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 แผนการ
ดำเนินงาน 

ระดับคะแนน 
 

เป้าหมายปี 
2562 

 
ผลการดำเนินงาน 

ปี 2562 

เทียบกับเป้าหมาย  
ปัญหา/
อุปสรรค 
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เป้าหมาย 

เป็นไปตาม
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ต่ำกว่า
เป้าหมาย 

 

1. ด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
1.1 การจัดการ
อัตรากำลัง 
(Workforce 
manage ment) 

 
 
-คำบรรยายลักษณะงาน 
ท่ีครอบคลุมทุกตำแหน่ง
งาน และมีองค์ประกอบ
ครบถ้วน 
หรือ 
-โครงสร้างทุน
หมุนเวียนท่ีเหมาะสม
และรองรับการ
ดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์  

 
 

-คำบรรยายลักษณะ
งาน ท่ีครอบคลุม
ทุกตำแหน่งงาน 
และมีองค์ประกอบ
ครบถ้วน 
และ 
-โครงสร้างทุน
หมุนเวียนท่ี
เหมาะสมและ
รองรับการ
ดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ 

 
 
ผ่านระดับ 2  
-การวิเคราะห์
กระบวนการ
ทำงานท่ี
สำคัญ
(Workflow 
Analysis)
หรือ
การศึกษา
เวลาทำงาน 
(Time and 
Motion 
study) 
รวมถึงการ
วิเคราะห์การ
ทดแทน
อัตรากำลังท่ี
เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง
ด้าน
เทคโนโลยี
ดิจิทัล  

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

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

 
 
กองทุนมีการ
ปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร
และอัตรากำลังท่ี
สอดคล้องและ
เหมาะสมกับการ
ดำเนินงานตาม 
พ.ร.บ.ใหม่ และ
ระบบงานใหม ่ 

 
  
กองทุนได้ทบทวนโครงสร้าง 
อัตรากำลัง คำบรรยาย ลักษณะงาน 
ดำเนินการวิเคราะห์กระบวนงาน
ท่ีสำคัญ Workflow Analysis) 
ศึกษาเวลาทำงาน (Time and 
Motion study)  วิเคราะห์การ
ทดแทนอัตรากำลัง ท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
และวิเคราะห์ ผลผลิต
ประสิทธิภาพของพนักงาน 
(Employee Productivity)   
โดยนำผลการวิเคราะห์มาเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทาง
ท่ีชัดเจนในการจัดการอัตรากำลัง
ประจำปี และระยะยาว  โดยได้
นำเสนอรองผู้จัดการท่ีกำกับดูแล
สายงานและผู้จ้ดการกองทุนฯ   
ให้ความเห็นชอบแนวทางการ
จัดการอัตรากำลังประจำปีและ
ระยะยาว สำหรับแนวทางในการ
จัดการกำลังประจำปี กองทุนฯมี
ร่างโครงสร้างและอัตรากำลังที่
สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ใหม่ และ
ระบบงานใหม่ท่ีจะนำเสนอ
คณะอนุกรรมการด้านทรัพยากร
บุคคลฯ 
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1.2. การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน 
(Performance 
Manage ment) 

ประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้กับ
พนักงานทุกระดับ
ทราบ  
 

 
 
 
 
 

 

ให้พนักงานทุก
ระดับจัดทำ
ตัวชี้วัด เพื่อใช้
ในการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
(Performance 
anagement) 

ดำเนินการ
เพื่อ
ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน 6 
เดือนแรก 
เพื่อนำไป
ประกอบการ
พิจารณา
เลื่อนขั้น/
เลื่อนตำแหน่ง 
หรือใช้เพื่อ
พัฒนา
พนักงาน 

