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คํานํา 
 แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุง
ปีงบประมาณ 2563 ฉบับน้ี ฝทบ. ได้จัดทําขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องต่อเน่ือง
เช่ือมโยงกับ ยุทธศาสตร์ รฟม. ตามแผนวิสาหกิจ รฟม. ปีงบประมาณ 2560 - 2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง HPO 
มีธรรมาภิบาลท่ีดีสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้    
 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในครั้งน้ี ได้นําแผนวิสาหกิจ รฟม. 
ปีงบประมาณ 2560 - 2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งนําหลักเกณฑ์ประเมินด้านการบริหารทุนมนุษย์
ของรัฐวิสาหกิจ ระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ (Enablers) เป็นข้อมูลนําเข้าที่สําคัญ โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ออกแบบสอดรับกับวิสัยทัศน์ นโยบายภาครัฐให้
สอดคล้องกับการดําเนินงานของ รฟม. โดยมีการกําหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัดที่ครอบคลุม รวมทั้งกรอบเวลา ผู้รับผิดชอบ 
และกระบวนการติดตามให้ดําเนินการได้ตามผลลัพธ์ที่กําหนด  
 ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฉบับน้ี เห็นควรคงไว้ในส่วนเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายหลัก เน่ืองจากยังคงมีสาระสําคัญที่เหมาะสม สอดคล้อง และ
รองรับบริบทแวดล้อมในปัจจุบัน ทั้งน้ีเห็นควรขยายเวลาสิ้นสุดรวมถึงเพ่ิมระยะเวลาค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดของ
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับปัจจุบันจากปีงบประมาณ 2560 - 2564 เป็นปีงบประมาณ 2560 – 2565 เพ่ือให้
สอดคล้องกับกรอบเวลาตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 – 2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563  
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับน้ี จะเป็นส่วนสําคัญในการช่วยผลักดัน
การดําเนินงานของ รฟม. ให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่กําหนดไว้ต่อไป 
 

 ธันวาคม 2562 
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บทนํา 

สภาพแวดลอ้มขององคก์ร 

ดา้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 

แผนปฏิบติัการโครงการ

ปีงบประมาณ 2563 

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารและพฒันาทรพัยากร

บคุคล ปีงบประมาณ 2560 - 2565  

ฉบบัปรบัปรงุปีงบประมาณ 2563 
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บทท่ี 1  
1.1 บทนํา 

การทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560-2565 
ฉบับปรับปรุงปี 2563 ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดดังน้ี 
 ข้อมูลนําเข้าทีส่าํคัญเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้แก่ 

- วิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis) 
- นโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานขององค์กร โดยได้ 

นําข้อมูลที่เก่ียวกับการดําเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
- แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 – 2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563  
- แผนพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2562 – 2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563 
- หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ   

6) การบริหารทุนมนุษย์ เกณฑ์ประเมินการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management : HCM)  
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับน้ี ยังคงวิสัยทัศน์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พันธกิจการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนดําเนินงาน
เน่ืองจากยังสะท้อนถึงการส่งเสริม สนับสนุนวิสัยทัศน์ รฟม. เมื่อดําเนินการสิ้นสุดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยังคงสอดคล้องกับการดําเนินงานขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

การทบทวนแผนยุทธศาตร์ฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย โดยปรับระยะเวลาส้ินสุด
ของแผนยุทธศาสตร์ฯ จากเดิม สิ้นสุดปีงบประมาณ 2564 ปรับเป็นสิ้นสุดระยะเวลาปีงบประมาณ 2565 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563 และเพ่ิมค่าเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ 2565 ดังน้ี 

1. ปรับปรุงตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย ดังน้ี 
- ตัวช้ีวัดที่ 2 คะแนนการประเมินกระบวนการด้านบุคลากร ปรับเป็นคะแนนผลการดําเนินงาน
ขององค์กรด้านการบริหารทุนมนุษย์ เน่ืองจากให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินระบบ Enablers 
- ตัวช้ีวัดที่ 4 จํานวนองค์ความรู้ที่มีในศูนย์การเรียนรู้ ปรับเป็นจํานวนองค์ความรู้บทเรียนและ
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เน่ืองจากให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ (LO) 
- ตัวช้ีวัดที่ 6 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปรับเป็นลําดับ (Rank) 
ของผลประเมิน ITA เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 

2. ปรับระยะเวลาสิ้นสุดของแผนยุทธศาสตร์ฯ จากเดิม สิ้นสุดปีงบประมาณ 2564 ปรับเป็นสิ้นสุด
ระยะเวลาปีงบประมาณ 2565 และเพ่ิมคา่เป้าหมายในปีงบประมาณ 2565 ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามที่องค์กรต้องการ 
- ตัวช้ีวัดที่ 1 : ร้อยละบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ 

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 96.10  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  
- ตัวช้ีวัดที่ 2 : คะแนนผลการดําเนินงานขององค์กรด้านการบริหารทุนมนุษย์  

ค่าเป้าหมาย : คะแนนสูงกว่า baseline ปี 2562 
- ตัวช้ีวัดที่ 3 : ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ HRIS 

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 85  
 ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่การมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 

- ตัวช้ีวัดที่ 4  : จํานวนองค์ความรู้บทเรียนและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ค่าเป้าหมาย : จํานวน 5 องค์ความรู้บทเรียนและวิธีปฏิบัติ 

- ตัวช้ีวัดที่ 5  : ร้อยละบุคลากรที่มีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 95  

ยุทธศาสตร์ที่  4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลท่ีดี 
- ตัวช้ีวัดที่ 6 :  ลําดับ (Rank) ของผลประเมิน ITA เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 

 ค่าเป้าหมาย : ไม่ตํ่ากว่าลําดับที่ 27 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความผูกพัน 

- ตัวช้ีวัดที่ 7 : ระดับความผูกพันของบุคลากร 
ค่าเป้าหมาย : เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงปี 2565 

3. การทบทวน/ปรับปรุงสภาพปัจจุบันการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลแผนวิสาหกิจ  
แผนพัฒนาองค์กร การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis)  

4. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จํานวน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามที่องค์กรต้องการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่การมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลท่ีดี ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ความผูกพันยังคงเดิม เน่ืองจากยุทธศาสตร์ฯ เดิม ยังตอบสนองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ รฟม. และเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ อีกทั้งยังสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติบนพ้ืนฐาน
แนวคิดของ HR Scorecard ซึ่งมีความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากร
บุคคล ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และคุณภาพชีวิตกับการทํางาน 

5. เพ่ิมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560 – 2565  
ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563 จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการที่ 20 โครงการแผนสวัสดิการท่ีเหมาะสม
กับช่วงวัยของพนักงานในยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความผูกพัน เพ่ือให้เหมาะสมแต่ละ
ช่วงวัยของพนักงาน 
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1.2 วัตถุประสงค์   
 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
ปีงบประมาณ 2560 - 2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเช่ือมโยง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ 

2. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องต่อเน่ืองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
และสามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของ รฟม. 

 
1.3 เป้าหมาย 

1. มีกรอบแนวทางการดําเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเช่ือมโยงสอดคล้อง   
และเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ 

2. มีระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคล้องต่อเน่ืองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์และ
สามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของ รฟม. 
 

