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แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 
ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั  ปี 2564 – 2566 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

เป้าประสงค ์
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

ชื่อแผนงาน/ 
โครงการ 

ชื่อหน่วยงานและ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ/

งบประมาณ 
ขั้นตอน 

 
ระยะเวลา 
2564 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและค่า
เกณฑ์วัดที่มี

คุณภาพ 

ด้านที่ 1 
ด้านการบริหาร 
อัตรากำลัง 
 

กองทุนทดแทน 
ผู้ประสบภัยม ี
การบริหารจัดการ                        
อัตรากำลังที่ม ี
ประสิทธิภาพ                          
 
 

1. การทบทวนภารกิจ
และกรอบ 
อัตรากำลังลูกจา้ง
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ฝ่ายสำนักนาย
ทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
นางสาวสิริพักตร์ 
สุวรรณทัต  

และผู้บริหารกองทุนฯ 
นายพฒันศักดิ์  
มงคลปัญญา 
 
งบประมาณ 
-    

 
 
 
 

1. วิเคราะห์รูปแบบและ
แนวทางการบริหาร
อัตรากำลัง  
2. ทบทวนแนวทางการ
บริหารอัตรากำลัง  
3. ดำเนินการตามแนว
ทางการบริหารอัตรากำลัง 
4. รายงานผลการ
ดำเนินการต่อผูบ้ริหาร 

ม.ค. - มี.ค. 
 
 

เม.ย. - ส.ค. 
 

ก.ย. - พ.ย. 
 

ธ.ค.  

1. กองทุนทดแทน 
ผู้ประสบภัยมีการบริหาร 
จัดการอัตรากำลังทีส่อด 
คล้องกับยุทธศาสตร์ 
กองทุนทดแทนผู้ประสบ 
ภัยสอดรับการเปลี่ยน 
แปลงในอนาคต                     
2. บุคลากรมีความ 
สามารถและมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน สามารถ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน ์
และเป้าหมายขององค์กร 
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
 
 

: ตัวชี้วัด 
ระดับความสำเร็จ 
 ของทบทวนภารกิจ
กรอบอัตรากำลัง
ลูกจ้างกองทุน 
ทดแทนผูป้ระสบภัย 
  
: เกณฑ์วัด 
ที่มีคุณภาพ 
และสามารถนำไป
ติดตามและ
ประเมินผลได้จริง
ระดับ 4 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

เป้าประสงค ์
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

ชื่อแผนงาน/ 
โครงการ 

ชื่อหน่วยงานและ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ/

งบประมาณ 
ขั้นตอน 

 
ระยะเวลา 
2564 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและค่า
เกณฑ์วัดที่มี

คุณภาพ 

 กองทุนทดแทน 
ผู้ประสบภัยมีระบบฐาน 
ข้อมูลลูกจ้างกองทุน 
ทดแทนผูป้ระสบภัย 
อย่างเป็นระบบ 
 

2. การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลลูกจา้ง 
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ฝ่ายสำนักนาย
ทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
นางสาวสิริพักตร์ 
สุวรรณทัต  

และผู้บริหารกองทุนฯ 
นายพฒันศักดิ์  
มงคลปัญญา 
 
งบประมาณ 
-    

 
 
 
 

1. ประสานความร่วมมือ
หน่วยงานต้นสังกัด
เก่ียวกับข้อมูลลูกจ้าง
กองทุนฯ 
2. รวบรวมข้อมูลทะเบียน
ลูกจ้างกองทุนฯ  
3. ตรวจสอบ วิเคราะห์
ข้อมูลทะเบียนลูกจา้ง
กองทุนฯ ร่วมกับฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล เพื่อ
เตรียมความพร้อมนำเข้า
ระบบฐานข้อมูล 
4. ดำเนินการนำเข้าข้อมูล
ผ่านระบบฐานข้อมูล
ลูกจ้างกองทุนฯ  
5. รายงานผลดำเนินงาน
ต่อผู้บริหารทราบ 
 

ม.ค. 
 
 
 

ก.พ. 
 
 

ก.พ. - เม.ย. 
 
 
 
 
 

พ.ค.- มิ.ย. 
 

มิ.ย. 
 
