รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 2/2563
แผนการ
ดำเนินงาน

ระดับคะแนน

1
1. ด้านบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล
1.1 การ
จัดการ
อัตรากำลัง
(Workforce
management)

-คำบรรยาย
ลักษณะงาน ที่
ครอบคลุมทุก
ตำแหน่งงาน และ
มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน
หรือ
-โครงสร้างทุน
หมุนเวียนที่
เหมาะสมและ
รองรับการ
ดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์

2

-คำบรรยายลักษณะ
งาน ที่ครอบคลุมทุก
ตำแหน่งงาน และมี
องค์ประกอบ
ครบถ้วน
และ
-โครงสร้างทุน
หมุนเวียนที่
เหมาะสมและ
รองรับการ
ดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์

3

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

เป้าหมาย
ไตรมาส
2/2563
4

เทียบกับเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาส 2/2563

5

กองทุนได้ดำเนินการดังนี้
• ทบทวนโครงสร้างและอัตรากำลังและ
คำบรรยายลักษณะงาน ในปัจจุบัน พบว่า
ผ่านระดับ 3
มีแนวทางที่
ดำเนินการ
โครงสร้างและอัตรากำลังและคำบรรยาย
-การวิเคราะห์
ชัดเจนในการ
ปรับปรุงภารกิจ ลักษณะงาน ไม่เหมาะสมกับภารกิจงาน
ผลผลิต
จัดการอัตรากำลัง งาน กระบวนการ ตาม พ.ร.บใหม่และระบบงานใหม่
ประสิทธิภาพของ ประจำปีและ
ทำงานของทุกฝ่าย • ดำเนินการปรับปรุงภารกิจงาน
พนักงาน
อัตรากำลังใน
ให้เหมาะสมกับ กระบวนการทำงานของทุกฝ่ายให้เหมาะสม
(Employee
ระยะยาว ได้แก่ ระบบงานใหม่
กับระบบงานใหม่
Productivity)
- กรอบ
• โดยแจ้งให้ทุกฝ่ายงานวิเคราะห์และจัดทำค่า
เพื่อใช้ประโยชน์ อัตรากำลัง
FTE ของฝ่ายงานและให้ทำการวิเคราะห์ ดังนี้
ในการจัดการ
- วิเคราะห์ผลผลิต
-การวิเคราะห์กระบวนการทำงานที่สำคัญ
อัตรากำลัง
ประสิทธิภาพ
(Workflow Analysis)
- วิเคราะห์
-การศึกษาเวลาทำงาน (Time and Motion
กระบวนการ
study)
ทำงานที่สำคัญ
-การวิเคราะห์การทดแทนอัตรากำลังที่เกิด
- โครงสร้างทุน
จากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
หมุนเวียน
ทั้งนี้ แต่ละฝ่ายงานได้จ้ดทำค่า FTE มาเป็น
- คำบรรยาย
ข้อมูลสนับสนุนในการ
ลักษณะงาน
•ปรับโครงสร้างและอัตรากำลัง
•แก้ไข/ปรับปรุงคำบรรยายลักษณะงานของ
ตำแหน่งงานในฝ่ายงานให้ครบทุกตำแหน่ง
• ทุกฝ่ายได้วิเคราะห์ค่างาน FTE
โดยพิจารณาจากกระบวนการทำงาน
การศึกษาเวลาในการทำงาน และวิเคราะห์
ทดแทนอัตรากำลังด้วยการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัล มาสนับสนุนการปรับปรุงอัตรากำลัง
ของฝ่ายงาน

ปัญหา/
อุปสรรค
ดีกว่า
เป้าหมาย

เป็นไปตาม
เป้าหมาย



ต่ำกว่า
เป้าหมาย

แผนการ
ดำเนินงาน

ระดับคะแนน

1

1.2. การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน
(Performance
Manage
ment)

ประกาศ
หลักเกณฑ์และ
วิธีการ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ให้กับพนักงาน
ทุกระดับทราบ

2

ให้พนักงาน
ทุกระดับจัดทำ
ตัวชี้วัด เพื่อใช้ใน
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
(Performance
Management)

