้ความสามารถพิเศษขององค์กร 

การบริหารจัดการองค์กร  
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมการก้าวสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจชั้น

น าได้อย่างยั่งยืน 
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม Mindset ในการท างานเชิงรุก และ

มีแนวทางในการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 ก าหนดโครงสร้างองค์กรที่ส่งเสริมการท างานในเชิงบูรณาการ คล่องตัว ทันสมัย  และตอบสนอง

ต่อทิศทางการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ กทพ. 
 ให้ความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการจราจร รวมทั้งการ

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้กับทุกกระบวนการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่เทียบ (Benchmark) ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

ธุรกิจการให้บริการทางพิเศษในประเทศไทย มีการด าเนินงานโดยภาครัฐและเอกชน (โดยเอกชนได้รับการ
สัมปทานจากภาครัฐ) ได้แก่ กรมทางหลวง (ให้บริการทางพิเศษ Motorway) และบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง 
จ ากัด (มหาชน) (ให้บริการทางพิเศษ Donmuang Tollway) ซึ่ งถือว่าเป็นคู่แข่งของ กทพ. อย่างไรก็ตาม            
หากพิจารณาในเชิงการให้บริการ พบว่าทั้ง 2 หน่วยงานดังกล่าวให้บริการทางพิเศษที่ไม่ได้มีเส้นทางเดียวกับ กทพ. 
โดยกรมทางหลวงจะให้บริการทางพิเศษระหว่างเมือง ส่วนบริษัททางยกระดับดอนเมือง จ ากัด (มหาชน)              
จะให้บริการทางพิเศษในเมืองบนถนนวิภาวดี-รังสิต (ดอนเมือง) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาธุรกิจการให้บริการทาง
พิเศษต่างประเทศที่ส าคัญ และมีลักษณะการด าเนินงานที่คล้ายกับ กทพ. คือ เป็นบริษัทที่บริหารงานโดยรัฐบาล 
ได้แก่ 1. Central Nippon Expressway Company Limited (NEXCO Central) 2. East Nippon Expressway 
Company Limited (NEXCO East) 3 .  West Nippon Expressway Company Limited (NEXCO West)           
4 . Metropolitan Expressway Company Limited (MEX)  5 . Hanshin Expressway Company Limited 
(Hanshin) สามารถเปรียบเทียบการด าเนินงานของหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศกับ กทพ. ดังนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบการด าเนินงานของหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศกับ กทพ. 

รำยกำร 

หน่วยงำนในประเทศ หน่วยงำนต่ำงประเทศ กทพ. 
Inter City 
Motorway 
Division 

(Motorway) 

Don Muang 
Tollway Public 

CO.,LTD. 
(Tollway) 

Central Nippon 
Expressway 
Company 
Limited     

(NEXCO Central) 

East Nippon 
Expressway 

Company Limited     
(NEXCO East) 

West Nippon 
Expressway 
Company 

Limited (NEXCO 
West) 

Metropolitan 
Expressway 
Company 

Limited     (MEX) 

Hanshin 
Expressway 
Company 
Limited  

(Hanshin) 

Expressway 
Authority of 

Thailand (EXAT) 

จ ำนวนฝ่ำยงำน  12 ฝ่ายงาน 17 ฝ่ายงาน 19 ฝ่ายงาน 17 ฝ่ายงาน 20 ฝ่ายงาน 19 ฝ่ายงาน 19 ฝ่ายงาน 12 ฝ่ายงาน 

จ ำนวนพนักงำน (คน) 1,590   454  2,112  2,243  2,431  1,074  700  4,741  

ระยะทำงให้บริกำร
(กิโลเมตร) 

146  21.9  2,073  3,895 3,460  318.9 260.5  224.6  

ปริมำณกำรจรำจร/วัน 
(ล้ำนคัน/วัน) 

0.42  0.085  1.91  2.8  2.82  0.97 0.74 1.8 

ทุนจดทะเบียน (ล้ำนบำท) 6,426 1,304 19,500 15,750 14,250 4,050 3,000 76,990 
รำยได้ค่ำผ่ำนทำง 

(ล้ำนบำท) 
6,024 

(ปี 2560) 
3,024 

(ปี 2561) 
212,459 
(ปี 2559) 

267,613 
(ปี 2561) 

244,194 
(ปี 2561) 

86,105 
(ปี 2560) 

54,954 
(ปี 2559) 

14,541 
(ปี 2561) 

รำยได้ค่ำผ่ำนทำง/
ระยะทำง             

(ล้ำนบำท/กิโลเมตร)  

41.26 138.08 102.49 68.71 70.58 270.01 210.96 64.74 

รำยได้ค่ำผ่ำนทำง/
จ ำนวนพนักงำน           
(ล้ำนบำท/คน) 

3.79 6.66 100.60 119.31 100.45 80.17 78.51 2.70 

เริ่มให้บริกำร พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2508 พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2515 
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๖. แนวโน้มและควำมท้ำยทำยในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 

แนวโน้มกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ตามท่ีรัฐบาลได้ก าหนดนโยบาย Thailand 4.0 โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจ ที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” จะต้องแข่งขันกันด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ส่งผลให้ทุกภาค
ส่วนต้องมีการปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึง มิติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องมีการ
ปรับตัวเช่นกัน โดยทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลใน ยุค HR 4.0  มีดังต่อไปนี้  

1. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบต่อองค์กรในการสูญเสียบุคลากร องค์ความรู้ ประสบการณ์ 
เทคนิคเคล็ดลับต่างๆ ที่สั่งสมในตัวบุคลากรเหล่านั้นไปด้วย ดังนั้น นักทรัพยากรบุคคลควรต้องเริ่มหาแนวทาง
ให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากพนักงานรุ่นเก่าไปสู่พนักงานรุ่นใหม่ รวมทั้งอาจต้องทบทวนในการยืดเวลา
การเกษียณอายุออกไปได้ตามความเหมาะสม 

2. คน Gen Y จะกลายเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กร สิ่งที่นักทรัพยากรบุคคลควรให้ความส าคัญคือ 
การปรับองค์กรให้เหมาะสมกับคนยุคใหม่ ไม่ใช่คาดหวังให้คนรุ่นใหม่เป็นฝ่ายปรับตัวเข้าหาองค์กรเพียงอย่าง
เดียว นอกจากนี้นักทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความเข้าใจในตัวพนักงานและมีความยืดหยุ่นสูงขึ้นด้วย เพราะ
การใช้วิธีการดูแล/ฝึกอบรมแบบเหมารวมอาจไม่ได้ผลกับคนรุ่นใหม่ แต่ต้องมีการออกแบบให้เหมาะกับ
พนักงานแต่ละคนด้วย 

3. รูปแบบของเศรษฐกิจที่ก าลังจะเปลี่ยนไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ พ่ึงพาความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น นักทรัพยากรบุคคล จึงมีหน้าที่ส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพคนให้สูงขึ้น และหาแนวทางสร้างคนให้เป็น “นักคิด” ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดข้ึน 

4. การเชื่อมโยงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเข้มข้นท าให้องค์กรมีโอกาสเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วและคาดไม่ถึงได้มากขึ้น ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนหนึ่งส่วนใดของโลก อาจสร้างผลกระทบต่อ
องค์กรได้มากมาย นักทรัพยากรบุคคลจึงต้องศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ในโลกและพร้อมรับทุกการ
เปลี่ยนแปลง 

5. การเกิดที่ท างานแบบใหม่ที่เรียกว่า Digital Workplace และ Internet of Things ข้อมูลทุกอย่าง
ในอนาคตจะถูกเชื่อมโยงกัน ดังนั้นในอนาคต นักทรัพยากรบุคคลจึงต้องมีการเตรียมแผนขับเคลื่อนคนให้พร้อม
กับโลกยุคดิจิทัล การท างานผ่านระบบออนไลน์ และบริหารจัดการดิจิทัลและการบริหารจัดการข้อมูลให้เป็น
ประโยชน์แก่องค์กร 

6. การปรับเปลี่ยนวิธีการท างานผ่าน Mobile Technology ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท าธุรกรรมหรือ
การท างานอ่ืนๆ จะสามารถด าเนินการผ่าน Mobile Technology เช่น สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ได้มาก
ขึ้นเรื่อยๆ นักทรัพยากรบุคคลจึงต้องเตรียมเปลี่ยนวิธีการท างาน ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการ  และการ
ฝึกอบรมพนักงาน ฯลฯ  

7. วัฒนธรรมการเชื่อมโยงกันจะเปลี่ยนแปลงไป โดยคนในอนาคตจะติดต่อกันได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา
คนท างานอาจใช้สื่อโซเชียลส่วนตัวในเวลาท างานและติดต่อเรื่องงานผ่านโปรแกรมแชต เมื่อกลับบ้าน ค าว่า 
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Work-Life Balance อาจหายไป ดังนั้นนักทรัพยากรบุคคล จึงต้องเตรียมที่จะปรับวิธีในการดูแล Work-Life 
Balance ของพนักงานที่มีรูปแบบต่างไปจากเดิม 

8. ในอนาคตสังคมจะต้องการการมีส่วนร่วมมากข้ึนเรื่อยๆ  นักทรัพยากรบุคคลจะต้องพร้อมสร้างการ
มีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร และสร้างโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน 
แบง่ปนัความรู้และความคิดสร้างสรรคก์ันได้ตลอดเวลา  

9. โลกยุคใหม่จะเปลี่ยนไปสู่ Social networking, Socialmedia หรือ Social Learning สิ่งส าคัญใน
การสร้างการเรียนรู้ของพนักงานยุคใหม่คือการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง นัก
ทรัพยากรบุคคลจะต้องส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 

10. องค์กรในอนาคตต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น จะไม่สามารถด าาเนินธุรกิจโดยสนใจ
ผลก าาไรเพียงอย่างเดียว แต่มีแนวโน้มต้องปรับตัวไปสู่องค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  โดยขับเคลื่อนจาก CSR (Corporate Social Responsibility) ไปเป็น CSV 
(Creating Shared Value) ที่ปลูกฝังจิตส านึกค่านิยมในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชีวิต สิ่งแวดล้อม และ
ธรรมชาติ ผนวกรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการท าธุรกิจ ซึ่งนักทรัพยากรบุคคลจะต้องมีส่วนร่วมในการน าพาคน
และองค์กร ไปสู่การปลูกฝังจิตส านึกค่านิยมในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชีวิต สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ 

 
ควำมท้ำทำยในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

โลกในยุค 4.0 มีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโยลีที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรให้เกิดการ
ปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด บุคลากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กร และสามารถ
ก าหนดสถานะความเป็นอยู่ขององค์กรได้ ดังนั้น องค์กรและนักทรัพยากรบุคคลจ าเป็นต้องทราบถึงความท้า
ทายในการบริหารทรัพยากรบุคคลของโลก เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความ
ท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ 
 1. การเข้าสู่ภาวการณ์ขาดสมดุลกันระหว่างความต้องการของกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง ซึ่งความต้องการ
ของคนเก่งมีเพ่ิมขึ้นในขณะที่คนเก่งในปัจจุบันอาจไม่ได้มีเพียงพอส าหรับความต้องการของตลาด เนื่องจากคน
เก่งหรือผู้มีศักยภาพสูงจะต้องมีท้ังผลงานและศักยภาพ 
 2. กระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเข้าท างานจะมีกระบวนการที่เป็น
ระบบและพัฒนารูปแบบวิธีการมากขึ้น ตั้งแต่การคัดเลือกจนกระทั่งการพัฒนาและการเคลื่อนย้ายต าแหน่งเพื่อ
การเติบโตจะมีแนวทางการด าเนินการส าหรับคนเก่งโดยเฉพาะ 
 3. การค้นหาคนเก่งในปัจจุบันจะไม่ได้ค้นหาจากบริษัทจัดหางานหรือ Head Hunter หรือการติด
ประกาศรับสมัครอีกต่อไป แต่จะเป็นการค้นหาคนเก่งจากทางสื่อสังคมต่างๆ ที่คนใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่ งมี
ภาพลักษณ์องค์กรที่จะเป็นจุดขายเพ่ือดึงดูดคนเก่งเหล่านั้น 
 4. องค์กรจะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความผูกพันของคนที่เข้ามาท างานตั้งแต่วันแรกจนวัน
สุดท้ายที่ออกจากองค์กรไป โดยค านึงถึงช่วงอายุที่แตกต่างกันของคนในองค์กร เพศ ศาสนา รวมถึงระดับความ
ผูกพันตั้งแตเ่ข้ามา ระหว่างท างาน และเม่ือออกจากงาน เพ่ือรักษาให้คนดีคนเก่งอยู่กับเราต่อไป 



หน้า 19 
 

 5. การอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ จะเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาความสามารถในระดับ
องค์กร จนเกิดเป็นวัฒนาการเรียนรู้ โดยการพัฒนาคนจะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ 70  : 20 : 10 โดยแบ่งการ
เรียนรู้ด้วยตัวเองจากการท างานข้ามสายงาน การเคลื่อนย้ายงาน การได้รับงานพิเศษ ร้อยละ 70 , การเรียนรู้
จากการ Coaching หรือ Monitoring ร้อยละ 20 และการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมจะเหลือเพียงร้อยละ 10 
ของการเรียนรู้ทั้งหมดเท่านั้น อย่างไรก็ตามบุคลากรในองค์กรย่อมมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป 
ดังนั้น องค์กรจะต้องท าการวิเคราะห์และออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงสร้างของคนที่
แตกต่างกันภายในองค์กร 
 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นการถ่ายทอดลงมาจากเป้าหมายขององค์กรลงมาถึงตัวบุคคล 
ผ่านการใช้ตัววัดผล (KPI) และการวัดสมรรถนะ (Competency) โดยเป็นการถ่ายทอดตัวชี้วัดและวิธีการ
ประเมินที่ชัดเจนและทันสมัยมากขึ้น โดยหลังจากการที่ได้ตัววัดผลการปฏิบัติงานมาแล้วจะต้องมีการวางแผน 
เพ่ือติดตามและให้ค าแนะน า รวมถึงให้รางวัลตอบแทนจากการประเมินผล 
 7. การเคลื่อนย้ายคนเก่งหรือผู้มีศักยภาพสูงภายในองค์กร จะต้องสามารถเคลื่อนย้ายได้ทั้งในแนวดิ่ง
และในแนวราบ เช่น การให้เรียนรู้งานใหม่ ไม่ว่าจะเป็นงานในสายงานเดียวกัน หรือการเรียนรู้งานของสายงาน
อ่ืน เป็นต้น 
 8. องค์กรจะต้องออกแบบรูปแบบความก้าวหน้าในสายอาชีพได้ทั้งในสายงานเดียวกันหรือในสายงาน
ใกล้เคียงกัน โดยจะต้องจัดให้มีการเติบโตของต าแหน่งที่สามารถเติบโตไปได้ทั้งในมุมของผู้เชี่ยวชาญ หรือสาย
เทคนิค หรือสายบริหารได้อย่างชัดเจน 
 9. การสมัครงาน การเรียนรู้ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัล จะถูกแทนที่ด้วยเครื่องมือที่
เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น สื่อสังคมต่างๆ Facebook Twitter Line LinkedIn 
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บทที่ ๓ 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก (SWOT Analysis) ในงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ 
กทพ.  
 
