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เอกสารแนบ 3.1-1

รายงานผลการปฏิบัตงิ านด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1/2564
แผนการ
ดำเนินงาน
1. ด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
1.1 การจัดการ
อัตรากำลัง
(Workforce
management)

เป้าหมาย
ไตรมาส 1/2564

ระดับคะแนน
1

2

3

4

5

- คำบรรยาย
ลักษณะงาน
ที่ครอบคลุมทุก
ตำแหน่งงาน
และมี
องค์ประกอบ
ครบถ้วน
หรือ
- โครงสร้าง
ทุนหมุนเวียน
ที่เหมาะสมและ
รองรับการ
ดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์

- คำบรรยาย
ลักษณะงาน
ที่ ครอบคลุม ทุก
ตำแหน่งงาน และ
มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน
และ
- โครงสร้างทุน
หมุนเวียนที่
เหมาะสมและ
รองรับการ
ดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์

ผ่านระดับ 2
- การวิเคราะห์
กระบวนการ
ทำงานที่สำคัญ
(Workflow
Analysis) หรือ
การศึกษาเวลา
ทำงาน (Time
and Motion
study) รวมถึง
การวิเคราะห์
การทดแทน
อัตรากำลังที่
เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ผ่านระดับ 3
- การวิเคราะห์ผลผลิต
ประสิทธิภาพของ
พนักงาน
(Employee
Productivity) เพื่อใช้
ประโยชน์ในการ
จัดการอัตรากำลัง

มีแนวทางที่
ชัดเจนในการ
จัดการอัตรากำลัง
ประจำปีและ
อัตรากำลังใน
ระยะยาว ได้แก่
- กรอบ
อัตรากำลัง
- วิเคราะห์
ผลผลิต
ประสิทธิภาพ
- วิเคราะห์
กระบวนการ
ทำงานที่สำคัญ
- โครงสร้างทุน
หมุนเวียน
- คำบรรยาย
ลักษณะงาน

ผลการปฏิบัตงิ าน
ไตรมาส 1/2564

เอกสารแนบ 3.1-1

เทียบกับเป้าหมาย
ดีกว่า เป็นไปตาม ต่ำกว่า
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย

จัดบุคลากรลงสู่
ตำแหน่งตามอัตรา
ที่ว่าง โดยการเลื่อน
ตำแหน่ง/สรรหา
ตามความเหมาะสม
ของกรอบ
อัตรากำลัง

กองทุ น ฯ ได้ ม ี ก ารจั ด ทำ
คำบรรยายลักษณะงานที่ครบถ้วน
และครอบคลุ ม ทุ ก ตำแหน่ งงาน
โดยมี ก ารเซ็ น ต์ ร ั บ ทราบร่ ว มกัน
ของพนักงานเจ้าของตำแหน่งงาน
และผู้บังคับบัญชา ตามโครงสร้าง
องค์กรใหม่
ในปี ง บประมาณ 2564
กองทุนฯ ได้ดำเนินการจัดบุคลากร
ลงสู่ ต ำแหน่ ง ตามอั ต ราที ่ ว ่ า ง
โดยการเลื่อนตำแหน่ง/สรรหาตาม
ความเหมาะสมของกรอบอัตรากำลัง
ดังนี้
- การเลื่อนตำแหน่ง กองทุนฯ
อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเลื ่ อ น
ตำแหน่งพนักงาน จำนวน 9 อัตรา
- การสรรหาพนักงาน กองทุนฯ
มีการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานใหม่
จำนวน 2 อัตรา
- กองทุ น ฯ มี ก าร แต่ ง ตั้ ง
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน จำนวน
3 ราย และโอนย้ า ยพนั ก งาน
จำนวน 13 ราย



ปัญหา/
อุปสรรค

2 / 12
แผนการ
ดำเนินงาน
1.2. การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน
(Performance
Management)