3

ดำเนินการเพื่อ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 6
เดือนแรก เพื่อ
นำไป
ประกอบการ
พิจารณาเลื่อน
ขั้น/เลื่อน
ตำแหน่ง หรือใช้
เพื่อพัฒนา
พนักงาน

เป้าหมาย
ไตรมาส
2/2563
4

พนักงานทุกระดับ
มีการทบทวน
ตัวชี้วัดรายบุคคล
ตามภารกิจงานที่
ได้รับมอบหมาย
และดำเนินการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
ประจำปี
6 เดือนหลังของ
พนักงานทุกระดับ
เพื่อนำผลประเมิน
ไปใช้ในการ
พิจารณา
ผลตอบแทน/เลื่อน
ชั้น/เลื่อนตำแหน่ง
หรือใช้เพื่อพัฒนา
พนักงาน

ปัญหา/
อุปสรรค
ดีกว่า
เป้าหมาย

5

- ใช้ประโยชน์จาก
ผลการประเมินใน
การพิจารณา
ผลตอบแทน/
เลื่อนชั้น/เลื่อน
ตำแหน่ง
- ใช้ประโยชน์จาก
ผลประเมินในการ
พัฒนาพนักงาน

เทียบกับเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาส 2/2563

ทบทวนตัวชี้วัด
ของพนักงานทุก
ระดับ ให้
เหมาะสมกับ
ภารกิจงานและ
เตรียมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในช่วง
ครึ่งปีแรก

ทั้งนี้ กองทุนได้ร่างโครงสร้างและกรอบ
อัตรากำลังใหม่ พร้อมคำบรรยายลักษณะงานที่
ครบทุกตำแหน่งงาน ซึ่งจะได้นำเสนอ
คณะอนุกรรมการด้านทรัพยากรบุคคลและ
กำหนดค่าตอบแทนให้พิจารณาในการ
ประชุมเดือนมีนาคม 2563 และมีข้อสังเกต
ให้พิจารณาปรับแก้ไขต่อไป
กองทุนฯ ได้ดำเนินการดังนี้
• ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน
และให้พนักงานทุกระดับจัดทำตัวชี้วัด
รายบุคคล
• จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารในเดือน
ธันวาคม 2562 และจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
วิธีการประเมินผลและการกำหนดตัวชี้วัด
เป้าหมายการทำงานให้เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับตัวชี้วัดองค์กรในเดือนมกราคม
2563
• ผู้จัดการกองทุนฯ รองผู้จัดการกองทุนฯ
นำข้อสรุปจากการประชุมฯและอบรมเชิง
ปฏิบัติการมา ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ของกองทุนฯ สู่ผู้อำนวยการฝ่าย
• ผู้อำนวยการฝ่ายถ่ายทอดสู่พนักงานทุก
ระดับเพื่อให้ปรับปรุงและทบทวนตัวชี้วัด
รายบุคคล ได้อย่างเหมาะสม เพื่อเตรียมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงครึ่งปีแรก

เป็นไปตาม
เป้าหมาย



ต่ำกว่า
เป้าหมาย

แผนการ
ดำเนินงาน

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

ระดับคะแนน

เป้าหมาย
ไตรมาส
2/2563

1

2

3

4

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

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

จัดทำรายงาน
ข้อมูลด้าน
ทรัพยากร
บุคคล เพื่อ
นำมาใช้
ประโยชน์ใน
การตัดสินใจ
ด้านงานธุรการ
บุคคล

จัดทำรายงาน
ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล
เพื่อนำมาใช้
ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจในระดับ
สายงาน

ปัญหา/
อุปสรรค
ดีกว่า
เป้าหมาย

5
มีการจัดทำ
รายงานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล
ต่อผู้บริหารเพื่อ
นำมาใช้ประโยชน์
ในการตัดสินใจ
เชิง กลยุทธ์

เทียบกับเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาส 2/2563

ดำเนินการนำ
ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล
ของบุคลากรราย
ใหม่ลงในระบบ
ฐานข้อมูล และ
ปรับปรุงข้อมูล
ส่วนบุคคล ข้อมูล
การทำงาน ข้อมูล
การพัฒนาของ
บุคลากร ข้อมูล
เรื่องผลตอบแทน
และสิทธิประโยชน์
และข้อมูล
อัตรากำลังให้เป็น
ปัจจุบัน และ
จัดทำรายงาน
ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล
เพื่อนำมาใช้
ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจด้านงาน
ธุรการบุคคลและ
ในระดับสายงาน

กองทุนฯ ได้ดำเนินการดังนี้
• นำข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลของบุคลากร
รายใหม่ ลงในระบบฐานข้อมูลสิ้นสุดเดือน
มีนาคม 2563 จำนวน 43 ราย
•จัดทำข้อมูลบุคลากรของกองทุนฯ
ประกอบการตัดสินใจเพื่อทำประกันภัย
คุ้มครองการติดเชื่อไวรัสโคโรนา-2019
และนำข้อมูลตำแหน่งงานมาประกอบการ
ตัดสินใจในการเข้าอบรมหลักสูตร PDPA
(คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

เป็นไปตาม
เป้าหมาย



ต่ำกว่า
เป้าหมาย

แผนการ
ดำเนินงาน

ด้านพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
2.1 แผนงาน
การจัดทำ
Development
Roadmap
และพัฒนา
รายบุคคล
(Individual
develop
ment plan
IDP)

ระดับคะแนน

เป้าหมาย
ไตรมาส
2/2563

1

2

3

4

5

หาความ
จำเป็นในการ
ฝึกอบรมและ
พัฒนาเพื่อ
นำมากำหนด
หลักสูตร
สำหรับ
ตำแหน่งงาน

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

จัดทำเส้นทาง
การพัฒนา
บุคลากรราย
ตำแหน่ง
(Develop
ment
roadmap)
ทุกตำแหน่งได้
แล้วเสร็จและ
ได้รับความ
เห็นชอบจาก
ผู้จัดการ
กองทุนฯ

จัดทำ/ทบทวน
แผนพัฒนา
รายบุคคล
(Individual
development
plan IDP)
ที่ครอบคลุม
บุคลากรทุก
ตำแหน่งและ
ดำเนินการพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
รายบุคคล
(Individual
development
plan IDP)
ร้อยละ 80

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

เทียบกับเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาส 2/2563

ปัญหา/
อุปสรรค
ดีกว่า
เป้าหมาย

สามารถดำเนินการ
ตามแผน
Development
Roadmap และ/
หรือ IDP ได้ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 50

กองทุนฯ ได้ดำเนินการดังนี้
•หาความจำเป็นในการฝึกอบรม
เพื่อนำมากำหนดหลักสูตรสำหรับ
ตำแหน่งงาน
•กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนำมาจัดทำ
เส้นทางการพัฒนาบุคลากรรายตำแหน่ง
• จัดทำเส้นทางการพัฒนาบุคลากรราย
ตำแหน่ง (Development roadmap)
ทุกตำแหน่ง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้จัดการกองทุนฯ โดยในปีงบประมาณ
2563 จะต้องดำเนินการพัฒนา
จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
1.การสร้างทัศนคติเชิงบวก ซึ่งกองทุนฯ
ได้จัดการอบรมเรื่อง"การปรับเปลี่ยนกรอบ
ความคิดสู่การเป็นบุคลากรผู้มีประสิทธิผล"
ไปแล้วในไตรมาส 1
2. การส่งเสริมความรู้นโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งกองทุนฯได้จัด
อบรมเรื่อง“การเตรียมความพร้อมและ
แนวทางดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Protection Act : PDPA)”
ไปแล้วในไตรมาส2 (วันที่ 4 มีนาคม 2563)



เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ต่ำกว่า
เป้าหมาย

แผนการ
ดำเนินงาน

ระดับคะแนน

1

2.2 แผนงาน
สร้างความ
พร้อมในการ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อรองรับ
นวัตกรรมใหม่