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 

จุดแข็ง (Strengths) : S 
1. มีการก าหนดกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในแผนวิสาหกิจของ กทพ.  

อย่างชัดเจน 
2. โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ. แบ่งตามหน้าที่หรือกระบวนงานหลัก ท าให้เกิดความถนัดและความ

เชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้าน สามารถรักษามาตรฐานการท างานของสายงานได้ดี 
3. กทพ. มีฐานข้อมูลจ านวนมากทั้งข้อมูลปฐมภูมิที่ กทพ. จัดเก็บเองและข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อใช้ในการบริหาร

จัดการ 
4. มีความม่ันคงทางการเงิน รองรับการขยายงานของ กทพ. 
5. มีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับสายงานจนถึงระดับบุคคล (KPI) 
6. ผลการด าเนินงานในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีผลคะแนนการประเมินที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
7. กทพ. มีการจัดท าสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เป็นมาตรฐานอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ  

ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน 
8. กทพ. มีการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน 
9. บุคลากรมีแนวโน้มที่จะมีระดับการศึกษาสูงขึ้น และมีบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ มีการจัดท า

และพัฒนา Competency ครบทุกระดับทั้ง Core Competency Functional  Competency และ 
Managerial Competency  

10. พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก 
11. วัฒนธรรมองค์กรมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
12. มีวิสัยทัศน์องค์กรร่วมกัน 
13. มีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ในการให้บริการและจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 

 
จุดอ่อน (Weaknesses) : W 

1. การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ยังไม่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยน เช่น  
การบริหารโครงการภายหลังจากสิ้นสุดสัมปทาน การให้บริการทางพิเศษเส้นทางใหม่ๆ และการประกอบ
ธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือเป็นประโยชน์กับ กทพ. ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

2. โครงสร้างองค์กร ระบบงานและกระบวนงานไม่สนับสนุนการด าเนินธุรกิจที่อาจมีการปรับเปลี่ยน 
3. ความก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพและการวางแผนสืบทอดต าแหน่งยังไม่ชัดเจน อาจส่งผลต่อขวัญ 

ก าลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
4. การบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการเรียนรู้ ยังไม่ครอบคลุมปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญจาก 

สภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพของบุคลากรและองค์กรในอนาคต 
5. สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ของ กทพ. เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
6. ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
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จุดอ่อน (Weaknesses) : W 
7. บุคลากรของ กทพ. อยู่ในวัยใกล้จะเกษียณอายุหรือมีอายุมากกว่า ๔๕ ปี และเริ่มจะสูงวัยมากขึ้น  

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหากไม่เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือรับการถ่ายทอดองค์
ความรู้จากพนักงานอาวุโส และทดแทนในต าแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุ 

8. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วลาออกเพ่ือไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น 
9. บุคลากรส่วนใหญ่มีความเห็นว่าต้องการให้ กทพ. มีการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีต่อการท างาน 
10. ระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละข้ันตอนนาน เนื่องจากการบริหารงานมีข้อกฎหมาย กฎระเบียบ     

ข้อบังคับและมติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก 
11. การจัดท าระบบใหม่ๆ ในงานทรัพยากรบุคคลโดยการด าเนินการเองไม่ได้จ้างที่ปรึกษาจะต้องใช้เวลาอย่าง

มากในการศึกษาและจัดท าการบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของ กทพ. ยังไม่สามารถบริหารจัดการได้
เต็มศักยภาพ 

 
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 

โอกำส (Opportunities) : O 
1. เป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงและมีภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตาบุคคลภายนอก จึงท าให้มีผู้สนใจสมัครเข้า

มาท างาน 
2. การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจเป็นระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจท าให้

รัฐวิสาหกิจต้องมีการปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง 
3. การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรมากข้ึน 
4. นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของชาติเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นศูนย์กลาง 
5. แนวโน้มในการบริหารสมัยใหม่เน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นสินทรัพย์ส าคัญ 
6. นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมองค์ความรู้และการใช้เครื่องมือในการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
7. ความก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศท าให้การบริหารทรัพยากรบุคคลท าได้สะดวก 

รวดเร็ว และง่ายขึ้นและสนับสนุนการสร้างให้ กทพ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งช่วยในการ
บริหารจัดการความรู้ และสร้างนวัตกรรม 

 
อุปสรรค (Threats) : T 

1. ภัยพิบัติหรือสถานการณ์วิกฤตอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ กทพ. 
2. คนใน Generation Y, Z เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดแตกต่างจากคนรุ่นก่อน ท าให้องค์กรต้องปรับวิธีการ

บริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร 
4. การปรับปรุงมาตรฐานสิทธิประโยชน์สภาพการจ้างที่เกี่ยวข้องกับตัวเงินจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี ดังนั้นจะต้องใช้เวลาในการด าเนินการมาก 
5. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยมีผลต่อการเคลื่อนย้ายบุคลากรได้ง่าย 
6. การน าประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม

ทันสมัย และความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านการวิจัยและพัฒนา ท าให้องค์กรต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

7. เทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้การปฏิสัมพันธ์ของคนลดน้อยลง 
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หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  และ
อุปสรรค ก็จะน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบแมทริกซ์โดยใช้ตารางที่เรียกว่า TOWS 
Matrix เป็นเครื่องมือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานขององค์กร โดยจะน าเอาการวิเคราะห์จุดแข็ง
และโอกาสขององค์กรมาเป็นหลักในการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
องค์กร ในขณะเดียวกันจะน าเอาการวิเคราะห์จุดอ่อนและข้อจ ากัดเข้ามาพิจารณาร่วมด้วย เพ่ือพัฒนาจุดอ่อน
และข้อจ ากัดให้เป็นจุดแข็งขององค์กรต่อไปซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ท าให้เกิดกลยุทธ์ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

 
                  ปัจจัยภำยใน 
ปัจจัยภำยนอก 

จุดแข็ง (Strengths) S จุดอ่อน (Weaknesses) W 

โอกำส (Opportunitues) 
O 

SO 
S1 , S2, S4, S9, S10, S13, O1, O3, 
O7, สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
S1, S4, S6, S7, O4, O5 บริหาร
ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
 

WO 
W1, W2, W5, W8, W10, 
W11, O1, O2, O5 พัฒนา
โครงสร้างและวางแผนอัตราก าลัง
ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของ
องค์กร 
W3, W4, W6, W7, W8, O3, 
O4, O6 พัฒนาและเตรียมความ
พร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

อุปสรรค (Threats) T ST 
S5,  S6, S7, S8, T1, T2, T3, T4, T6, 
T7 สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี
ในการท างาน 
S11, S12, T2, T3 ส่งเสริมวัฒนธรรม 
ค่านิยมขององค์กร 
 

WT 
W1, W4, W8, T2, T3, T5 ,T6
บริหารขีดความสามารถของ
บุคลากรให้ท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
W5, W6, W7, T1, T6, T7  
พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากร
บุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล 
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กำรสังเครำะห์กลยุทธ์ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ TOWS Matrix เพื่อก ำหนดยุทธศำสตร์ทำงด้ำนทรัพยำกร
บุคคลและเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ์ด้ำนทรัพยำกรบุคคล 

จำกกำรวิเครำะห์ 
TOWS Matrix 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
 

สังเครำะห์เพื่อก ำหนด 
ประเด็นยุทธศำสตร์ HR 

กลยุทธ์ด้ำน SO 
- สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
- บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ 

 
- เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และพัฒนา 
และมีกลไกในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้ทั่วทั้ง
องค์กร 
- บุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจและ
ผูกพันในองค์กร 

 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. พัฒนาศักยภาพและเตรียม
ความพร้อมบุคลากรเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
3. เสริมสร้างความผูกพันและ
คุณภาพชีวิตในการท างาน 

กลยุทธ์ด้ำน ST 
- สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดี
ในการท างาน 
- ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร 

 
- มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัยสุขอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
- สร้างการรับรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
 

กลยุทธ์ด้ำน WO 
- พัฒนาโครงสร้างและวางแผนอัตราก าลัง
ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร 
- พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากร
ทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
- มีโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังที่เอ้ือต่อ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามสายอาชีพ 

กลยุทธ์ด้ำน WT 
- บริหารขีดความสามารถของบุคลากรให้
ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 
- พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

 
- บุคลากรมีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่
สอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์กร 
- มีระบบฐานข้อมูลบุคคลที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ทันสมัย และสนับสนุนงานด้านทรัพยากร
บุคคล 
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บทที่ ๔ 
แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมำณ 256๓ – 256๕ 

  
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 กทพ. ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ กทพ. ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ กทพ. (Vision) 
  "มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพ่ือให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน" 
 

ภำรกิจ (Mission) 
1) จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุง ทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย 
2) บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพ่ิม 
3) บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการด าเนินธุรกิจทาง

พิเศษและประโยชน์ต่อสังคม 
4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าองค์กร 

 
ค่ำนิยม (Core Value) 

 บริการที่ดี พัฒนาก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด 
 

เป้ำประสงค์ (Corporate Goal) 
1) ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง 
2) การบริการอย่างมีคุณภาพท่ีรวดเร็ว ปลอดภัย  
3) ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ 
4) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
5) มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน 
 เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด เชื่อมโยง และสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมถึงเป้าหมายและทิศทาง
ขององค์กรสู่การปฏิบัติ กทพ. ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต  

 
 นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (ประกำศ ณ วันที่ 27 มิถุนำยน พ.ศ. 2562) 

          เพื ่อ ให ้การบริหารทรัพยากรบุคคลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ .)                
เกิดประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร สามารถช่วยขับเคลื่อน กทพ. ให้ประสบความส าเร็จ บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าประสงค์ รวมทั้งสามารถรองรับการด าเนินการตามนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
กทพ. จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  
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          1. ด้านการบริหารโครงสร้างองค์กรและการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
     บริหารจัดการโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานของ กทพ.  โดยก าหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ บริหาร
อัตราก าลังคนให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร โดยพิจารณาจากอุปสงค์ อุปทานของอัตราก าลังขององค์กร 
เพ่ือบริหารด้านต้นทุนบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 2. ด้านสรรหาและคัดเลือก 
     มีกระบวนสรรหาบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีความรู้ และศักยภาพที่

สอดคล้องกับต าแหน่งงาน โดยใช้หลักการของสมรรถนะ (Competency) มาประกอบการพิจารณา                  
มีหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ในรูปแบบของคณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานเป็นผู้พิจารณา เพ่ือให้ได้บุคลากรเหมาะสมกับต าแหน่งงาน รวมทั้งการก าหนดหลักเกณฑ์การโอนย้าย
พนักงาน เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้และพัฒนา 

 3. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
     ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  

และมีศักยภาพตรงกับความต้องการในการด าเนินภารกิจของ กทพ. มีการวางแผนการฝึกอบรมทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์แข่งขัน รวมถึงพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) และการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP)  

 4. ด้านการบริหารผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ 
     ก าหนดและบริหารผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการส าหรับบุคลากรให้เป็นไป

อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับผลงานและค่างานที่มีลักษณะหลากหลาย โดยค านึงถึงสถานะทางการเงิน       
ขององค์กร สามารถรักษาและดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา กทพ. สู่ความเป็นเลิศ            
ให้สามารถแข่งขันกับหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจอ่ืนได้ 

 5. ด้านการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
     เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ป้องกันการเกิด

อุบัติเหตุและอันตรายจากการท างาน รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการท างานร่วมกัน เพ่ือสร้างความผูกพันต่อ
องค์กร 

 6. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชั ดเจนและเป็น

ธรรม โดยมุ่งผลส าเร็จของงานตามตัวชี้วัดจากระดับองค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล เพ่ือน าผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับการพิจารณาผลตอบแทนตามผลงาน และใช้ประโยชน์ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ  

 7. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมของบุคลากร 
     ส่งเสริมการรักษาระเบียบวินัยของบุคลากร เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นแนวทาง

ให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน           
โดยค านึงถึงประโยชน์ของ กทพ. เป็นหลัก อันจะท าให้ กทพ. มีความแข็งแกร่งและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

 8. ด้านเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและการวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง
ของต าแหน่งผู้บริหาร 
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     สร้างโอกาสในเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแผนสืบทอด
ต าแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่มีคุณสมบัติและศักยภาพที่เหมาะสม
ส าหรับต าแหน่งที่สูงขึ้น ในการด ารงต าแหน่งทดแทนต าแหน่งงานที่ว่างลง  

 9. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
     มุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการด้านทรัพยากรบุคคล 

ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ กทพ. 
 แผนวิสาหกิจ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2565 ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต” ซึ่งแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นแผน
ที่ช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 – 2565 
โดยมีการก าหนดและวางแผนงาน/โครงการให้เป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย และได้มีการทบทวน
และประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ กทพ. รวมทั้งทบทวนแผน
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 และกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพ่ือ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและอนาคต รวมถึงสอดคล้องและ
ครอบคลุมเกณฑ์ประเมินผล Enablers ด้านการบริหารทุนมนุษย์ ซึ่งจากการทบทวนได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  :  กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
เป้ำประสงค์ ๑) มีโครงสร้ำงองค์กรและอัตรำก ำลังที่ เอื้อต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์          

๒) มีระบบฐำนข้อมูลบุคคลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และสนับสนุนงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล  ๓) สร้ำงกำร
รับรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 

 กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาโครงสร้าง และวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน
ขององค์กร 

 กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

 กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  :  พัฒนำศักยภำพและเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรเพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลง 
  เป้ำประสงค์ ๑) บุคลำกรมีควำมรู้ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องและสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนขององค์กร ๒) พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำตำมสำย
อำชีพ ๓) เสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้และพัฒนำ และมีกลไกในกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ให้ทั่วทั้งองค์กร 

กลยุทธ์ที่  4 บริหารขีดความสามารถของบุคลากรให้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่  6 สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  :  เสริมสร้ำงควำมผูกพันและคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน 

  เป้ำประสงค์ ๑) บุคลำกรในองค์กรมีควำมพึงพอใจและผูกพันในองค์กร ๒) มีกำรส่งเสริม
ด้ำนควำมปลอดภัยสุขอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

กลยุทธ์ที่  7 บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่  8 สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
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ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ปีงบประมำณ 2563 – 2565 กับแผนต่ำงๆ 
ยุทธศำสตร์ตำมแผนวสิำหกิจ 

ปีงบประมำณ  
2560-2565 

ยุทธศำสตร์แผนบริหำร 
ควำมเสี่ยง  

แผนพัฒนำดิจิทัล เพ่ือระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของ กทพ.  
ปีงบประมำณ 2560 - 2564 

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล  

ปีงบประมำณ 2563 – 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยาย
โครงข่ายและให้บริการทาง
พิเศษอย่างยั่งยืน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรักษา
ดุลยภาพทางด้านการเงิน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
ขับเคลื่อนธุรกิจด้านนวัตกรรม
ระบบและกระบวนการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีด
ความสามารถในการให้บริการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการ
องค์กรด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเตรยีมความ
พร้อมรองรับเหตุวิกฤตในรูปแบบ
ต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพ
และเตรียมความพร้อมบุคลากรเพือ่
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์อย่างคุม้ค่า  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรักษา
ดุลยภาพทางด้านการเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีด
ความสามารถในการให้บริการ
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหาร
จัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพ
และเตรียมความพร้อมบุคลากรเพือ่
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความ
ยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด าเนิน
ธุรกิจเพื่อสังคม 
 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพ
และเตรียมความพร้อมบุคลากรเพือ่
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความ
ผูกพันและคณุภาพชีวิตในการ
ท างาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสรรค์ 
กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่ง
อนาคต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
ขับเคลื่อนธุรกิจด้านนวัตกรรม
ระบบและกระบวนการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างศูนย์กลาง
บูรณาการสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการและสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างดจิิทัล
แพลตฟอร์มส าหรับการด าเนินงาน
ของ กทพ.  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเปลี่ยนแปลงสู่
การเป็นองค์กรแห่งอนาคต (Smart 
Enterprise) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความ
เชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเตรยีมความ
พร้อมรองรับเหตุวิกฤตในรูปแบบ
ต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพและ
เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับ
การเปลีย่นแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความ
ผูกพันและคณุภาพชีวิตในการท างาน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 
พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
เสริมสร้างความผูกพันและคุณภาพชวีิตในการท างาน 
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แผนที่กลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ กทพ. (Strategy Map) 

เป้ำประสงค ์
1. ผลประกอบการเติบโตอย่างม่ันคง 
2. การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็วปลอดภัย 
3. ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ 
4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
5. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

วิสัยทัศน์ 

มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อ
ให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า 
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

อย่างยั่งยืน 
 

ภำรกิจ 
1. จัดให้มีพัฒนา / ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย 
2. บริหารอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม 
3. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ 
    การด าเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร 

ค่ำนิยม 

บริการเป็นเลิศ 
นวัตกรรมก้าวไกล 

ภาพลักษณ์ 
ใสสะอาด 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
ใช้ประโยชน์จากสินทรัพยอ์ยา่งคุ้มค่า 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 

การให้บริการ
โครงข่ายที่
ทั่วถึงเพื่อ

บรรเทาปัญหา
จราจร 

มีการ
พัฒนา
เส้นทาง

ใหม่ 

บริการมีคุณภาพ 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
เป็นที่พึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ 

บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
อย่างเต็มประสิทธิภาพเพ่ือสร้างความ

แข็งแกร่งทางการเงิน 

เสริมสร้างด้านขีด
ความสามารถด้าน
การแข่งขันในด้าน

คมนาคมของ
ประเทศ 

ด าเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

มีโครงสร้างและ
ระบบงานที่เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ของการท างาน 

มีการประยุกต์ใช้ระบบ
การบริหารทรัพยากร

บุคคลเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของบุคลากร 

 

ผู้น าระดับสูงมี
ศักยภาพขับเคลื่อน

นโยบายและ
เป้าหมายสู่การ
ปฏิบัติได้จริง 

พัฒนา กทพ. สู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
และประยุกต์ใช้ความรู้
ให้เกิดนวัตกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง 

ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศมีความ

มั่นคง ปลอดภัย และ
เหมาะสมกับ   

ความต้องการใช้งาน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
การเพิ่มประสิทธภิาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธ ์
พัฒนาโครงสร้าง 

และวางแผน
อัตราก าลังให้

สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของ

องค์กร 

กลยุทธ ์
พัฒนาสารสนเทศ
ด้านทรัพยากร

บุคคลเพื่อ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธ ์
ส่งเสริมวัฒนธรรม 
ค่านิยมขององค์กร 

กลยุทธ ์
สนับสนุนการเรียนรู้

และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

กลยุทธ ์
บริหารขีด

ความสามารถของ
บุคลากรให้ท างาน

ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ์
พัฒนาและเตรียม

ความพร้อมบุคลากร
ทุกระดับให้ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์
บริหารค่าตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน ์
 

กลยุทธ ์
สร้างสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศที่ดี

ในการท างาน 
 

มีโครงสร้างองค์กรและ
อัตราก าลังที่เอื้อต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

มีระบบฐานข้อมูลบุคคลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
และสนับสนุนงานด้าน

ทรัพยากรบุคคล 

สร้างการรับรู้
และส่งเสริม
วัฒนธรรม
องค์กร 

บุคลากรมีความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะที่สอดคล้องและสนับสนุน

การด าเนินงานขององค์กร 

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

และพัฒนาตามสายอาชีพ 

เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และ
พัฒนา และมีกลไกในการเผยแพร่ 

องค์ความรู้ให้ทั่วทั้งองค์กร 

บุคลากรในองค์กรมีความ
พึงพอใจและผูกพนัต่อ

องค์กร 

มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัย 
สุขอนามัยและสภาพแวดลอ้ม 

ในการท างาน 

แผนงาน / โครงการ 
กสง 
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กำรแปลงแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลไปสู่กำรปฏิบัติ 
 เพ่ือให้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563-2565 น าไปสู่
การปฏิบัติและสามารถวัดผลลัพธ์และสะท้อนผลการด าเนินงาน จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์ รวมถึงแผนงาน/โครงการ ด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงาน ดังแสดงได้ตามตารางดังนี้  
 
 

 
 
 



๑. มีโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังท่ีเอ้ือต่อ
การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาโครงสร้างและวางแผนอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร

๑. ร้อยละความความส าเร็จของการลด
ช่องว่างของอัตราก าลัง

ร้อยละ ๙๐ สผ.กบบ.

๒. มีระบบฐานข้อมูลบุคคลท่ีครบถ้วน ถูกต้อง
ทันสมัยและสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล

๒. พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล

2. จ านวนระบบสารสนเทศด้านทรัพยากร
บุคคลท่ีมีการพัฒนา

จ านวน 2 ระบบ ขบ.กบบ.

๓. สร้างการรับรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 3. ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร 3. ผลการส ารวจการรับรู้ของพนักงาน เร่ือง
วัฒนธรรมองค์กร

ร้อยละ ๘๐ บจ.กพบ.

๔. บุคลากรมีความรู้ ทักษะและสมรรถนะท่ี
สอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์กร

4. บริหารขีดความสามารถของบุคลากรให้ท างานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

4. ร้อยละความส าเร็จของการลดอัตรา
ช่องว่างของสมรรถนะ

ร้อยละ ๙๐ พบ.กพบ.

5. พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับ
ให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลง

5. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรท่ีจัดอบรม
เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร

ร้อยละ ๙๕ พบ.กพบ.

6. ร้อยละของจ านวนคนท่ีเข้าร่วมโครงการ
ตามแผนสืบทอดต าแหน่งและได้ทดแทน
ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ร้อยละ ๙๐ พร.กบบ. , 
สผ.กบบ. 

และ พบ.กบบ.
๖. เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และพัฒนา 
และมีกลไกในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้ท่ัวท้ัง
องค์กร

6. สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 7. จ านวนองค์ความรู้ท่ีน าไปใช้ในการพัฒนา
 และปรับปรุงกระบวนการท างาน

10 องค์ความรู้ บจ.กพบ.

๗. บุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจและผูกพัน
ในองค์กร

7. บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 8. ร้อยละความพึงพอใจ/ความผูกพันของ
พนักงานต่อ กทพ.

ร้อยละ ๘๐ สว.กสพ.

๘. มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัยสุขอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน

8. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดีในการ
ท างาน

9. อัตราความถ่ีของการประสบอันตรายจาก
การท างานของพนักงานและลูกจ้างของ กทพ.

ไม่เกิน 0.10 ปอ.กสพ.

2. พัฒนาศักยภาพและ
เตรียมความพร้อมบุคลากร
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

3. เสริมสร้างความผูกพัน
และคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ยุทธศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ 8 กลยุทธ์ 9 ตัวช้ีวัด

เป้าประสงค์
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

๕. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทันต่อ
การเปล่ียนแปลงและพัฒนาตามสายอาชีพ

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 256๓-256๕

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
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ร้อยละ ๙๐ 1. แผนงานการทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร

ปี 256๓ - 256๔ พร.กบบ. ทุกฝ่าย/ส านัก

๒. แผนบริหารอัตราก าลังระยะยาว ปี 256๓ - 256๕ พร.กบบ. ทุกฝ่าย/ส านัก

๓. แผนอัตราก าลังประจ าปี ปี 256๓ - 256๕ พร.กบบ. ทุกฝ่าย/ส านัก

๔. การจัดท าหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนงาน 
(Job Rotation) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
ท างานของบุคลากร

ปี 256๓ พร.กบบ.

๔. แผนการปรับปรุงระบบการสรรหาและ
คัดเลือกพนักงานของ กทพ.

ปี 256๓ - 256๕ สผ.กบบ.

จ านวน 2 
ระบบ

๖. การน าเสนอข้อมูลบุคลากรในรูปแบบของ 
DASH BOARD

ปี 2563 - 2564 ขบ.กบบ. รน.กรค.

๗. แผนงานส ารองข้อมูลเอกสารแฟ้มประวัติ
พนักงานและลูกจ้างเข้าระบบงานบริหาร
จัดการเอกสารงาน

ปี 2563 - 2565 ขบ.กบบ. รน.กรค.

๘. แผนงานการเพ่ิมช่องทางการลาของ
ผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบงานบริการด้วยตนเอง 
(Self-Service) งานทะเบียนการลา ส าหรับ
การลาป่วย ลากิจ และการลาหยุดพักผ่อน
ประจ าปี

ปี 2563 - 256๕ ขบ.กบบ. รบ.กรค.

๙. แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. ปี 2563 - 2565 บจ.กพบ. ทุกฝ่าย/ส านัก

๑๐. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร ปี 2563 - 2565 บจ.กพบ. ทุกฝ่าย/ส านัก

(๓ ยุทธศาสตร์ ๘ เป้าประสงค์ ๘ กลยุทธ์ ๙ ตัวช้ีวัด รวม ๓๔ แผนงาน/โครงการ)

เป้าประสงค์
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

๑. ร้อยละความ
ความส าเร็จของการลด
ช่องว่างของอัตราก าลัง

๒. มีระบบฐานข้อมูลบุคคลท่ี
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและ
สนับสนุนงานด้านทรัพยากร
บุคคล

๒. พัฒนาสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านทรัพยากร
บุคคล

๒. จ านวนระบบ
สารสนเทศด้านทรัพยากร
บุคคลท่ีมีการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ
หน่วยงาน
สนับสนุน

ระยะเวลา
ด าเนินการ

๑. มีโครงสร้างองค์กรและ
อัตราก าลังท่ีเอ้ือต่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาโครงสร้างและวางแผน
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานขององค์กร

การก าหนดแผนงาน/โครงการ ด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

๓. สร้างการรับรู้และส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กร

3. ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยม
ขององค์กร

๓. ผลการส ารวจการรับรู้
ของพนักงาน เร่ือง
วัฒนธรรมองค์กร

ร้อยละ ๘๐
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เป้าประสงค์
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ
หน่วยงาน
สนับสนุน

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

๑๑. แผนการด าเนินการตามระบบขีด
ความสามารถ (Competency – Based 
Training) ของ กทพ.

ปี 2563 - 2565 พบ.กพบ. ทุกฝ่าย/ส านัก

12. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ.

ปี 256๓ พร.กบบ.

๑๓. แผนงานการสอบทานกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ.

ปี 256๓ พร.กบบ. พบ.กพบ.

