การพัฒนารายบุคคล (Individual Development)
การพัฒนาอาชีพ (Career Development)
การบริหารผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Development)
การพัฒนาองค์การ (Organization Development)
การอบรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
การพัฒนา/จัดงาน/กิจกรรมตามนโยบาย

กันยายน 2561

แผนฝึกอบรม-สัมมนา
ประจาปีงบประมาณ 2562

ฝ่ายบริหาร สานักพัฒนาบุคลากร

คานา
การพั ฒ นาบุ ค ลากรมี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การบริ ห ารองค์ ก ารให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผล ซึ่งมีรูปแบบและขั้นตอนการหาความต้องการอย่างเป็นระบบ ทั้งในระดับขององค์การ ผู้บริหาร
หน่วยงาน และบุคคลเพื่อให้กระบวนการพัฒนาเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในทุกมิติ สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และความสามารถหลักของอาชีพ ตามเป้าหมายขององค์การและวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน
แผนฝึกอบรม-สั มมนา ประจาปี 2562 จัดท าขึ้น เพื่อ เป็ นกรอบแนวทางการพั ฒ นา ส่ง เสริม
สนับสนุนและตอบสนองต่อเป้าหมายสูงสุด สอดคล้องกับภารกิจขององค์การ และแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว
(แผน 5 ปี) โดยจัดแบ่งกลุ่มพัฒนาตามองค์ประกอบหลัก 2 กลุ่ม 6 ด้าน
ส านั ก พั ฒ นาบุ ค ลากร หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า แผนฝึ ก อบรม-สั ม มนา ประจ าปี 2562 จะเป็ น
แนวทางสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน

สานักพัฒนาบุคลากร

สารบัญ
หน้า
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ การพัฒนาบุคลากร

1

การประเมินประสิทธิผล

3

กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนฝึกอบรมประจาปี (Normal Plan) ขสมก.
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แนวทางการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2562

5

การวิเคราะห์ข้อมูล และแนวทางการดาเนินงาน

11

การสรุปผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562 ตามตารางแนบท้ายนี้

12

แผนการอบรมสัมมนา ประจาปี 2562
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สายงาน ตามระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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ตารางระยะเวลาการอบรมสัมมนา ประจาปี 2562
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
การพัฒนาบุคลากร
...................................................
ตามทิศทางการพัฒนาบุคลากรขององค์การ มุ่งพัฒนาความสามารถ(Competency)ของบุคลากร ทั้งในด้าน
ความสามารถหลั ก (Core Competency) ความสามารถประจ าต าแหน่ ง งาน (Functional competency)
ความสามารถทางการบริห าร (Managerial Competency) โดยใช้ เครื่อ งมื อ บริ ห ารจั ด การยุ ค ใหม่ การจั ด การ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ ภารกิจหลักของหน่ วยงาน ค่านิยมและแผนวิสาหกิจ ปี 2560-2564 โดยบูรณาการแผนงานและโครงการ
ต่างๆ ให้ครอบคลุมความต้องการของบุคคล หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารระดับสูง และองค์การ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์การ จัดแบ่งกลุ่มเพื่อวางแผน
พัฒนาบุคลากร 2 กลุ่ม 6 ด้าน ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 การพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร ตามองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. การพัฒนารายบุคคล (Individual Development)
2. การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development)
3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
4. การพัฒนาองค์การ ( Organization Development)
กลุ่มที่ 2 การพัฒนาบุคลากรตามนโยบาย จานวน 2 ด้าน ประกอบด้วย
1. การอบรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
2. การพัฒนา/การจัดงาน/กิจกรรมตามนโยบาย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พั ฒ นาศัก ยภาพบุ ค ลากรทุ ก ระดับ ให้ มีค วามรู้ ความสามารถ มี ค วามเป็ น เลิ ศในการบริ ห ารจั ด การ
ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่และเป็นมืออาชีพด้านบริการ
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) ในงานที่รับผิดชอบ
เพิ่มพูนทักษะ (Skill) การปฏิบัติงาน ปรับแนวคิดเพื่อสร้างทัศนคติ (Attitude) ที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาขีดความสามารถ และความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ
3. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กร
4. สร้างจิตสานึกให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เสริมสร้างค่านิยมและจิตสานึกที่รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
5. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นาที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
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วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตามความสามารถหลักและความสามารถในตาแหน่ง
งานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2. บุคลากร ทุกสายงานได้รับการพัฒนา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่จาเป็นอย่างสม่าเสมอ ตามความ
ต้องการของหน่วยงาน และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ
3. มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ทันสมัย สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ด้วยตนเอง
4. ปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิยมขององค์การ
5. ปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมาย
1. จานวนพนักงานผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจานวนที่กาหนดตามแผนประจาปี
2. จัดอบรมตามแผนฝึกอบรมประจาปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของแผนปฏิบัติที่กาหนด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ระดับบุคคล
1.1 ความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามสายวิชาชีพของบุคลากรเพิ่มขึ้น
1.2 ประสิทธิผลในการพัฒนาความสามารถของตนเอง (IDP)และประสิทธิภาพในการทางานร่วมกับ
บุคคลอื่น
2. ระดับหน่วยงาน
2.1 หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทีร่ ับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์
2.2 ประสิทธิผลในการบริหารจัดการของทีมงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน
3. ระดับองค์กร
3.1 ประสิทธิภาพในการให้บริการตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
3.2 ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
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การประเมินประสิทธิผล
เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิผลในการดาเนินการ ตามแผนฝึกอบรม-สัมมนา ประจาปี 2562 จึงได้จัดทา
Training Roadmap Evaluation สาหรับการประเมิน ดังนี้