ศึกษา
ประเมินสภาพ
แวดล้อมที่
อาจเกิด
นวัตกรรมใหม่
ที่อาจจะ
เกิดขึ้นใน
กองทุนฯ

2

-จัดทำแผนงาน
การสร้างความ
ตระหนักเพื่อ
สร้างความ
พร้อมในการ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อรองรับ
นวัตกรรมใหม่ที่
อาจจะเกิดขึ้น
ในกองทุน

3

-บุคลากร
ร้อยละ 30
มีความ
ตระหนักในการ
เปลี่ยนแปลง
ด้านนวัตกรรม
ใหม่

เป้าหมาย
ไตรมาส
2/2563
4

-บุคลากร
ร้อยละ 50 มี
ความตระหนักใน
การเปลี่ยนแปลง
ด้านนวัตกรรม
ใหม่

ปัญหา/
อุปสรรค
ดีกว่า
เป้าหมาย

5

-บุคลากร
ร้อยละ 80
มีความตระหนัก
ในการ
เปลี่ยนแปลงด้าน
นวัตกรรมใหม่

เทียบกับเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาส 2/2563

• มีแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี (Individual
development plan: IDP) ที่ครอบคลุม
บุคลากรทุกตำแหน่ง ซึ่งตามแผนฯ กำหนดไว้
ว่า พนักงานทุกราย (ร้อยละ 100) ต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อย 1 หลักสูตร ซึ่งปัจจุบัน
พนักงานกองทุนฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 204 ราย
ได้รับการพัฒนาตามแผนงาน ทั้ง 2 หลักสูตร
• ดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual development
plan IDP) ได้ร้อยละ 100
บุคลากรร้อยละ กองทุนฯ ได้ดำเนินการดังนี้
30 มีความ
•ศึกษา ประเมินสภาพแวดล้อมที่อาจเกิด
ตระหนักในการ นวัตกรรมใหม่ ที่อาจจะเกิดขึ้นในกองทุน
เปลี่ยนแปลงด้าน พบว่า ปีงบประมาณ 2563 กองทุนฯมี
นวัตกรรมใหม่
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน
กองทุนฯ ใน 2 เรื่อง คือ
1. โครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)
2. โครงการพัฒนาระบบยืนยันตัวตน
แบบรวมศูนย์
• มีแผนงานการสร้างความตระหนักเพื่อ
สร้างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
รองรับนวัตกรรมใหม
• ทดสอบนวัตกรรมใหม่ ในเรื่องระบบ
ยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย์ ในเดือนมีนาคม
2563 ผลสรุปว่ามีบุคลากร ร้อยละ
46.83มีความตระหนักในการเปลี่ยนแปลง
ด้านนวัตกรรมใหม่

เป็นไปตาม
เป้าหมาย



ต่ำกว่า
เป้าหมาย

แผนการ
ดำเนินงาน

2.3 แผนงาน
การพัฒนากลุ่ม
บุคลากรที่มี
ศักยภาพ
(Talent pool)
และพัฒนา
บุคลากรกลุ่ม
ผู้สืบทอด
ตำแหน่ง
(Successor
plan)

ระดับคะแนน

เป้าหมาย
ไตรมาส
2/2563

1

2

3

4

5

กำหนด
แนวทางการ
คัดเลือก
พัฒนากลุ่ม
บุคลากรที่มี
ศักยภาพ
(Talent pool)
บุคลากรกลุ่ม
ผู้สืบทอด
ตำแหน่ง
(Successor
pool)

จัดทำแผนงาน
ระยะสั้นและ
ระยะยาวใน
พัฒนากลุ่ม
บุคลากรที่มี
ศักยภาพ
( Talent pool)
และบุคลากร
กลุ่ม
ผู้สืบทอด
ตำแหน่ง
(Successor
pool)

คัดเลือกกลุ่ม
บุคลากรที่มี
ศักยภาพ
( Talent pool)
กลุ่มบุคลากร
ผู้สืบทอดตำแหน่ง
(Successor
pool)