พนักงานทุกระดับมี
การทบทวนตัวชี้วัด
รายบุคคลตามภารกิจ
งานท่ีได้รับมอบหมาย 
และดำเนินการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจำปี  
6 เดือนหลังของ
พนักงานทุกระดับ เพื่อ
นำผลประเมินไปใช้ใน
การพิจารณา
ผลตอบแทน/เลื่อนช้ัน/
เลื่อนตำแหน่ง หรือใช้
เพื่อพัฒนาพนักงาน 

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

พนักงานทุก
ระดับได้รับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
ประจำปี  
เพื่อนำไป
ประกอบการ
พิจารณา
ผลตอบแทน/
เลื่อนชั้น/เลื่อน
ตำแหน่ง หรือใช้
เพื่อพัฒนา
พนักงาน 

กองทุนฯ มีการประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับ
พนักงาน และใหพ้นักงาน      
ทุกระดับจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล 
และดำเนินการเพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงานประจำปี และมี
การนำผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานไปใช้ประโยชน์ในการ
พิจารณาผลตอบแทน/เลื่อนชั้น/
เลื่อนตำแหน่งและพัฒนา
พนักงาน  

 

  
 

  

1.3 ระบบ
สารสนเทศท่ี
สนับสนุนงาน
ด้านทรัพยากร
บุคคล (HR 
information 
system: HRIS) 

ดำเนินการนำข้อมูล
ด้านทรัพยากรบุคคล
ลงในระบบ
ฐานข้อมูล และ
ปรับปรุงข้อมูลส่วน
บุคคล ข้อมูลการ
ทำงาน ข้อมูลการ
พัฒนาของ
บุคคลากร ข้อมูล
เรื่องผลตอบแทน
และสิทธิประโยชน์  
และข้อมูล
อัตรากำลังให้เป็น
ปัจจุบัน 

ปรับปรุงข้อมูล 
ส่วนบุคคล 
ข้อมูลการทำงาน 
ข้อมูลการพัฒนา
ของบุคคลากร 
ข้อมูลเรื่อง
ผลตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ 
และข้อมูล
อัตรากำลังให้
เป็นปัจจุบัน 

จัดทำรายงาน
ข้อมูลด้าน
ทรัพยากร
บุคคล เพื่อ
นำมาใช้
ประโยชน์ใน
การตัดสินใจ
ด้านงาน
ธุรการบุคคล 

จัดทำรายงานข้อมูล
ด้านทรัพยากรบุคคล 
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
ในการตัดสินใจในระดับ
สายงาน 

มีการจัดทำ
รายงานข้อมูล
ด้านทรัพยากร
บุคคลต่อ
ผู้บริหาร เพื่อ
นำมาใช้
ประโยชน์ใน
การตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์ 
 

กองทุนฯมีระบบ
สารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล
ครบถ้วนท้ัง 5 
ได้ และนำมาใช้
ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจเชิง   
กลยุทธ์ 

กองทุนฯ ได้ดำเนินการนำข้อมูล
ด้านทรัพยากรบุคคลลงในระบบ
ฐานข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลท้ัง 
5 ด้าน ท่ีประกอบด้วย 1. ข้อมูล
ส่วนบุคคล 2.ข้อมูลการทำงาน  
3.ข้อมูลการพัฒนาของบุคคลากร 
4.ข้อมูลเรื่องผลตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ และ5.ข้อมูล
อัตรากำลังให้เป็นปัจจุบัน      
พร้อมท้ังมีการจัดทำรายงานข้อมูล
ด้านทรัพยากรบุคคลท้ัง 5 ด้าน
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจด้านงานธุรการบุคคล 
และนำมาใช้ประโยชน์ในการ
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ตัดสินใจในระดับสายงาน  เช่น  
1.ข้อมูลการทำงาน (ขาด ลา    
มา สาย) ประจำปีงบประมาณ 2562 
เพื่อประกอบการขึ้นเงินเดือน
ประจำปี  2.ข้อมูลด้านพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมัตกิารอบรม        
3.ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ส่วน
บุคคล เรื่องจัดทำประกันอุบัติเหตุ
และค่ารักษาพยาบาลพนักงาน 
สำหรับรายงานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพื่อนำมาใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิง    
กลยุทธ์ ด้วยกลยุทธ์องค์กรและ  
กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล           
มีความสอดคล้องกันในระบบ 
แผนยุทธศาสตร์ซ่ึงเกี่ยวกับการ
จัดทำรายงานในเรื่องการจัดการ
อัตรากำลัง การพยากรณ์ความ
ต้องการทรัพยากรมนุษย์         
ในการพิจารณาปรับโครงสร้าง             
แผนอัตรากำลังและการสรรหา
บุคลากร  