Training Roadmap Evaluation
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ปี งบประมาณ 2562
ระดับ
รายการ
1. เครื่องมือ

2.เกณฑ์

L1
L2
Satisfaction and
Learning
Reflection
-แบบสอบถามความ -Pretest /Post-test หรือ
พึงพอใจโครงการ/ -แบบประเมินความรู้ก่อน/
หลักสูตร
หลังการอบรม
80%

3.จานวนโครงการ
27 โครงการ
4.เป้าประสงค์
ความพอใจของผู้
อบรมในหลักสูตรที่
กาหนด
5.ผลการ
ดาเนินงาน

-คะแนน Posttest
มากกว่า Pretest เกิน
ครึ่งหนึง่
-คะแนนประเมินความรู้
หลังอบรมมากกว่าก่อน
อบรม 30%
23 โครงการ
ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาการอบรมที่เพิ่มขึ้น
-

L3
Job application
(Behavior)
แบบติดตามพฤติกรรมหลัง
อบรม 3 เดือน

L4
Business impact

17 โครงการ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
หลังการอบรม

1 โครงการ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุและเรื่อง
ร้องเรียนลดลง

-

-

สถิติข้อมูลเปรียบเทียบ
- อุบัติเหตุ
- เรื่องร้องเรียน
คะแนนประเมิน จากหัวหน้า สถิติเปรียบเทียบ ลดลงกว่าปี
งาน คะแนนระดับดี-ดีมาก ที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 10%
ไม่น้อยกว่า 75 %

หมายเหตุ
L1 = (Satisfaction and planned action) การสอบถามผู้เข้ารับการอบรมว่า มีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรการอบรมในด้านใดบ้าง
L2 = (Learning) การสอบถามผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายว่า ได้รับการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
เพียงใด เมื่อเทียบกับก่อนเข้ารับการอบรม
L3 = (Job application) การสอบถามผู้บังคับบัญชาหรือผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายว่าได้นาการเรียนรู้
ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงเพียงใด
L4 = (Business impact) ผลการปฏิบตั ิของผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายมีผลกระทบต่อหน่วยงานมาก
น้อยเพียงใด
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กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนฝึ กอบรมประจาปี (Normal Plan) ขสมก.

เทคนิคการตรวจสอบ

(Triangulation Technique )

ื /Internet
2. หน ังสอ
- Training Road Map -อ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง
- กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์- ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
- Competency Development Roadmap- ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
- www.HR to Thai.Com
- www.cgd-hrd.blogspot.com/2010/04/training-road-map.html
- www.peoplevalue.co.th/

1. หน่วยงานภายนอก

- นิ ดา้
- ธรรมศาสตร์

แผนฝึ กอบรมประจาปี
(Normal Plan)

Training Need

Training Road Map
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แนวทางการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ 2562
หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความสาเร็จ การพัฒนา
บุคลากรจึงเป็นเรื่องสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความสามารถ (Competence) ของบุคลากรให้เหมาะสม
กับงานเฉพาะด้าน ที่สอดคล้องความต้องการของหน่วยงาน ซึ่งการกาหนดความต้องการพัฒนาบุคลากรอยู่บนพื้นฐาน
ความต้ อ งการขององค์ ก าร โดยพิ จ ารณาจากนโยบาย และแผนงานต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง ก ารก าหนดและ
วิเคราะห์ความต้องการนั้น มาจากปัจจัยภายนอก อาทิ เช่น มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ฯลฯ และปัจจัยภายใน เช่น มติของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ การปรับโครงสร้างองค์กรตามแผน
ฟื้นฟูกิจการองค์การ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อกระบวนการทางาน• การแต่งตั้งโยกย้าย การปรับเปลี่ยน
ผู้ปฏิบัติงาน การเกษียณอายุราชการของผู้บริหารระดับสูง ฯลฯ
สานักพัฒนาบุคลากรได้กาหนดกลยุทธ์และกรอบแนวทางในการจัดทาแผนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ในปีงบประมาณ 2562 ] เพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างคุ้มค่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ทักษะ
และสามารถนาไปพัฒนางานได้ตรงตามความต้องการของบุคลากร หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารระดับสูง สอดคล้องกับ
พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์การ โดยวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้าน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2562
2. เพื่อเป็นข้อมูลจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับความต้องการทั้งในระดับองค์การ หน่วยงาน
ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคล
เป้าหมาย
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2562 มีรายละเอียดครอบคลุมทุกมิติ
งบประมาณ
งบประมาณฝึกอบรม-สัมมนา ประจาปี 2562 จานวน 25,840,000.- บาท (ยี่สิบห้าล้านแปดแสนสี่หมื่น
บาทถ้วน)
วิธีดาเนินการ
กาหนดกรอบและวิธีในการดาเนินการดังนี้
1. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงความต้องการพัฒนาบุคลากรกับนโยบาย แผนงาน และโครงการที่เกี่ยวข้อง
1.1 ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
1.3 นโยบายในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560-2564
1.4 แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
1.5 นโยบายขององค์การตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2562
1.6 นโยบายตามแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2560-2564)
1.7 เกณฑ์ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ(SEPA)
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2. การวิเคราะห์หาความจาเป็นในการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับโดย
2.1 Training Road Map เส้นทางการพัฒนาบุคลากร
2.2 ใช้ข้อมูลจากการประเมินช่องว่างสมรรถนะ(Competency gap) จากทุกหน่วยงาน
2.3 การสารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรด้านอื่นๆ จากทุกหน่วยงาน
3. ข้อมูลผลการประเมินและติดตามผลโครงการฝึกอบรมปี 2561
4. ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ สาหรับความต้องการในการอบรม ตามแผนงบประมาณ ประจาปี 2562

