คำนำ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้นำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 มาทบทวนสำหรับปีงบประมาณ 2565
และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2562-2565) (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2565) โดยในแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 จะมุ่งเน้นการดำเนินการงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technological Disruption) ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต และการทำงานในวิถีชีวิตใหม่
(Next Normal) จากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2565) ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประการ ได้แก่
1. เตรียมบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจงาน โครงสร้างองค์กรและสถานการณ์ปัจจุบัน
2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. เพิ่มประสิทธิผลด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. ปลูกฝังค่านิยม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในการทำงานของทรัพยากรบุคคลและบริหารจัดการความผูกพันต่อองค์กร
กองทุนฯ จึงได้ ถ่ายทอดกลยุทธ์ลงสู่แผนปฏิบัติการด้านการบริห ารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 เชื่อมโยงสอดคล้องกับทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ข้ างต้น
และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต โดยแบ่งแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 ออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 2. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3. ด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิต เป็นแผนงานทั้งสิ้น 10 แผน ดังนี้ 1. แผนงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
(3 แผน) ประกอบด้วย 1) แผนงานการจัดการอัตรากำลัง (Workforce Management) 2) แผนงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Performance Management)
และ 3) แผนงานระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) 2. แผนงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5 แผน) ประกอบด้วย 1) แผนงานการพัฒนา
บุคลากรตาม DRM และ IDP 2) แผนงานการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career path) 3) แผนงานพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)
4) แผนงานการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) และ5) แผนงานสร้างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
3. แผนงานด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิต (2 แผน ) ประกอบด้วย 1) แผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ 2) แผนงาน
การสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สิงหาคม 2564
ก

สารบัญ
หน้า
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (3 แผน)
1. แผนงานการจัดการอัตรากำลัง (Workforce management)

1

2. แผนงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Performance Management)

4

3. แผนงานระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS)

7

ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5 แผน)
1. แผนงานการพัฒนา Development Roadmap และพัฒนารายบุคคล (Individual development plan IDP)

10

2. แผนงานการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)

13

3. แผนงานการพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)

16

4. แผนงานการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent)

19

5. แผนงานสร้างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

22

ด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิต (2 แผน)
1. แผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

25

2. แผนงานการสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565

29

ข

แผนงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนงานการจัดการอัตรากำลัง (Workforce management) ประจำปีงบประมาณ 2565
สนับสนุนตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้กองทุนฯ มีการจัดการอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจงาน โครงสร้างองค์กร และสถานการณ์ปัจจุบัน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กองทุนฯ มีการจัดการอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจงาน โครงสร้างองค์กร และสถานการณ์ปัจจุบัน
ระดับความสำเร็จของการจัดการอัตรากำลังตามแผนอัตรากำลัง และคำบรรยายลักษณะงานที่ครอบคลุมทุกตำแหน่งงานและมีองค์ประกอบครบถ้วน
ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

1. จัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง โดยการเลื่อน
ตำแหน่ง/สรรหาตามความเหมาะสมของกรอบอัตรากำลัง
2. ทบทวนคำบรรยายลักษณะงานให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานและ
ภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป
3. วิเคราะห์กระบวนการทำงานทีส่ ำคัญ (Workflow Analysis) หรือ
การศึกษาเวลาทำงาน (Time and Motion study) รวมถึงการ
วิเคราะห์การทดแทนอัตรากำลังทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั และวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพของพนักงาน
(Employee productivity) เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการ
อัตรากำลัง
4. จัดให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการอัตรากำลังประจำปีและ
อัตรากำลังระยะยาว โดยนำเสนอผู้จัดการกองทุนฯ ต่อไป

1

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

มีการจัดการ
อัตรากำลังให้
เหมาะสมกับ
ภารกิจงาน
โครงสร้างองค์กร
และสถานการณ์
ปัจจุบัน

ระดับความสำเร็จของการ
จัดการอัตรากำลังตาม
แผนอัตรากำลัง และ
คำบรรยายลักษณะงานที่
ครอบคลุมทุกตำแหน่งงาน
และมีองค์ประกอบ
ครบถ้วน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