1.4 แผนการ
จัดทำร่าง
ข้อบังคับกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา  

สรุปประเด็นท่ีจะ
แก้ไข/เพิ่มเติม
ข้อบังคับฯ 

นำเสนอ
ประเด็นท่ีแก้ไข/
เพิ่มเติม
ข้อบังคับฯ ต่อ
คณะอนุกรรม 
การทรัพยากร

ดำเนินการ
ยกร่าง
ข้อบังคับ
กองทุนฯ 
ร่วมกับฝ่าย
กฎหมาย 

นำเสนอร่างข้อบังคับ
ต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

ประกาศใช้
ข้อบังคับ
กองทุนฯ  
ว่าด้วยพนักงาน 
พ.ศ. .... 

 กองทุนฯ ได้สรุปประเด็นท่ีจะ
แก้ไข/เพิ่มเติม ข้อบังคับกองทุนฯ 
ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2553  
และนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำหนด
ค่าตอบแทน ในการประชุม       

   
 

 

กระบวนการและ
ขั้นตอนเพิ่มขึ้น
นอกเหนือจาก
แผนท่ีกำหนดไว้ 
จึงทำให้ไม่
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ว่าด้วยพนักงาน 
พ.ศ. .... 
 
 
 
 

บุคคลและ
กำหนด
ค่าตอบแทน 

 

และ
นำเสนอร่าง
ข้อบังคับต่อ
คณะ 
อนุกรรมกา
รด้าน
กฎหมาย 

ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันท่ี          
28 กุมภาพันธ์ 2562              
โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้
ดำเนินการยกร่างข้อบังคับ       
กองทุนฯ ร่วมกับฝ่ายกฎหมาย 
เสนอต่อคณะทำงานเพื่อพิจารณา
ยกร่างข้อบังคับกองทุนฯ ว่าด้วย
พนักงาน พ.ศ. .เพื่อนำเสนอ
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
และคณะกรรมการกองทุนฯ  
เนื่องจากกองทุนฯ ไม่สามารถ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
จึงเสนอขอปรับแผนปฏิบัติการฯ 
ซ่ึงผู้จัดการกองทุนฯได้เห็นชอบแล้ว 
ซ่ึงในแผนปฏิบัติการฯได้กำหนดให้
นำเสนอร่างข้อบังคับกองทุนฯต่อ
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
ภายในเดือนตุลาคม 2562 

เป็นไปตามแผน
ท่ีกำหนด 

ด้านพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
2.1 แผนงานการ
จัดทำ 
Development 
Roadmap  
และพัฒนา
รายบุคคล 
(Individual 
develop ment 
plan IDP) 

 
 
 
หาความจำเป็นใน
การฝึกอบรมและ
พัฒนาเพ่ือนำมา
กำหนดหลักสูตร
สำหรับตำแหน่งงาน 

 
 
 
กำหนดหลักสูตร
ฝึกอบรมและ
พัฒนาตำแหน่ง
งานเพ่ือนำมา
จัดทำเส้นทาง
การพัฒนา
บุคลากรราย
ตำแหน่ง 

 
 
 
จัดทำ
เส้นทางการ
พัฒนา
บุคลากร
รายตำแหน่ง 
(Develop 
ment 
roadmap) 