กรอบการดาเนินงาน
กรอบแนวทางในการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาบุคลากร

Training Need

1. นโยบายองค์กร
(Policy /Corporate
Need)

แผนฝึ กอบรมประจาปี
(Normal Plan)

- รัฐบาล/กระทรวง คค.
- ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
- แผนวิสาหกิจ
- แผนฟื้นฟู
- แผนปฏิบัติประจาปี / แผนพัฒนาบุคลากร
- เกณฑ์ประเมิน SEPA

2. หน่วยงาน/
ผู้บังคับบัญชา
(Department Need)

- ตามสายงาน
- เส้นทางความก้าวหน้า
- งานตรวจสอบ
- งานความเสี่ยง/ควบคุมภายใน
- งานแผน /SEPA/EVM
- CG
- KM
- แผน HRD / HRM

3. รายบุคคล
(Individual Need :
Competency Gap)

-Training (HRD)

-Non-Training
(LM/Self -Learning)
- Successor
- Talent
- Career Path

Training Road Map

General Course

Functional Course

Career Course
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การรวบรวมข้อมูล
การจัดทาแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรจาเป็นต้องพิจารณาจากนโยบาย และแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อ
บูรณาการข้อมูลให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยการรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1.1 ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การปรับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กาหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลือมล้าในสังคม
1.3 นโยบายในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน
กลยุทธ์ 3 : ความปลอดภัยในการให้บริการ
โครงการที่ 7 : ความปลอดภัยของผู้โดยสารและประชาชน ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย คือ
โครงการย่ อ ยที่ 2 : การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการให้ บ ริก ารดี ขั บ ขี่ ป ลอดภั ย เป็ น การยกระดั บ ความ
ปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร พนักงานของ ขสมก. และประชาชนผู้ใช้รถใช้เส้นทางสัญจรร่วมกัน โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
การเกิดอุบัติเหตุและเหตุร้ายในอดีตเพื่อกาหนดแนวทาง มาตรการ และเครื่องมือในการเพิ่มความเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
และเหตุร้ายระหว่างการเดินทาง และมีการจัดทาหลักสูตร การอบรมพนักงานขับรถที่มุ่งเน้นการสร้า งทักษะการขับรถ
ที่ดีและปลอดภัย โดยเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุและเหตุร้าย เพื่อให้
เห็นผลในระยะสั้นที่สุด ประกอบด้วยกลยุทธ์ HRD ดังนี้
1) Individual Development Plan
2) Service Minds Skills Development
3) Training Road Map
4) English Language Skills Development
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างฐานกาลังพนักงานขับรถโดยสารที่เพียงพอและมีคุณภาพ
กลยุทธ์ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
โครงการที่ 10 : การสร้างเสริมคุณ ภาพชีวิตของพนั กงาน เป็ นการปรับ ปรุงสภาพการทางานของ
บุคลากรในฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานให้แข็งแรง พร้อมให้บริการที่เป็นเลิศกับประชาชน ทั้งยัง
เป็นการบรรเทาปัญหาสุขภาพ ปัญหาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งในระหว่างเวลา
ปฏิบัติงานและช่วงพัก การลดเวลาการทางาน การเพิ่มสัดส่วนรถปรับอากาศ การจัดบริการตรวจสุขภาพ (การตรวจ
สุขภาพประจาปี) การส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติการสนใจและหมั่นออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ฯลฯ ประกอบด้วย
กลยุทธ์ HRD ดังนี้
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1) Happy Body Program
2) Service Minds Skills Development
3) Quality of Life Program
โครงการที่ 11 : การยกระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร เป็นการจัดทาดัชนีชี้วัดความสุข
ของพนักงานในทุกระดับที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดและอ้างอิงในการกาหนดแนวทางหรือวิธกี ารส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการทางานของพนักงานให้เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ประกอบด้วยกลยุทธ์ HRD ดังนี้
1) Career Promotion and Career Path
2) Successors Development Program
3) Training Road Map
4) Leadership Development Program
5) Quality of Life Program
กลยุทธ์ 3 : พัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงานขับรถโดยสาร
โครงการที่ 12 : การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการขับรถที่มีคุณภาพ เป็นการปรับปรุงและพัฒนา
หลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นาการขั บ รถที่ มี คุ ณ ภาพของ ขสมก. ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานสากล ซึ่ ง เที ย บเคี ย งได้ กั บ PVC
(Passenger Carrying Vehicle) ในต่างประเทศ รวมถึงการเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิด เหตุการณ์ฉุกเฉิน
ซึ่งถือเป็นหลักสูตรระดับก้าวหน้า (Advance course for driving) ที่จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารและ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดกับองค์การได้ ประกอบด้วยกลยุทธ์ HRD ดังนี้
1) Individual Development Plan
2) Service Minds Skills Development
3) Training Road Map
4) English Language Skills Development
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร
กลยุทธ์ 2 : การเสริมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
โครงการที่ 23 : การเสริมสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ เป็นการศึกษาและหาแนวทางให้ได้มาซึ่ง
บุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากร
รุ่น ใหม่พ ร้อ มกับ การศึ กษาข้อ ดี ข้อ เสีย และแนวทางในการจัดจ้างบุคลากรภายนอกที่มี ศั กยภาพเพื่ อเสริมในบาง
ตาแหน่ ง งานในลั กษณะของการ Outsource เช่น บุ ค ลากรด้ าน ICT รวมทั้ ง ผู้ บ ริห ารระดั บ สู ง บางต าแหน่ ง ฯลฯ
ประกอบด้วยกลยุทธ์ HRD ดังนี้
1) Career Promotion and Career Path
2) E – Learning Program
3) Individual Development Plan
4) Successors Development Program
5) Coaching Culture Program
6) HR Manager Program (HR for Non HR)
7) Training Road Map
8) Talent Development Program
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โครงการที่ 24 : การฝึกอบรมความรู้ในเรื่องระบบการประเมินคุณภาพองค์กร (SEPA) เป็นการจัด
หลักสูตรอบรมเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกรอบแนวคิดและประโยชน์ของเกณฑ์และวิธีการประเมินระบบ
ประเมิ น คุณ ภาพรั ฐวิ ส าหกิ จ (SEPA) ซึ่ งเป็ น ระบบที่ ส ามารถสะท้ อ นผลการด าเนิ น งานขององค์ ก รได้ เป็ น อย่ างดี
ประกอบด้วยกลยุทธ์ HRD ดังนี้
1) Career Promotion and Career Path
2) Training Road Map
3) Talent Development Program
โครงการที่ 25 : การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การเพื่อความโปร่งใส เป็นการยกระดับ
การสื่อสารภายในองค์การโดยเฉพาะการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ด้วยเทคนิคและช่องทางการสื่อสารที่มี
ประสิท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ เกิ ดการรับ รู้ และความเข้า ใจในข่ าวสารที่ ค รบถ้ วน ถู กต้ อ ง บุ ค ลากรทั้ ง องค์ ก ารได้ ท ราบถึ ง
เป้าหมายและความก้าวหน้าในการดาเนินการขององค์การไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข้าใจในกระบวนการเลื่อน ย้าย