ดำเนินการตาม
แผนงานประจำปี
ในการพัฒนา
บุคลากรกลุ่ม
ผู้สืบทอดตำแหน่ง
(Successor
pool) หรือ
แผนงานประจำปี
ในการพัฒนากลุ่ม
บุคลากร
ที่มีศักยภาพ
(Talent pool)

ดำเนินการตาม
แผนงานประจำปี
ในการพัฒนา
บุคลากรกลุ่ม
ผู้สืบทอดตำแหน่ง
(Successor
pool)และ
แผนงานประจำปี
ในการพัฒนากลุ่ม
บุคลากร
ที่มีศักยภาพ
(Talent pool)

เทียบกับเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาส 2/2563

ปัญหา/
อุปสรรค
ดีกว่า
เป้าหมาย

ดำเนินการพัฒนา
ตามแผนงาน
ประจำปีในการ
พัฒนากลุ่ม
บุคลากร
ที่มีศักยภาพ
(Talent)/ บุคลากร
ผู้สืบทอดตำแหน่ง
(Successor)
ได้ร้อยละ 80

กองทุนฯ ได้ดำเนินการดังนี้
•ปีงบประมาณ 2562มีการกำหนด
แนวทางการคัดเลือกกลุ่มผู้สืบทอด
ตำแหน่ง (Successor pool)และ
กลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent pool)
• มีแผนระยะสั้น ระยะยาวฯในพัฒนา
กลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ ( Talent pool)
และบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง
(Successor pool)
•ดำเนินการตามแผนงานระยะสั้นในการ
คัดเลือกให้ได้มา ซึ่งบุคลากรที่มีความ
ประสงค์และผ่านคุณสมบัติตามที่กองทุนฯ
กำหนด
• ดำเนินการตามแผนงานประจำปี
งบประมาณ 2563 ในการพัฒนาบุคลากร
กลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยจัดประชุม
ผู้บริหารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจรวมทั้ง
มีการออกแบบหลักสูตร และดำเนินการ
พัฒนาตามแผนในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ 2563 แต่ในเดือนมีนาคม
2563 กองทุนฯ ได้มีการชะลอการพัฒนา
ออกไปก่อน
• ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานประจำปีใน
การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ
(Talent) โดยการออกแบบหลักสูตรอบรม
โดยจะต้องมีการปฐมนิเทศและดำเนินการ
พัฒนา ในเดือนพฤษภาคม 2563

เป็นไปตาม
เป้าหมาย



ต่ำกว่า
เป้าหมาย

แผนการ
ดำเนินงาน

ระดับคะแนน

1

2

3

เป้าหมาย
ไตรมาส
2/2563
4

เทียบกับเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาส 2/2563

ปัญหา/
อุปสรรค
ดีกว่า
เป้าหมาย

5

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ต่ำกว่า
เป้าหมาย

• เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ Covid –19 อาจใช้วิธีการพัฒนาผ่าน
Video Coference หรือวิธี Self
Learning อ่านบทความ ในการพัฒนากลุ่ม
บุคลากรผู้สืบทอดตำแหน่งและกลุ่ม
บุคลากรที่มีศักยภาพ และอาจต้องมีการ
ปรับแผนงานการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มี
ศักยภาพ (Talent) และพัฒนาบุคลากร
กลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ต่อไป
3. ด้าน
สวัสดิการและ
คุณภาพชีวิต
3.1 การสร้าง
ความผูกพัน
และความ
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

มีแผนงาน
แผนงานยกระดับ แผนงานยกระดับ ยกระดับความ
ความผูกพันและ
ความผูกพันและ
ผูกพันฯ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจของ ความพึงพอใจของ แรงจูงใจในการ
บุคลากรได้
บุคลากรได้ร้อยละ ปฏิบัติงานของ
ร้อยละ 80
100
บุคลากรและมี
- จัดทำรายงาน
- จัดทำรายงาน
ความผูกพันต่อ
สรุปการดำเนินงาน สรุปการดำเนินงาน
กองทุน
ตามแผนงาน
ตามแผนงาน
ยกระดับความ
ผูกพันและความพึง
พอใจของบุคลากร
และรายงานให้
ผู้บริหารสายงาน
และผู้บริหารระดับ
สูงสุดของทุน
หมุนเวียนได้
รับทราบ