5. พัฒนาและเตรียมความพร้อม
บุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อ
การเปล่ียนแปลง

๕. ร้อยละของจ านวน
หลักสูตรท่ีจัดอบรมเป็นไป
ตามแผนพัฒนาบุคลากร

ร้อยละ ๙๕ ๑๔. การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
บุคลากรเพ่ือพัฒนาสมรรถนะท่ีดีของบุคลากร
ให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลง

ปี 2563 - 2565 พบ.กพบ. ทุกฝ่าย/ส านัก

1๕. โครงการพัฒนาภาวะผู้น าและน าการ
เปล่ียนแปลง (Leading & Change)

ปี 2563 - 2565 พบ.กพบ. ทุกฝ่าย/ส านัก

๑๖. โครงการพัฒนามาตรฐานบริการสร้าง
นวัตกรรม ส าหรับการให้บริการทางพิเศษ

ปี 2563 - 2565 พบ.กพบ. ฝจค. และ 
ฝคจ.

1๗. แผนงานการทบทวนและปรับปรุง
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
พนักงาน

ปี 256๓ พร.กบบ.

1๘. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงแผน
สืบทอดต าแหน่ง

ปี 2563 - 256๕ พร.กบบ.

๑๙. แผนการเตรียมผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ 
(Leadership Pool)

ปี 2563 - 2565 พบ.กพบ. ทุกฝ่าย/ส านัก

๒๐. แผนบริหารจัดการคนเก่ง (Talent 
Management) ของ กทพ.

ปี 2563 พร.กบบ. พบ.กพบ.

๒๑. แผนงานบริหารจัดการความรู้ ปี 2563 - 256๕ บจ.กพบ. ทุกฝ่าย/ส านัก

๒๒. โครงการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
(E-Learning Platform)

ปี 2563 - 2565 พบ.กพบ.

2. พัฒนาศักยภาพและ
เตรียมความพร้อม
บุคลากรเพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลง

๖. ร้อยละของจ านวนคนท่ี
เข้าร่วมโครงการตามแผน
สืบทอดต าแหน่งและได้
ทดแทนต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูง

ร้อยละ ๙๐

6. สนับสนุนการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง

๗. จ านวนองค์ความรู้ท่ี
น าไปใช้ในการพัฒนา และ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน

๕. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้ก้าวทันต่อการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาตาม
สายอาชีพ

๖. เสริมสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้และพัฒนา และมีกลไก
ในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้
ท่ัวท้ังองค์กร

10 องค์ความรู้

๔. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะท่ีสอดคล้องและ
สนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์กร

4. บริหารขีดความสามารถของ
บุคลากรให้ท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

๔. ร้อยละความส าเร็จของ
การลดอัตราช่องว่างของ
สมรรถนะ

ร้อยละ ๙๐
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เป้าประสงค์
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ
หน่วยงาน
สนับสนุน

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

๗. บุคลากรในองค์กรมีความ
พึงพอใจและผูกพันในองค์กร

7. บริหารค่าตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

๘. ร้อยละความพึงพอใจ/
ความผูกพันของพนักงาน
ต่อ กทพ.

ร้อยละ ๘๐ ๒๓. แผนงานการปรับเปล่ียนเป็นรัฐวิสาหกิจ
ท่ีสามารถก าหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนเป็น
ของตนเอง

ปี 2563 พร.กบบ.

๒๔. การปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้างแรกบรรจุ 
ตามวุฒิการศึกษาต่างๆ ของ กทพ.

ปี 2563 พร.กบบ.

๒๕. พัฒนาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ เร่ือง
จัดท าและปรับปรุงเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงานสังกัด ฝบร.

ปี 2563 - 2565 สว.กสพ. ฝบร. , ฝกม.
 และ ฝกง.

๒๖. พัฒนาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
เก่ียวกับสภาพการจ้าง เร่ืองรถรับ-ส่ง 
พนักงานท่ีอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ

ปี 2563 - 256๕ สว.กสพ. ทุกฝ่าย/ส านัก

๒๗. แผนการปรับปรุงหนังสือรับรองการมีสิทธิ
รับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก

ปี 2563 - 256๕ จส.กสพ.

๒๘. การส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจ
ของพนักงานต่อ กทพ. ประจ าปี

ปี 2563 - 256๕ สว.กสพ. ทุกฝ่าย/ส านัก

2๙. การเสริมสร้างความผูกพันและความพึง
พอใจของพนักงานต่อ กทพ.

ปี 2563 - 256๕ สว.กสพ. ทุกฝ่าย/ส านัก

๓๐. แผนปฏิบัติการในงานพนักงานสัมพันธ์
ประจ าปี

ปี 2563 - 256๕ พง.กสพ. ทุกฝ่าย/ส านัก

๓๑. ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ 
การส่งเสริมให้ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์มี
ธรรมาภิบาล

ปี 2563 - 256๕ พง.กสพ. ทุกฝ่าย/ส านัก

๓๒. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน

ปี 2563 - 256๕ ปอ.กสพ. ทุกฝ่าย/ส านัก

๓๓. การจัดท าคู่มือความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้างทางพิเศษ

ปี 2563 - 256๕ ปอ.กสพ. ฝกท. และ 
คปอ.

๓๔. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน

ปี 2563 - 256๕ ปอ.กสพ. ทุกฝ่าย/ส านัก

3. เสริมสร้างความ
ผูกพันและคุณภาพชีวิต
ในการท างาน

ไม่เกิน 0.10๙. อัตราความถ่ีของการ
ประสบอันตรายจากการ
ท างานของพนักงานและ
ลูกจ้างของ กทพ.

8. สร้างสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศท่ีดีในการท างาน

๘. มีการส่งเสริมด้านความ
ปลอดภัยสุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน

หน้า 33



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
 



สารบัญ (ภาคผนวก) 
  

           หน้า 
             
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
เป้าประสงค ์ :  มีโครงสร้างและอัตราก าลังที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์ :  พัฒนาโครงสร้าง และวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร 
แผนงาน / โครงการ 
1. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร       ภาคผนวก 1 
2. แผนบริหารอัตราก าลังระยะยาว         ภาคผนวก 2 
3. แผนอัตราก าลังประจ าปี         ภาคผนวก 3 
4. การจัดท าหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากร ภาคผนวก 4 
5. แผนการปรับปรุงระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานของ กทพ.     ภาคผนวก 5 
 
เป้าประสงค์ :  มีระบบฐานข้อมูลบุคคลที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย 
กลยุทธ์ :  พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 
แผนงาน / โครงการ 
6. แผนงานการน าเสนอข้อมูลบุคลากรในรูปแบบของDASHBOARD     ภาคผนวก 6 
7. แผนงานส ารองข้อมูลเอกสารแฟ้มประวัติพนักงานและลูกจ้างเข้าระบบงาน   ภาคผนวก 7 
    บริหารจัดการเอกสารงาน 
8. แผนงานการเพิ่มช่องทางการลาของผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบงานบริการด้วยตนเอง (Self - Service)  ภาคผนวก 8 
    งานทะเบียนการลา ส าหรับการลาป่วย การลากิจ และการลาหยุดพักผ่อนประจ าปี 
 
เป้าประสงค์ :  สร้างการรับรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
กลยุทธ์ :  ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร 
แผนงาน / โครงการ 
9. แผนเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร ของ กทพ.       ภาคผนวก 9 
10. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร       ภาคผนวก 10 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค ์  :  บุคลากรมีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร  
กลยุทธ์   : บริหารขีดความสามารถของบุคลากรให้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
แผนงาน / โครงการ 
11. แผนการด าเนินการตามระบบขีดความสามารถ (Competency - Based Training) ของ กทพ.  ภาคผนวก 11 
12. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ.    ภาคผนวก 12 
13. แผนงานการสอบทานกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ.    ภาคผนวก 13 
 
 
 
 



สารบัญ (ภาคผนวก) 
  

           หน้า 
เป้าประสงค ์  :  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามสายอาชีพ  
กลยุทธ์  :  พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
แผนงาน / โครงการ 
14. การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากร   ภาคผนวก 14 
      ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
15. โครงการพัฒนาภาวะผู้น าและน าการเปลี่ยนแปลง (Leading & Change)    ภาคผนวก 15 
16. โครงการพัฒนามาตรฐานบริการสร้างนวัตกรรม ส าหรับการให้บริการทางพิเศษ   ภาคผนวก 16 
17. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน    ภาคผนวก 17 
18. แผนงานการทบทวนการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง           ภาคผนวก 18 
19. แผนการเตรียมผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ (Leadership Pool)     ภาคผนวก 19 
20. แผนการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) ของ กทพ.     ภาคผนวก 20 
 
เป้าประสงค ์  :  เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และพัฒนา และมีกลไกในการเผยแพร่องค์ความรู้ 
กลยุทธ์  : สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
แผนงาน / โครงการ 
21. แผนบริหารจัดการความรู้         ภาคผนวก 21 
22. โครงการเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-learning Platform)      ภาคผนวก 22 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  เสริมสร้างความผูกพันและคุณภาพชีวิตในการท างาน 
เป้าประสงค์  :  บุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจและผูกพันในองค์กร  
กลยุทธ์  :  บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
แผนงาน / โครงการ 
23. แผนงานการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐวิสาหกิจที่สามารถก าหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนเป็นของตนเอง ภาคผนวก 23 
24. การปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้างแรกบรรจุ ตามวุฒิการศึกษาต่างๆ ของ กทพ.   ภาคผนวก 24 
25. พัฒนาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ เรื่องจัดท าและปรับปรุงเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน  ภาคผนวก 25 
      ของผู้ปฏิบัติงานสังกัด ฝบร. 
26. พัฒนาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เรื่องรถรับ-ส่ง พนักงาน   ภาคผนวก 26 
      ที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ 
27. แผนการปรับปรุงหนังสือรับรองการมีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก   ภาคผนวก 28 
 
เป้าประสงค์  :  มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัยสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
กลยุทธ์   :  สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
แผนงาน / โครงการ 
28. การส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน      ภาคผนวก 29  
29. การเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ.     ภาคผนวก 30 
 
 



สารบัญ (ภาคผนวก) 
  

           หน้า 
 

30. แผนปฏิบัติการในงานพนักงานสัมพันธ์ประจ าปีงบประมาณ      ภาคผนวก 31 
31. ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ การส่งเสริมให้ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์มีธรรมาภิบาล ภาคผนวก 32 
32. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน    ภาคผนวก 33 
33. การจัดท าคู่มือความปลอดภัยในการท างาน       ภาคผนวก 34 
34. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน (OFIs Roadmap)     ภาคผนวก 35 



ภาคผนวก 1 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรพัยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 256๓-256๕ 

 

1. กลยุทธ์   : พัฒนาโครงสร้างและวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร 

2. แผนงาน/โครงการ   :   แผนงานการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของ กทพ. 

3. ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ   :   ประกาศใช้โครงสร้างการจัดแบง่ส่วนงานของ กทพ. ใหม่ และแจ้งกระทรวงการคลังเพื่อทราบ  

4. วิธีวัดตัวชี้วัด   :  มีค าสั่งประกาศใช้โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ. ใหม่ และจัดท าหนังสือแจ้งกระทรวงการคลังเพื่อทราบ 

5. เป้าหมายตัวชี้วัด   :  ภายในกันยายน 2563    

แผนการด าเนนิงาน   

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2563 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. น าผลการศึกษาของที่ปรึกษามาพิจารณาประกอบการ
ปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ. และสรุป
ข้อเสนอในการปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ 
กทพ. และเตรียมข้อมลูเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุง
โครงสร้างการจดัแบ่งส่วนงาน 

 

  

      

   

- พร.กบบ.ฝบท. ทุก 
หน่วยงาน 

โครงสร้างการ
จัดแบ่งส่วนงาน

ใหม ่

2. ด าเนินการเสนอการปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วน
งานของ กทพ. ตามขั้นตอน 
    - ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง 
    - คณะกรรมการบริหารของ กทพ. 
    - คณะกรรมการ กทพ. 

 

  

      

   

3. ด าเนินการจัดท าค าสั่งพร้อมท้ังประกาศใช้โครงสร้างการ
จัดแบ่งส่วนงานของ กทพ. ใหม่ 

  
       

   

4. ด าเนินการจัดท าหนังสือเพื่อแจ้งเรื่องการแบ่งส่วนงาน
และการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน
ของ กทพ. ให้กระทรวงการคลังเพื่อทราบ 

   
       

  

หมายเหตุ  เพือ่ให้แผนการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ  
ผู้ประสานงาน : นายยุทธนา  สขุผสาร    โทรศัพท์ : 2041      



ภาคผนวก 2 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรพัยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563-2565 

 

1. กลยุทธ์   : พัฒนาโครงสร้างและวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร 
2. แผนงาน/โครงการ   :   แผนบริหารอัตราก าลงัระยะยาว 
3. ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ   :   จัดท าแผนบริหารอัตราก าลงัระยะยาวแลว้เสร็จตามกรอบระยะเวลา 
4. วิธีวัดตัวชี้วัด   :  ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลงัประจ าปีแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา 
5. เป้าหมายตัวชี้วัด   :  ภายในกันยายน 2563  

แผนการด าเนนิงาน   

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการปงีบประมาณ 2563 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลิตของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. น าผลการศึกษาของที่ปรึกษามาพิจารณา
ประกอบการจดัท าแผนบริหารอัตราก าลัง 

 
  

      
   

- พร.กบบ.ฝบท. ทุกหน่วยงาน แผนบริหารอัตราก าลัง
ระยะยาว 

2. สรปุข้อเสนอในเรื่องอัตราก าลงั และเตรียม
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาและวิเคราะห์
จัดท าแผนบริหารอตัราก าลัง 

  
       

   
 

3. น าเสนอแผนบรหิารอัตราก าลังตามสายการ
บังคับบัญชา 

   
      

   
 

4. หาก ผวก. ให้ความเห็นชอบ จะน ามาเป็น
แนวทางในการบริหารอัตราก าลังของ กทพ. ต่อไป 

   
      

  
  

หมายเหตุ  เพื่อให้แผนการด าเนนิงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ  
ผู้ประสานงาน : นางสาวสุภาวดี  วงศ์ละคร  โทรศัพท์ : 2038 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 3 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรพัยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563-2565 

 

1. กลยุทธ์   : พัฒนาโครงสร้างและวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร 

2. แผนงาน/โครงการ   :      การจัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปี 

3. ตัวชีว้ัดของแผนงาน/โครงการ   :   จัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปีแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา 

4. วิธวีัดตัวชี้วัด   :  ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปีแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา  

5. เป้าหมายตัวชี้วัด   :  ภายในกันยายน 2563  

แผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2562 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2561 2562 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าบนัทึกส่งให้หน่วยงานต่างๆเพื่อกรอกข้อมูลภาระ
งาน (Work load)  

   
      

   
- พร.กบบ. 