 
 
 
จัดทำ/ทบทวน
แผนพัฒนารายบุคคล  
(Individual 
development plan 
IDP)  
ท่ีครอบคลุมบุคลากรทุก
ตำแหน่งและดำเนินการ
พัฒนาตามแผนพัฒนา

 
 
 
จัดทำ/ทบทวน
แผนพัฒนา
รายบุคคล  
(Individual 
development 
plan IDP)  
ท่ีครอบคลุม
บุคลากรทุก

 
 

 
จัดทำ/ทบทวน
แผนพัฒนา
รายบุคคล  
(Individual 
development 
plan IDP) ท่ี
ครอบคลุม
บุคลากรทุก

 
 
 
กองทุนฯ ไดห้าความจำเป็น       
ในการฝึกอบรมรวมท้ังกำหนด
หลักสูตรฝึกอบรมและนำมาจัดทำ
เส้นทางการพัฒนาบุคลากร     
รายตำแหน่ง (Development 
roadmap) ทุกตำแหน่งซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้จัดการ   
กองทุนฯแล้ว รวมท้ังได้มีการ
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เป้าหมาย 

 

 
 
 
 
 

(Development 
roadmap)  
ทุกตำแหน่ง 
 

ทุกตำแหน่ง
ได้แล้วเสร็จ
และได้รับ
ความ
เห็นชอบ
จากผู้จัดการ
กองทุนฯ 

รายบุคคล (Individual 
development plan 
IDP) ร้อยละ 80     

ตำแหน่งและ
ดำเนินการ
พัฒนาตาม
แผนพัฒนา
รายบุคคล 
(Individual 
development 
plan IDP)  
ร้อยละ 100  

ตำแหน่งและ
ดำเนินการ
พัฒนาตาม
แผนพัฒนา
รายบุคคล 
(Individual 
development 
plan IDP)    
ร้อยละ 100  
 

จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 
(Individual development 
plan: IDP) ท่ีครอบคลุมบุคลากร
ทุกตำแหน่งและดำเนินการพัฒนา
ตามแผนพัฒนารายบุคคล        
ได้ร้อยละ 100 โดยที่มีการ
กำหนดเป้าหมายว่าพนักงาน    
ทุกรายต้องได้รับการพัฒนา    
อย่างน้อย 1 หลักสูตร ซ่ึงเมื่อ
สรุปผลการพัฒนา พบว่า 
พนักงานทุกรายได้รับการพัฒนา
เฉลี่ยอยู่ท่ี 2 หลักสูตร จึงทำให้มี
เป้าหมายดีกว่ากำหนด  

2.2 แผนงาน
สร้างความพร้อม
ในการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อ
รองรับ            
นวัตกรรมใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา ประเมิน
สภาพ แวดล้อมท่ี
อาจเกิดนวัตกรรม
ใหม่ท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ในกองทุนฯ 
 

-จัดทำแผนงาน
การสร้างความ
ตระหนักเพื่อ
สร้างความ
พร้อมในการ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อรองรับ
นวัตกรรมใหม่
ท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
ในกองทุนฯ 
-จัดประชุม
ผู้บริหารเพื่อ
กำหนด
แนวทางในการ
เตรียมความ
พร้อมบุคลากร 

-จดักิจกรรม
ตามแผน     
1 กิจกรรม 
โดยมี
บุคลากร      
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 70 
เข้าร่วม
กิจกรรม 
-ทบทวน
การศึกษา 
ประเมิน
สภาพ 
แวดล้อม 
ท่ีอาจเกิด
นวัตกรรม

-ปรับปรุงแผนงานการ
สร้างความตระหนัก
เพื่อสร้างความพร้อม
ในการเปลี่ยนแปลง
เพื่อรองรับนวัตกรรม
ใหม่ท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ในกองทุนฯ 
-จัดประชุมผู้บริหาร
เพื่อกำหนดแนวทาง
ในการเตรียมความ
พร้อมบุคลากร 
ในการเปลี่ยนแปลง
เพื่อรองรับนวัตกรรม
ใหม่ท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ในกองทุนฯ 
 