- ดำเนินงานตาม

ยกระดับความ
ผูกพันและความพึง
พอใจของบุคลากร
และรายงาน
ให้ผู้บริหารสายงาน
และผู้บริหารระดับ
สูงสุดของทุน
หมุนเวียนได้
รับทราบ

กองทุนได้ดำเนินการดังนี้
-ได้ทบทวนแบบสำรวจฯของปีงบประมาณ
2562 แล้วเสร็จ และจะนำเสนอผู้จัดการ
กองทุนฯ เพื่อขออนุมัติใช้แบบสำรวจต่อไป
-เมื่อได้รับการอนุมัติแบบสำรวจแล้ว จะได้
ดำเนินการสำรวจ สรุปผลการสำรวจ และ
จัดทำแผนงานยกผูกพันและความพึงพอใจ
ของบุคลากร ภายใน 31 พฤษภาคม 2563



ยังไม่มีแผนงาน
ยกระดับความ
ผูกพันฯ
เนื่องจากอยู่
ระหว่างการขอ
อนุมัติแบบ
สำรวจฯ

แผนการ
ดำเนินงาน

ระดับคะแนน

1
3.2 ความ
ปลอดภัย/
สุขอนามัย/
สภาพ แวดล้อม
ในการทำงาน
(Safety/
Health/
Environment:
SHE)

การกำหนด
ผู้รับผิดชอบใน
ด้านความ
ปลอดภัย
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อม
ในการทำงาน

2
การกำหนด
มาตรฐานด้าน
สุขอนามัย
ความปลอดภัย
และสภาพ
แวดล้อมในการ
ทำงาน

เป้าหมาย
ไตรมาส
2/2563

3

4

การจัดทำ
แผนงานระยะ
สั้นและระยะ
ยาวด้านความ
ปลอดภัย
สุขอนามัย และ
สภาพ แวดล้อม
ในการทำงาน
แล้วเสร็จ และ
ได้รับความ
เห็นชอบจาก
ผู้บริหารระดับ
สูงสุดหรือ
ผู้บริหารที่
รับผิดชอบ
โดยมีการ
กำหนดตัวชี้วัด
และเป้าหมายที่
ชัดเจน

ดำเนินงานตาม
แผนงานด้านความ
ปลอดภัย
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมใน
การทำงาน
ประจำปีได้ ร้อยละ
100

ปัญหา/
อุปสรรค
ดีกว่า
เป้าหมาย

5
• ผ่านระดับคะแนน ดำเนินการตาม
4
แผนได้ไม่น้อยกว่า
• ผลการประเมิน ร้อยละ 50
ตามตัวชี้วัดด้าน
ความปลอดภัย
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมใน
การทำงานดีกว่า
หรือเป็นไปตาม
เป้าหมายที่
กำหนดไว้

เทียบกับเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาส 2/2563

กองทุนมีการดำเนินการ ดังนี้
•กำหนดผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
•กองทุนมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย
สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ของบุคลากรกองทุน
•มีแผนงานระยะยาวด้านความปลอดภัยฯ
(พ.ศ. 2562-6564)
•ในปี 2563 กองทุนอยู่ระหว่างการ
ดำเนินการแผนงานด้านความปลอดภัยฯ
ประจำปี 2563 โดยมีการดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ ตามแผนงานประจำปี ดังนี้
-การดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
COVID-19 -การจัดทำมาตรการ ประกาศที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การเหลื่อมเวลา
ทำงาน การปฏิบัติงานที่บ้าน
-การจัดซื้ออุปกรณ์และสิ่งของให้กับบุคลากร
เพื่อใช้สำหรับการป้องกันตนเอง
- การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดูแลตนเอง
ซึ่งการดำเนินดังกล่าวโดยรวมเพื่อให้
บุคลากรมีความปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี
และมีสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เป็นไปตาม
เป้าหมาย



ต่ำกว่า
เป้าหมาย