- จัดบุคลากรลงสู่
ตำแหน่งตามอัตราที่
ว่าง โดยการเลื่อน
ตำแหน่ง/สรรหาตาม
ความเหมาะสมของ
กรอบอัตรากำลัง
- ทบทวนคำบรรยาย
ลักษณะงานให้
สอดคล้องกับตำแหน่ง
งานและภารกิจงานที่
เปลี่ยนแปลงไป

- ทบทวนคำบรรยายลักษณะ
งานให้สอดคล้องกับตำแหน่ง
งานและภารกิจงานที่
เปลี่ยนแปลงไป
- ดำเนินการวิเคราะห์
กระบวนการทำงานที่
สำคัญ (Workflow
Analysis) หรือการศึกษา
เวลาทำงาน(Time and
Motion study) รวมถึง
การวิเคราะห์การทดแทน
อัตรากำลังที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั และ
ประสิทธิภาพของพนักงาน
(Employee
productivity) เพื่อใช้
ประโยชน์ในการจัดการ
อัตรากำลัง

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 3
วิเคราะห์กระบวนการ
ทำงานที่สำคัญ
(Workflow Analysis)
หรือการศึกษาเวลาทำงาน
(Time and Motion
study) รวมถึงการ
วิเคราะห์การทดแทน
อัตรากำลังที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั และ
ประสิทธิภาพของพนักงาน
(Employee
productivity) เพื่อใช้
ประโยชน์ในการจัดการ
อัตรากำลัง

ไตรมาส 4

หมายเหตุ

- มีแนวทางที่ชัดเจน
ในการจัดการอัตรากำลัง
ประจำปีและอัตรากำลัง
ในระยะยาว ได้แก่
- กรอบอัตรากำลัง
- วิเคราะห์ผลผลิต
ประสิทธิภาพ
- วิเคราะห์
กระบวนการทำงาน
ที่สำคัญ
- โครงสร้างองค์กร
- คำบรรยายลักษณะงาน

เชิงคุณภาพ ได้บุคลากรเหมาะสมตามแผนการจัดการอัตรากำลัง และคำบรรยายลักษณะงานที่ครอบคลุมทุกตำแหน่งงานเป็นปัจจุบัน
และมีองค์ประกอบครบถ้วน

2

งบประมาณกิจกรรม
ทรัพยากรที่ใช้
1. งบประมาณสำหรับโครงการ - งบบุคลากร
- งบดำเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- งบลงทุน
- งบอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
2. อัตรากำลัง จำนวน 3 คน
3. วัสดุอุปกรณ์

บาท
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

*หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบ : นางนิธิพร เกียรติพิพัฒน์

3

แผนงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Performance Management) ประจำปีงบประมาณ 2565
สนับสนุนตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้การประเมินผลงานของพนักงานตามระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานเดียวกัน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1. มีตัวชี้วัดรายบุคคล ของพนักงานทุกระดับ
2. มีหลักเกณฑ์/วิธีการ/แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ระดับความสำเร็จของการทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนฯ
งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน
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. ทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนฯ
ในเรื่องดังนี้
- หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านของ
พนักงานกองทุนฯ
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนฯ
และนำเสนอผู ้ จ ั ด การกองทุ น ฯ เพื ่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบและ
ประกาศใช้ต่อไป

-

2. กำหนด/ทบทวนตัวชี้วัดรายบุคคล ของพนักงานทุกระดับ

-

3. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกระดับ ปีละ 2 รอบ
4. นำผลประเมินประกอบการพิจารณาผลตอบแทน/เลื่อนชั้น/

-

เลื่อนตำแหน่ง/พัฒนาบุคลากร

รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

4

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

ใช้ประโยชน์จาก
ผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน
ของพนักงานใน
การพิจารณา
ผลตอบแทน/
เลื่อนชั้น/เลื่อน
ตำแหน่ง หรือใช้
ในการพัฒนา
พนักงาน

ระดับความสำเร็จของการ
ทบทวนระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
พนักงานกองทุนฯ

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
1. ใช้ประโยชน์จากผลการ มีตัวชี้วัดและใช้ใน พนักงานทุกระดับมี
ประเมินในการพิจารณา การประเมินผลการ การทบทวนตัวชีว้ ัด
เลื่อนขั้น/เลื่อนตำแหน่ง ปฏิบัติงานครึ่งปีแรก รายบุคคลตาม
หรือใช้ในการพัฒนา
ภารกิจงานที่ได้รับ
พนักงาน
มอบหมายในครึ่งปี
2. หลักเกณฑ์/วิธีการ/
หลัง
แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
กองทุนฯ และ
ประกาศใช้
3. กำหนดตัวชี้วัดของ
พนักงานทุกระดับ เพื่อ
ใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
(Performance
Management)