บรรจุ ที่ถูกต้อง ชัดเจน และมีความโปร่งใส ประกอบด้วยกลยุทธ์ HRD ดังนี้
1) Career Promotion and Career Path
2) IT Skills Development
3) Training Road Map
โครงการที่ 26 : การส่งเสริมวัฒนธรรมการคิดเพื่อพัฒนา ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่
โครงการย่อยที่ 1 : การสร้างเสริมวัฒนธรรมการคิดเพื่อการพัฒนา เป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
“การคิดเพื่อพัฒนา” ซึ่งจะก่อให้เกิดแนวคิดการให้บริการและปฏิบัติการในลักษณะใหม่ๆ ที่มีความแตกต่างจากคู่แข่ง
อันจะส่งผลให้องค์การสามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ประกอบด้วยกลยุทธ์ HRD ดังนี้
1) Training Road Map
2) Talent Development Program
โครงการย่อยที่ 3 : การฝึกอบรมการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการจัดทา
หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยกลยุทธ์ HRD ดังนี้
1) E – Learning Program
2) IT Skills Development
3) Knowledge Management / Learning Organization
กลยุทธ์ 3 : การปรับลดบทบาทด้าน Regulator
โครงการที่ 27 : การสร้างความพร้อมด้านการบริหารเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนบทบาทของ ขสมก.
เป็น การเตรีย มความพร้อ มในการโอนย้ายรถร่วมบริก ารหมวด 1 ไปอยู่ในความดูแลของกรมการขนส่ง ทางบกใน
ระยะแรกตลอดจนเป็นการบริหารจัดการรถหมวด 4 และรถตู้ร่วมบริการที่ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของ ขสมก. ให้มี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วยกลยุทธ์ HRD ดังนี้
1) Individual Development Plan
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1.4 แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
การบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนฟื้นฟูฯ บทที่ 8)
1.4.1 การปรับโครงสร้างองค์กร- การอบรมพนักงานเพื่อรองรับโครงสร้างใหม่
1.4.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ
1.4.3 โครงการพัฒนาทักษะการขับรถ
1.5 นโยบายขององค์การตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2562 ดาเนินการตามนโยบายในแผน
วิสาหกิจเป็นโครงการระยะเวลา 1 ปี
1.6 นโยบายตามแผนพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ตามนโยบายแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว
(พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแนวทางในการดาเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายในแผนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564
ข้อ 1.3
1.7 เกณฑ์ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SEPA)
ตามระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ใช้แนวทาง
การประเมินหมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ข้อ 5.2 ข การพัฒนาบุคลากรและผู้นา
1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
 ระบบการเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากรและผู้นาองค์กร
 ความต้องการด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ทั้งเรือ่ งที่กาหนดโดยบุคลากร
และที่กาหนดโดยผู้บังคับบัญชา และผู้นาระดับสูง
 ความสามารถพิเศษขององค์กร ความท้าท้ายเชิงยุทธศาสตร์ และการบรรลุผลสาเร็จ
ของแผนปฏิบัติการขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 การปรับปรุงผลการดาเนินการองค์กร และนวัตกรรม
 จริยธรรมและวิธีปฏิบัติทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
 การมุ่งเน้นลูกค้า
 การถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ
 การส่งเสริมให้มีการใช้ความรู้และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน
 การสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ขององค์กร (พิจารณาตามความเหมาะสม)
2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา
 การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของบุคลากร
และผู้นาระดับสูง
3) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
 การจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากร ทั่วทั้งองค์กรให้มีประสิทธิผล
 การวางแผนสืบทอดตาแหน่งของตาแหน่งผู้บริหารและผู้นาให้มีประสิทธิผล
1.8 Training Road Map เส้นทางการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ และเป็นสากล องค์การได้นา Training Road Map
มาใช้เป็นกรอบแนวทางพัฒนาบุคลากร ซึ่งอยู่ระหว่างเริ่มดาเนินการนาร่องกับสายงานเดินรถ
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1.9 การวิเคราะห์ Competency gap และ ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
เนื่องจากองค์การได้เริ่มนาระบบความสามารถมาใช้ในการประเมินผลเพื่อหาช่องว่างความสามารถ
(Competency gap) ของพนักงานในแต่ละตาแหน่ง ทุกหน่วยงานมาเป็นข้อมูลทาการวิเคราะห์ รวมถึงการสอบถาม
ความต้องการพัฒนาพนักงานในด้านอื่นๆ จากทุกหน่วยงาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ใช้ข้อมูลความต้องการพัฒนา
จากผลการประเมินความสามารถ (Competency gap) ของหน่วยงาน เป็นข้อมูลในการจัดโครงการพัฒนา
การวิเคราะห์ข้อมูล
จากกรอบแนวทางการดาเนินงานและข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้น ได้สรุปแนวทางเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ 2562 โดยบูรณาการแผนงานและโครงการต่างๆ ให้ครอบคลุมความต้องการพัฒนาบุคลากร
ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์การ จัดแบ่งกลุ่มเพื่อวางแผนจัดโครงการอบรมตามองค์ประกอบหลัก
6 ด้าน จานวน 27 โครงการ ดังนี้
1. การพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร ตามองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน จานวน 19 โครงการ ประกอบด้วย
1.1 การพัฒนารายบุคคล (Individual Development) จานวน 2 โครงการ
1.2 การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) จานวน 3 โครงการ
1.3 การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) จานวน 10 โครงการ
1.4 การพัฒนาองค์การ ( Organization Development) จานวน 4 โครงการ
2. การพัฒนาบุคลากรตามนโยบาย เนื่องจากการปฏิบัติงานมีนโยบาย ที่ต้องให้พนักงานรับทราบ หรือ
ต้องการพัฒ นาพนักงานเป็นกรณีเร่งด่วน รวมทั้ง หลักสูตรการอบรมที่หน่วยงานภายนอกดาเนินการจัดอบรมและ
พิจารณาเห็นว่าพนักงานควรได้รับความรู้ รวมทั้ง การอบรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน จึงเพิ่มเติมรายละเอียด
นอกเหนือจากองค์ประกอบหลักในข้อ 1 จานวน 2 ด้าน รวม 8 โครงการ ประกอบด้วย
2.1 การอบรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก จานวน 1 โครงการ
2.2 การพัฒนา/จัดงาน/กิจกรรมตามนโยบาย จานวน 7 โครงการ
แนวทางการดาเนินงาน
แผนฝึกอบรม – สัมมนา ประจาปีงบประมาณ 2562 องค์การมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร โดยจัดสรร
งบประมาณดาเนินการ ทั้ง 6 ด้าน จานวน 27 โครงการ เป็นเงินจานวน 25,840,000.- บาท ดังนี้
กลุ่มการพัฒนา
1. การพัฒนารายบุคคล (Individual Development) จานวน 2 โครงการ
2. การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) จานวน 3 โครงการ
3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) จานวน 10 โครงการ
4. การพัฒนาองค์การ ( Organization Development) จานวน 4 โครงการ
5. การอบรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก จานวน 1 โครงการ
6. การพัฒนา/จัดงาน/กิจกรรมตามนโยบาย จานวน 7 โครงการ

