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แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2564 ณ ไตรมาส 4 และประจ าปี 2564 

1. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2564 
แผน 6 แผนการบริหารและพัฒนาทุนมนษุย์ จ านวน 4 โครงการ 

แผนงาน/
โครงการ 

แผน/ผล การด าเนินงาน สถานะ ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข 

ตัวชี้วัดและผลคาดการณ์ 
ณ สิ้นปี 2564 

หน่วย
รับผิดชอบ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน  

1. โครงการ
ทบทวนแผน
บริหารและ
พัฒนาทุน
มนุษย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- การด าเนินงานตามแผน 
 (เม.ย.-ธ.ค. 64) 

 - คณะที่ปรึกษาฯ เข้าสัมภาษณ์กรรมการผู้จดัการและ
ผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2564 ในหัวข้อ รับฟัง
นโยบายเพื่อประกอบการจดัท าแผนยุทธศาสตรด์้านการ
บริหารและพัฒนาทุนมนุษย ์
 - ร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการ กับฝา่ยแผนและบรหิารความ
เสี่ยง เมื่อวันท่ี 31 พ.ค. 2564 
 - ในการประชุมคณะกรรมการ ธพส.  
ครั้งท่ี 10/2563 เมื่อวันท่ี 28 ก.ย. 2564  
มีมติอนุมตัิแผนยุทธศาสตร์การบรหิารและพัฒนาทุนมนุษย์ 
พ.ศ. 2565 - 2570 และแผนปฏิบตัิการการบริหารและ
พัฒนาทุนมนุษย์ ประจ าปี 2565 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
ตามแผน 

 -   -  

ผลผลติ  
-ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน ร้อยละ 
100 
ผลลัพธ์ 
1. แผนบริหารและพัฒนา
ทุนมนุษย์ แล้วเสร็จภายใน
เดือนตุลาคม 
2. ระดับคะแนนตัวช้ีวัด 
Enablers ด้านการบริหาร
ทุนมนุษย์ เพ่ิมขึ้น 0.20 
คะแนน จากปีก่อน 

ฝทบ. 

 - จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ และ
น าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
(เม.ย.-ธ.ค. 64) 

 - จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงานตามแผน โดย
น าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อทราบ 1 ครั้ง/ไตรมาส  
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2. โครงการ
พัฒนาระบบ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
เพื่อเช่ือมโยง
กับ KM & 
INNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 - ทบทวนหลักเกณฑ์
ประเมินผลปฏิบตัิงาน 
(ม.ค.-มี.ค. 64) 

 - ศึกษาวิเคราะห์ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเดิม และ
ปรับหลักเกณฑ์ใหม่โดยบูรณาการกับเกณฑ์ Enabler 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
ตามแผน 

 -   -  

ผลผลติ  
-ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน ร้อยละ 
100 
ผลลัพธ์ 
 - หลักเกณฑ์ประเมินผล
การปฏิบัติงานพนักงาน 
แล้วเสร็จภายในเดือน 
พฤษภาคม 

ฝทบ. 

 - การด าเนินงานตามแผน 
(เม.ย.-ธ.ค. 64) 

 - ได้จัดท า ประกาศบริษัทฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน แก้ไข
เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 1) ประกาศลงวันที่ 9 ก.พ. 2564 
 - ก าหนดให้มีการเจรจาตัวช้ีวัด (KPI) ประจ าปี 2564 
ส าหรับการประเมินผลการปฏบิัตงิานกับผู้รับการประเมิน 
(ผู้อ านวยการฝ่าย) และบันทึกลงในระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานออนไลน์ (PMS) ภายในวันท่ี 31 มี.ค. 2564 

 - การติดตามประเมินผล
การด าเนินงาน/การ
ปฏิบัติงาน 6 เดือน (ก.ค. 
64) 

 - ฝทบ. ได้แจ้งเวียนบันทึก ธพส 04/03627 ลงวันท่ี 29 
มิ.ย. 2564 แจ้งให้ทุกฝ่ายงานด าเนินการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน (KPI) ในช่วงเดือน 
ม.ค. – มิ.ย. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เมื่อวันท่ี 15 ก.ค. 2564  

 - การติดตามประเมินผล
การด าเนินงาน/การ
ปฏิบัติงาน 1 ปี 
(ธ.ค. 64 - ม.ค. 65) 

 - ฝทบ. ได้แจ้งเวียนบันทึก 04/00139 ลงวันท่ี 10 ม.ค. 
2564 แจ้งให้ทุกฝ่ายงานด าเนินการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน (KPI) ประจ าปี 2564 
ผ่านระบบ PMS ภายในวันท่ี 31 ม.ค. 2565 
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3. โครงการ
พัฒนา
ผู้บริหารและ
พนักงานตาม
ระบบ 
Competency 
และการ
พัฒนาผู้น าทุก
ระดับ 

 - วิเคราะห์และจัดท า
ต้นแบบสมรรถนะหลัก 
(ม.ค.-มิ.ย. 64) 

 - ด าเนินการจัดท าแผนการเรียนรูแ้ละพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี 2564 และได้รับอนุมตัิแล้วเมื่อ ม.ค. 2564 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผน 

 -   -  

ผลผลติ -ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผน 
ร้อยละ 100ผลลัพธ์ -ร้อย
ละของผู้บรหิารและ
พนักงานท่ีผ่านการประเมิน
หลังจากท่ีไดร้ับการพัฒนา
ตามระบบ Competency 
ร้อยละ 80 

ฝทบ. 

