
แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1.การจัดท าแผนแม่บทและแผนประจ าปี  - จัดท าขอบเขตงาน (ต.ค. 2562-ส.ค. 2563) ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าขอบเขตงานตามค าส่ัง ธพส. ท่ี 
093/2563 ลว. 23 มีนาคม 2563 ด าเนินการจัดท าและขออนุมัติขอบเขต
งานและก าหนดราคากลาง งานจ้างท่ีปรึกษาโครงการทบทวนและพัฒนา
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ปี 2563 ตามบันทึกท่ี ฝทค.
00217/2563 ลว. 31 มีนาคม 2563 และด าเนินการจัดจ้างท่ีปรึกษาแล้ว
เสร็จ

ด าเนิน
การแล้วเสร็จ

ตามแผน

 -  - - ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนแม่บท
  การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ตุลาคม 2563
- ร้อยละความส าเร็จตามแผนงานร้อยละ 100

ฝทบ.

- การด าเนินงานตามแผน (พ.ค. 2563-ธ.ค. 2564) ด าเนินการแล้วเสร็จ
 - วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อด้านการบริหาร
บริหารทุนมนุษย์
-  จัดสัมมนาผู้บริหารเพ่ือรับฟังจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคด้าน
การบริหารทุนมนุษย์ท่ีผ่านมา และนโยบายในการบริหาร/พัฒนาทุน
มนุษย์ของ ธพส. เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2563
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ ธพส. เม่ือวันท่ี 18 
สิงหาคม 2563 
 - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมดครบถ้วน และเหมาะสม โดย
ออกแบบให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ เจตนารมณ์ นโยบายทางธุรกิจของ
รัฐบาล สคร. และ ธพส. ท้ังเช่ือมโยงกับแผนงานและระบบงานท่ีส าคัญ 
 - สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงานด้านบริหารและพัฒนาทุน
มนุษย์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ พ.ศ. 
2563-2565
 - แปลงยุทธศาสตร์ด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 - ในการประชุมคณะกรรมการ ธพส. คร้ังท่ี 9/2563 เม่ือวันท่ี 30 
กันยายน 2563 มีมติอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทุน
มนุษย์ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน 2563) และแผนปฏิบัติการการ
บริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ประจ าปี 2564

 - จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
  และน าเสนอต่ออนุคณะกรรมการฯ (พ.ค. 2563-ธ.ค. 2564)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
 - จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผน 1 คร้ัง/ไตรมาส โดย
น าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 
  ไตรมาส 1/2563 : เสนอคณะกรรมการสรรหาแลก าหนดค่าตอบแทน 
คร้ังท่ี 4/2563 วันท่ี 21 เมษายน 2563
  ไตรมาส 2/2563 : เสนอคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คร้ังท่ี 
6/2563 วันท่ี 24 สิงหาคม 2563
  ไตรมาส 3/2563 : เสนอคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คร้ังท่ี 
8/2563 วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563
  ไตรมาส 4/2563 : เสนอคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คร้ังท่ี 
1/2564 วันท่ี 13 มกราคม 2564

1. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563 
แผน 5 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จ านวน 5 โครงการ

แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563 ณ ไตรมาส 4 และประจ าปี 2563

ตัวช้ีวัดและผลคาดการณ์
ณ ส้ินปี 2563

หน่วยรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ แผน/ผล การด าเนินงาน สถานะ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข



แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563 
แผน 5 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จ านวน 5 โครงการ

แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563 ณ ไตรมาส 4 และประจ าปี 2563

ตัวช้ีวัดและผลคาดการณ์
ณ ส้ินปี 2563

หน่วยรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ แผน/ผล การด าเนินงาน สถานะ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข

2.โครงการบริหารอัตราก าลังให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร  - ทบทวนจัดท าโครงสร้างองค์กร (ก.ค. 2562-มิ.ย. 2563)

 - การบริหารอัตราก าลังให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร (ม.ค.-
ธ.ค. 2563)