12
การสรุปผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น สรุปผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562
ตามตารางแนบท้ายนี้

แผนการอบรมสัมมนา ประจาปี 2562
กลุ่มพัฒนา

รหัส
โครงการ

การพัฒนารายบุคคล
(Individual
Development: ID)

A

โครงการ/หลักสูตร

เป้าหมาย

Competency Gap / IDP / Coaching พนักงานระดับ 1-6
/ Mentoring Program
การพัฒนาทักษะการขับรถโดยสาร
พนักงานเก็บค่าโดยสาร

จานวน
(คน)
300
100

วัตถุประสงค์
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หัวหน้างาน และพนักงาน
-เพิ่มเตรียมความพร้อมบุคลากร ที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ขับรถโดยสารใหม่
-เพื่อรองรับพนักงานเก็บค่าโดยสารที่มีความ
ประสงค์ขอเปลี่ยนตาแหน่ง

ระยะเวลา

การประเมินผล

พ.ย.61 – ส.ค.62

L1,L2,L3

ต.ค.61 – ส.ค.62

L1,L2,L3

ระยะเวลา

การประเมินผล

400
กลุ่มพัฒนา

รหัส
โครงการ

โครงการ/หลักสูตร

การพัฒนาสายอาชีพ

B

การพอบรมพัฒนาสายอาชีพ
-.การอบรมความรู้วิชาชีพในสายงานตาม
ระเบียบมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จานวน 25
สายงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
- การกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพ (Career Path)
1) การกาหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร
(Training Road Map)
2) การพัฒนา Successor (ผู้สืบทอด
ตาแหน่ง)
3) การพัฒนา Talent (ผู้มีศักยภาพ)
4) การพัฒนา Career promotion
การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในตาม
โครงการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
(Synergy)
การพัฒนาคุณภาพชีวิต/การฝึกอาชีพ

(Career
Development:CD)