เป้าหมาย
ไตรมาส 1/2564

ระดับคะแนน
1

2

3

4

5

ประกาศ
หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมิน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
ให้กับพนักงาน
ทุกระดับทราบ

ให้พนักงาน
ทุกระดับจัดทำ
ตัวชี้วัด เพื่อใช้ใน
การประเมิน ผล
การปฏิบัติงาน
(Performance
Management)

ดำเนินการ
เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงาน
6 เดือนแรก
เพื่อนำไป
ประกอบการ
พิจารณาเลื่อน
ขั้น/เลื่อน
ตำแหน่ง หรือ
ใช้เพื่อพัฒนา
พนักงาน

พนักงานทุกระดับมี
การทบทวนตัวชี้วัด
รายบุคคลตาม
ภารกิจงานที่ได้รับ
มอบหมาย และ
ดำเนินการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจำปี
6 เดือนหลังของ
พนักงานทุกระดับ
เพื่อนำผลประเมินไป
ใช้ในการพิจารณา
ผลตอบแทน/เลื่อน
ชั้น/เลื่อนตำแหน่ง
หรือใช้เพื่อพัฒนา
พนักงาน

- ใช้ประโยชน์
จากผลการ
ประเมินในการ
พิจารณา
ผลตอบแทน/
เลื่อนชั้น/เลื่อน
ตำแหน่ง
- ใช้ประโยชน์
จากผลประเมิน
ในการพัฒนา
พนักงาน

- ใช้ประโยชน์จาก
ผลการประเมิน
ในการพิจารณา
เลื่อนชั้น/เลื่อน
ตำแหน่ง หรือใช้ใน
การพัฒนาพนักงาน
- กำหนดตัวชี้วัด
ของพนักงานทุก
ระดับเพื่อใช้ในการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัตงิ าน
ไตรมาส 1/2564
- กองทุนฯ ได้ใช้ประโยชน์จาก
ผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน
ในรอบปีก่อนของพนักงาน
มาพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน
พนักงานกองทุนฯ
- กองทุนฯ มีประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการ
กองทุนฯ ให้ใช้ในปีงบประมาณ
2564 เพื่อประกอบ การ
พิจารณาในการเลื่อนตำแหน่ง
การปรับขึ้นเงินเดือนแก่พนักงาน
กองทุนฯ
- กองทุนฯ ได้ให้พนักงานทุกระดับ
จัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้เชื่อมโยง
กับตัวชี้วัดองค์กร และ/หรือ
ตัวชี้วดั ฝ่าย และ/หรือภารกิจงาน
ที่ได้รับมอบหมายครึ่งปีแรก เพื่อใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในครึ่งปีแรก
(สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2564)

เทียบกับเป้าหมาย
ดีกว่า เป็นไปตาม ต่ำกว่า
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย


ปัญหา/
อุปสรรค
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แผนการ
ดำเนินงาน
1.3 ระบบ
สารสนเทศที่
สนับสนุนงาน
ด้านทรัพยากร
บุคคล (HR
information
system: HRIS)

เป้าหมาย
ไตรมาส 1/2564

ระดับคะแนน
1

2

3

4

5

ดำเนินการนำ
ข้อมูลด้าน
ทรัพยากร
บุคคลลงใน
ระบบ
ฐานข้อมูล
และปรับปรุง
ข้อมูลส่วน
บุคคล ข้อมูล
การทำงาน
ข้อมูลการ
พัฒนาของ
บุคลากร
ข้อมูลเรื่อง
ผลตอบแทน
และสิทธิ
ประโยชน์
และข้อมูล
อัตรากำลังให้
เป็นปัจจุบัน

ปรับปรุงข้อมูล
ส่วนบุคคล ข้อมูล
การทำงาน ข้อมูล
การพัฒนาของ
บุคลากร ข้อมูล
เรื่องผลตอบแทน
และสิทธิ
ประโยชน์ และ
ข้อมูลอัตรากำลัง
ให้เป็นปัจจุบัน