-จัดกิจกรรม  
ตามแผน         
2 กิจกรรม 
โดยมีบุคลากร   
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 70    
เข้าร่วมกิจกรรม 

จัดกิจกรรม   
ตามแผน         
2 กิจกรรม 
โดยมีบุคลากร   
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 70    
เข้าร่วมกิจกรรม 

กองทุนฯไดศึ้กษา ประเมิน
สภาพแวดล้อมท่ีอาจเกิด
นวัตกรรมใหม ่ซ่ึงผลจาก
การศึกษาพบว่า ควรมีการ     
จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจ
นวัตกรรมในด้านกระบวนการ
ทำงานหลักท่ีสำคัญให้กับ
บุคลากรกองทุนฯ รวมท้ังในการ
จัดประชุมผู้บริหารไดก้ำหนด
แนวทางในการเตรียมความ
พร้อมบุคลากรเพื่อรองรับ
นวัตกรรมใหม่ท่ีอาจจะเกิดขึ้น
กองทุนฯ จึงได้มีการจัดทำ
แผนงานการสร้างความตระหนัก 
เพื่อสร้างความพร้อมเพื่อรองรับ
นวัตกรรมใหม ่โดยมีการจัด
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ในการ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อรองรับ
นวัตกรรมใหม่
ท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ในกองทุนฯ 

ใหม่ท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นใน
กองทุนฯ 
 

 กิจกรรมกับบุคลากรจำนวน      
2 กิจกรรม คือ 
1.ให้บุคลากรกองทุนฯตอบ 
แบบทดสอบนวัตกรรมใหม่ 
2.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
ในเรื่อง “ลดเงินต้น- ลดดอกเบี้ย 
สำหรับผู้กู้เรียนในสาขาท่ีเป็น
ความต้องการตลาดแรงงาน”
“หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการ
ประนีประนอมยอมความในศาล
หลังฟ้องคดี” ผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น Facebook line และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้
พนักงานรับทราบและเข้าใจถึง
เรื่องดังกล่าว ซ่ึงผลการวิเคราะห์ 
พบว่ามีบุคลากรไม่ต่ำกว่า      
ร้อยละ 70 เข้าร่วมกิจกรรม 

2.3 กิจกรรม  
กยศ.รวมใจปัน
โลหิตต่อชีวิต
เพื่อนมนุษย์     
ปีท่ี 6 
 

-ไม่มีการจัดประชุม
คณะทำงาน 
จิตอาสา 
 
-ประสานหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องในการ
จัดกิจกรรม 
 

-จัดประชุม
คณะทำงาน 
จิตอาสา  
1 ครั้ง 
-ปริมาณท่ีจะ
ได้รับบริจาค
โลหิต 
1,500,000  
ซีซี 

-จัดประชุม
คณะทำงาน 
จิตอาสา  
2 ครั้ง 
-ปริมาณท่ีจะ
ได้รับบริจาค
โลหิต 
2,600,000 
ซีซี 

จัดประชุม
คณะทำงาน 
จิตอาสา 3 ครั้ง 
 
-ปริมาณท่ีจะได้รับ
บริจาคโลหิต  
4,100 ,000 ซีซี 

จัดประชุม
คณะทำงาน 
จิตอาสา  
4 ครั้ง 
-ปริมาณท่ีจะ
ได้รับบริจาค
โลหิต 
6,700,000    
ซีซี 