เป้าหมาย
พนักงานทุกระดับ

จานวน
(คน)
700

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในและผู้เกี่ยวข้อง

50

พนักงานทุกระดับ
ตาแหน่ง/พนักงาน
เกษียณอายุ

250

วัตถุประสงค์

-เพื่อเตรียมความพร้อมการเติบโตในตาแหน่งงานที่ ต.ค.61 – ก.ย.62
สูงขึ้น
-เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานพร้อมเลื่อน
ตาแหน่ง
-เพื่อส่งเสริมให้บคุ ลากรมีความรู้ ความสามารถ
และศักยภาพสูง สนับสนุนต่อกลยุทธ์ด้าน
ทรัพยากรบุคคลขององค์การ

-เพื่อทบทวนและศึกษาแนวทางใหม่ๆในการ
ตรวจสอบภายใน
-เพื่อแบ่งปันทักษะระหว่างหน่วยงาน
-เพื่อเรียนรู้หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
-เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ภายในครอบครัว

L1,L2

มี.ค. – ก.ย.62

L1,L2,L3

มิ.ย. – ส.ค.62

L1,L2

1,000
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กลุ่มพัฒนา

รหัส
โครงการ

การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน

C

Performance
Management: (PM)

โครงการ/หลักสูตร
การพัฒนาคุณภาพบริการ
-บริการดี ขับขี่ปลอดภัย
-พัฒนาทักษะบุคลากรด้านความปลอดภัย

เป้าหมาย

จานวน
(คน)
2,500

การพัฒนาระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
(SEPA)
การพัฒนาระบบการบริหารเพื่อสร้างมูลค่า
เชิงเศรษฐศาสตร์(EVM)
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
(Risk Management and Internal
Control)

พนักงานประจารถ
พนักงานเก็บค่าโดยสาร
พนักงานตรวจการ
สายตรวจพิเศษ
พนักงานระดับ 1 – 4
ผู้บริหาร หัวหน้างาน
ระดับ 5 - 8
คณะทางาน/หัวหน้า
งาน/ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร/หัวหน้างาน/
พนักงานระดับ 3 - 4
ผู้บริหาร/หัวหน้างาน/
พนักงานที่ปฏิบัติงาน
บริหารความเสี่ยง

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้บริหาร/หัวหน้างาน

100

ภาวะผู้นา และการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ผู้บริหาร/หัวหน้างาน

100

การสร้างและพัฒนาทีมงาน/การทางานเป็น
ทีม
ค่านิยมหลักและจริยธรรม/จรรยาบรรณของ
องค์การ

หัวหน้างาน/พนักงาน
ระดับ 1-4
คณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การ/
ผู้บริหาร/พนักงาน

100

ภาษาอังกฤษในงานบริการ

หัวหน้างาน/พนักงาน
ปฏิบัติการเดินรถ

300

การใช้เทคโนโลยี และการเชื่อมต่อระบบ
ขนส่ง

500

150
150
200

300

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา

การประเมินผล

-เพื่อปลูกจิตสานึกให้พนักงานตระหนักถึงหน้าที่การ
ให้บริการที่ดีและมีความรับผิดชอบ/ลดการร้องเรียน
-เพื่อลดการสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ
บนท้องถนน
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหัวหน้างาน
และพนักงาน
-เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน
-เพื่อเพิ่มศักยภาพการดาเนินงานตามระบบ SEPA อย่าง
มีประสิทธิภาพ
-เพื่อเพิ่มศักยภาพการดาเนินงานตามระบบ EVMอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
-เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ วิธีการประเมิน การวิเคราะห์และ
การจัดทารายงานตามรูปแบบที่ คตง.กาหนด
-เพื่อส่งเสริมการบริหารกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
-เพื่อปลูกจิตสานึกในการบริหารงานด้วยระบบคุณธรรม
-เพื่อพัฒนาภาวะผู้นา/การปกครองบังคับบัญชาที่ดี
-เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานร่วมกัน
-เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทางานร่วมกัน
-เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงานในองค์กร
-เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานตามหลักจริยธรรม/
จรรยาบรรณขององค์การ
-เพื่อเผยแพร่สู่พนักงานทุกระดับ
-เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับ
พนักงานประจารถ สาหรับให้บริการกับชาวต่างชาติ

ต.ค.61 - ส.ค.62

L1,L2,L3, L4

ม.ค.-ก.ค.62

L1,L2,L3

ธ.ค.61-ส.ค.62

L1,L2,L3

พ.ย.61-ก.ค.62

L1,L2,L3

พ.ย.61-ก.ค.62

L1,L2,L3

ก.พ.-ส.ค.62

L1,L2,L3

ม.ค.-พ.ค.62

L1,L2,L3

ก.พ.-ก.ค.62

L1,L2,L3

ต.ค.61-ก.ย.62

L1,L2,L3

พ.ย.61-ก.ค.62

L1,L2,L3

4,400
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ลุ่มพัฒนา

รหัส
โครงการ

การพัฒนาองค์การ
(Organization
Development: OD)

D

โครงการ/หลักสูตร

เป้าหมาย

การจัดการความรู้และประสบการณ์ในการ คณะกรรมการ/
ทางาน (KM)
คณะทางาน/ผู้บริหาร/
หัวหน้างาน/พนักงานที่
เกี่ยวข้อง
การพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
9001:2015

การจัดทาแผนประจาปี

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กร
ตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ

จานวน
(คน)
100

คณะกรรมการ/
คณะทางาน/ผู้บริหาร/
หัวหน้างาน/พนักงานที่
เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร/หัวหน้างาน/
พนักงานที่เกี่ยวข้อง