ฝบท. 
ทุก

หน่วยงาน 
มีแผนอัตราก าลัง

ประจ าปี 
2. รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ตามภาระงาน (Work load) 

 
  

      
   

3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปี             
4. เสนอแผนอัตราก าลังประจ าปีต่อ ผวก. เพื่ออนุมัติ             

 

หมายเหตุ  เพ่ือให้แผนการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ  
ผู้ประสานงาน : นางสาวสุภาวดี  วงศ์ละคร    โทรศัพท์ : 2038  
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 4 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 

1.   กลยุทธ์ :   พัฒนาโครงสร้างและวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร  

2. แผนงาน / โครงการ  :    การจัดท าหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากร 

3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    เสนอหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพ่ือขอความเห็นชอบ  

4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    น าเสนอหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพ่ือขอความเห็นชอบ 

5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ภายในกันยายน 2563 

แผนการด าเนินงาน  
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลที่เกีย่วข้อง              พร.กบบ. 

ฝบท. 
 หลักเกณฑ์ในการ

หมุนเวียนงาน 
(Job Rotation) 
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการ
ท างานของ
บุคลากร 

2. วิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการจัดท าหลักเกณฑ์  
ในการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
รวมถึงวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ 

   

      

   

 

3. จัดท าการจัดท าหลักเกณฑ์ในการ
หมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพื่อ
พัฒนาการพัฒนาศักยภาพการท างานของ
บุคลากร 

   

      

   

 

4. น าเสนอขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ ตาม
ขั้นตอนภายใน กทพ. 

   
      

   
 

 

หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
 

ผู้ประสานงาน : นายยุทธนา  สุขผสาร    โทรศัพท์ : 2041 
 



ภาคผนวก 5 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 

 
1.  กลยุทธ ์ :   พัฒนาโครงสร้างและวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร 

2. แผนงาน / โครงการ  :    แผนการปรับปรุงระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานของ กทพ. 

3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    ร้อยละความส าเร็จของการสรรหาตามกรอบอัตราก าลัง 

4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    พิจารณาจากร้อยละการสรรหาได้ตามความต้องการของหน่วยงาน 

5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ร้อยละ 80 

แผนการด าเนินงาน  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ได้รบัแผนอตัราก าลังปีงบประมาณ 2563              สผ.กบบ. 

ฝบท. 
 สามารถปรับปรุง

กระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกพนักงาน 

2. เวียนบันทึกสอบถามอัตราก าลังที่จะบรรจุใน
ปีงบประมาณ 2563 

 
  

      
   

 

3. ให้ พร. วิเคราะห์การใช้อัตรา              
4. จัดท าบันทึกให้ ผวก. อนุมัติการบรรจุ              
5. ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือก              
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ในการ
สอบความรู้ความสามารถทั่วไป 

   
      

   
 

7. ด าเนินการสอบคัดเลือก                 
8. ส่งตัวผู้สอบได้                 

 

หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
 

ผู้ประสานงาน : น.ส. ธิดารัตน์  ดวงรัตน์    โทรศัพท์ : 2056 
 



ภาคผนวก 6 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563-2565 

 
1. กลยุทธ์      :    พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 
2. แผนงาน / โครงการ     :    แผนงานการน าเสนอข้อมูลบุคลากรในรูปแบบของ DASH BOARD 
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ   :    ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด   :    เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผน                                                                . 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด   :    ร้อยละ 100                        

แผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน   
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ศึกษาฝึกอบรมการท า DASH BOARD  

  
      

   
 ขบ.กบบ. 

ฝบท. 
รน.กรค. 
ฝสท. 

DASH BOARD 

2. ก าหนดรายการข้อมูลบุคลากรที่ต้องจัดท าบน 
DASH BOARD  

 
 

      
   

 

3. จัดท าข้อมูลต่าๆ ลงบน DASH BOARD              

4. น าเสนอ DASH BOARD ให้หน่วยงานต่างๆ 
น าไปใช้ประโยชน์   

       
   

 

5. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลบน DASH BOARD ให้เป็น
ปัจจุบัน   

       
   

 

 

หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
 

ผู้ประสานงาน : นายสุเมธ  ทักขิณา    โทรศัพท์ : 2064     
 



ภาคผนวก 7 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕  

1.   กลยุทธ์ :   พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล  

2. แผนงาน / โครงการ  :    แผนงานส ารองข้อมูลเอกสารแฟ้มประวัติพนักงานและลูกจ้างเข้าระบบงานบริหารจัดการเอกสารงาน 

3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 

4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผน 

5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ร้อยละ 100 

แผนการด าเนินงาน  
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดเตรียมโปรแกรมที่ใช้ในการน าเข้าไฟล์
เอกสาร 

   
      

   
- ขบ.กบบ. 

ฝบท. 
รน.กรค. 
ฝบท. 

ข้อมูลส ารอง
เอกสารแฟ้ม

ประวัติพนักงาน
และลูกจ้าง 

2. รวบรวมไฟล์เอกสารที่จะน าเข้าระบบ              
3. ตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบของไฟล์
เอกสารที่จะน าเข้าระบบให้ตรงตามที่ระบบ
ก าหนดไว้ 

   
      

   
 

4. จัดท าคู่มือและฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ              
5. เริ่มด าเนินการน าเข้าไฟล์เอกสาร              
6. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ
ไฟล์เอกสารที่น าเข้าระบบแล้ว 

  
       

   
 

 

หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
 

ผู้ประสานงาน : น.ส.ศศิวิมล  ทุกขนิโรธ    โทรศัพท์ : 2063 
 



ภาคผนวก 8 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 

 

1.   กลยุทธ์ :   พัฒนาสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล  
 2. แผนงาน / โครงการ  :   แผนงานการเพิ่มช่องทางการลาของผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบงานบริการด้วยตนเอง (Self - Service) งานทะเบียนการลา ส าหรับการลาป่วย       
        การลากิจ และการลาหยุดพักผ่อนประจ าปี 

3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :   ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผน 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ร้อยละ 100 

แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดประชมุร่วมระหวา่งฝา่ยกฎหมาย ฝา่ย
สารสนเทศ และฝา่ยบริหารทัว่ไป เพื่อปรับปรงุ
หลักเกณฑ์การลาผา่นระบบงานบริการด้วยตนเอง 
(Self-Service) งานทะเบยีนการลา ส าหรบัการลา
ป่วย การลากิจ และการลาหยุดพกัผ่อนประจ าปีให้
มีความเหมาะสม 

   

      

   

- ขบ.กบบ. 
ฝบท. 

รบ.กรค. 
ฝบท. 

ช่องทางการลา 
ผ่านระบบงาน 
บริการด้วยตนเอง 
งานทะเบียน 
การลา 

2. จัดท าบันทึกเสนอ ผวก. เพื่อขอความเห็นชอบการ
ใช้หลักเกณฑ์ฯ 

   
      

   
 

3. จัดท าบันทึกเวียนให้ทุกหน่วยงานใน กทพ. ทราบ
การใช้ระบบงานบริการด้วยตนเอง งานทะเบียนการ
ลา ส าหรับการลาป่วย การลากิจ และการลาหยุด
พักผ่อนประจ าปี 

   

      

   

 

4. ปรับปรุง/แก้ไขกรณีมีปัญหาการใช้งาน              
หมายเหตุ  เพื่อให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน :  นางปาริฉัตร  นาคปานเอ่ียม    โทรศัพท์ : 1063 



ภาคผนวก 9 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 

1.   กลยุทธ์ :    ส่งเสริมวัฒนธรรม คา่นิยมขององค์กร 
2. แผนงาน / โครงการ  :    แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. 
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    ผลส ารวจการรับรู้ของพนักงาน เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. 
4.  วิธีวัดตัวชี้วัด  :    พิจารณาจากร้อยละของพนักงานท่ีรับรู้วัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ร้อยละ 80 
แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) วเิคราะห์ผลการประเมินการรับรู้ของพนักงานใน
เร่ืองวัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

   
      

   
 บจ.กพบ. 

ฝบท. 
ทุกฝ่าย/
ส านัก 

ผลส ารวจการ
รับรู้ของ
พนักงาน เรื่อง 
วัฒนธรรม
องค์กรของ 
กทพ. 

2) เตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนและแนวทางใน
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจ าปี
งบประมาณ 2563 

   
      

   
 

3) ก าหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของวัฒนธรรม
องค์กรในแต่ละคุณลักษณะ 

 
  

      
   

 

4) ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่วัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. 
ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เชน่ หลักสูตรอบรม ระบบ 
Intranet ของ กทพ. จอภาพ Digital Signage เสยีง
ตามสาย (EXAT Sound) เอกสารเผยแพร่ผ่านการ
อบรม สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นตน้ 

 

  

      

   

งบประมาณ
ในแผนพัฒนา
บุคลากร 

5) ประเมินการรับรู้ และสมรรถนะหลักของพนักงานใน
เร่ืองวัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. 

   
      

 
  

 

หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นายวุฒิไกร นภามาศ    โทรศัพท์ : 2027 



ภาคผนวก 10 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 

 

1.   กลยุทธ์ :   ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร 
2. แผนงาน / โครงการ  :    โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร 
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    จ านวนกิจกรรม SMILE Roadshow 
4.  วิธีวัดตัวชี้วัด  :    มีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง 
แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) วิเคราะห์ผลการประเมินการรับรู้ของพนักงานใน
เร่ืองวัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

   
      

   
 บจ.กพบ. 

ฝบท. 
ทุกฝ่าย/
ส านัก 

มีกิจกรรม
ส่งเสริม
วัฒนธรรม 
ค่านิยมของ
องค์กร 

2) เตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนและแนวทางใน
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจ าปี
งบประมาณ 2563 

   
      

   
 

3) ก าหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของวัฒนธรรม
องค์กรในแต่ละคุณลักษณะ 

 
  

      
   

 

4) ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่วัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. 
ผ่านกิจกรรม SMILE Roadshow 

 
  

      
   

 

5) ประเมินการรับรู้ และสมรรถนะหลักของพนักงานใน
เร่ืองวัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. 

   
      

 
  

 

 
หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นายวุฒิไกร นภามาศ    โทรศัพท์ : 2027 

 



ภาคผนวก 11 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕  

1.   กลยุทธ์ :   บริหารขีดความสามารถของบุคลากร ให้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

2. แผนงาน / โครงการ  :    แผนการด าเนินการตามระบบขีดความสามารถ (Competency – Based Training) ของ กทพ.  

3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    ร้อยละของพนักงานที่มีช่องว่างขีดความสามารถไม่เกินร้อยละ 9.5 

4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    จ านวนของพนักงานที่มีช่องว่างชีดความสามารถ (Competency Gap) คูณ 100 หารด้วยจ านวนพนักงานทั้งองค์กร 

5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ไม่เกินร้อยละ 9.5 

แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และทบทวนการจดัท า
พจนานุกรมขีดความสามารถ 

  
  

     - พบ.กพบ. 
ฝบท. 

ทุกฝ่าย/
ส านัก 

น าผลการประเมินขีด
ความสามารถของพนักงาน 
กทพ. ประจ าปี 2563 มา
จัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคลประจ าปี 2564 

2. จัดท าพจนานุกรมขีดความสามารถ           

3. น าพจนานุกรมขีดความสามารถ เสนอขอ
ความเห็นชอบต่อ ผวก. ตามล าดับชัน้  

 
  

      

4. ประเมินขีดความสามารถของพนักงาน กทพ.             
5. น าข้อมูลการประเมินขีดความสามารถใช้เปน็
ปัจจยัน าเข้าจัดท าแผนพฒันารายบุคคลประจ าปี
งบประมาณ 

 
 

  
      

 

หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นางสาวชนากานต์  อดุลยพิจิตร   โทรศัพท์ : 2029 
 
 

 



ภาคผนวก 12 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563-2565 

 
1. กลยุทธ์   : บริหารขีดความสามารถของบุคลากร ให้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

2. แผนงาน/โครงการ   :      แผนงานการทบทวนและปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ.  

3. ตัวชีว้ัดของแผนงาน/โครงการ   :   ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานทบทวนและปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ.  (ไม่น้อยกว่า) 

4. วิธวีัดตัวชี้วัด   :  พิจารณาจากร้อยละการด าเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนเทียบกับงานที่ต้องด าเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น 

5. เป้าหมายตัวชี้วัด   :  ร้อยละ 100 

แผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2563 งบ 

ประมาณ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การ

ด าเนินงาน 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) วิเคราะห์ปัญหาและทบทวนสมรรถนะของ กทพ. ที่
ผวก. อนุมัติ และปัจจัยต่างๆที่มผีลต่อการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
  

      
   

- พร.กบบ. 
ฝบท. 

 น าระบบ
ประเมินผลที่

ปรับปรุงใหม่มา
ใช้จริงทุก
หน่วยงาน  

2) จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

  
       

   
 

3) จัดท าบันทึกแจ้งเวียนคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุง) 

   
      

   
 

หมายเหตุ  เพ่ือให้แผนการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ  
ผู้ประสานงาน : นางสาวนุสสรี  ชวาลตันพิพัทธ์    โทรศัพท์ : 2036 
 
 
 
 



ภาคผนวก 13 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563-2565 

1. กลยุทธ์   : บริหารขีดความสามารถของบุคลากร ให้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

2. แผนงาน/โครงการ   :      แผนงานการสอบทานกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ. 

3. ตัวชีว้ัดของแผนงาน/โครงการ   :   มีรายงานการสอบทานกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ. 

4. วิธวีัดตัวชี้วัด   :  รายงานการสอบทานกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ. 

5. เป้าหมายตัวชี้วัด   :  จ านวน 1 เล่ม 

แผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2563 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เลือกกระบวนการสอบทานที่ส าคัญที่จะใช้ในงาน
ทรัพยากรบุคคล 

 
  

      
   

- พร.กบบ. 
ฝบท. 