จัดทำรายงาน
ข้อมูลด้าน
ทรัพยากร
บุคคล เพื่อนำ
มาใช้ประโยชน์
ในการตัดสินใจ
ด้านงานธุรการ
บุคคล

จัดทำรายงานข้อมูล
ด้านทรัพยากรบุคคล
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
ในการตัดสินใจใน
ระดับสายงาน

มีการจัดทำ
รายงานข้อมูล
ด้านทรัพยากร
บุคคลต่อผู้บริหาร
เพื่อนำมาใช้
ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์

ดำเนินการนำ
ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล
ของบุคลากรราย
ใหม่ลงในระบบ
ฐานข้อมูล และ
ปรับปรุงข้อมูล
ส่วนบุคคล ข้อมูล
การทำงาน ข้อมูล
การพัฒนาของ
บุคคลากร ข้อมูล
เรื่องผลตอบแทน
และสิทธิประโยชน์
และข้อมูล
อัตรากำลังให้เป็น
ปัจจุบัน

ผลการปฏิบัตงิ าน
ไตรมาส 1/2564
กองทุนฯ ได้ดำเนินการปรับปรุง
ข้อมูลส่วนบุคคลครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน และได้จดั ทำรายงาน
เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
- ด้านงานธุรการบุคคล โดยนำ
ข้อมูลชื่อ-สกุล อายุ วันเดือน ปีเกิด
เพื่อจัดทำการ์ดในวันคล้ายวันเกิด
และการอวยพรและมอบของ
ที่ระลึกให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิด
ในเดือนนั้น ๆ โดยผู้บริหาร
กองทุนฯ
- นำข้อมูลชื่อ-สกุล อายุ วันเดือน
ปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน
เพื่อใช้ในการจัดทำประกัน
อุบัติเหตุให้กับพนักงานกองทุนฯ
นอกจากนี้ได้จัดทำรายงานข้อมูล
เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
ในระดับสายงาน ดังนี้
- จัดส่งประวัติบุคลากรที่ประสงค์
ขอย้ายฝ่าย เสนอให้กับ
ผู้อำนวยการทุกฝ่ายประกอบการ
สัมภาษณ์ และรวบรวมเสนอ
ผู้บริหารระดับสูงเพื่อประกอบการ

เทียบกับเป้าหมาย
ดีกว่า เป็นไปตาม ต่ำกว่า
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย


ปัญหา/
อุปสรรค
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แผนการ
ดำเนินงาน

เป้าหมาย
ไตรมาส 1/2564

ระดับคะแนน
1

2

3

4

ผลการปฏิบัตงิ าน
ไตรมาส 1/2564

เทียบกับเป้าหมาย
ดีกว่า เป็นไปตาม ต่ำกว่า
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย

5
ตัดสินใจโยกย้ายพนักงาน
ให้เหมาะสมกับภารกิจงาน
กรอบอัตรากำลังและโครงสร้างใหม่
- นำข้อมูลชื่อ-สกุล อายุ วันเดือน
ปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน
สังกัดฝ่าย อายุงาน การโยกย้าย
และการเลื่อนตำแหน่ง เพื่อประกอบ
การพิจารณาขอรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจำปี 2564
- นำข้อมูล ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
สังกัดฝ่าย อายุงาน เพื่อจัดทำ
รายงานประวัติการฝึกอบรม
และใช้ประกอบการพิจารณา
คัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่มศี ักยภาพ

ปัญหา/
อุปสรรค
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แผนการ
ดำเนินงาน
2. ด้านพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
2.1 แผนงาน
การจัดทำ
Development
Roadmap
และพัฒนา
รายบุคคล
(Individual
develop
ment plan
IDP)