ไตรมาส 4
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงาน
และใช้ประโยชน์
จากผลการประเมิน
ในการพิจารณา
ผลตอบแทน/เลื่อน
ขั้น/เลื่อนตำแหน่ง
หรือใช้ในการพัฒนา
พนักงาน

หมายเหตุ

เชิงคุณภาพ กองทุนฯ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

5

งบประมาณกิจกรรม
ทรัพยากรที่ใช้
1. งบประมาณสำหรับโครงการ - งบบุคลากร
- งบดำเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- งบลงทุน
- งบอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
2. อัตรากำลัง จำนวน 3 คน
3. วัสดุอุปกรณ์

บาท
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

*หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบ : นางนิธิพร เกียรติพิพัฒน์
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แผนงานระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) ประจำปีงบประมาณ 2565
สนับสนุนตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์

เพื่อให้กองทุนฯ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS)

ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กองทุนฯ มีระบบฐานข้อมูลหรือมีการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรบุคคลที่สามารถใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ระดับความสำเร็จในการจัดให้มีระบบฐานข้อมูลหรือรายงานด้านทรัพยากรบุคคล

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

1. นำข้ อ มู ล ด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คลของบุ ค ลากรรายใหม่ ล งในระบบ
ฐานข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล การทำงาน ข้อมูลการ
พัฒนาของบุคคลากร ข้อมูลเรื่องผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ และ
ข้อมูลอัตรากำลังให้เป็นปัจจุบัน

-

2. จัดทำรายงานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจด้านงานธุรการบุคคลและในระดับสายงาน

-

3. นำเสนอรายงานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลต่อผู้บริหาร เพื่อนำมาใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

-
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

กองทุนฯ มีระบบ
ฐานข้อมูลหรือ
รายงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่
สามารถใช้
ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ระดับความสำเร็จใน
การจัดให้มรี ะบบ
ฐานข้อมูลหรือรายงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ดำเนินการนำข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคลของ
บุคลากรรายใหม่ลงใน
ระบบฐานข้อมูล และ
ปรับปรุงข้อมูลส่วน
บุคคล ข้อมูล การ
ทำงาน ข้อมูล การ
พัฒนาของบุคคลากร
ข้อมูล เรื่องผลตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ และ
ข้อมูลอัตรากำลังให้เป็น
ปัจจุบัน

ดำเนินการนำข้อมูล
ด้านทรัพยากรบุคคล
ของบุคลากรรายใหม่
ลงในระบบฐานข้อมูล
และปรับปรุงข้อมูล
ส่วนบุคคล ข้อมูล
การทำงาน ข้อมูล การ
พัฒนาของบุคคลากร
ข้อมูล เรื่อง
ผลตอบแทน และ
สิทธิประโยชน์ และ
ข้อมูลอัตรากำลังให้
เป็นปัจจุบัน และ
จัดทำรายงานข้อมูล
ด้านทรัพยากรบุคคล
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
ในการตัดสินใจด้าน
งานธุรการบุคคลและ
ในระดับสายงาน

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 3
ดำเนินการนำข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคลของ
บุคลากรรายใหม่ลงใน
ระบบฐานข้อมูล และ
ปรับปรุงข้อมูลส่วน
บุคคล ข้อมูล การ
ทำงาน ข้อมูล การ
พัฒนาของบุคคลากร
ข้อมูล เรื่องผลตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ และ
ข้อมูลอัตรากำลังให้เป็น
ปัจจุบัน และจัดทำ
รายงานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล เพื่อ
นำมาใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจด้านงานธุรการ
บุคคลและในระดับสาย
งาน

ไตรมาส 4

หมายเหตุ

ดำเนินการนำข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคลของบุคลากร
รายใหม่ลงในระบบฐานข้อมูล
และปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูล การทำงาน ข้อมูล การ
พัฒนาของบุคคลากร ข้อมูล
เรื่องผลตอบแทน และสิทธิ
ประโยชน์ และข้อมูลอัตรากำลัง
ให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำ
รายงานข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใน
การตัดสินใจด้านงานธุรการ
บุคคลและ ในระดับสายงาน
และนำเสนอรายงานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคลต่อผู้บริหาร
เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์