 - สรุปผลการด าเนินงาน (ม.ค.-ธ.ค. 2563)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
 - ท่ีปรึกษาทบทวนและเสนอโครงสร้างองค์กร แผนอัตราก าลังโดยศึกษา
วิเคราะห์ สภาพการณ์ปัจจุบัน ธพส. สัมภาษณ์ผู้บริหาร ทบทวน
โครงสร้างองค์กร พร้อมหน้าท่ีรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ท่ีจะ
รองรับภารกิจในอนาคต แล้วเสร็จ
ด าเนินการแล้วเสร็จ
 - ไตรมาส 4/2563 บรรจุอัตราก าลัง จ านวน 12 อัตรา แบ่งเป็น 
พนักงาน 11 อัตรา และลูกจ้าง 1 อัตรา
ด าเนินการแล้วเสร็จ
 - ข้อเสนอทบทวนจัดท าโครงสร้างองค์กร พร้อมหน้าท่ีรับผิดชอบของแต่
ละหน่วยงานใหม่ และแผนอัตราก าลังระยะ 1 ปี, 3 ปี และ 5 ปี ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธพส. คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 25 
มีนาคม 2563 แล้ว 
 - ปี 2563 บรรจุอัตราก าลังใหม่ จ านวน 25 อัตรา แบ่งเป็น พนักงาน 21
 อัตรา และลูกจ้าง 4 อัตรา

ด าเนิน
การแล้วเสร็จ

ตามแผน

 -  - - ระดับความส าเร็จของการบริหารอัตราก าลังให้
  สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรเกิดการสรรหา
  และคัดเลือกบุคลากรตามแผนอัตราก าลัง 
  มกราคม 2563
- ร้อยละความส าเร็จตามแผนงานร้อยละ 100

ฝทบ.

3.โครงการบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ - ศึกษาข้อมูล (ก.ค. 2562-ส.ค. 2563) ด าเนินการแล้วเสร็จ
 - ศึกษากรอบพันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจสนองต่อนโยบายของ
รัฐของ ธพส. 
 - ศึกษา วิเคราะห์กรอบหน้าท่ีรับผิดชอบ ลักษณะงาน องค์ความรู้ท่ีต้อง
ใช้ ลักษณะการบริหารจัดการ ขอบเขตความรับผิดชอบ ระดับความ
ซับซ้อน-ท้าทายในการแก้ปัญหา ระดับผลกระทบของงาน บทบาทต่อ
ภารกิจหลักของ ธพส. โดยจะพิจารณาในทุกต าแหน่งหลักของ ธพส. และ
ตัวแทนต าแหน่งตามหลักสถิติส าหรับต าแหน่งระดับต่ ากว่าฝ่าย
 - ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร โครงสร้างต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
พร้อมท้ังสัมภาษณ์ความเห็นมุมมองของตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทน
เจ้าหน้าท่ี เพ่ือให้เข้าใจสภาพ การปฏิบัติงานท่ีแท้จริงในแต่ละหน่วยงาน

ด าเนิน
การแล้วเสร็จ

ตามแผน

 -  - - ระดับความส าเร็จของการบริหารค่าตอบแทน
  และสิทธิประโยชน์ โดยมี สรุปผลส ารวจการจ่าย
  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ธันวาคม 2563
- ร้อยละความส าเร็จตามแผนงานร้อยละ 100
- ระดับความพึงพอใจของพนักงานเพ่ิมข้ึนจาก
  ปีก่อน

ฝทบ.

- ด าเนินการประเมินค่างาน และส ารวจค่าตอบแทน
  และสิทธิประโยชน์ในองค์กรคู่เทียบ (เม.ย.-ก.ย. 2563)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
 - ประเมินค่างานของต าแหน่งหลักในแต่ละระดับ แยกตามหน่วยงาน
ระดับฝ่าย ฝ่ายท่ีเป็นไปตามมาตรฐานในระดับประเทศ โดยพิจารณาจาก
มิติการใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน มิติการแก้ไขปัญหาท่ีมีความ
ซับซ้อนสูง และมิติผลกระทบของงาน



แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563 
แผน 5 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จ านวน 5 โครงการ

แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563 ณ ไตรมาส 4 และประจ าปี 2563

ตัวช้ีวัดและผลคาดการณ์
ณ ส้ินปี 2563

หน่วยรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ แผน/ผล การด าเนินงาน สถานะ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข

- สรุปผลการส ารวจค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (เม.ย.-ธ.ค. 
2563)
- จัดท าข้อเสนอการพัฒนาค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (มิ.ย.-
ธ.ค. 2563)