 
 

 รายงาน 
การสอบทาน
กระบวนการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
ของ กทพ. 

 

2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะหป์ัญหา กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ กทพ. 

 
 

 
      

   
  

3. น าเสนอแนวทางการแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ กทพ. 

 
 

 
      

   
  

4. จัดท าบันทึก เสนอ ผวก. เพื่อขอความเห็นชอบการใช้ระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ. 

  
       

   
  

5. จัดท าบันทึกแจ้งเวียนระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ กทพ. และน ามาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ กทพ. ต่อไป 

   
      

   
  

หมายเหตุ  เพ่ือให้แผนการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ  
ผู้ประสานงาน : น.ส. นุสสรี  ชวาลตันพิพัทธ์    โทรศัพท์ : 2036 
 



ภาคผนวก 14 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 

1.   กลยุทธ์ :   พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2. แผนงาน / โครงการ  :    การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่จัดอบรมเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 

4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    จ านวนหลักสูตรที่ด าเนินการจัดอบรมเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 

5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ร้อยละ 95 ของหลักสูตรทั้งหมดตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 งบ 

ประมาณ 
หน่วยงาน 

ที ่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ..ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1) จัดท าบันทึกเวียนทุกฝ่าย/ส านักเพื่อ
เสนอหลักสูตรการฝึกอบรม 

 
     

      
   - พบ.กพบ. 

ฝบท. 
ทุกฝ่าย/
ส านัก 

จัดอบรม
หลักสูตรครบ
ตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี 

2) เสนอแผนพฒันาบุคลากรฯ ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาการให้พนักงานไป
ศึกษาฝึกอบรมหรือดูงาน เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

 

 

    

      

   

3) น าเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติ
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 

  
 

   
      

   

4) ด าเนินการจัดฝึกอบรมพนักงาน 
ตามแผนพฒันาบุคลากร 

  
 

   
      

   

 
หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นางสาวชนากานต์  อดุลยพิจิตร   โทรศัพท์ : 2029 

 



ภาคผนวก 15 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 

1.   กลยุทธ์ :   พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2. แผนงาน / โครงการ  :    โครงการพัฒนาภาวะผู้น าและน าการเปลี่ยนแปลง (Leading & Change) 

3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    จ านวนกิจกรรมโครงการพัฒนาภาวะผู้น าหรือผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    มีกิจกรรมการพัฒนาภาวะผู้น าหรือผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาภาวะผู้น าหรือผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Leading & Change) อย่างน้อย 3 กิจกรรมต่อปี 

แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 งบ 

ประมาณ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ..ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาผู้บริหารตามทิศ
ทางการด าเนินงาน 

 
     

      
   

- พบ.กพบ.ฝบท. ทุกฝ่าย/
ส านัก 

จัดกิจกรรมครบ
ตามแผนพฒันา
บุคลากร 

2) เสนอแผนพัฒนาผู้บรหิารต่อ
คณะกรรมการพิจารณาการให้พนักงาน
ไปศึกษาฝึกอบรมหรือดูงาน เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

 

    

      

   

3) น าเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติ
แผนพัฒนาผู้บริหาร รวมเข้ากับ
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี
งบประมาณ 

  

 

   

      

   

4) ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาผู้บริหารตามแผนพัฒนาบุคลากร 

   
 

  
      

   
 

 
  

 

หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นางสาวชนากานต์  อดุลยพิจิตร   โทรศัพท์ : 2029 



ภาคผนวก 16 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 256๓ 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 

1.   กลยุทธ์ :   พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2. แผนงาน / โครงการ  :    โครงการพัฒนามาตรฐานบริการ สร้างนวัตกรรม ส าหรับการให้บริการทางพิเศษ 

3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    จ านวนโครงการพัฒนามาตรฐานบริการ สร้างนวัตกรรม ส าหรับการให้บริการทางพิเศษ  

4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    มีโครงการพัฒนามาตรฐานบริการ สร้างนวัตกรรม ส าหรับการให้บริการทางพิเศษ 

5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    จัดให้มีโครงการพัฒนามาตรฐานบริการ สร้างนวัตกรรม ส าหรับการให้บริการทางพิเศษ จ านวน 2 โครงการต่อปี 

แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 งบ 

ประมาณ 
หน่วยงานท่ี
รับบผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนบัสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) จัดท าบันทึกเวียนทุกฝา่ย/ส านกัเพื่อเสนอ
หลักสตูรการฝึกอบรม 

               
2,700,000- กพบ.ฝบท. ฝจค. และ 

ฝคจ. 
ผลงานการพัฒนา
นวัตกรรมการ
ให้บริการทาง
พิเศษของ ฝจค. 

และ ฝคจ. 

2) เสนอแผนพัฒนาบุคลากรฯ ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาการให้พนักงานไป
ศึกษาฝึกอบรมหรือดูงาน เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

 

 

    

      

   

3) น าเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปีงบประมาณ                

4) จัดท าบันทึกขออนุมัตจัดฝึกอบรม
หลักสตูรพัฒนามาตรฐานบริการ สร้าง
นวัตกรรม ส าหรับการให้บริการทางพิเศษ 

   
 

  
      

   

5) ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา
มาตรฐานบริการ สร้างนวัตกรรม ส าหรับการ
ให้บริการทางพิเศษ 

     
       

   

หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นางสาวชนากานต์  อดุลยพิจิตร   โทรศัพท์ : 2029 



ภาคผนวก 17 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563-2565 

 

1. กลยุทธ์   : พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2. แผนงาน/โครงการ   :      แผนงานการทบทวนและปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน  

3. ตัวชีว้ัดของแผนงาน/โครงการ   :   พนักงานมีความพึงพอใจ/ผูกพันเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 

4. วิธวีัดตัวชี้วัด   :  เปรียบเทียบผลความพึงพอใจ / ผูกพัน 

5. เป้าหมายตัวชี้วัด   :  พนักงานมีความพึงพอใจ/ผูกพันเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 

แผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2563 งบ 

ประมาณ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) ศึกษา วิเคราะห์ผลการศึกษา/ความเห็นชอบของที่ปรึกษา
เกี่ยวกับแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ    

      
   

- พร.กบบ. 
ฝบท. 

 แผน
ความก้าวหน้าใน

สายอาชีพ 2) จัดท าแผนการด าเนินงานรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน 

  
       

   
 

3) จัดท าเอกสารความรู้เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของพนักงานตามความเห็นของที่ปรึกษา 

  
       

   
 

4) เสนอ (ร่าง) เอกสารเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของพนักงานให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

   
      

   
 

5) เสนอเอกสารเส้นทางความก้าวหน้าให้ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น 

   
      

   
 

6) จัดส่งผลการศึกษาไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงงานท่ีเกี่ยวข้องกับความกา้วหน้าในสายอาชีพ 

   
       

  
 

 
 

 
หมายเหตุ  เพ่ือให้แผนการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ  
ผู้ประสานงาน : นางสาวสุภาวดี  วงศ์ละคร    โทรศัพท์ : 2038 



ภาคผนวก 18 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563-2565 

 

1. กลยุทธ์   : พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2. แผนงาน/โครงการ   :      แผนงานการทบทวนการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง  

3. ตัวชีว้ัดของแผนงาน/โครงการ   :   รายชื่อผู้มีสิทธิเป็นผู้สืบทอดต าแหน่ง 

4. วิธวีัดตัวชี้วัด   :  รายชื่อผู้มีสิทธิเป็นผู้สืบทอดต าแหน่งของต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

5. เป้าหมายตัวชี้วัด   :  ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่จะว่างลง 

แผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2563 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องและจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 

   
      

   
- พร.กบบ. 

ฝบท. 
ทุกฝ่าย/
ส านัก 

เอกสารการวางแผนสืบ
ทอดต าแหน่ง 

2. ทบทวน/ศึกษา และจัดท าเอกสารแผนสืบทอด
ต าแหน่ง 

 
  

      
   

 
 

  

3. เสนอและปรับแก้ (ร่าง) เอกสารแผนสืบทอด
ต าแหน่งให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

 
 

 
      

   
 

 
  

4. เสนอเอกสารแผนสืบทอดต าแหน่งให้
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

   
      

   
 

 
  

5. ด าเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเป็นผู้สืบทอด
ต าแหน่ง ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ กทพ. 
(ระดับ 10-11) 

   
      

   
 

 
  

 
หมายเหตุ  เพ่ือให้แผนการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ  
ผู้ประสานงาน : นางนิลลิตา  มิลินทางกูร    โทรศัพท์ : 2043 



ภาคผนวก 19 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 

 
1.   กลยุทธ ์ :   พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทนัต่อการเปลี่ยนแปลง 
2. แผนงาน / โครงการ  :    แผนการเตรียมผู้บริหารกลุม่ศักยภาพ (Leadership Pool)  
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    มี Leadership Pool ของต าแหน่งผูบ้ริหารกลุ่มศักยภาพ 
4.  วิธีวัดตัวชี้วัด  :    ระยะเวลาแล้วเสร็จในการจดัท า Leadership Pool 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ได้ Leadership Pool ของผู้บริหารระดับสูงภายใน 6 เดือน หลังจากได้รับรายชื่อ Leadership of Candidate 

แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 งบ 

ประมาณ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ..ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาผู้สืบทอดต าแหนง่ 

 
     

      
   

2,000,000 พบ.กพบ. 
ฝบท. 

ทุกฝ่าย/
ส านัก 

มีรายช่ือ 
Leadership 
Pool เพื่อเป็น
ผู้บริหารกลุม่
ศักยภาพ 

2) เสนอแผนพัฒนาผูส้ืบทอดต าแหน่ง
ต่อคณะกรรมการพิจารณาการให้
พนักงานไปศึกษาฝึกอบรมหรือดูงาน 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

 

    

      

   

3) น าเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติ
แผนพัฒนาผูส้ืบทอดต าแหน่ง รวมเข้า
กับแผนพัฒนาบคุลากรประจ าปี
งบประมาณ 

  

 

   

      

   

4) กบบ.ส่งรายชื่อ Leadership of 
Candidate ให้กับ กพบ. 

   
 

  
      

   
 พร.กบบ. 

ฝบท. 
 Leadership of 

Candidate 
5) ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาผูส้ืบ
ทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
(Leadership) 

      
      

   
- พบ.กพบ. 

ฝบท. 
ทุกฝ่าย/
ส านัก 

Leadership 
Pool 

หมายเหตุ  เพื่อให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นางสาวชนากานต์  อดุลยพิจิตร   โทรศัพท์ : 2029 



ภาคผนวก 20 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 

  
1.   กลยุทธ์ :   พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
2. แผนงาน / โครงการ  :    แผนการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) ของ กทพ. 
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    เสนอหลักเกณฑ์การบริหารจัดการคนเก่งเพ่ือขอความเห็นชอบ 
4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    น าเสนอเสนอหลักเกณฑ์การบริหารจัดการคนเก่งเพ่ือขอความเห็นชอบ 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ภายในกันยายน 2563 

แผนการด าเนินงาน  
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลประกอบการ
จัดท าแผนการบริหารจัดการคนเก่งของ 
กทพ. (Talent Management) 

  
       

   
- 

 
พร.กบบ. 
ฝบท. 

 มีแผนการบริหาร
จัดการคนเก่งของ 
กทพ. (Talent 
Management) 2. วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลประกอบการ

พิจารณาการจัดท าแผนการบริหารจัดการ
คนเก่งของ กทพ. (Talent 
Management) 

   

      

   

3. น าเสนอข้อมูลเพ่ือพิจารณาตามสายบังคับ
บัญชาต่อไป    

      
   

 

หมายเหตุ   เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : ปานกมล ทรัพยสาร    โทรศัพท์ : 2039 
 
 
 



ภาคผนวก 21 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 

 
1.   กลยุทธ์ :   สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
2. แผนงาน / โครงการ  :    แผนงานบริหารจัดการความรู้ 
3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    จ านวนองค์ความรู้ที่น าไปใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการท างาน 
4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    พิจารณาจากจ านวนองค์ความรู้ทีน่ าไปใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการท างาน 
5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    จ านวน 10 องค์ความรู้ 
แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน
บริหารจัดการความรู ้

   
      

   
 บจ.กพบ. 

ฝบท. 
ทุกฝ่าย/
ส านัก 

จ านวนองค์
ความรู้ที่
น าไปใช้ในการ
พัฒนา และ
ปรับปรุง
กระบวนการ
ท างาน 

2) ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานบริหาร
จัดการความรู ้

 
  

      
   

 

3) จัดโครงการประกวดผลงานการจัดการความรู้ของ 
กทพ. (EXAT KM Award)  

 
 

      
   

20,000 
 

4) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการส าหรับ
คณะท างานบริหารจัดการความรู้ 

   
  

 

   
   

 

5) จัดนิทรรศการ KM Day          
 

  500,000 
6) กิจกรรมแบ่งปันและถา่ยโอนความรู้จากผูท้ี่
เกษียณอายุ ลาออก หรือผู้เชี่ยวชาญในงาน 

 
  

      
   

100,000 

 
หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นายวุฒิไกร นภามาศ    โทรศัพท์ : 2027 
 
 



ภาคผนวก 22 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 

1.   กลยุทธ์ :   สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. แผนงาน / โครงการ  :    โครงการเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-learning Platform)  

3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    มีการจัดท าระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (E-learning Platform) 

4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    จ านวนหลักสูตรในระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 

 5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    มีหลักสูตรการเรียนรู้แบบออนไลน์อย่างน้อย 5 หลักสูตร 

แผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 งบ 

ประมาณ หน่วยงานท่ี
รับบผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ..ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1) จัดท าบันทึกเวียนทุกฝ่าย/ส านักเพื่อ
เสนอหลักสูตรการฝึกอบรม 

 
     

      
   - พบ.กพบ. 