จัดประชุม
คณะทำงาน 
จิตอาสา 4 ครั้ง 
 
-ปริมาณท่ีจะ
ได้รับบริจาค
โลหิต 
6,700,000 ซีซี
กำหนด 

1.จัดประชุมคณะทำงาน ได้
จำนวน 4 ครั้ง 
 
 
2.กองทุนฯ ได้ดำเนินการ
ประสานงานเพื่อร่วมจัดกิจกรรม
บริจาคโลหิตกับสถานศึกษา     
ท่ัวประเทศจำนวน 22 จังหวัด     
ซ่ึงได้รับความร่วมมือจาก
สถานศึกษาเป็นอย่างดีในปัจจุบัน
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น
ตามแผนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วได้รับ
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บริจาคโลหิตมากกว่าเป้าหมาย    
จำนวน 6,700,000 ล้านซีซี      
โดยได้รับบริจาคโลหิตท้ังสิ้น
8,574,700 ซีซี  

2.4 แผนงานการ
พัฒนากลุ่ม
บุคลากรท่ีมี
ศักยภาพ  
(Talent pool) 
และพัฒนา
บุคลากรกลุ่ม 
ผู้สืบทอดตำแหน่ง 
(Successor 
plan) 
 
 

กำหนดแนวทางการ
คัดเลือกพัฒนากลุ่ม
บุคลากรท่ีมีศักยภาพ  
(Talent pool)
บุคลากรกลุ่ม 
ผู้สืบทอดตำแหน่ง 
(Successor pool) 
 

จัดทำแผนงาน
ระยะสั้นและ
ระยะยาวใน
พัฒนากลุ่ม
บุคลากรท่ีมี
ศักยภาพ  
( Talent pool)
และบุคลากร
กลุ่มผู้สืบทอด
ตำแหน่ง  
(Successor 
pool) 

คัดเลือกกลุ่ม
บุคลากรท่ีมี
ศักยภาพ  
( Talent pool)  
กลุ่มบุคลากร 
ผู้สืบทอด
ตำแหน่ง 
(Successor 
pool) 
 

ดำเนินการตาม
แผนงานประจำปีใน
การพัฒนาบุคลากร 
ผู้สืบทอดตำแหน่ง 
(Successor pool)    

ดำเนินการตาม
แผนงาน
ประจำปีในการ
พัฒนาบุคลากร
กลุ่ม 
ผู้สืบทอด
ตำแหน่ง 
(Successor 
pool) และ
แผนงาน
ประจำปี ในการ
พัฒนา  กลุ่ม
บุคลากร 
ท่ีมีศักยภาพ  
( Talent pool)  
 

ดำเนินการตาม
แผนงาน
ประจำปี  
ในการพัฒนา
กลุ่มบุคลากร 
ท่ีมีศักยภาพ  
( Talent pool)
บุคลากรกลุ่มผู้
สืบทอด
ตำแหน่ง 
(Successor 
pool) ได้ร้อยละ 
100 
 

กองทุนฯกำหนดแนวทาง      
การคัดเลือกกลุ่มผู้สืบทอด
ตำแหน่ง (Successor pool)
และกลุ่มบุคลากรท่ีมีศักยภาพ 
(Talent pool) ซ่ึงได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำหนด
ค่าตอบแทน ในการประชุม 
ครั้งท่ี ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 
18 เมษายน 2562 และ     
ครั้งท่ี 3 /2562 เมื่อวันท่ี     
23 พฤษภาคม 2562 และได้
จัดทำแผนระยะสั้นระยะยาวใน
การพัฒนากลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง
และกลุ่มบุคลากรท่ีมีศักยภาพ 
(Talent pool) รวมท้ังได้
ดำเนินการตามแผนงานระยะสั้น 
ซ่ึงเป็นแผนงานประจำปี
งบประมาณ 2562 โดยให้ได้มา
ซ่ึงบุคลากรที่มีความประสงค์
และผ่านคุณสมบัติตามท่ีกองทุน 
กำหนด แล้วนำไปพัฒนา
เบื้องต้นให้มีความรู้ความเข้าใจ
และจะนำไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนงานระยะยาวต่อไป                 
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2.5 กิจกรรม  
"คนยุคใหม่ใส่ใจ
การเงิน" 