- น าเสนอต่อผู้บริหาร ธพส. (มิ.ย.-ธ.ค. 2563)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
 - วิเคราะห์ผลส ารวจการจ่ายเงินเดือนในตลาดภาครัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชนท้ังจากผลการส ารวจท่ีได้มาตรฐานระดับประเทศ (อาจรวมถึง
ผลตอบแทนจูงใจ (Incentive Pay) และผลประโยชน์เก้ือกูลอ่ืน (Fringe 
Benefits)
 - วิเคราะห์เปรียบเทียบกับการจ่ายข้ันต่ าตามกฎหมาย หรือข้อบังคับท่ี
เก่ียวข้องกับแรงงานของการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐวิสาหกิจ
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับพนักงาน
 - วิเคราะห์ข้อมูลป้อนกลับจากพนักงาน มาใช้ในการพิจารณาจัดท า
โครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
 - น าข้อเสนอเร่ืองผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์เสนอต่อผู้บริหาร ธพส. 
เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563

4.โครงการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเรียนรู้ 
  (Development & Learning)

- ศึกษาข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของ ธพส.พร้อมทบทวน 
Training Road Map (ก.ค.2562-ก.ย. 2563)

- ออกแบบระบบการเรียนรู้และพัฒนาขององค์กร (ต.ค. 2562-
ธ.ค. 2563)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
 - ศึกษากรอบพันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจสนองต่อนโยบายของ
รัฐ ตลอดจนน้ าหนักของบทบาทท่ีน าทิศทางของ ธพส. ในปัจจุบันและ
อนาคต
 - ด าเนินการประชุม/ช้ีแจง เป็นรายหน่วยงานเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์
สมรรถนะรายต าแหน่ง (Core/Managerial/Functional Competency)
 ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจท้ังในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงรองรับ
การเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 - ทบทวน Training Road Map แล้ว

ด าเนิน
การแล้วเสร็จ

ตามแผน

 -  - - ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนา
  บุคลากรและส่งเสริมการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
  สมรรถนะ ธันวาคม2563
- ร้อยละความส าเร็จตามแผนงานร้อยละ 100
- ระดับ Competency Gap ของพนักงานลดลง
  จากปีท่ีผ่านมา

ฝทบ.

- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเรียนรู้ (ต.ค. 2562-
ธ.ค. 2563)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
 - ด าเนินการขออนุมัติแผนประจ าปี 2563 ตามบันทึก ฝทค. 
00124/2563 ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการผู้จัดการเรียบร้อยแล้ว
 - จัดท าแนวทางในการประเมินช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap)
 รายต าแหน่งของบุคลากร เพ่ือน าไปประกอบการวางแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)
 - ประชุมช้ีแจงกระบวนการประเมินสมรรถนะเพ่ือประกอบการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานและก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2563
 - ด าเนินการประเมินช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) เม่ือวันท่ี 
25 กันยายน - 7 ตุลาคม 2563
 - ทบทวนจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะยาว 
(Training Roadmap)



แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563 
แผน 5 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จ านวน 5 โครงการ

แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563 ณ ไตรมาส 4 และประจ าปี 2563

ตัวช้ีวัดและผลคาดการณ์
ณ ส้ินปี 2563

หน่วยรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ แผน/ผล การด าเนินงาน สถานะ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข

- ด าเนินการตามแผน (ม.ค. 2563-มี.ค. 2564)
- ประเมินประสิทธิผล (มิ.ย.-ธ.ค. 2563)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
 - พัฒนาและจัดฝึกอบรมในไตรมาส 1-3 แล้วเสร็จ
 - จัดอบรมหลักสูตรการจัดท าแผนแม่บทรองรับเกณฑ์การประเมินผล 
Enablers เม่ือวันท่ี 13 มี.ค. 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. และทดสอบ
วัดความรู้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ตามรายงานผลการจัดฝึกอบรมต่อ กจ. 
บันทึก ฝทค.00212/2563 ลว.30 มีนาคม 2563
 - จัดอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร HR for Non-HR : 
Leader & Leading Change เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2563 และทดสอบ
วัดความรู้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รายงานผลการจัดฝึกอบรมต่อกรรมการ
ผู้จัดการแล้วเสร็จ
 - จัดอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการ (Project Management) เม่ือ
วันท่ี 2-3 กันยายน 2563 
 - จัดฝึกอบรมหลักสูตรจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ป้ันนักนวัตกรรม
ในองค์กร (Sparking Creativity) เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2563
 - จัดฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business 
Model Innovation) วันท่ี 20 ตุลาคม และ 24 ตุลาคม 2563

