
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บททุนมนษุย์ ประจ าปี 2563 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
1. แผนพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี 

มีความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างานที่ดี 

ร้อยละคะแนนการประเมินความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี 

- องค์การมีค าสั่งที่ 152/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งต้ังคณะท างาน
พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี 
- คณะท างานได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนงานด้านความปลอดภัย   
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปี 2563 เมื่อวันท่ี 22 
มิถุนายน 2563  
- หนังสือท่ี ปอ.036/2563 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2563 ขออนุมัติ
แผนปฏิบัติงานการตรวจสุขภาพประจ าปี 2563 
- หนังสือท่ี ปอ.071/2563 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2563 ขออนุมัติ
หลักการอบรมหลักสูตร การอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย             
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
- หนังสือท่ี ปอ.073/2563 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2563 ขออนุมัติจัด
ฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ       
ประจ าปี 2563 
- หนังสือท่ี ปอ.074/2563 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2563 ขออนุมัติ
หลักการจัดอบรมพนักงานระดับปฏิบัติงาน (ระดับ 1-4) งานพัฒนา
มาตรฐานความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี 
- หนังสือท่ี ปอ.079/2563 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 ขออนุมัติ
หลักการจัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับ
หัวหน้างาน 
- หนังสือท่ี ปอ.080/2563 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 ขออนุมัติ
หลักการจัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับ
ผู้บริหาร 
- ค าส่ังองค์การท่ี 456/2563 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 จัดโครงการ
อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน     
(จป. หัวหน้างาน) ส าหรับหัวหน้างาน ระดับ 5 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
   - ค าส่ังองค์การท่ี 456/2563 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2563 จัดโครงการ

อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับบริหาร        
(จป. บริหาร) ส าหรับบริหาร ระดับ 6 ขึ้นไป 
- ค าส่ังองค์การท่ี 542/2563 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2563 จัดโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพ  
หนีไฟ ประจ าปี 2563 
- หนังสือท่ี ปอ.029/2563 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 การรายงานผล
การส ารวจพื้นท่ีด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม          
ในการท างาน ประจ าปี 2563 
- หนังสือท่ี ปอ.077/2563 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2564 รายงานผล       
การก ากับดูแลพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม           
ในการท างาน ประจ าปี 2563 

2. แผนทบทวนและพัฒนา
ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์   
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละคะแนนประเมินความพึงพอใจ     
ในร่างผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

- องค์การมีค าส่ังท่ี 154/2563 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งต้ัง
คณะท างานทบทวนและพัฒนาผลตอบแทนสิทธิผลประโยชน์พนักงาน 
- คณะท างานจัดประชุม ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2563 
- คณะท างานจัดประชุม ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2563 
- ในการประชุมครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2563 คณะท างานได้
ศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนและสิทธิผลประโยชน์ของพนักงาน ขสมก. 
กับหน่วยงาน กทพ. และ รฟท. 
- มติท่ีประชุม เห็นชอบในรายละเอียดผลตอบแทนและสิทธิผลประโยชน์   
ของพนักงานตามเดิม เนื่องจากการก าหนดสิทธิผลประโยชน์เป็นไปตามท่ี
กระทรวงการคลังก าหนด 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
3. แผนยกระดับมาตรฐานระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานและมี
ความเป็นธรรม 

ร้อยละคะแนนประเมินความพึงพอใจใน
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- องค์การมีค าส่ังท่ี 486/2563 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2563 ให้พนักงาน
เข้ารับการสัมมนา โครงการยกระดับมาตรฐานระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เมื่อวันท่ี 20, 24, 26, 31 
สิงหาคม 2563 และ วันท่ี 2, 17, 18 กันยายน 2563                       
- คณะท างานได้ออกแบบคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว 
- หนังสือท่ี สจท.1823/2563 ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 จัดสัมมนา     
ให้ความรู้ ความเข้าใจสมรรถนะของบุคลากรการยกระดับมาตรฐานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันท่ี 18 – 19 ธันวาคม 2563 