เชิงคุณภาพ
- กองทุนฯ มีรายงานข้อมูลด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
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งบประมาณกิจกรรม
ทรัพยากรที่ใช้
1. งบประมาณสำหรับโครงการ - งบบุคลากร
- งบดำเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- งบลงทุน
- งบอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
2. อัตรากำลัง
จำนวน 3 คน
3. วัสดุอุปกรณ์

บาท
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

*หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกัญญาภัทร กมลกานต์
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แผนงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนงานการพัฒนา Development Roadmap และพัฒนารายบุคคล (Individual development plan IDP) ประจำปีงบประมาณ 2565
สนับสนุนตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้บุคลากรกองทุนฯ มีความรู้ และทักษะที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย

บุคลากรกองทุนฯ มีความรู้ และทักษะที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

ตัวชี้วัด

บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผน Development Roadmapและ/หรือ IDP ได้ร้อยละ 100
ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณ
(บาท)
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.จัดทำ/ทบทวนแผนDevelopment Roadmap และ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ปี2565
2.ดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ 2565 ตามแนวทางการพัฒนาใน Development
Roadmap และแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เช่น ส่งเสริม
ค่านิยมองค์กร หลักสูตรตามภารกิจงาน เป็นต้น
3.สรุปผลการพัฒนาบุคลากร
2,650,000

10

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ผลผลิต
พัฒนา
บุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะ
สมรรถนะและ
ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
สามารถจัดอบรม
บุคลากรตามแผน
Development
Roadmapและ/หรือ
IDPได้ร้อยละ 100

ไตรมาส 1
จัดทำ/ทบทวนแผน
Development
Roadmap
ปี 2565 และ
แผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)

ไตรมาส 2
จัดทำ/ทบทวน
แผน
Development
Roadmap
ปี 2565 และ
แผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)
สามารถจัดอบรม
ตามแผน
Development
Roadmap และ/
หรือ IDP
ได้ร้อยละ 25

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 3
สามารถจัดอบรม
ตามแผน
Development
Roadmapและ/
หรือ IDP
ได้ร้อยละ 50

ไตรมาส 4
สามารถจัดอบรมตาม
แผน Development
Roadmap
และ/หรือ IDP
ได้ร้อยละ 100

หมายเหตุ

เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น โดยเทียบกับก่อนการพัฒนา
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งบประมาณกิจกรรม
ทรัพยากรที่ใช้
1. งบประมาณสำหรับโครงการ 2,650,000
- งบบุคลากร
- งบดำเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- งบลงทุน
- งบอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
2. อัตรากำลัง
จำนวน 2 คน
3. วัสดุอุปกรณ์

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

*หมายเหตุ ใช้งบประมาณ Development Roadmap

12

แผนงานการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) ประจำปีงบประมาณ 2565
สนับสนุนตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) ที่เหมาะสม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
จัดให้มีโครงสร้างตำแหน่ง และ/หรือ อัตราตอบแทนของพนักงานในแต่ละชั้น (Band) และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างตำแหน่ง และ/หรือ
อัตราตอบแทน
ระดับความความสำเร็จของการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

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.จัดทำโครงสร้างตำแหน่งและ/หรืออัตราตอบแทนของ
พนักงานในแต่ละชั้น (Band)

-

2.ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างตำแหน่ง และ/
หรือ อัตราตอบแทนของพนักงานในแต่ละชั้น (Band)

-

3. สรุปผลการดำเนินงาน

-

รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ผลผลิต
โครงสร้างตำแหน่ง
และ/หรือ อัตราตอบ
แทนของพนักงาน
ในแต่ละชั้น (Band)
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพให้กับพนักงาน
กองทุนฯ

ตัวชี้วัด
ระดับความสำเร็จ
ของการจัดทำ
เส้นทาง
ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
(Career path)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-จัดทำโครงสร้างตำแหน่ง
และ/หรือ อัตราตอบแทน
ของพนักงานในแต่ละชั้น
(Band)

จัดทำโครงสร้าง
ตำแหน่ง และ/หรือ
อัตราตอบแทนของ
พนักงานในแต่ละชั้น
(Band)

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หมายเหตุ

-จัดทำโครงสร้าง
ตำแหน่ง และ/หรือ
อัตราตอบแทนของ
พนักงานในแต่ละชั้น
(Band)

-ปรับปรุงระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างตำแหน่ง
และ/หรือ อัตรา
ค่าตอบแทน
-สรุปผลการ
-ปรับปรุงระเบียบที่ ดำเนินงาน
เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างตำแหน่ง
และ/หรืออัตรา
ค่าตอบแทน

เชิงคุณภาพ
พนักงานกองทุนฯ มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)
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งบประมาณกิจกรรม
ทรัพยากรที่ใช้
1. งบประมาณสำหรับโครงการ
- งบบุคลากร
- งบดำเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- งบลงทุน
- งบอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
2. อัตรากำลัง
จำนวน 2 คน
3. วัสดุอุปกรณ์

บาท
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

*หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสิริวิมล เอี่ยมไกรสร
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แผนงานการพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ประจำปีงบประมาณ 2565
สนับสนุนตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อเตรียมพร้อมพัฒนากลุ่มบุคลากรที่กลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่งของกองทุน (Successor pool)ให้มีทัห

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดำเนินการตามแผนงานประจำปีในการพัฒนากลุ่มบุคลากรผู้สืบทอดตำแหน่ง(Successor)
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานประจำปีในการพัฒนากลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง
ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

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.พัฒนากลุ่มบุคลากรผู้สบื ทอดตำแหน่ง (Successor) อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเตรียมความพร้อมจนกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเปิดตำแหน่งรอง
ผู้จัดการกองทุนฯที่ว่างอยู่
2.ทบทวนและกำหนดตำแหน่งงานหลักเพื่อเตรียมกลุ่มบุคลากรผูส้ ืบทอด
ตำแหน่ง(Successor)ใหม่
3.ทบทวนแนวทางการคัดเลือกกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง
4.ทบทวนแผนงานระยะสั้น ระยะยาวในการพัฒนากลุ่มบุคลากรผู้สืบทอด
ตำแหน่ง
5.คัดเลือกบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่งที่สอดคล้องกับการปรับ
โครงสร้างตำแหน่ง
6.พัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่งที่สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง
ตำแหน่งและสรุปผล

รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

100,000
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

ดำเนินการตาม
แผนงานประจำปี
ในการพัฒนากลุ่ม
ผู้สืบทอด
ตำแหน่ง

ระดับ
ความสำเร็จของ
การดำเนินการ
ตามแผนงาน
ประจำปีในการ
พัฒนากลุ่มผู้สบื
ทอดตำแหน่ง

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
-พัฒนากลุ่มบุคลากรผูส้ ืบทอด -พัฒนากลุ่มบุคลากร
-พัฒนากลุ่มบุคลากรผู้สบื ทอด
ตำแหน่ง (Successor) อย่าง ผู้สืบทอดตำแหน่ง
ตำแหน่ง (Successor) อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อม (Successor) อย่างต่อเนื่อง ต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อม
จนกว่ามีความจำเป็นที่จะต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมจนกว่ามี จนกว่ามีความจำเป็นที่จะต้อง
เปิดตำแหน่งรองผู้จัดการ
ความจำเป็นที่จะต้องเปิด
เปิดตำแหน่งรองผู้จัดการ
กองทุนฯที่ว่างอยู่
ตำแหน่งรองผู้จัดการกองทุนฯ กองทุนฯที่ว่างอยู่
ที่ว่างอยู่
-กำหนดตำแหน่งงานหลักเพื่อ
เตรียมกลุ่มบุคลากรผู้สบื ทอด
ตำแหน่ง(Successor)ใหม่ที่
สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง
ตำแหน่งงานใหม่และ
สถานการณ์
-ทบทวนแนวทางการคัดเลือก
กลุ่มบุคลากรผูส้ ืบทอด
ตำแหน่ง(Successor)

-ทบทวนและกำหนด
-ทบทวนแผนงานระยะสั้น
ตำแหน่งงานหลักเพื่อเตรียม ระยะยาวในการพัฒนากลุม่
กลุ่มบุคลากรผูส้ ืบทอด
บุคลากรผู้สืบทอดตำแหน่ง
ตำแหน่ง(Successor)ใหม่
-ทบทวนแนวทางการคัดเลือก -คัดเลือกบุคลากรกลุ่มผู้สืบ
กลุ่มบุคลากรผูส้ ืบทอด
ทอดตำแหน่งใหม่
ตำแหน่ง(Successor)