เป้าหมาย
ไตรมาส 1/2564

ระดับคะแนน
1

2

3

4

5

หาความจำเป็น
ในการ
ฝึกอบรมและ
พัฒนาเพื่อ
นำมากำหนด
หลักสูตร
สำหรับ
ตำแหน่งงาน

กำหนดหลักสูตร
ฝึกอบรมและ
พัฒนาตำแหน่ง
งานเพื่อนำมา
จัดทำเส้นทางการ
พัฒนาบุคลากร
รายตำแหน่ง
(Development
roadmap)
ทุกตำแหน่ง

จัดทำ
เส้นทางการ
พัฒนา
บุคลากรราย
ตำแหน่ง
(Develop
ment
roadmap)
ทุกตำแหน่ง
ได้แล้วเสร็จ
และได้รับ
ความ
เห็นชอบจาก
ผู้จัดการ
กองทุนฯ

จัดทำ/ทบทวน
แผนพัฒนารายบุคคล
(Individual
development plan
IDP)
ที่ครอบคลุมบุคลากร
ทุกตำแหน่งและ
ดำเนินการพัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคล
(Individual
development plan
IDP) ร้อยละ 80

จัดทำ/ทบทวน
แผนพัฒนา
รายบุคคล
(Individual
development
plan IDP)
ที่ครอบคลุม
บุคลากรทุก
ตำแหน่งและ
ดำเนินการ
พัฒนาตาม
แผนพัฒนา
รายบุคคล
(Individual
development
plan IDP)
ร้อยละ 100

ผลการปฏิบัตงิ าน
ไตรมาส 1/2564

เทียบกับเป้าหมาย
ดีกว่า เป็นไปตาม ต่ำกว่า
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย

สามารถจัดอบรม
ตามแผน
Development
Roadmap
และ/หรือ IDP ได้
จำนวน 2 หลักสูตร

กองทุนฯ ได้ดำเนินการดังนี้
• หาความจำเป็นในการฝึกอบรม
เพื่อนำมากำหนดหลักสูตรสำหรับ
ตำแหน่งงาน
• กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
นำมาจัดทำเส้นทางการพัฒนา
บุคลากรรายตำแหน่ง
• จัดทำเส้นทางการพัฒนาบุคลากร
รายตำแหน่ง (Development
roadmap) ทุกตำแหน่ง ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้จัดการกองทุนฯ
ในปีงบประมาณ 2564 กองทุนฯ
จะดำเนินการตามแผนงานการ
พัฒนา Development roadmap
จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
1. การส่งเสริม ความเข้าใจ
ด้านงานกองทุนฯ ที่พัฒนาทักษะ
ในการทำงาน
2. การส่งเสริมค่านิยมองค์กร
TRUST
ในไตรมาส 1 กองทุนฯ ได้
ดำเนินการตามแผนงานการพัฒนา
Development roadmap ดังนี้



ปัญหา/
อุปสรรค
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แผนการ
ดำเนินงาน

เป้าหมาย
ไตรมาส 1/2564

ระดับคะแนน
1

2

3

4

ผลการปฏิบัตงิ าน
ไตรมาส 1/2564

ดีกว่า เป็นไปตาม ต่ำกว่า
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย

5
1. จัดอบรมบุคลากรกองทุนฯ
ตาม แผนงานการพัฒนา Development
roadmap ให้ฝ่ายบริหารหนี้ 1
ฝ่ายบริหารหนี้ 2 ฝ่ายการเงิน และ
ฝ่ายบัญชี ในเรื่องการพัฒนากรอบ
ความคิด, ความคิดเชิงระบบและ
เทคนิคการสื่อสาร
2. สื่อสารประชาสัมพันธ์คา่ นิยม
องค์กร TRUST เพื่อให้บุคลากร
กองทุนฯได้รับรู้ผ่านการติดบอร์ด
และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ผ่านไลน์กลุม่ บุคลากรกองทุนฯ

2.2 แผนงาน
สร้างความ
พร้อมในการ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อรองรับ
นวัตกรรมใหม่