150

ผู้บริหาร/หัวหน้างาน/
พนักงานที่เกี่ยวข้อง

100

150

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา

การประเมินผล

-เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการความรู้
ภายในองค์กร

ธ.ค.61-ก.ค.62

L1,L2

-เพื่อนาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO มาใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
-เพื่อการปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
-เพื่อร่วมกันกาหนดแผนการบริหารงานตาม
ยุทธศาสตร์อย่างเหมาะสม

ต.ค.61-ส.ค.62

L1,L2,L3

เม.ย. - ส.ค.62

L1,L2,L3

-เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภายใน
องค์กร
-เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการตาม
แผนฟื้นฟูกิจการองค์การ

ม.ค. – ส.ค.62

L1,L2,L3

500

กลุ่มพัฒนา

รหัส
โครงการ

การอบรมร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก

E

โครงการ/หลักสูตร
การอบรมหรือศึกษาดูงานร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก

เป้าหมาย
หัวหน้างานระดับ 5 – 6
/พนักงาน

จานวน
(คน)
500

วัตถุประสงค์
-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก
-เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆในการทางาน

ระยะเวลา

การประเมินผล

พ.ย.61 – ก.ย.62

L1,L2

500
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กลุ่มพัฒนา

รหัส
โครงการ

โครงการ/หลักสูตร

การพัฒนา/จัดงาน/
กิจกรรมตามนโยบาย

F

-การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

พนักงานทุกระดับ

จานวน
(คน)
600

-การเตรียมความพร้อมและป้องกันภัยใน
สภาวะฉุกเฉิน

พนักงานทุกระดับ

200

สัมมนาคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

ผู้บริหารและ
คณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์
พนักงานทุกระดับ
ตาแหน่ง

20

สัมมนาและทัศนศึกษาพนักงานดีเด่น

เป้าหมาย

100

ปัจฉิมนิเทศพนักงานเกษียณอายุ

พนักงานทุกระดับ
ตาแหน่ง

549

การอบรม/สัมมนาหรือการจัดงาน/
กิจกรรม /การศึกษาดูงาน ตามนโยบาย
และสถานการณ์ปัจจุบันขององค์การ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน

พนักงานทุกระดับ
ตาแหน่ง

800

พนักงานทุกตาแหน่ง

1,440

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา

การประเมินผล

-เพื่อให้มีความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมทั้งการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
-ลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย

พ.ย.61 - ส.ค.62

L1,L2

-เพื่อให้มีความรู้ในเรื่อการป้องกันภัยต่างๆ
สาหรับเตรียมความพร้อมและป้องกันภัยใน
สภาวะฉุกเฉิน
-เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน
ระดับปฏิบัติงาน
-เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจเป็นแบบอย่างแก่
ผู้อื่น-สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริการ

พ.ย.61 - ส.ค.62

L1,L2

เม.ย.- ส.ค.62

L1

พ.ค.-ก.ย.62

L1

ส.ค.-ก.ย.62

L1

ต.ค.61 – ก.ย.
62

L1

-เพื่อให้ความรู้ และวิธีการดูแลตนเอง ในการ
ดาเนินชีวิตหลังเกษียณอายุ
-เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่พนักงาน
-เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆตามนโยบายขององค์การ/
กระทรวงคมนาคม/รัฐบาล
-เพื่อให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนได้รับการ
ฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ตามพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน พ.ศ.2554

L1,L2,L3

3,709

รวม
หมายเหตุ

A-F

10,509

การประเมินผล
การสอบถามผู้เข้ารับการอบรมว่า มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการอบรมในด้านใดบ้าง
L2 = (Learning) การสอบถามผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายว่า ได้รับการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเพียงใด เมื่อเทียบกับก่อนเข้ารับการอบรม
L3 = (Job application) การสอบถามผู้บังคับบัญชาหรือผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายว่าได้นาการเรียนรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงเพียงใด
L4 = (Business impact) ผลการปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยเพียงใด
L1 = (Satisfaction and planned action)
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สายงาน ตามระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ว่าด้วย มาตรฐานกาหนดตาแหน่งขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2554
สายงาน ลาดับที่

ตาแหน่งงาน

ระดับ

1

บริหาร

ระดับ 9 – 11

2

ผู้ตรวจการ

ระดับ 6 – 8

3

นิติการ

ระดับ 3 – 8

4

ตรวจสอบภายใน

ระดับ 3 – 8

5

เลขานุการและบริหารงานทั่วไป

ระดับ 3 – 8

6

ธุรการ

ระดับ 1 – 5

7

พัสดุ

ระดับ 3 – 6

8

ประชาสัมพันธ์

ระดับ 3 – 6

9

การสื่อสาร

ระดับ 1 – 6

10

การวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับ 3 – 8

11

สถิติ

ระดับ 3 – 4

12

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ระดับ 3 – 8

หมายเหตุ

17

สายงาน ลาดับที่

ตาแหน่งงาน

ระดับ

13

พนักงานการเงินและบัญชี

ระดับ 1 – 4

14

ระบบงานคอมพิวเตอร์

ระดับ 3 – 8

15

คอมพิวเตอร์

ระดับ 1 – 3

16

การเจ้าหน้าที่

ระดับ 3 – 8

17

ฝึกอบรม

ระดับ 3 – 8

18

แพทย์

ระดับ 4 – 5

19

วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ระดับ 3 – 4

20

การพยาบาลวิชาชีพ

ระดับ 3 – 4

21

การพยาบาลเทคนิค

ระดับ 2 – 3

22

ปฏิบัติการเดินรถ

ระดับ 1 – 8

23

ช่าง

ระดับ 1 – 4

24

ช่างสื่อสาร

ระดับ 1 – 5

25

ช่างเทคนิค

ระดับ 5 – 6

หมายเหตุ
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ตารางระยะเวลาการอบรมสัมมนา ประจาปี 2562
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณปี 2562