-ทบทวนแผนงานระยะสั้น
ระยะยาวในการพัฒนากลุ่ม
บุคลากรผู้สืบทอดตำแหน่ง
เชิงคุณภาพ-พัฒนากลุ่มบุคลากรผู้สืบทอดตำแหน่ง(Successor)ตามแผนงานประจำปี

ไตรมาส 4
พัฒนากลุ่มบุคลากรผูส้ ืบทอด
ตำแหน่ง (Successor)
อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความ
พร้อมจนกว่ามีความจำเป็นที่
จะต้องเปิดตำแหน่งรอง
ผู้จัดการกองทุนฯที่ว่างอยู่

หมายเหตุ

-คัดเลือกบุคลากรกลุ่มผู้สืบ
ทอดตำแหน่งใหม่
-ดำเนินการพัฒนากลุ่ม
บุคลากรผู้สืบทอดตำแหน่ง
ใหม่
- สรุปผลการดำเนินงาน

17

งบประมาณกิจกรรม
ทรัพยากรที่ใช้
1. งบประมาณสำหรับโครงการ
100,000
- งบบุคลากร
- งบดำเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- งบลงทุน
- งบอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
2. อัตรากำลัง
จำนวน 2 คน
3. วัสดุอุปกรณ์

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

*หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสิริวิมล เอี่ยมไกรสร
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แผนงานการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent ) ประจำปีงบประมาณ 2565
สนับสนุนตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้กลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) มีความรู้ ทักษะเหมาะสม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) ของกองทุนฯ มีความรู้ ทักษะที่เหมาะสม
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานประจำปีกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent )

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

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.พัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent )อย่างต่อเนื่อง
เพื่อส่งเสริมการพัฒนากลุ่มดังกล่าวให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น
มีความรู้ ทักษะเหมาะสม

-

2.ประเมินผลการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent )
หลังจากการอบรมในแต่ละหลักสูตร
3.สรุปผลการดำเนินงาน
รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

100,000
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

ดำเนินการพัฒนา
กลุ่มบุคลากรที่มี
ศักยภาพ
(Talent)

ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินการ
พัฒนากลุ่มบุคลากร
ทีม่ ีศักยภาพ
(Talent )
ได้ร้อยละ 100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
-ดำเนินการพัฒนากลุ่ม -ดำเนินการพัฒนา
-ดำเนินการพัฒนา
บุคลากรทีม่ ีศักยภาพ กลุ่มบุคลากรทีม่ ี
กลุ่มบุคลากรทีม่ ี
(Talent ) ได้ร้อยละ 25 ศักยภาพ (Talent ) ศักยภาพ (Talent )
ได้ร้อยละ 50
ได้ร้อยละ 75
-ประเมินผลการพัฒนา
กลุ่มบุคลากรที่มี
ศักยภาพ(Talent )

ไตรมาส 4
-ดำเนินการพัฒนา
กลุ่มบุคลากรทีม่ ี
ศักยภาพ (Talent )
ได้ร้อยละ 100

หมายเหตุ

-ประเมินผลการ
พัฒนากลุ่มบุคลากร
ที่มีศักยภาพ
(Talent )
-สรุปผลการ
ดำเนินงาน

เชิงคุณภาพ
- กลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ(Talent) ได้รับการพัฒนาตามแผนงานที่กำหนด
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งบประมาณกิจกรรม
ทรัพยากรที่ใช้
1. งบประมาณสำหรับโครงการ
100,000
- งบบุคลากร
- งบดำเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- งบลงทุน
- งบอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
2. อัตรากำลัง
จำนวน 2 คน
3. วัสดุอุปกรณ์

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

*หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสิริวิมล เอี่ยมไกรสร
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แผนงานสร้างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2565
สนับสนุนตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
1.เพื่อพนักงานกองทุนฯมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับนวัตกรรมใหมที่อาจจะเกิดขึ้นในกองทุนฯ
2.เพื่อให้พนักงานกองทุนฯมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
พนักงานกองทุนฯมีความตระหนักและเตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในกองทุนฯและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความพร้อมพนักงานให้มีความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมใหม่และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ศึกษา ประเมินสภาพแวดล้อมนวัตกรรมใหม่และทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล

-

จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักเพื่อสร้างความพร้อมในการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่หรือสร้างความพร้อมใน
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระบบงาน DSL ทักษะการใช้
งานคอมพิวเตอร์ สารบรรณอิเลคทรอนิกส์ เป็นต้น

-

สรุปผลการดำเนินงาน

-

รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

-
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ผลผลิต
มีกิจกรรมที่สร้าง
ความพร้อมเพื่อ
พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง
นวัตกรรมใหม่และ
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่อาจจะเกิดขึ้น
ในกองทุนฯ

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ร้อยละความสำเร็จใน ศึกษา ประเมิน
จัดกิจกรรม/
จัดกิจกรรม/
การสร้างความพร้อม สภาพแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์/
ประชาสัมพันธ์/
พนักงานเพื่อพร้อมรับ นวัตกรรมใหม่และ สื่อสารทำความ
สื่อสารทำความ
การเปลี่ยนแปลงด้าน ทักษะการใช้
เข้าใจในเรื่อง
เข้าใจในเรื่อง
นวัตกรรมใหม่และ
เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมใหม่และ นวัตกรรมใหม่และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
ทักษะการใช้
ทักษะการใช้
ดิจิทัล
เทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยีดิจิทัล
ร้อยละ 50
ร้อยละ 75
ตัวชี้วัด

ไตรมาส 4
จัดกิจกรรม/
ประชาสัมพันธ์/
สื่อสารทำความ
เข้าใจในเรื่อง
นวัตกรรมใหม่และ
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
ร้อยละ 100

หมายเหตุ

เชิงคุณภาพ
- พนักงานกองทุนฯ มีความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมใหม่และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
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งบประมาณกิจกรรม
ทรัพยากรที่ใช้
1. งบประมาณสำหรับโครงการ - งบบุคลากร
- งบดำเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- งบลงทุน
- งบอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
2. อัตรากำลัง
จำนวน 2 คน
3. วัสดุอุปกรณ์

บาท
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

*หมายเหตุ ใช้งบประมาณการอบรมสัมมนา
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แผนงานด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิต

แผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
สนับสนุนตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้บุคลากรมีความปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี และมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กองทุนฯ สามารถดำเนินการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงาน
ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในด้านต่างๆ ได้แก่
ด้านความปลอดภัย
ตัวชี้วัด
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับบุคลากร
ค่าเป้าหมาย - อย่างน้อย 2 กิจกรรม
ด้านสุขอนามัย
ตัวชี้วัด
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขอนามัยให้กับบุคลากร
ค่าเป้าหมาย - อย่างน้อย 2 กิจกรรม
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ตัวชี้วัด
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ค่าเป้าหมาย - อย่างน้อย 2 กิจกรรม
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ขั้นตอนการดำเนินงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

1) ศึกษาข้อมูล วางแผนเพื่อจัดกิจกรรมด้านความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ให้กับบุคลากร
2) จัดทำข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัย
สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ
3) ดำเนินการตามแผนงานด้านความปลอดภัย
สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4) สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน
5) นำเสนอรายงานตามข้อ 4) ให้ผู้จัดการกองทุนเพื่อ
ทราบ

รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ระยะเวลาดำเนินการ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)
ใช้งบประมาณ
รายการ
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2565
ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล แผนงาน
ด้านความ
ปลอดภัย
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมใน
การทำงาน
ประจำปี
งบประมาณ
2565
1,955,850
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ตัวชี้วดั
เชิงปริมาณ
ผลผลิต

ตัวชี้วดั

บุคลากรกองทุนมี
ความปลอดภัย
มีสุขอนามัยที่ดีและมี
สภาพแวดล้อมที่ดีใน
การทำงาน

ร้อยละของ
ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตาม
แผนงานด้านความ
ปลอดภัย สุขอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1/2565 ไตรมาส 2/2565 ไตรมาส 3/2565 ไตรมาส 4/2565
ศึกษาข้อมูล วางแผน ดำเนินกิจกรรมตาม
เพื่อจัดกิจกรรมด้าน แผนงานได้ไม่น้อย
ความปลอดภัย
กว่าร้อยละ 50
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมใน
การทำงานให้กับ
บุคลากร

ดำเนินกิจกรรมตาม
แผนงานได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75

ดำเนินกิจกรรมตาม
แผนงานได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100
และมีรายงานสรุปผล
การดำเนินงานตาม
แผนงาน