 
 
 

กองทุนทดแทน 
ผู้ประสบภัยมีระบบฐาน 
ข้อมูลลูกจ้างกองทุน 
ทดแทนผูป้ระสบภัย 
อย่างเป็นระบบ 
สอดรับกับทิศทางและ
ยุทธศาสตร์องค์กร 
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลย ี
 
 
 

: ตัวชี้วัด 
ระดับความสำเร็จ 
 การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลลูกจา้ง 
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 
  
: เกณฑ์วัด 
ที่มีคุณภาพ 
และสามารถนำไป
ติดตามและ
ประเมินผลได้จริง
ระดับ 4 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

เป้าประสงค ์
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

ชื่อแผนงาน/ 
โครงการ 

ชื่อหน่วยงานและ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ/

งบประมาณ 
ขั้นตอน 

 
ระยะเวลา 
2564 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและค่า
เกณฑ์วัดที่มี

คุณภาพ 

ด้านที่ 2 
ด้านการวัดและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

กองทุนทดแทน 
ผู้ประสบภัยมีการ 
การประเมินผล 
การปฏิบัติงานลูกจ้าง 
กองทุนทดแทน 
ผู้ประสบภัยทีช่ัดเจน 

การประเมินผล 
การปฏิบัติงานลูกจ้าง 
กองทุนทดแทน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ฝ่ายสำนักนาย
ทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
นางสาวสิริพักตร์ 
สุวรรณทัต  

และผู้บริหารกองทุนฯ 
นายพฒันศักดิ์  
มงคลปัญญา 
 
งบประมาณ 
-    

1. กำหนดตัวชี้วัดและ 
แนวทางการประเมินผล 
การปฏิบัติงานลูกจ้าง 
กองทุนฯ 
2. ประสานหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพื่อแจ้งแนวทาง 
การประเมินผลการปฏิบัต ิ
งาน 
3. ติดตามการประเมินผล 
การปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนจำปี 
4. รวบรวมผลการดำเนนิ 
งานนำเสนอต่อผู้บริหาร 
 
 
 

ม.ค. – ก.พ. 
 
 
 

มี.ค.   
 
 

   
        มิ.ย.  

 
ธ.ค. 

เพื่อเป็นเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของลูกจา้ง
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยและเพื่อ
บรรลุเป้าหมายใน
ทิศทางเดียวกัน
สอดคล้องตามภารกิจ
งานของกองทุน
ทดแทนผูป้ระสบภัย  
 
 
 
 

: ตัวชี้วัด 
ระดับความสำเร็จ
การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
ลูกจ้างกองทุน 
ทดแทน 
 
 
 
: เกณฑ์วัด 
ที่มีคุณภาพ 
และสามารถนำไป
ติดตามและ
ประเมินผลได้จริง
ระดับ 4 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

เป้าประสงค ์
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

ชื่อแผนงาน/ 
โครงการ 

ชื่อหน่วยงานและ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ/

งบประมาณ 
ขั้นตอน 

 
ระยะเวลา 
2564 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและค่า
เกณฑ์วัดที่มี

คุณภาพ 

ด้านที่ 3 
ด้านการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

บุคลากรกองทุน 
ทดแทนผูป้ระสบภัย
พัฒนาขีดสมรรถนะ 
ความรู้ ทักษะต่างๆ 
ส่งผลให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การพัฒนาและการ
อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ฝ่ายสำนักนาย
ทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
นางสาวสิริพักตร์ 
สุวรรณทัต  
และผู้บริหารกองทุนฯ 
นายพฒันศักดิ์  
มงคลปัญญา 
 
งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1  
500,000 บาท 
 
งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 2 
1,600,000 บาท 
 
 

กิจกรรมที ่ 1 การพัฒนา
ความรู้และทักษะต่างๆ 
1. สำรวจความต้องการ
อบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนฯ  
2. ศ ึกษาหาข ้อม ูลของ
หน่วยงานเพื่อการพัฒนา 
3. กำหนดกรอบแนว
ทางการดำเนินการพฒันา 
อาทิ การพัฒนาความรู้
ผ่านสื่อออนไลน ์
4. ดำเนินการพัฒนา
ความรู้และทักษะต่างๆ
ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 
5. สรุปรายงานผลการ
อบรมเสนอผู้บริหาร 
 
 

 
 

ม.ค. - ก.พ. 
 
 
 

ก.พ. - มี.ค. 
 

มี.ค. - เม.ย. 
 
 
 

พ.ค.-ธ.ค. 
 
 
 
 

ธ.ค. 

บุคลากรที่ปฏบิัติงาน 
กองทุนทดแทนผู้ 
ประสบภัยมทีักษะความรู้ 
ต่างๆ เพิ่มข้ึน สามารถ 
นำสิง่ที่เรียนรู้ไปใช้ให้เกิด 
ประโยชน์สงูสุดในการ 
ปฏิบัติงานรองรับ 
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 
สอดรับกับทิศทาง และ
ยุทธศาสตร์องค์กร 
 

: ตัวชี้วัด 
ระดับความสำเร็จ 
ของการพัฒนา 
บุคลากรกองทุนทด 
แทนผู้ประสบภัย 
 ปี 2564  
 
: เกณฑ์วัด 
ที่มีคุณภาพ 
และสามารถนำไป
ติดตามและ
ประเมินผลได้จริง
ระดับ 4 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