ศึกษา
ประเมินสภาพ
แวดล้อมที่อาจ
เกิดนวัตกรรม
ใหม่ที่อาจจะ
เกิดขึ้นใน
กองทุน

จัดกิจกรรม/
ประชาสัมพันธ์/
สื่อสารทำความ
เข้าใจในเรื่อง
นวัตกรรมให้และ
เทคโนโลยีดิจิทลั
อย่างน้อย 1
กิจกรรม

จัดกิจกรรม/ ทดสอบความรู้เข้าใจ
ประชาสัมพัน ในเรื่องนวัตกรรมให้
ธ์/สื่อสารทำ และเทคโนดลยีดิจิทลั
ความเข้าใจ
ในเรื่อง
นวัตกรรมให้
และ
เทคโนโลยี
ดิจิทัล
อย่างน้อย
รวม 2
กิจกรรม

สรุปผลการ
ทดสอบความรู้
เข้าใจในเรื่อง
นวัตกรรมให้
และเทคโนโลยี
ดิจิทัล

เทียบกับเป้าหมาย

ศึกษา ประเมิน
สภาพ แวดล้อมที่
อาจเกิดนวัตกรรม
ใหม่ที่อาจจะ
เกิดขึ้นในกองทุน

กองทุนฯ ได้ศึกษา ประเมิน
สภาพแวดล้อมนวัตกรรมใหม่
และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
พบว่า มีนวัตกรรมใหม่และทักษะ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ที่ต้อง
สร้างความพร้อมและความเข้าใจ
โดยการจัดกิจกรรม/สื่อสาร/
ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากร
กองทุนฯรับรู้ จำนวน 2 เรื่อง คือ
1. ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)
2. ระบบบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ปัญหา/
อุปสรรค
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แผนการ
ดำเนินงาน
2.3 แผนงาน
การพัฒนา
บุคลากรกลุ่ม
ผู้สืบทอด
ตำแหน่ง
(Successor
plan)

เป้าหมาย
ไตรมาส 1/2564

ระดับคะแนน
1
กำหนด
แนวทางการ
คัดเลือก
พัฒนา
บุคลากรกลุ่ม
ผู้สืบทอด
ตำแหน่ง
(Successor
pool)

2

3

จัดทำแผนงาน คัดเลือกกลุ่ม
ระยะสั้นและ
บุคลากร
ระยะยาวใน
ผู้สืบทอด
พัฒนา
ตำแหน่ง
บุคลากรกลุ่มผู้
(Successor
สืบทอดตำแหน่ง pool)
(Successor
pool)

4

5

ดำเนินการตาม
แผนงานประจำปีใน
การพัฒนาบุคลากร
กลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง
(Successor pool)

ดำเนินการตาม
แผนงาน
ประจำปีในการ
พัฒนาบุคลากร
กลุ่ม
ผู้สืบทอด
ตำแหน่ง
(Successor
pool

ดำเนินการพัฒนา
แผนงานประจำปี
ในการพัฒนา
บุคลากรกลุ่มผู้สืบ
ทอดตำแหน่ง
(Successor
pool)

ผลการปฏิบัตงิ าน
ไตรมาส 1/2564
กองทุนฯ ได้ดำเนินการดังนี้
• ปีงบประมาณ 2562 มีการ
กำหนดแนวทางการคัดเลือกกลุม่
ผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor pool)
• มีแผนระยะสั้น ระยะยาวฯ
ในพัฒนา กลุ่มบุคลากรที่มี
ศักยภาพ (Talent pool) และ
บุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง
(Successor pool)
• คัดเลือกกลุม่ บุคลากรผูส้ ืบทอด
ตำแหน่ง (Successor pool และได้รับ
ความเห็นชอบจากผูจ้ ัดการกองทุนฯ
• ในไตรมาส 1 กองทุนฯ ได้
ดำเนินการตามแผนงานประจำปี
โดยจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
ของกลุ่มบุคลากรผูส้ ืบทอด
ตำแหน่งให้เหมาะสมกับตำแหน่ง
เป้าหมาย เพื่อให้มีความพร้อม
เข้าสู่กระบวนการ คัดเลือกต่อไป
และได้มีการพัฒนากลุ่มบุคลากร
ผู้สืบทอดตำแหน่งเพื่อเตรียม
ความพร้อมขึ้นสูผ่ ู้อำนวยการ
ฝ่ายการเงิน