หมายเหตุ
-

เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความปลอดภัย มีสุขอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
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งบประมาณกิจกรรม
ทรัพยากรที่ใช้
1. งบประมาณสำหรับโครงการ 1,955,850 บาท
- งบแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1,955,850 บาท
การจัดทำประกันต่างๆ ประกอบด้วย
1.1 ประกันอุบตั ิเหตุพนักงาน 253 คนๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 303,600 บาท
1.2 ประกันอุบตั ิเหตุพนักงานส่งเอกสาร 1 คน เป็นเงิน 3,000 บาท
1.3 ประกันภัย COVID ให้บคุ ลากร 557 คนๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 139,250 บาท
1.4 ประกันสุขภาพให้ลกู จ้าง 302 คนๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 1,510,000 บาท
- งบบุคลากร
บาท
- งบดำเนินงาน
บาท
- ค่าตอบแทน
บาท
- ค่าใช้สอย
บาท
- ค่าวัสดุ
บาท
- ค่าสาธารณูปโภค บาท
- งบลงทุน
บาท
- งบอุดหนุน
บาท
- งบรายจ่ายอืน่
บาท
2. อัตรากำลัง จำนวน 4 คน
3. วัสดุอปุ กรณ์
*หมายเหตุ ผูร้ ับผิดชอบแผนงาน : นางขวัญพัฒน์ วิเศษวงศ์ ฮันท์
งบประมาณใช้งบประมาณแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
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แผนงานการสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565
สนับสนุนตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้บุคลากรมีความผูกพัน พึงพอใจ และมีความสุขในการปฏิบัติงานให้กับกองทุน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บุคลากรกองทุนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน
ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

1) จัดทำแบบสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของ
บุคลากร
2) ส่งแบบสำรวจให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศไปพัฒนาให้
เป็นระบบออนไลน์
3) สำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรเพื่อ
ค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของ
บุคลากร สรุปผลสำรวจ
4) จัดทำแผนงานยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจ
ของบุคลากรเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและมีความ
ผูกพันและความพึงพอใจต่อกองทุนฯ
5) ดำเนินการตามแผนงานยกระดับความผูกพันและความ
พึงพอใจ
6) สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน
7) นำเสนอรายงานตามข้อ 6) ให้ผู้จัดการกองทุนเพื่อทราบ
รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ
(บาท)
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ใช้งบประมาณ
รายการ
ค่าใช้จ่ายจัด
กิจกรรม
สัมพันธ์

NA
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ตัวชี้วดั
เชิงปริมาณ
ผลผลิต

ตัวชี้วดั

บุคลากรมีความ
ผูกพันและความ
พึงพอใจในการ
ทำงานให้กับกองทุน

ร้อยละของ
ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตาม
แผนงานยกระดับ
ความผูกพันและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากร

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1/2565 ไตรมาส 2/2565 ไตรมาส 3/2565 ไตรมาส 4/2565
-จัดทำแบบสำรวจ
ความผูกพันและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากร

-ส่งแบบสำรวจให้
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศไปพัฒนา
ให้เป็นระบบ
ออนไลน์

-สำรวจความผูกพัน
และความพึงพอใจ
ของบุคลากร
-สรุปผลสำรวจ
-จัดทำแผนงาน
ยกระดับความผูกพัน
และความพึงพอใจ
ของบุคลากร

-ดำเนินการตาม
แผนงานยกระดับ
ความผูกพันและ
ความพึงพอใจได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
100
-มีรายงานสรุปผล
การดำเนินงานตาม
แผนงาน

หมายเหตุ
-

เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความผูกพันและความพึงพอใจในการทำงานกับกองทุน
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งบประมาณกิจกรรม
ทรัพยากรที่ใช้
1. งบประมาณสำหรับโครงการ
- งบบุคลากร
- งบดำเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค - งบลงทุน
- งบอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
2. อัตรากำลัง จำนวน 4 คน
3. วัสดุอปุ กรณ์
-

30

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

*หมายเหตุ ผูร้ ับผิดชอบแผนงาน : นางขวัญพัฒน์ วิเศษวงศ์ ฮันท์
งบประมาณใช้งบประมาณหมวดค่าใช้สอย รายการค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสัมพันธ์ 2,500,000 บาท
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