4. แผนทบทวนและพัฒนาระบบ
สมรรถนะให้มีประสิทธิภาพ 

บุคลากรมีสมรรถนะสูง ร้อยละคะแนนประเมินความรู้ความเข้าใจ
ในระบบสมรรถนะของบุคลากร 

- องค์การมีค าส่ังท่ี 486/2563 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2563 ให้พนักงาน
เข้ารับการสัมมนา โครงการยกระดับมาตรฐานระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เมื่อวันท่ี 20, 24, 26, 31 
สิงหาคม 2563 และ วันท่ี 2, 17, 18 กันยายน 2563   
- คณะท างานได้ออกแบบคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว 
- หนังสือท่ี สจท.1823/2563 ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 จัดสัมมนา     
ให้ความรู้ ความเข้าใจสมรรถนะของบุคลากรการยกระดับมาตรฐาน        
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันท่ี 18 – 19 ธันวาคม 2563 

5. แผนพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วย
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plan) 

บุคลากรมีสมรรถนะสูง ร้อยละคะแนนประเมินความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

- ยังไม่ได้ด าเนินการ 

6. แผนทบทวนระบบแผนสืบทอด
ต าแหน่ง (Succession Plan) 

มีการบริหารจัดการและพัฒนา
สายอาชีพอย่างมีมาตรฐาน 

ร้อยละคะแนนประเมินความพึงพอใจใน
ระบบแผนสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) 

- องค์การมีค าส่ังท่ี 151/2563 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งต้ัง
คณะท างานทบทวนระบบแผนสืบทอดต าแหน่งประจ าปี 2563 
- มีการปรับปรุงแผนสืบทอดต าแหน่ง ให้มี 2 ระยะ ดังนี้ 
ระยะท่ี 1 การพัฒนาความสามารถ 
ระยะท่ี 2 การประเมินความสามารถภายหลังการพัฒนา 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
7. แผนพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการคนเก่ง (Talent 
Management) 

มีการบริหารจัดการและพัฒนา
สายอาชีพอย่างมีมาตรฐาน 

ร้อยละคะแนนประเมินความพึงพอใจใน
ระบบการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent 
Management) 

- ยังไม่ได้ด าเนินการ 

8. แผนยกระดับความผูกพันต่อ
องค์กรเพื่อส่งเสริมการขับเคล่ือน
องค์กร 

บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร 
และมีค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรท่ี
เอื้อต่อการขับเคล่ือนองค์กรสู่
ความส าเร็จ 

ร้อยละคะแนนประเมินความผูกพันองค์กร - องค์การมีค าส่ังท่ี 128/2563 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 จัดอบรม
หลักสูตร “การยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร”        
ให้กับพนักงาน ระดับ 1-8 
- คณะท างานได้มีหนังสือท่ี สจท.1025/2563 ลงวันท่ี 17 กันยายน 
2563 ส่งผลส ารวจแผนการยกระดับความผูกพันต่อองค์กร            
ประจ าปี 2563 

9. แผนพัฒนาระบบการก ากับดูแล
การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ทุนมนุษย์
สู่ความยั่งยืน 

การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์
มีมาตรฐานในระดับรัฐวิสาหกิจ
ช้ันน า 

ร้อยละคะแนนของความส าเร็จในการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทุนมนุษย์ 

- องค์การมีค าส่ังท่ี 153/2563 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์2563 แต่งต้ัง
คณะกรรมการก ากับดูแลการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ทุนมนุษย์ 

 
หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค โดยรวมของการด าเนินงานตามแผนแม่บททุนมนุษย์ ประจ าปี 2563 
  เนื่องจากองค์การมีภารกิจท่ีต้องด าเนินการเป็นจ านวนมาก เมื่อมีการจัดประชุม อบรม สัมมนา ก็ไม่สามารถด าเนินการได้ตามวันเวลาท่ีได้ก าหนดไว้ท าให้ก าหนดการต่าง  ล่าช้า 
  ไม่เป็นไปตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้ ประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันและลดความเส่ียงในการเกิดการแพร่ระบาดของโรค 
  จึงมีการงดจัดอบรม-สัมมนา บางโครงการ  
   

 
 
 
 
 
 
 