เป้าประสงค ์
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

ชื่อแผนงาน/ 
โครงการ 

ชื่อหน่วยงานและ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ/

งบประมาณ 
ขั้นตอน 

 
ระยะเวลา 
2564 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและค่า
เกณฑ์วัดที่มี

คุณภาพ 

   หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ฝ่ายสำนักนาย
ทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
นางสาวสิริพักตร์ 
สุวรรณทัต  
และผู้บริหารกองทุนฯ 
นายพฒันศักดิ์  
มงคลปัญญา 
 
งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1  
500,000 บาท 
 
งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 2 
1,600,000 บาท 
 
 

กิจกรรมที ่ 2 การอบรม
เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพการ
ปฏิบัติงานกองทุนฯ 

1. ดำเนินการขออนุมัติ
การฝึกอบรมและ
งบประมาณในการ
ฝึกอบรม 
2. กำหนดเป้าหมาย
ผลลัพธท์ี่ต้องการในการ
ฝึกอบรม 
3. ประสานหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องและ
กลุ่มเป้าหมายในการ
อบรม 
4. ดำเนินการฝึกอบรมใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์  
5. รายงานผลการ
ฝึกอบรมให้ผู้บริหารทราบ 
 

 
 
 

ม.ค. - มี.ค. 
 
 
 

มี.ค. - เม.ย. 
 
 

เม.ย. - ก.ย. 
 
 
 

ต.ค. - พ.ย. 
 
 

ธ.ค. 

บุคลากรที่ปฏบิัติงาน 
กองทุนทดแทนผู้ 
ประสบภัยมทีักษะความรู้ 
ต่างๆ เพิ่มข้ึน สามารถ 
นำสิง่ที่เรียนรู้ไปใช้ให้เกิด 
ประโยชน์สงูสุดในการ 
ปฏิบัติงานรองรับ 
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 
สอดรับกับทิศทาง และ
ยุทธศาสตร์องค์กร 
 

: ตัวชี้วัด 
ระดับความสำเร็จ 
ของการจัดอบรม 
เพิ่มประสิทธิภาพ 
บุคลากรกองทุนทด 
แทนผู้ประสบภัย 
 ปี 2564  
 
: เกณฑ์วัด 
ที่มีคุณภาพ 
และสามารถนำไป
ติดตามและ
ประเมินผลได้จริง
ระดับ 4 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

เป้าประสงค ์
(การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล) 

ชื่อแผนงาน/ 
โครงการ 

ชื่อหน่วยงานและ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ/

งบประมาณ 
ขั้นตอน 

 
ระยะเวลา 
2564 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและค่า
เกณฑ์วัดที่มี

คุณภาพ 

 การดูแลรักษาให้ 
บุคลากรทำงานอยู่กับ
องค์กรในระยะยาวจึง
มีความสำคัญในเร่ือง
สวัสดิการและสิ่งจงูใน
การปฏิบัติงานโดย
มอบสวัสดิการผล
ประโยนชน์ตอบแทน
นอกเหนือจาก
เงินเดือนค่าจ้าง 

2. แนวทาง
การศึกษาสวัสดิการ
และการสร้าง
แรงจูงใจของลูกจ้าง
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 
  

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ฝ่ายสำนักนาย
ทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
นางสาวสิริพักตร์ 
สุวรรณทัต  
และผู้บริหารกองทุนฯ 
นายพฒันศักดิ์  
มงคลปัญญา 
 
งบประมาณ 
- 
 

1. รวบรวมข้อมูลลูกจ้าง
กองทุนฯ ทั่วประเทศ  

2. ประสานหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องประชุมหารือ 
เพื่อกำหนดกรอบ
ดำเนินการศึกษาแนวทาง
สวัสดิการและการสร้าง
แรงจูงใจของลูกจ้าง
กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย 

3. ดำเนินการจัดทำ
แนวทางการศึกษา
สวัสดิการลูกจา้งกองทุน
ทดแทนผูป้ระสบภัย 

4. รายงานผลการ
ดำเนินงานต่อผู้บริหาร 
 
 
 
 

ม.ค. - มี.ค. 
 
 

เม.ย. - มิ.ย. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ค. - ธ.ค. 
 
 

 
ธ.ค. 

การสร้างขวัญกำลงัใจ
และสิ่งจงูในการ
ปฏิบัติงานของลูกจา้ง
กองทุนฯ  

: ตัวชี้วัด 
ระดับความสำเร็จ
แนวทางการศึกษา
สวัสดิการและการ
สร้างแรงจูใจของ
ลูกจ้างกองทุน
ทดแทน
ผู้ประสบภัย 
 
: เกณฑ์วัด 
ที่มีคุณภาพ 
และสามารถนำไป
ติดตามและ
ประเมินผลได้จริง
ระดับ 4 

 