จานวน
ผู้เข้าอบรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

การพัฒนารายบุคคล (ID)
1. Competency Gap / IDP / Coaching
/ Mentoring Program
2.การพัฒนาทักษะการขับรถโดยสาร

พนักงานระดับ 1-6

300

พนักงานเก็บค่าโดยสาร

100

ปี 2561
พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
ปี 2562
เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

400

ครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณปี 2562

จานวน
ผู้เข้าอบรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

การพัฒนาสายอาชีพ(CD)
1 การอบรมพัฒนาสายอาชีพ
-.การอบรมความรู้วิชาชีพในสายงานตามระเบียบมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จานวน 25 สายงาน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
- การกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)
1) การกาหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร(Training Road Map)
2) การพัฒนา Successor (ผู้สืบทอดตาแหน่ง)
3) การพัฒนา Talent (ผู้มีศักยภาพ)
4) การพัฒนา Career promotion
2.การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในตามโครงการร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน (Synergy)
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต/การฝึกอาชีพ

พนักงานทุกระดับ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในและผู้เกี่ยวข้อง
พนักงานทุกระดับ
/พนักงานเกษียณอายุ

ปี 2561
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ก.พ.

ปี 2562
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

700

50
250
1,000
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งบประมาณปี 2562
โครงการ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน(PM)
1.การพัฒนาคุณภาพบริการ(Service Mind)
1.1บริการดีขับขี่ปลอดภัย
1.2 พัฒนาทักษะบุคลากรด้านความปลอดภัย
2.การใช้เทคโนโลยี และการเชื่อมต่อระบบขนส่ง
3.การพัฒนาระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ(SEPA)
4.การพัฒนาระบบการบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์(EVM)
5.การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
(Risk Management and Internal Control)
6.การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
7.ภาวะผู้นา และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
8.การสร้างและพัฒนาทีมงาน/การทางานเป็นทีม
9.การสร้างค่านิยมหลักและจริยธรรม/จรรยาบรรณของ
องค์การ
10 ภาษาอังกฤษในงานบริการ

เป้าหมาย

จานวนผู้เข้าอบรม

ไตรมาสที่ 1
ปี 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พนักงานประจารถ
พนักงานตรวจการ
สายตรวจพิเศษ
พนักงานระดับ 1-4
ผู้บริหาร/หัวหน้างานระดับ 5-8
คณะทางาน/หัวหน้างาน/
ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร/หัวหน้างาน/พนักงาน
ระดับ 3-4
ผู้บริหาร/หัวหน้างาน/พนักงานที่
ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร/หัวหน้างาน
หัวหน้างาน/พนักงานระดับ 1-4
คณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การ/ผู้บริหาร/พนักงาน
หัวหน้างาน/พนักงานปฏิบัติการ
เดินรถ

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
ปี 2562
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2,500

500
150
150
200
100
100
100
300
300
4,400
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งบประมาณปี 2562
โครงการ

เป้าหมาย

จานวนผู้เข้าอบรม

ไตรมาสที่ 1
ปี 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

การพัฒนาองค์การ(OD)
1.การจัดการความรู้และประสบการณ์ใน
การทางาน (KM)
2.การพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001:2008 / 9001:2015
3.การจัดทาแผนประจาปี

คณะกรรมการ/คณะทางาน/ผู้บริหาร/
หัวหน้างาน/พนักงานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ/คณะทางาน/ผู้บริหาร/
หัวหน้างาน/พนักงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร/หัวหน้างาน/พนักงานที่เกี่ยวข้อง

100

4.การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรตาม ผู้บริหาร/หัวหน้างาน/พนักงานที่เกี่ยวข้อง
แผนฟื้นฟูกิจการองค์การ

100

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3

มี.ค.

ไตรมาสที่ 4

ปี 2562
พ.ค. มิ.ย.

เม.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

150
150

500

งบประมาณปี 2562
โครงการ

เป้าหมาย

จานวนผู้เข้าอบรม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ปี 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

การอบรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
1.การอบรมหรือศึกษาดูงานร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก

หัวหน้างานระดับ 5 – 6 /พนักงาน

ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.

ปี 2562
พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

500

500
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งบประมาณปี 2562
โครงการ

เป้าหมาย

จานวนผู้เข้าอบรม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ปี 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

การพัฒนา/จัดงาน/กิจกรรมตามนโยบาย
1.การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ

พนักงานทุกระดับ

600

พนักงานทุกระดับ

200
20

4.สัมมนาและทัศนศึกษาพนักงานดีเด่น

ผู้บริหารและคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์
พนักงานทุกระดับตาแหน่ง

100

5.ปัจฉิมนิเทศพนักงานเกษียณอายุ

พนักงานทุกระดับตาแหน่ง

549

6.การอบรม/สัมมนาหรือการจัดงาน/กิจกรรม /
การศึกษาดูงาน ตามนโยบายและสถานการณ์
ปัจจุบันขององค์การ
7.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทางาน

พนักงานทุกระดับตาแหน่ง

800

พนักงานทุกตาแหน่ง

1,440

2. การเตรียมความพร้อมและป้องกันภัยในสภาวะ
ฉุกเฉิน
3..สัมมนาคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ปี 2562
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3,709

10,509
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