ฝบท. 
 มีหลักสูตรการ

เรียนรู้แบบ
ออนไลน์ 2) เสนอแผนพฒันาบุคลากรฯ ต่อ

คณะกรรมการพิจารณาการให้พนักงานไป
ศึกษาฝึกอบรมหรือดูงาน เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

 

 

    

      

   

3) น าเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติ
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 

  
 

   
      

   

4) ด าเนินการออกแบบและจัดท า
รายละเอียดหลักสูตร 

   
 

  
      

   

5) ด าเนินการจัดฝึกอบรมพนักงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

     
       

   

หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นางสาวชนากานต์  อดุลยพิจิตร   โทรศัพท์ : 2029 
 



ภาคผนวก 23 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563-2565 

 

1. กลยุทธ์   : บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

2. แผนงาน/โครงการ   :      แผนงานการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐวิสาหกิจที่สามารถก าหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนเป็นของตนเอง 

3. ตัวชีว้ัดของแผนงาน/โครงการ   :   ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 

4. วิธวีัดตัวชี้วัด   :  พิจารณาจากร้อยละการด าเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนเทียบกับงานที่ต้องด าเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น 

5. เป้าหมายตัวชี้วัด   :  ร้อยละ 100 

แผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2563 งบ 

ประมาณ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ประกอบการจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล  

   
      

   
- พร.กบบ. 

ฝบท. 
- จัดท าวาระเสนอ

ผู้บริหารการ
ปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐวิสาหกจิที่

สามารถก าหนด
โครงสร้างอัตรา
เงินเดือนเป็น
ของตนเอง 

2. จัดท าข้อมูลประกอบการพิจารณาการ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่สามารถก าหนด
โครงสร้างเงินเดือนเป็นของตนเอง 

   
      

   
 

 
 

2. จัดท าวาระเสนอผู้บริหารพิจารณาตามล าดับ 
   

      
   

 
 

 

 
หมายเหตุ  เพ่ือให้แผนการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ  
ผู้ประสานงาน : น.ส. นุสสรี  ชวาลตันพิพัทธ์    โทรศัพท์ : 2036 
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 

  
1.   กลยุทธ์  : บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์   

2. แผนงาน / โครงการ  :   การปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้างแรกบรรจุ ตามวุฒิการศึกษาต่าง ๆ ของ กทพ.  

3. ตัวชีว้ัดของแผนงาน/โครงการ   :   ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 

4. วิธวีัดตัวชี้วัด   :  พิจารณาจากร้อยละการด าเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนเทียบกับงานที่ต้องด าเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น 

5. เป้าหมายตัวชี้วัด   :  ร้อยละ 100 

แผนการด าเนินงาน  
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาการ
ปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้างแรกบรรจุ ตาม
วุฒิการศึกษาต่าง ๆ ของ กทพ. 

 
 

 
      

   
- 

 
พร.กบบ. 
ฝบท. 

 ได้แนวทางการ
ปรับอัตรา
เงินเดือน 
ค่าจ้างแรกบรรจุ 
ตามวุฒิการศึกษา
ต่าง ๆ ของ กทพ. 

2.  หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             
3. จัดท าวาระและน าเสนอ เรื่องการปรับ
อัตราเงินเดือน ค่าจ้างแรกบรรจุ ตามวุฒิ
การศึกษาต่าง ๆ ของ กทพ. เพ่ือเสนอที่
ประชุมผู้บริหารตามขั้นตอน 

   

      

   

 

หมายเหตุ   เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
 

ผู้ประสานงาน : ปานกมล ทรัพยสาร    โทรศัพท์ : 2039 
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 

 

1. กลยุทธ์   :      บริหารคา่ตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน ์
2. แผนงาน/โครงการ  :  พัฒนาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ เรื่องจัดท าและปรบัปรุงเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบตัิงานสังกัด ฝบร.   
3. ตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรม  :  ร้อยละความส าเรจ็ตามแผนงาน 
4. วิธีวัด :  พิจารณาผลการด าเนินงานเทียบกบัแผนงาน 
5. เป้าหมายตัวช้ีวัด :  ร้อยละ 80 (ส าหรับขั้นตอนท่ี สว.กสพ.ฝบท. ด าเนินการได้เท่าน้ัน) 

แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนนิการ ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

หน่วยงาน
สนบัสนนุ 

ผลผลติของ 
การด าเนนิงาน 2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1. ประสานงานร่วมกับ ฝบร. ตามขั้นตอนปฏิบัติงาน
จัดท าและปรับปรุงเครื่องแบบ ได้แก่ 
- การออกแบบรายละเอียด  
- ประมาณการราคา  
- ส ารวจความคิดเห็นและผลกระทบ (ประชาพิจารณ์) 
- วิเคราะห์ความเหมาะสมด้านความปลอดภัย  
- เสนอขอความเห็นชอบ ผวก. ในการเปลี่ยนแปลง
เครื่องแบบใหม่ 

            - สว.กสพ. 
ฝบท. 

 

ฝบร.  
ฝกม.และ 

ฝกง. 

ด าเนินการได้เป็นไป
ตามแผนงานท่ีก าหนด 
และติดตามการอนุมัติ
ขอความเห็นชอบแต่ละ
ขั้นตอนอย่างใกล้ชิด  
 

2. จัดท าการวิเคราะห์ผลกระทบทางการเงิน และ จัดท า
ร่างระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ กทพ. ว่าด้วยการก าหนด
ลักษณะ การจัดหา และเบิกจ่ายเครื่องแบบ 

            

3. น าเสนอขอความเห็นชอบตามขั้นตอนภายในของ 
กทพ.  
- ผวก.  
- ผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 
- คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (ถ้ามี) 
- คณะกรรมการบริหาร กทพ. (ถ้ามี) 
- คณะกรรมการ กทพ. (ถ้ามี) 
- เสนอขอความเห็นชอบขั้นตอนภายนอก (ถ้ามี) 

            

4. กรณีเรื่องดังกล่าวเพียงอ านาจ ผวก. ให้ความเห็นชอบ จะ
ส่งเรื่อง ฝกม. ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว และแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบและจัดหา
ตามระเบียบปฏิบัติงานใหม่ 

            

 

หมายเหตุ  :  เริ่มน าเสนอตามขั้นตอนขอความเห็นชอบในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ โดยไมส่ามารถก าหนดกรอบระยะเวลาการให้ความเห็นชอบแต่ละล าดบัช้ันได้ และถือว่าสิ้นสดุ
กระบวนการส าหรับขั้นตอนท่ี สว.กสพ.ฝบท. รับผิดชอบ โดยระหว่างขั้นตอนการน าเสนอจะมีการติดตามการให้ความเห็นชอบอย่างใกลชิ้ด 
ผู้จัดท ารายละเอียด     ศราวุธ  อนุนันตกุล       สังกัด สว.กสพ.ฝบท. โทรศัพท์     2076 

เริ่มขั้นตอน
การน าเสนอ 
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 

 
 

1. กลยุทธ์    :  บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์       

2. แผนงาน/โครงการ   :  พัฒนาสิทธิประโยชน์และสวสัดกิารเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เรื่องรถรับ-ส่ง พนักงาน ที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ   

3. ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ :  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 

4. วิธีวัดตัวช้ีวัด   :  พิจารณาผลด าเนินงานเทียบกับแผน (ข้ันตอน/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กทพ. ท่ีควบคุมได้) 

5. เป้าหมายตัวช้ีวัด   :  ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 (ส าหรบัขั้นตอนท่ี สว.กสพ.ฝบท. ด าเนินการและควบคุมได้) 
 
 

แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลิตของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ศึกษาข้อมลูสวสัดิการรถรับ-ส่ง จาก
รัฐวสิาหกิจอื่น ข้อกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง จาก
กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน  

            - สว.กสพ. 
ฝบท. 

ทุก
หน่วยงาน
ใน กทพ. 

ด าเนินการไดเ้ป็นไปตาม
แผนงานท่ีก าหนด และ
ติดตามการอนุมตัิขอ
ความเห็นชอบแตล่ะ
ขั้นตอนอย่างใกล้ชิด  
 

2. จัดท าบันทึกส ารวจความต้องการ
พนักงาน ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง 
อาคารศูนย์บริหารฯ  

            

3. สรปุและรวบรวมข้อมูลจากแบบส ารวจ
สอบถาม ก าหนดจดุตัวอย่างเส้นทางรับ-
ส่ง 

            

4. จัดท าบันทึกถึง ฝกง. ขอข้อมูล
สนับสนุนข้อมลูทางการเงิน ผลกระทบ
ภาระคา่ใช้จ่าย  

            

5. สรุปข้อมูล ผลกระทบภาระค่าใช้จ่ายจาก 
ฝกง. ก าหนดจุดเส้นทาง รถรับ-ส่ง (น าร่อง) 
เปรียบเทียบและประมาณการค่าใช้จ่าย 
กรณี กทพ. และพนักงานร่วมกันออก
ค่าใช้จ่าย 

            

6. จัดท าบันทึกส ารวจความต้องการใช้รถ
รถรับ-ส่ง (ครั้งท่ี 2) เพ่ือให้พนักงานยืนยัน 
ว่ายังมีความต้องการใช้รถ กรณี พนักงาน
ต้องออกค่าใช้จ่าย ร่วมกับ กทพ.  
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แผนการด าเนินงาน (ต่อ) 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนนิการ ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

หน่วยงาน
สนบัสนนุ 

ผลผลติของ 
การด าเนนิงาน 2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7. จัดท าบันทึกขออนุมัติ ผวก. น าวาระ
เข้าที่ประชุมตามขั้นตอน ดังนี้ คกก.กิจการ
สัมพันธ์, ผู้บริหารระดบัสูง, คกก.บริหาร
ของ กทพ., คณะกรรมการ กทพ., 
คณะกรรมการแรงงานรัฐวสิาหกิจสัมพันธ์, 
คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ ตามล าดับ 

            - สว.กสพ. 
ฝบท. 

ทุกหน่วยงาน
ใน กทพ. 

ด าเนินการได้เป็นไปตาม
แผนงานท่ีก าหนด และ
ติดตามการอนุมัติขอความ
เห็นชอบแต่ละขั้นตอน
อย่างใกล้ชิด  
 

8. กรณี ไดร้ับความเห็นชอบจาก ครม. 
แล้ว กทพ. จะมีการแต่งตั้งคณะท างาน
บริหาร 
รถรับ-สง่ โดยมีแผนกสวสัดิการ เป็น
ศูนย์กลาง 

            

 
หมายเหตุ  :  เริ่มน าเสนอตามขั้นตอนขอความเห็นชอบในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ โดยไมส่ามารถก าหนดกรอบระยะเวลาการให้ความเห็นชอบแต่ละล าดบัช้ันได้ และถือว่าสิ้นสดุ
กระบวนการส าหรับขั้นตอนท่ี สว.กสพ.ฝบท. รับผิดชอบ โดยระหว่างขั้นตอนการน าเสนอจะมีการติดตามการให้ความเห็นชอบอย่างใกลชิ้ด 
ผู้รับผิดชอบ : นายวสุชัยวงศ์  ศิรวิฒัน์   สังกัด สว.กสพ.ฝบท. โทรศัพท์     2075  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มขั้นตอน
การน าเสนอ 

ขั้นตอนที่ 7 ไม่สามารถก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินการได้ เนื่องจากเป็นสวัสดิการใหม่ 
ต้องได้รับความเห็นชอบในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
อยู่นอกเหนือความควบคุมของ กทพ. โดยหน่วยงานรับผิดชอบจะติดตาม 

การขอความเห็นชอบตามขั้นตอนอย่างใกล้ชิด เพื่อด าเนินการขั้นตอนต่อไป 



ภาคผนวก 28 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 

 
1.  กลยุทธ์    : บริหารคา่ตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน ์
2.  แผนงาน/โครงการ    :  แผนการปรับปรุงหนังสือรับรองการมีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก 
3.  ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ   :  ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผน 
4.  วิธีวัดตัวชี้วัด   :  พิจารณาจากร้อยละการด าเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผน 
5.  เป้าหมายตัวช้ีวัด   :  ร้อยละ 100 
แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลิตของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมร่วมกับคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ใน
รายละเอียดของหลักเกณฑ์วิธีปฏบิัติและขั้นตอนในการ
ขอรับค่ารักษาพยาบาล รวมถึงการเรียกเก็บ 
ค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล 

            - 
 

จส.กสพ. 
ฝบท. 

- 
 

มีโรงพยาบาลที่ใช้บัตร
ประชาชนแทนหนังสือ
รับรองการมีสิทธิรับ 
ค่ารักษาพยาบาล  
(หนังสือส่งตัว) 
แบบผู้ป่วยนอก 

2. จัดท าบันทึกขออนุมัติ ผวก. 
ในหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและขั้นตอน 
ในการขอรับค่ารักษาพยาบาลฯ  

            

3. ประสาน สว.กทพ. จัดท าหนังสือ 
แจ้งโรงพยาบาล (MOU) 

            

4. จัดท าหนังสือเวียนแจ้งหลักเกณฑ ์
และวิธีปฏิบตัิให้พนักงาน/ลูกจา้ง 
ทุกคนทราบ และมผีลให้ใช้ 

            

5.สรรหาโรงพยาบาลต่อไปท่ีสามารถใช้บัตรประชาชน
แทนหนังสือรับรองการมสีิทธิรับคา่รักษาพยาบาล 
(หนังสือส่งตัว) 
แบบผู้ป่วยนอก 

            

6.ติดต่อประสานโรงพยาบาลใน 
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบตัิและขั้นตอน 
ในการขอรับค่ารักษาพยาบาลฯ 

            

หมายเหตุ เพื่อให้การด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบขุั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นางสาวศริิพร  ถ้วยแก้ว    โทรศัพท์ : 2079      



ภาคผนวก 29 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563-2565 

 
1. กลยุทธ์    : สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
2. แผนงาน/โครงการ   :  การส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. ประจ าปี 2563 
3. ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ  :  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน 
4. วิธีวัดตัวชีว้ัด   :  พิจารณาผลการด าเนินงานเทียบกับแผน 
5. เป้าหมายตัวชี้วัด   :  ร้อยละ 100 
แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลิตของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ทบทวนและ/หรือศึกษาแนวทาง ในการส ารวจ
ความผูกพันและความพึงพอใจ รวมทั้งสรรหาที่
ปรึกษา/คณะผู้วิจัยมาด าเนินการ 

            500,000 สว.กสพ. 
ฝบท. 