อนุมัติหลักการจัด
กิจกรรม “คนยุค
ใหม่ ใส่ใจการเงิน” 
 

มีการประสาน 
งานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดทำแผนการ
จัดกิจกรรม
อย่างน้อย     
10 แห่ง 

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มากกว่า 
5,000 คน 
 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่า 8,000 คน 

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มากกว่า            
10,000 คน 

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมกิจกรรม  
"คนยุคใหม่ใส่ใจ
การเงิน"มากกว่า            
10,000 คน 

ก อ ง ท ุ น ฯ  ไ ด ้ จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม 
" ค น ย ุ ค ใ ห ม ่ ใ ส ่ ใ จ ก า ร เ ง ิ น "       
จำนวน 15 แห่งซึ ่งดำเนินการ
เสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยมี
ผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ ว มก ิ จ กรรม  จำนวน
12,000 ราย  
 

    

3. ด้าน
สวัสดิการและ
คุณภาพชีวิต 
3.1 การสร้าง
ความผูกพันและ
ความ 
พึงพอใจของ
บุคลากร 
(Employee 
Engagement & 
Satisfaction) 

อยู่ระหว่าง 
การสำรวจความ
ผูกพันและความ 
พึงพอใจของ
บุคลากร 
(Employee 
Engagement & 
Satisfaction) 

สรุปผลการ
สำรวจความ
ผูกพันและ
ความพึงพอใจ
ของบุคลากร 
(Employee 
Engagement 
& 
Satisfaction) 
แล้วเสร็จ 

จัดทำ
แผนงาน
ประจำปีท่ีมา
จากการ
วิเคราะห์ผล
การสำรวจฯ 
เพื่อยกระดับ
ความผูกพัน
และความพึง
พอใจของ
บุคลากร 
แล้วเสร็จ 

- ดำเนินงานตามแผนงาน
ยกระดับความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากร
ได้ร้อยละ 80 
- จัดทำรายงาน 
สรุปการดำเนินงานตาม
แผนงานยกระดับความ
ผูกพันและความพึงพอใจ
ของบุคลากรและรายงาน 
ให้ผู้บริหารสายงานและ
ผู้บริหารระดับสูงสุดของ
ทุนหมุนเวียนได้รับทราบ      

- ดำเนินงานตาม
แผนงานยกระดับ
ความผูกพันและ
ความพึงพอใจ
ของบุคลากรได้
ร้อยละ 100 
- จัดทำรายงาน 
สรุปการ
ดำเนินงานตาม
แผนงาน
ยกระดับความ
ผูกพันและ
ความพึงพอใจ
ของบุคลากร 
และรายงาน 
ใหผู้้บริหารสาย
งานและ
ผู้บริหารระดับ
สูงสุดของทุน
หมุนเวียนได้
รับทราบ   

 ดำเนินงานตาม
แผนงาน
ยกระดับความ
ผูกพันและความ
พึงพอใจของ
บุคลากรได ้   
ร้อยละ 100 
- จัดทำรายงาน 
สรุปการ
ดำเนินงานตาม
แผนงาน
ยกระดับความ
ผูกพันและความ
พึงพอใจของ
บุคลากร และ
รายงาน 
ใหผู้้บริหารสาย
งานและผู้บริหาร
ระดับสูงสุดของ
ทุนหมุนเวียนได้
รับทราบ   