 - ด าเนินการตามแผน 
(ม.ค.-ธ.ค. 64) 

 - ด าเนินการพัฒนาและจัดฝึกอบรม  
ไตรมาส 1-3/2564 จ านวน 7 หลักสูตรแล้วเสร็จตามแผน 

 - ด าเนินการประเมิน
ช่องว่างสมรรถนะ 
(Competency Gap) ของ
บุคลากรใน ธพส. (เม.ย.-ก.ย. 
64) 

 - การทบทวน Competency และประเมินช่องว่าง
สมรรถนะ ของบุคลากรใน ธพส. เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564 

 - พัฒนาและติดตาม 
ประเมินประสิทธิผลการ
เรียนรู้และพัฒนา และ
รายงานกรรมการผู้จัดการ  
(ม.ค.-ธ.ค. 64) 

 - ด าเนินการพัฒนาพนักงานตาม Competency Gap โดย
มีหลักสูตร ดังนี้ 
  1. หลักสูตร กลยุทธ์การปรับปรงุกระบวนการท างาน เมื่อ
วันท่ี 25 พ.ย. 2564  
  2. หลักสูตร การวางแผนและเทคนิคการจัดท าแผนปฏิบตัิ
การ เมื่อวันท่ี 2 ธ.ค. 2564  
  3. หลักสูตร Leadership Development  
เมื่อวันท่ี 19 – 28 ต.ค. 2564  
 - จัดปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ เมือ่วันท่ี 23 ธ.ค. 2564 

 - สรุปผลการประเมิน 
Competency Gap 
ประจ าปี 2564 

 - สรุปผลประเมินช่องว่างสมรรถนะ และวิเคราะห์ เพื่อ
จัดท าแผนการเรยีนรู้และพัฒนาบคุลากร ประจ าปี 2565 
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4. โครงการ
ปรับเปลีย่น
บทบาท HR 
ให้เป็น 
Strategic 
Partner 

 - พัฒนาผู้บริหารในองค์กร 
และผู้แทน ให้มคีวามรู้ 
ทักษะในด้าน HR  
(ม.ค.-มิ.ย. 64) 

 - ด าเนินการพัฒนาผู้บริหารในองค์กร (Line Manager) 
ดังนี ้
 - หลักสูตรการพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์และการเสนอ
ไอเดียการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)  
 - หลักสูตรการเรียนรูเ้ชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้และ
นวัตกรรม โดยเชื่อมโยงกับแผนยทุธศาสตร์องค์กร  
 - ด าเนินงานด้าน HR โดยร่วมกับเครือข่ายภายนอก เช่น 
เรื่องการปรับโครงสร้างค่าตอบแทน ธพส. ได้ข้อมลูจาก  
Best Practice มาเป็นข้อมลูเปรียบเทียบ และข้อมลูด้าน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากภาคีเครือข่ายของ 
HR ด้วย 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
ตามแผน 

 -   -  

ผลผลิต  
-ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนนิงานตามแผน รอ้ยละ 100 
ผลลัพธ ์
 - รอ้ยละความพึงพอใจของ HR ใน
ฐานะ Strategic Partner รอ้ยละ 
80 

ฝทบ. 

 - พัฒนาทักษะและ
สมรรถนะบุคลากร HR  
(เม.ย.-มิ.ย. 64) 

 - ให้บุคลากร HR เข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลทีจ่ าเป็น
ส าหรับบคุลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ผ่านบทเรยีนออนไลน ์

 - จัดท า/ศึกษากระบวนการ
ท างานท่ีส าคัญขององค์กร  
(เม.ย.-มิ.ย. 64) 

 - ทบทวนกระบวนการท างานท่ีส าคัญขององค์กร โดยใช้ 
SIPOC เป็นตัวตั้งและก าหนด Core Process/Sub 
Process 

 - ด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจต่อบทบาท HR  
(เม.ย.-ธ.ค. 64) 

 - ด าเนินการตามโครงการส ารวจความพึงพอใจและความ
ผูกพันพนักงานและลูกจ้าง ประจ าปี 2564 
> สรุปความพึงพอใจ คะแนน 4.6 
> สรุปความผูกพันองค์กร คะแนน 4.6 
> ด้านประสบการณ์ที่ดี คะแนน 4.5 
> ด้านความพึงพอใจต่อบทบาท HR คะแนน 4.1 
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 - สรุปผลการพัฒนา 
บทบาทของ HR  
ในฐานะ Strategic Partner 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

 -ได้เชิญสถาบันการจดัการปญัญาภิวัฒน์ เข้ามาอบรม HR 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารบัการสอบคณุวุฒิวิชาชีพ
นักบริหารทรัพยากรมนุษย์  
เมื่อวันท่ี 29 ต.ค. 2564   
 -จัดเตรยีมผลการพัฒนาเอกสารส าหรับการประเมิน HCM 
ในปี 2565 

 