ทุก
หน่วยงาน
ใน กทพ. 

รายงานผลการส ารวจความ
ผูกพันและความพึงพอใจ
ของพนักงานต่อ กทพ.  

2. ด าเนินการตามกระบวนการจดัจ้าง 
- ขออนุมัติแต่งตั้งและจดัท ารายละเอียดการ
จ้าง (TOR)  
- ลงนามการจ้างที่ปรึกษา/คณะผูว้ิจัย 

            

3. ทบทวนปัจจัยความผูกพันและปัจจัย
ความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. 

            

4. ส ารวจด้วยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
(แบบสอบถาม) และข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(สนทนากลุ่ม หรือ สัมภาษณ์) 

            

5. รวบรวมและบันทึกข้อมูลแบบสอบถาม
รวมทั้งวิเคราะห์ประมวลผลข้อมลู 

            

6. จัดท ารายงานผลส ารวจความผกูพันและ
ความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. 

            

หมายเหตุ เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นายศราวุธ อนุนันตกุล    โทรศัพท์ : 2076   
 



ภาคผนวก 30 
 

แผนปฏิบตัิการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563-2565 

 

1. กลยุทธ ์    : สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
2. แผนงาน/โครงการ   :  การเสริมสร้างความผูกพนัและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ.  
3. ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ   :  ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินงานที่บรรลุเปา้หมายตามแผน  
4. วิธีวัดตัวชี้วัด   :  พิจารณาจากจ านวนผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามเปา้หมายในแผนปฏบิัติการฯ เทียบกับแผนปฏบิัติการ 

เสริมสร้างความผูกพนัและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. 
5. เป้าหมายตัวชี้วัด   :  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
แผนการด าเนนิงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลิตของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ส ารวจและข้อเสนอแนะความผกูพันและ
ความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. ใน
รอบปีที่ผ่านมา และจัดท า Presentation 
น าเสนอการประชุมฯ 

            - สว.กสพ. 
ฝบท. 

ทุก
หน่วยงาน
ใน กทพ. 

รายงานผลการติดตาม
การด าเนินงานของการ
เสริมสรา้งความผูกพัน
และความพึงพอใจของ
พนักงานต่อ กทพ. 
เสนอต่อ ผวก. ทุก 3 
เดือน 

2. จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อจัดท าแผนปฏิบัตกิาร
เสริมสร้างความผูกพนัและความพึงพอใจ
ของพนักงานต่อ กทพ. ส าหรับรอบปีถัดไป 

            

3. จัดท าบันทึกติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพัน
และความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 3 เดือน 

    
 

        

4. รวมรวมผลการติดตามการด าเนินงานฯ 
ตามแผนและจัดท าสรปุรายงานผลน าเสนอ
ต่อ ผวก. ทุก 3 เดือน 

            

หมายเหตุ เพื่อให้การด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ 
ผู้ประสานงาน : นายศราวุธ อนนุันตกุล    โทรศัพท์ : 2076 



ภาคผนวก 31 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 

  

1.   กลยุทธ์ :   สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดีในการท างาน  

2. แผนงาน / โครงการ  :    แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในงานพนักงานสัมพันธ์ประจ าปีงบประมาณ 

3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในงานพนักงานสัมพันธ์ประจ าปีงบประมาณ  

     (ไม่น้อยกว่า) หน่วยวัด : ร้อยละ 

4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    พิจารณาจากร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ (Action Plan) งานพนักงานสัมพันธ์ 

      ประจ าปีงบประมาณ 

5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

แผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในงาน
พนักงานสัมพันธ์ 

   
      

   
 พง.กสพ. 

ฝบท. 
ทุกฝ่าย/
ทุกส านัก 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

2. ก าหนดผู้รับผิดชอบในรายกิจกรรม              
3. ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)   
ในงานพนักงานสัมพันธ์ 

 
  

      
   

 

4. สรุปผลการตรวจประเมิน รายงานผลต่อ ผวก. รายกิจกรรม              
 

หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
 

ผู้ประสานงาน : น.ส.วรินทร  การเดิม  พง.กสพ.ฝบท.    โทรศัพท์ : 2086 
 



ภาคผนวก 32 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 256๓ – 256๕ 

 

1.   กลยุทธ์ :    สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 

2. แผนงาน / โครงการ  :    ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนต่าง ๆ การส่งเสริมให้ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์มีธรรมาภิบาล 

3.  ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ  :    ความส าเร็จของการจัดท าช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

4.  วิธีวัดตัวชีว้ัด  :    จัดท าช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนตามข้ันตอนของคู่มือในการด าเนินการ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

5.  เป้าหมายตัวชี้วัด  :    ด าเนินการจัดท าช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

แผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  จดัท าคู่มือขั้นตอนการด าเนินงานรับฟังข้อร้องเรียน
ต่าง ๆ  

 
  

      
   

 พง.กสพ. 
ฝบท. 

ทุกฝ่าย/
ทุกส านัก 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

2.  รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางการร้องเรียน              
3.  ด าเนินการส่งเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
เพ่ือด าเนินการตามข้อร้องเรียน 

  
       

   
 

4..  ติดตามเรื่องร้องเรียนเพ่ือรายงานผลของการร้องเรียน              
5..  รายงานผลการร้องเรียน               

 

หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงาน / โครงการ สามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน / โครงการ 
 

ผู้ประสานงาน : น.ส.วรินทร  การเดิม  พง.กสพ.ฝบท.    โทรศัพท์ : 2086 
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563-2565 

 
1. กลยุทธ์   : สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
 2. แผนงาน/โครงการ     :  การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานประจ าปีงบประมาณ 2563 
 3. ตัวชีว้ัดของแผนงาน/โครงการ  :  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 4. วธิีวัดตัวชีว้ัด  :  พิจารณาจากร้อยละการด าเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนเทียบกับงานที่ต้องด าเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ 
                    ไตรมาส 1 : 11%  ไตรมาส 2 : 22% ไตรมาส 3 : 30%  ไตรมาส 4 : 100% (คิดแบบสะสมกิจกรรมตลอดทั้งปี) 
5. เป้าหมายตัวชี้วัด   :  ร้อยละ 100 

แผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ก.ย. ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการ Action plan ในงาน
ความปลอดภัยฯ 

 
  

       
   

  ปอ.กสพ. 
ฝบท. 

ทุก
หน่วยงาน
ภายใน 
กทพ. 

ความส าเร็จตาม
แผนงาน 

2. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action plan) ใน
งานความปลอดภัยฯ  

 
  

       
   

  

3. ก าหนดผู้รับผิดชอบในรายกิจกรรม                
4. ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (Action 
plan) ในงานความปลอดภัยฯ 

 
 

 
       

   
  

5. สรุปผลการด าเนินงานฯและ รายงานต่อ ผวก. 
ครบ 6 เดือน และครบ 1 ปี 

   
       

  
   

 
หมายเหตุ  เพ่ือให้แผนการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ  
 
ผู้ประสานงาน : นางสาวพิสรา  ทวีบุญ   โทรศัพท์ : 2089 
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563-2565 

 
1.  กลยุทธ์   :   สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
 2.  แผนงาน/โครงการ  :  การจัดท าคู่มือความปลอดภัยในงานก่อสร้างทางพิเศษ 
 3. ตัวชีว้ัดของแผนงาน/โครงการ  :  จ านวนคู่มือความปลอดภัยในการท างาน 
 4. วธิีวัดตัวชีว้ัด    :  จ านวนคู่มือความปลอดภัยในการท างานที่สอดคล้องกับข้อกฎหมายฯ ระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัยฯ 
 5. เป้าหมายตัวชี้วัด   :  จ านวน 1 เล่ม ภายใน 30 กนัยายน 2563 
แผนการด าเนินงาน 

 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ก าหนดต าแหนง่งานในการวิเคราะห์ความเสีย่งจาก
การประสบอันตรายในการท างาน 

            - ปอ.กสพ. 
ฝบท. 

ฝกท. และ 
คปอ. 

คู่มือความปลอดภัยใน
งานก่อสร้างทางพิเศษ 

2. จัดอบรม (OJT) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 
(JSA) ให้กับหัวหน้างาน และผู้ช านาญงาน/เพื่อเขียน
ขั้นตอนการท างาน  

 
  

      
   

 

3. วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานเพื่อค้นหาความเสี่ยงในการ
ท างาน              

4. น าเสนอขั้นตอนการท างานที่ปลอดภัยเสนอต่อ คปอ./ 
จป.วิชาชีพ 

             

5. จัดท าร่างคู่มือฯ น าเสนอ คปอ. พิจารณา              
6. ปรับปรงุแก้ไขคู่มือฯ (ฉบับร่าง)              
7. จัดท าคู่มือความปลอดภัยในการท างานฉบับสมบูรณ ์                 
8. รายงาน ผวก.                 

 

หมายเหตุ  เพื่อให้แผนการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ  
ผู้ประสานงาน : นางสาวพิสรา  ทวีบุญ   โทรศัพท์ : 2089 
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แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563-2565 

 
1.  กลยุทธ์   :   สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
 2.  แผนงาน/โครงการ  :  แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน  
 3.  ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ :  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน  
 4.  วธิีวัดตัวชี้วัด  : พิจารณาจากร้อยละการด าเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนเทียบกับงานที่ต้องด าเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ                
   ไตรมาส 1 : 41%  ไตรมาส 2 : 59% ไตรมาส 3 : 82%  ไตรมาส 4 : 100% (คิดแบบสะสมกิจกรรมตลอดทั้งปี) 
 5. เป้าหมายตัวชี้วัด   :  ร้อยละ 100 
แผนการด าเนินงาน 

 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดประชมุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม
ประเดน็ส าคัญ ข้อเสนอแนะ ในการจัดการ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  (ไตรมาส 4 ป ี2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

      

   

 ปอ.กสพ.ฝบท. 
สว.กสพ.ฝบท. 
กบอ. ฝบร. 

ตล.กวล.ฝนผ. 
 
 

ทุก
หน่วยงาน 

รายงานการ
ประชุม 
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 ขั้นตอนการด าเนินงาน  

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
งบ 

ประมาณ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2. พิจารณา นโยบาย กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
(ไตรมาส 4 ปี 2562) 
    

      

   

 ปอ.กสพ.ฝบท. 
สว.กสพ.ฝบท. 
กบอ. ฝบร. 

ตล.กวล.ฝนผ. 
 

ทุก
หน่วยงาน 

สรุปประเด็นที่มี
การเปลี่ยนแปลง 

3. ทบทวนแผนปฏบิัติการประจ าปีดา้น ความ
ปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
(ไตรมาส 4 ปี 2562) 
- ทบทวนวัตถุประสงค ์
- ทบทวนกิจกรรม 
- ทบทวนตัวชี้วดั/ตัวชี้วัดย่อย 

 

   

      

   

 ปอ.กสพ.ฝบท. 
สว.กสพ.ฝบท. 
กบอ. ฝบร. 

ตล.กวล.ฝนผ. 

ทุก
หน่วยงาน 

แผนปฏบิัติการ
ประจ าป ี

4. ขออนุมัติตัวชี้วัดผลการด าเนนิงาน ด้านความ
ปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
ของ กทพ.ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

  

      

   

 ปอ.กสพ.ฝบท. สว.กสพ. 
ฝบท./ 
กบอ. 
ฝบร./

ตล.กวล.
ฝนผ. 

 

บันทึก ผวก. 
อนุมัติตัวชี้วัด ฯ 

5. ถ่ายทอด สื่อสารแผนปฏิบัติการประจ าปีให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- บันทึกเวียน 
- Intranet 

 
 

 

 

      

   

 ปอ.กสพ.ฝบท. 
สว.กสพ.ฝบท. 
กบอ. ฝบร. 

ตล.กวล.ฝนผ. 
 
 
 

ทุก
หน่วยงาน 

บันทึกเวียน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
งบ 

ประมาณ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลผลติของ 
การด าเนินงาน 2562 2563 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และ
รณรงค์ส่งเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- บันทึกเวียน 
- ประชุมกับหนว่ยงาน 
- จัดอบรมให้ความรู้ 
- OJT 
- จัดกิจกรรม / Event / ดูงาน 
เผยแพร่ใน Intranet  

   

      

   

 ปอ.กสพ.ฝบท. 
สว.กสพ.ฝบท. 
กบอ. ฝบร. 

ตล.กวล.ฝนผ. 

ทุก
หน่วยงาน 

เอกสาร /
หลักฐานของการ
ด าเนินการ
กิจกรรมต่างๆ  
รายงานการ
ประชุม 
ผลการฝึกอบรม 
ผลการ OJT 

 
7. ติดตามผลการด าเนินการ 
- ร่วมสังเกตการณ์การด าเนินการของหน่วยงาน 
- ตรวจสอบจากผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 
- บันทึกติดตามผลการด าเนินการ 
 

   

      

   

 
ปอ.กสพ.ฝบท. 
สว.กสพ.ฝบท. 
กบอ. ฝบร. 

ตล.กวล.ฝนผ. 

ทุก
หน่วยงาน 

แบบฟอร์ม
รายงานผลการ
ด าเนินการตาม
แผน 

8. ประชุมสรุปผลการด าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

      

 

 

 

 ปอ.กสพ.ฝบท. 
สว.กสพ.ฝบท. 
กบอ. ฝบร. 

ตล.กวล.ฝนผ. 

ทุก
หน่วยงาน 

รายงานการ
ประชุม 

9. ประเมินและสรปุผลการด าเนินการน าเสนอ 
ผวก. 

   

      

   

 ปอ.กสพ.ฝบท. 
สว.กสพ.ฝบท. 
กบอ. ฝบร. 

ตล.กวล.ฝนผ. 

ทุก
หน่วยงาน 

รายงานสรุปผล
การด าเนินงาน 

 

 
หมายเหตุ  เพื่อให้แผนการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการสามารถแสดงความส าเร็จของงาน โปรดระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ  
ผู้ประสานงาน : นางสาวพิสรา  ทวีบุญ   โทรศัพท์ : 2089 