เทียบกับเป้าหมาย
ดีกว่า เป็นไปตาม ต่ำกว่า
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย


ปัญหา/
อุปสรรค
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แผนการ
ดำเนินงาน
2.4 แผนงาน
การพัฒนา
บุคลากรกลุ่ม
บุคลากรที่มี
ศักยภาพ (Talent
pool)

เป้าหมาย
ไตรมาส 1/2564

ระดับคะแนน
1

2

3

4

5

กำหนด
แนวทางการ
คัดเลือก
พัฒนากลุ่ม
บุคลากรที่มี
ศักยภาพ
(Talent pool)

จัดทำแผนงาน
ระยะสั้นและ
ระยะยาวใน
พัฒนากลุ่ม
บุคลากรที่มี
ศักยภาพ
(Talent pool)

คัดเลือกกลุ่ม
บุคลากรที่มี
ศักยภาพ
(Talent pool)

ดำเนินการตาม
แผนงานประจำปี ใน
การพัฒนากลุ่ม
บุคลากร
ที่มีศักยภาพ
(Talent pool)

ดำเนินการตาม
แผนงาน
ประจำปีในการ
พัฒนากลุ่ม
บุคลากร
ที่มีศักยภาพ
(Talent pool)

ดำเนินการตาม
แผนงานประจำปี
ในการพัฒนา
กลุ่มบุคลากร
ที่มีศักยภาพ
(Talent pool) ได้
ร้อยละ 25

ผลการปฏิบัตงิ าน
ไตรมาส 1/2564
กองทุนฯ ได้ดำเนินการดังนี้
• ปีงบประมาณ 2562 มีการ
กำหนดแนวทางการคัดเลือกกลุม่
บุคลากรที่มีศกั ยภาพ (Talent pool)
• มีแผนระยะสั้น ระยะยาวฯ
ในพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มี
ศักยภาพ (Talent pool)
• คัดเลือกกลุม่ บุคลากรที่มี
ศักยภาพ (Talent pool) และ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการ
กองทุนฯ
• ในไตรมาส 1 กองทุนฯ ได้
ดำเนินการตามแผนงานประจำปี
จัดหาหลักสูตรในเรื่อง Design
Thinking ทักษะแห่งอนาคต,
ทักษะผู้นำ, การนำเสนอโครงการ
เป็นต้น เพื่อนำกลุม่ บุคลากรที่มี
ศักยภาพไปพัฒนาต่อไป

เทียบกับเป้าหมาย
ดีกว่า เป็นไปตาม ต่ำกว่า
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย
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แผนการ
ดำเนินงาน
2.5 แผนงาน
การจัดทำ
เส้นทาง
ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ

เป้าหมาย
ไตรมาส 1/2564

ระดับคะแนน
1

2

3

แต่งตั้ง
คณะทำงาน
เพื่อศึกษา
และจัดทำ
โครงสร้าง
องค์กรของ
กองทุน
เงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา

ศึกษาวิเคราะห์
เส้นทาง
ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
โดยดูระเบียบ
กองทุนฯ
ที่เกี่ยวข้อง

จัดทำเส้นทาง
ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
ให้กับพนักงาน
กองทุนฯ
เสนอ
คณะทำงานฯ

4
จัดทำเส้นทาง
ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพให้กับ
พนักงานกองทุนฯ
เสนอ
คณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัตงิ าน
ไตรมาส 1/2564

5
มีเส้นทาง
ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
ให้กับพนักงาน
กองทุนฯ

ศึกษาวิเคราะห์
เส้นทาง
ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
โดยดูระเบียบ
กองทุนฯ
ที่เกี่ยวข้อง