5.โครงการบริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูง 
  (Talent Management)

 - จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession plan) และ
แผนการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) (ก.ค. 
2562-มิ.ย. 2563)
- ศึกษาข้อมูล (ม.ค.-มิ.ย. 2563)
- ทบทวนผลการประเมินของ (Talent & Successor) (ม.ค.-ธ.ค.
 2563)
- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (Talent & Successor) (เม.ย.-ก.ย.
 2563)
- น าเสนอแผนการพัฒนาฯ ส่ือสารและด าเนินการ (เม.ย.-ธ.ค. 
2563)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
 - จัดสัมมนาผู้บริหารเพ่ือรับฟังความคิดเห็น เร่ือง แนวทางการประเมิน
และพัฒนา Fast Track เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2563
 - จัดท าข้อเสนอหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม Fast Track และน าเสนอ
แนวทางการจัดการสายอาชีพและแผนสืบทอดต าแหน่งต่อคณะผู้บริหาร 
เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2563
 - จัดท าแผนบริหารจัดการกลุ่ม Fast Track โดยประกอบด้วย 
กระบวนการและวิธีการในการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมถึงกิจกรรม
ด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรม แล้วเสร็จ
 - จัดกิจกรรม การฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูง 
หลักสูตร การสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Model 
Innovation) การโค้ชเพ่ือเตรียมพร้อมก่อนน าเสนอ การน าเสนอผลงาน
และการศึกษาดูงาน ด าเนินการในระหว่างวันท่ี วันท่ี 20 ตุลาคม และ 9 
ธันวาคม 2563 โดยด าเนินการแล้วเสร็จ

เป็นไปตามแผน  -  - - ระดับความส าเร็จของโครงการ 
  จัดท าแผนบริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูง 
  กันยายน 2563
- ร้อยละความส าเร็จของการบริหารจัดการ
  ของผู้มีศักยภาพสูง (Talent) ตามแผนมาก
  กว่าร้อยละ 80

ฝทบ.



รายงานผลของปี 2563 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการตามแผนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ประจำปี 2563 

โดยดำเนินตามแผน 7 หลักสูตร และเพ่ิมเติมนอกแผนอีก 6 หลักสูตร ซึ่งครอบคลุมทั้ง ผู้บริหาร พนักงาน 

และลูกจ้างภายนอก ยกตัวอย่างเช่น 

หลักสูตรของผู้บริหาร เช่น 

 หลักสูตร HR for Non-HR : Leader & Leading Change 

 หลักสูตร บริหารโครงการ (Project Management) 

หลักสูตรของพนักงาน เช่น 

 หลักสูตร จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ปั้นนักนวัตกรรมในองค์กร 

 หลักสูตร การถอดองค์ความรู้ 

หลักสูตรของลูกจ้าง เช่น 

 หลักสูตร ดับเพลิง 

 หลักสูตร ซ้อมอพยพหนีไฟ 

ด้านรูปแบบการพัฒนา 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีรูปแบบการพัฒนานอกจากการฝึกอบรมในห้อง (In-house Training) โดยใช้ 

Model 70 20 10 ยกตัวอย่างเช่น 10% เป็นการเรียนรู้ผ่าน Classroom / E-Learning 20% การเรียนรู้ผ่าน

การ Workshop / Mentor System / การแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน และระหว่างหน่วยงาน รถไฟฟ้า และ การ

ไฟฟ้า (E-GAT) และ 70% เป็นการเรียนรู้ผ่าน Project Assessment เช่น การถอดองค์ความรู้ / การทำ 

Business Model Canvas 

ด้านการประเมินสมรรถนะ 

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการ วิเคราะห์และปรับปรุงสมรรถนะหลัก (Core Competency) และ 

สมรรถนะการบริหารจัดการและภาวะผู้นำ (Managerial & Leadership Competency) เพ่ือให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ปัจจุบัน และดำเนินการประเมินผลประจำปี ซึ่งในส่วนของ สมรรถนะประจำกลุ่มงานซึ่งใช้ตัว

เดิมของปี 2562 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับปี 256 ผลที่ได้คือ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 20.63  


