
 

 

รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2563 (ประจ าไตรมาส 1/2563)  
ล าดับ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  นโยบายด้านการสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน 
 

ด าเนินการสรรหาฯ ตามนโยบาย โดยมีกระบวนการสัมภาษณ์ตามสมรรถนะ 
การสอบข้อเขียน การสอบ Psychometric Test และการตรวจสุขภาพก่อนเริ่ม
งาน ซึ่งบรรจุอัตราก าลังใหม่ ในไตรมาส 1/2563 จ านวน 8 อัตรา (จากการสรร
หาไตรมาส 4/2562) 

สบบ. 

2.  นโยบายด้านการวางแผนก าลังคนและการเตรียม
อัตราก าลังทดแทนเพื่อรองรับการเกษียณอายุ 

ทบทวนและเสนอโครงสร้างองค์กร แผนอัตราก าลังโดยศึกษาวิเคราะห์ 
สภาพการณ์ปัจจุบัน ธพส. สัมภาษณ์ผู้บริหาร ทบทวนโครงสร้างองค์กร พร้อม
หน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ที่จะรองรับภารกิจในอนาคต แล้วเสร็จ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธพส. ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 

ในปีงบประมาณ 2563 มีพนักงานเกษียณอายุ จ านวน 2 คน แบ่งเป็นรอง
กรรมการผู้จัดการ 1 คน และผู้อ านวยการฝ่าย 1 คน ซึ่งจะด าเนินการในไตร
มาส 2/2563 เพ่ือเตรียมอัตราก าลังทดแทนรองรับการเกษียณอายุต่อไป 

สบบ. 

3.  นโยบายด้านทางก้าวหน้าในสายอาชีพ  - ปรับเลื่อนต าแหน่งในระดับบริหารจากบุคคลภายใน จ านวน 1 อัตรา 
(ผู้อ านวยการอาวุโส ปรับเลื่อนเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ) 

สบบ. 

4.  นโยบายด้านการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน  มีการทบทวนโครงสร้างองค์กร ผ่านการเห็นชอบจากจากคณะกรรมการ 
ธพส. ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 แล้ว ซึ่งจะ
พิจารณาการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร 
และแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successors) รวมทั้งผู้มีศักยภาพสูง (Talents) ใน
ไตรมาส 2-4/2563 ต่อไป 

สบบ. 
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5.  นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน ปี 2563 นี้ สบบ. มีแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยในด้าน
การส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ได้จัดซื้อโต๊ะปิงปองให้กับ
พนักงานจ านวน 1 ตัว และมีการจัด Relaxation Zone ให้พนักงานได้ผ่อน
คลาย ความเมื่อยล้าจากการท างานด้วย  

มีแผนตรวจร่างกายประจ าปี และฉีดวัคซีนป้องกันโรค ในไตรมาส 3/2563 

สบบ. 

6.  นโยบายด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร บรรจุอัตราก าลังใหม่ จ านวน 8 อัตรา (สรรหาไตรมาส 4/2562) ได้แก่ 
(1) ผู้บริหารสัญญาจ้าง (4ปี) 1 อัตรา  
(2) พนักงาน 6 อัตรา และ 
(3) ลูกจ้าง 1 อัตรา  

สบบ. 

7.  นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีการก าหนดตัวชี้วัดองค์กร โดยท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
และได้ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กร ไปสู่ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ครบถ้วน
แล้ว รวมทั้งได้ประชุมชี้แจงการประเมินให้พนักงานทุกคนทราบ ในวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2563 แล้ว ซึ่งจะมีการรายงานผลครึ่งปี และรายงานผลปลายปี
ต่อไป 

สบบ. 

8.  นโยบายด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
และลูกจ้าง การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ 

ในด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ สบบ. ได้เพ่ิมรอบการจ่ายค่า
รักษาพยาบาลคืนให้กับพนักงานจากเดิม 2 รอบ/เดือน เป็น 4 รอบ/เดือน 

และได้ด าเนินการติดต่อกับโรงพยาบาลจ านวน 10 แห่ง เพ่ือขอท า MOU 
ให้พนักงานได้เข้ารับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องส ารองจ่ายด้วย 

ในด้านการการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อบรมภายใน สพบ. ได้
ด าเนินการดังนี้ 

1. จัดท าแผนฝึกอบอรมประจ าปี 2563 

สบบ. สพบ. 
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2. จัดอบรมหลักสูตรการจัดท าแผนแม่บทรองรับเกณฑ์การประเมินผล 
Enablers เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. และรายงานผลการ
จัดฝึกอบรมต่อ กจ. แล้วตามบันทึก ฝทค.00212/2563 ลว.30 มีนาคม2563 

3. ส่งเสริมให้มีการอบรมภายนอก โดยมีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม
ภายนอกแล้วจ านวน 10 คน 

9.  นโยบายด้านการส่งเสริมจริยธรรม คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุมในไตรมาส 1/2563 แล้ว 
จ านวน 2 ครั้ง 

- ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 
- ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 
ให้พนักงานเข้าเรียนรู้และทดสอบ หลักสูตรต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

2563 ผ่านระบบ E-Learning ตามหนังสือเลขที่ ฝกม.00049/2563 โดยมี
พนักงานที่ต้องเข้าเรียนรู้และทดสอบ จ านวน 117 คน ผ่านการทดสอบ 113 
คน ไม่ได้เข้าทดสอบ 3 คน และอยู่ระหว่างลาคลอด 1 คน 

สบบ. 

10.  นโยบายด้านการรักษาวินัยในการท างาน ด าเนินการทบทวนระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน และระเบียบ
บริหารงานบุคคล โดยมีการหารือร่วมกับคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ อย่าง
สม่ าเสมอ ซึ่งในไตรมาส 1/2563 ยังไม่พบว่ามีข้อร้องเรียน หรือมีการท าผิดวินัย
ในการท างานแต่อย่างใด 

สบบ. 

11.  นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายใน
องค์กร 

มีการจัดท าแผนเพื่อสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กรแล้ว โดยจะ
ด าเนินการก าหนดปัจจัย และส ารวจความพึงพอใจ ผูกพันภายในองค์กรใน
ล าดับต่อไป  

ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เป็นประจ าทุกเดือน 

สบบ. สพบ. 
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12.  นโยบายด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการท างานตามค่านิยม
ขององค์กร โดยเชื่อมโยงวัฒนธรรมองค์กรกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การประเมิน Competency ระหว่างวันที่ 13-20 กุมภาพันธ์ 2563 ตามหนังสือ
เลขที่ ฝทค.00090/2563 และ ฝทค.00099/2563 

ปรับปรุง คู่มือการประเมินสมรรถนะของผู้ด ารงต าแหน่ง ธพส. 
- การก าหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยม 

สพบ. 

 

 

ผู้จัดการรายงาน 

ฝทบ.สบบ. 