กองทุนได้จัดทำแบบสำรวจ  
ความผูกพันและความพึงพอใจ
ของบุคลากรปี 2562 และ
สรุปผลสำรวจความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากร    
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
จัดทำแผนงานการยกระดับความ
ผูกพันและความพึงพอใจ ท้ังนี้ 
กองทุนสามารถดำเนินงานตาม
แผนงานยกระดับความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากรได้  
ร้อยละ 100และได้จัดทำรายงาน
สรุปการดำเนินงานตามแผนงาน
ยกระดับความผูกพันและความ 
พึงพอใจของบุคลากรและรายงาน
ให้รองผู้จัดการท่ีกำกับดูแลสาย
งานและผู้จัดการกองทุนรับทราบ 
ผลการปฏิบัติงาน   

    



รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 
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 แผนการ
ดำเนินงาน 

ระดับคะแนน 
 

เป้าหมายปี 
2562 

 
ผลการดำเนินงาน 

ปี 2562 

เทียบกับเป้าหมาย  
ปัญหา/
อุปสรรค 

1 2 3 4 5   ดีกว่า
เป้าหมาย 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ต่ำกว่า
เป้าหมาย 

 

3.2 ความ
ปลอดภัย/
สุขอนามัย/สภาพ 
แวดล้อม 
ในการทำงาน 
(Safety/ 
Health/ 
Environment: 
SHE) 

การกำหนด
ผู้รับผิดชอบในด้าน
ความปลอดภัย 
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน 

การกำหนด
มาตรฐานด้าน
สุขอนามัย 
ความปลอดภัย 
และสภาพ 
แวดล้อมในการ
ทำงาน 

การจัดทำ
แผนงานระยะ
สั้นและระยะ
ยาวด้านความ
ปลอดภัย 
สุขอนามัย 
และสภาพ 
แวดล้อมใน
การทำงาน 
แล้วเสร็จ และ
ได้รับความ
เห็นชอบจาก
ผู้บริหาร
ระดับสูงสุด
หรือผู้บริหาร
ท่ีรับผิดชอบ          
โดยมีการ
กำหนด
ตัวชี้วัดและ
เป้าหมายท่ี
ชัดเจน 

ดำเนินงานตาม 
แผนงานด้านความ
ปลอดภัย สุขอนามัย 
และสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน ประจำปีได้ 
ร้อยละ 100          

• ผ่านระดับ
คะแนน 4 
• ผลการประเมิน
ตามตัวชี้วัดด้าน
ความปลอดภัย 
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อม
ในการทำงาน
ดีกว่าหรือเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ี
กำหนดไว้ 

• ผ่านระดับ
คะแนน 4 
• ผลการประเมิน
ตามตัวชี้วัดด้าน
ความปลอดภัย 
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อม
ในการทำงาน
ดีกว่าหรือเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ี
กำหนดไว้ 

กองทุนกำหนดผู ้ร ับผิดชอบใน
ด้านความปลอดภัย สุขอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
รวมทั้งได้กำหนดมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย สุขอนามัยและ
สภาพแวดล ้อมในการทำงาน 
รวมถึงได้จัดทำแผนงานระยะสั้น
และแผนงานระยะยาวด้านความ
ปลอดภ ั ย  ส ุ ขอนาม ั ย  และ
สภาพแวดล ้อมในการทำงาน                 
ท ี ่ผ ู ้จ ัดการกองทุนฯ ให ้ความ
เห ็ นชอบ และกองท ุ นฯ ได้
ดำเนินงานตามแผนงานระยะสั้น 
ด้านความปลอดภัย สุขอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน              
โดยกองทุนฯ ได้กำหนดเป้าหมาย
และตัวชี้วัดในแต่ละกิจกรรมตาม
แผนงานระยะสั ้น และสามารถ
ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานได้
ครบทั้ง  8 กิจกรรม ภายในวันท่ี 
30 กันยายน 2562 โดยจากการ
ประเมินผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมายและตัวชี ้วัดของแต่ละ
ก ิ จกรรม สามารถสร ุปได ้ ว่ า      
กองทุนฯ ม ีผลการดำเนินการ
เป ็ นไปตาม เป ้ าหมายท ี ่ ไ ด้       
กำหนดไว้      

    

 


