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1.  ด้านการบริหารจัดการอัตรากำลัง 
และการสรรหา คัดเลือกพนักงาน 

ด้านการจัดการอัตรากำลัง มีการทบทวนนแผนอัตรากำลังระยะสั้น และแผนอัตรากำลังระยะยาว เป็นประจำในทุก
ปี เพื่อให้การบริหารจัดการอัตรากำลังของ ธพส. เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับภารกิจ ซึ่งจะทบทวนแล้วเสร็จใน
ไตรมาส 4/2565  

ด้านการสรรหา และคัดเลือกพนักงาน ได้ดำเนินการตามนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยมีคณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานทดลองงาน และมีกระบวนการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบวัดระดับความรู้และทัศนคติ รวมถึงการ
ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน โดยมีการประกาศผลการคัดเลือกทุกขั้นตอนหน้าเว็บไซต์ของ ธพส. ซึ่งผู้สมัครสามารถ
ตรวจสอบได้ อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ทั้งนี้เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของ ธพส. ให้บรรลุเป้าหมายได้ตามนโยบายที่กำหนด โดยในไตรมาส 1/2564 บรรจุพนักงานใหม่แล้ว จำนวน 12 
อัตรา  

 
2.  ด้านการจ่ายค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ 

และสวัสดิการ 
ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ ได้ดำเนินการตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด มีการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ อย่างครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม และตอบสนองความต้องการของพนักงาน 
ลูกจ้าง ให้ได้รับความสะดวกสบายในการทำงาน มีความมั่งคง และเป็นขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงาน  

โดยในไตรมาส 1/2565 ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การเข้ารับการรักษาพยาบาลเพ่ืออำนวยความสะดวก และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน เพิ่มจำนวน 1 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ
ดำเนินการร่างเอกสารจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสินสถาพร โดย ธพส. จะดำเนินการโอนย้ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
จากเดิมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสินทวี เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสินสถาพร เพ่ือเพ่ิมทางเลือกการออมและการลงทุนให้
มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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3.  ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน เพ่ือให้การประเมินผล
การปฏิบัติงานของ ธพส. มีระบบการประเมินที่เป็นธรรมสอดคล้องกับตัวชี้วัด และสามารถเชื่อมโยงกับการปรับเลื่อน
ตำแหน่งฯ ตามนโยบาย โดยยังคงใช้หลักเกณฑ์ปัจจุบันในการประเมินผลประจำปี 2565 และในวันที่ 31 มกราคม 
2565 มีการจัดประชุมชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ ประจำปี 2565 รวมถึงวิธีการกำหนด KPI ให้
สอดคล้องกับแผนงานตามตัวชี้วัดองค์กรและแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายงาน  ผ่านระบบสารสนเทศการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) 

 
4.  ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา เพ่ือให้พนักงานของ ธพส. ได้มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ในปี 

2564 จึงได้กำหนดให้มีแผนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 จำนวน 13 หลักสูตร โดยในไตรมาส 
1/2564 ได้ดำเนินการจัดอบรมแล้วจำนวน 1 หลักสูตรได้แก ่

หลักสูตรการทดสอบและพัฒนาจุดแข็ง จำนวน 4 ครั้ง ในวันที่ 11 17 28 และ 31 มีนาคม 2565 
 

5.  ด้านการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถดิจิทัลของบุคลากร 

ธพส. ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถดิจิทัลของบุคลากร เพ่ือให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม ที่จะ
เป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนการทำงานในรูปแบบดิจิทัล และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โดยในปี 2565 ได้ทำการบรรจุการฝึกอบรมหมวดหลักสูตร Digital Literacy ลงไปในแผน 2 หลักสูตร คือ 1) 
หลักสูตรDigital Literacy 2) หลักสูตร การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ (Essential Digital Tools for 
Workplace) โดยเรียนรู้ผ่านสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) 
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6.  ด้านการสืบทอดตำแหน่ง การบริหารจัดการ
คนเก่ง 
และการจัดการสายอาชีพ 

ธพส. เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนา
องค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่นยืน โดยมีการจัดทำโครงการการบริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management 
Project) และได้ทำการเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ผ่านเข้าโครงการจำนวน 32 คน พร้อมทั้งดำเนินการ Kick-off โดย 
กจ. และทำการทดสอบพร้อมทั้งพัฒนาจุดแข็ง 

ธพส. มีแผนดำเนินโครงการการสืบทอดตำแหน่งในไตรมาส ที่ 3 
ธพส. มีแผนดำเนินโครงการการจัดการสายอาชีพในไตรมาส ที่ 3 
 

7.  ด้านการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ธพส. มีการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) สำหรับพนักงานในกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง โดยเป็นส่วนหนึ่งในหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติการของโครงการการบริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management Project) โดยจะพิจารณา
ตามศักยภาพของพนักงานกลุ่ม Talent และความเหมาะสมของงานและบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

 
8.  ด้านการสร้างความผูกพันองค์กร ค่านิยม 

และวัฒนธรรมองค์กร 
ธพส. มีค่านิยมขององค์กร ได้แก่ 
C : Customer Relation (ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย) 
U : Unity (ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว) 
P : Professionalism & Innovation (ความเชี่ยวชาญในงาน และนวัตกรรม) 
I  : Integrity (ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน) 
D : Dedication (ความรับผิดชอบต่อคำมั่นสัญญา) 
ซึ่งได้กำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพในการทำงานสอดคล้องกับ Quality Focus  
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มีการจัดทำแผนส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยออกแบบกิจกรรมให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมตามค่านิยม  

มีการสำรวจและประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร โดยนำผลการวิเคราะห์ปัจจัยมาออกแบบแผน
เสริมสร้างความผูกพันพนักงาน แบ่งเป็น 3 ด้าน 1) การสร้างแรงจูงใจผ่านแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2) การสร้าง
แรงจูงใจผ่านแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3) การสร้างบรรยากาศในการทำงาน มีการประเมินระดับประสบการณ์ที่
ดี (Employee Experience) ในภาพรวมทุก Touch Points 

 
9.  ด้านการส่งเสริมจริยธรรม  

และรักษาวินัยของบุคลากร 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากร ในปี 2565 ธพส. ได้บรรจุหลักสูตรการเรียนรู้และการ

ทดสอบ ผ่านระบบ E-Learning ให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล (KPI) ประจำปี 2565 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้  
1. หลักสูตรพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)  
2. หลักสูตรจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ  
3. หลักสูตรต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  
โดยในไตรมาส 1/2565 ได้กำหนดให้พนักงานเข้าเรียนรู้และทดสอบ จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพ้ืนฐาน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 – 2 มีนาคม 2565 
 
 

 