กองทุนฯ ได้มีการแต่งตั้ง
คณะทำงานเพื่อศึกษาและจัดทำ
โครงสร้างองค์กรของกองทุนฯ
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563
เพื่อศึกษาวิเคราะห์เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
โดยดูระเบียบกองทุนฯ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งได้มีการประชุมคณะทำงานฯ
ไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563
และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2563 โดยที่ประชุม
ได้พิจารณาในเรื่องการเพิ่ม
โครงสร้างตำแหน่งของกองทุนฯ,
Job Description ของพนักงาน
กองทุนฯ, แบบสอบถามความ
คิดเห็นของพนักงานกองทุนฯ
เพื่อประกอบการจัดทำเส้นทาง
ความก้าวหน้าของพนักงาน
กองทุนฯ

เทียบกับเป้าหมาย
ดีกว่า เป็นไปตาม ต่ำกว่า
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย


ปัญหา/
อุปสรรค
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แผนการ
ดำเนินงาน
3. ด้าน
สวัสดิการและ
คุณภาพชีวิต
3.1 ความ
ปลอดภัย/
สุขอนามัย/
สภาพแวดล้อม
ในการทำงาน
(Safety/Health/
Environment:
SHE)

เป้าหมาย
ไตรมาส 1/2564

ระดับคะแนน
1

2

3

4

5

การกำหนด
ผู้รับผิดชอบใน
ด้านความ
ปลอดภัย
สุขอนามัยและ
สภาพ แวดล้อม
ในการทำงาน

การกำหนด
มาตรฐานด้าน
สุขอนามัย
ความปลอดภัย
และสภาพ
แวดล้อมในการ
ทำงาน

การจัดทำแผน
งานระยะสั้นและ
ระยะยาวด้าน
ความปลอดภัย
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อม
ในการทำงาน
แล้วเสร็จ และ
ได้รับความ
เห็นชอบจาก
ผู้บริหารทุน
หมุนเวียนหรือ
ผู้บริหารที่
รับผิดชอบ
โดยมีการ
กำหนดตัวชี้วัด
และเป้าหมาย
ที่ชัดเจน

ดำเนินงานตาม
แผนงานด้านความ
ปลอดภัย สุขอนามัย
และสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน ประจำปี
ได้ ร้อยละ 100

• ผ่านระดับ
คะแนน 4
• ผลการประเมิน
ตามตัวชี้วัดด้าน
ความปลอดภัย
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมใน
การทำงานดีกว่า
หรือเป็นไป
ตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้

ผลการปฏิบัตงิ าน
ไตรมาส 1/2564

เทียบกับเป้าหมาย
ดีกว่า เป็นไปตาม ต่ำกว่า
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย

วางแผนการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมใน
การทำงาน

• กองทุนได้ศึกษาข้อมูลเพื่อวางแผน
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำปี 2564 รวมทั้งได้
ดำเนินการบางกิจกรรมตาม
แผนงานที่ได้กำหนดไว้ควบคู่กับ
การทำแผนงานอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ เนื่องจากมีสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่
ในประเทศ เพื่อให้บุคลากร
สามารถป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดได้ทันท่วงที ดังนี้
- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อให้
บุคลากรป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาด ด้วยการหลีกเลี่ยง
พื้นที่เสี่ยง ยกเลิกหรือเลื่อนการจัด
กิจกรรมที่มีการรวมตัวจำนวนมาก
- รณรงค์ สร้างการรับรู้ และให้
ความสำคัญกับการปฏิบัตติ าม
มาตรการป้องกันโรคที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
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แผนการ
ดำเนินงาน

เป้าหมาย
ไตรมาส 1/2564

ระดับคะแนน
1

2

3

4

ผลการปฏิบัตงิ าน
ไตรมาส 1/2564

เทียบกับเป้าหมาย
ดีกว่า เป็นไปตาม ต่ำกว่า
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย

5
เพื่อปกป้องดูแลสุขอนามัยและ
เป็นการดำเนินชีวิตอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
- จั ด ทำประกั น อุ บ ั ต ิ เ หตุ ก ลุ่ ม
ให้กับพนักงาน

3.2 การสร้าง
ความผูกพันและ
ความ
พึงพอใจของ
บุคลากร
(Employee
Engagement
& Satisfaction)

อยู่ระหว่าง
การสำรวจ
ความผูกพัน
และความ
พึงพอใจของ
บุคลากร
(Employee
Engagement
&
Satisfaction)

สรุปผลการ
สำรวจความ
ผูกพันและความ
พึงพอใจของ
บุคลากร
(Employee
Engagement
& Satisfaction)
แล้วเสร็จ

จัดทำแผนงาน
ประจำปีที่มา
จากการ
วิเคราะห์ผล
การสำรวจฯ
เพื่อยกระดับ
ความผูกพัน
และความพึง
พอใจของ
บุคลากร
แล้วเสร็จ

- ดำเนินงานตาม
แผนงานยกระดับ
ความผูกพันและความ
พึงพอใจของบุคลากร
ได้ร้อยละ 80
- จัดทำรายงาน
สรุปการดำเนินงาน
ตามแผนงาน
ยกระดับความผูกพัน
และความพึงพอใจ
ของบุคลากร และ
รายงานให้ผู้บริหาร
สายงานและ
ผู้บริหารทุน
หมุนเวียนได้
รับทราบ

- ดำเนินงานตาม
แผนงานยกระดับ
ความผูกพันและ
ความพึงพอใจ
ของบุคลากร
ได้ร้อยละ 100
- จัดทำรายงาน
สรุปการดำเนิน
งานตาม
แผนงาน
ยกระดับความ
ผูกพันและความ
พึงพอใจของ
บุคลากร และ
รายงานให้
ผู้บริหารสาย
งานและ
ผู้บริหารทุน
หมุนเวียนได้
รับทราบ

ศึกษาและจัดทำ
แบบสำรวจความ
ผูกพันและความพึง
พอใจของบุคลากร
ประจำปี 2564
เพื่อค้นหาปัจจัยที่มี
ผลต่อความผูกพัน
และความพึงพอใจ
ของบุคลากร
กองทุน

• กองทุนฯ ได้ศึกษาข้อมูลและ
จัดทำแบบสำรวจความผูกพัน
และความพึงพอใจของบุคลากร
ประจำปี 2564 เพื่อค้นหาปัจจัย
ที่มีผลต่อความผูกพันและความ
พึงพอใจของบุคลากรกองทุน
โดยมุ่งเน้นการสร้างความสุข
ในองค์กรและดำเนินการบาง
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
- ปรับปรุงข้อบังคับกองทุนฯ
ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2553
โดยได้จัดทำร่างข้อบังคับฉบับใหม่
ซึ่งได้มีการทบทวน แก้ไขเนื้อหา
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ
พนักงานเพื่อส่งเสริมให้มีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและรูส้ ึกผูกพันกับ
องค์กร
- จัดเตรียมงานกิจกรรมสัมพันธ์
ประจำปี 2564 “กยศ. สาน
สัมพันธ์ ด้วยพลังสามัคคี” ที่จะจัด
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แผนการ
ดำเนินงาน

เป้าหมาย
ไตรมาส 1/2564

ระดับคะแนน
1

2

3

4

ผลการปฏิบัตงิ าน
ไตรมาส 1/2564

เทียบกับเป้าหมาย
ดีกว่า เป็นไปตาม ต่ำกว่า
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย

5
ขึ้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่
22-24 มกราคม 2564 ทัง้ นี้
ได้ดำเนินการยกเลิกไปเนื่องจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่
ในประเทศ
- จัดเตรียมให้ผจู้ ัดการกองทุนฯ
ได้อวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับ
บุคลากรที่เกิดในแต่ละเดือน
ในแนวทางใหม่
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