1.4 ตัวชี้วัด 
 ร้อยละความสาํเร็จในการดําเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

 
1.5 กระบวนการติดตามผลการดําเนินงาน 
 มีกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน และ 12 เดือน พร้อมทั้งสรุปผลการดําเนินงาน
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบ  
 
1.6 กระบวนการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

กระบวนการที่ 1 รวบรวมข้อมูลและศึกษาปัจจัยสําคัญที่เก่ียวขอ้ง 
กระบวนการท่ี 2 วิเคราะหส์ภาพปัจจุบันด้านการบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล (SWOT Analysis) 
กระบวนการที่ 3 วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (TOWS Matrix, HR Scorecard)  
กระบวนการที่ 4 กําหนดกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  
กระบวนการที่ 5 จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กระบวนการที่ 6 นําเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือขออนุมัติ 
กระบวนการที่ 7 นําแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติ  
กระบวนการที่ 8 ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาฯ 
กระบวนการที่ 9 การทบทวน/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  
 



ช่วงเวลา

คณะกรรมการจัดการ

ทรัพยากรบุคคล

(Human Resource 

Committee)

ผวก.

รผบ.

.

ผชก.

ฝทบ.

กพร.

ฝทบ.

ฝนย.

หน่วยงานภายนอก

กระบวนการทบทวน/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

No

กําหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายแต่ละประเด็น

ยุทธศาสตร์และโครงการรองรับ

พิจารณาเห็นชอบ

ติดตามและรายงานผล
การดําเนินงาน

ทบทวน/ปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์ฯ

ศึกษาความรู้ รวบรวมข้อมูล
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ 

วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
(SWOT Analysis)

นําแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ไปสู่การปฏิบัตื

พิจารณา
เห็นชอบ

พิจารณา
เห็นชอบ

Yes

Yes

No

No

Yes

พิจารณาอนุมัติ
No

Yes

Yes

เดือนที่ 1-2 เดือนที่ 3-4 ปีงบประมาณถัดไปเดือนที่ 5-6

- แผนวิสาหกิจ ประจําปี 2560-2565 
- ระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ (Enablers) 
- นโยบายการบริหารความเสี่ยง ของ รฟม.

- แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579)
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ.2564)
- แผนปฏิบัติการด้านคมนาคม พ.ศ.2563-2565
- แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy: DE)
- แนวคิดประเทศไทย 4.0  
- แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน (พ.ศ. 2561-2580) 
- แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560-2564

ผู้เกี่ยวข้อง

I3

I2

P1 P2 P4 P8 P9

O1

I4

พิจารณาเพื่อทราบ

Yes

จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ

I1

- สมรรถนะหลักขององค์กร (Corperate Core Competency)
- ระบบสมรรถนะ (Competency)
- ข้อบังคับและระเบยีบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน
- แผนพัฒนาองค์กร ประจําปีงบประมาณ 2562 - 2565 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์

นําเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ
เพื่อขออนุมัติ

P3 P5 P6 P7
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1.7 ผลการดําเนนิงานปงีบประมาณ 2562 
 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดําเนินการในปี 2562 จํานวน 
15 โครงการ แล้วเสร็จตามแผนทั้ง 15 โครงการ มีรายละเอียดผลการดําเนินการ ดังน้ี 

โครงการ ผลการดําเนนิการ  
(1) 1. โครงการจัดทําเส้นทาง 
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
(Competency Development 
Roadmap : CDR) 

รฟม. มีเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร โดยได้ออกแบบระบบการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะของทุกหน่วยงาน ประกอบด้วยสมรรถนะประจํากลุ่มงาน 
(Functional Competency) รวม 42 ข้อ และสมรรถนะประจําตําแหน่งงาน (Technical 
Competency) รวม 384 ข้อ โดยการออกแบบกรอบแนวทางการพัฒนาในรูปแบบ
ของการเรียนรู้แบบ 70:20:10 Learning Model 

(2)  2. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง (Talent Management) 

ผวก. ได้เห็นชอบในหลักการบริหารบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ตามบันทึกด่วนที่สุด  
ที่ ฝทบ/1114 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 

(3)  3. โครงการเตรียมความพร้อม
บุคลากรขึ้นสู่ตําแหน่งผู้บริหารองค์กร
(Succession Plan) 

ผวก. ให้จัดทําสรุปหลักการแนวทางเตรียมความพร้อมบุคลากรข้ึนสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหารองค์กร (Succession Planning) ตามบันทึกที่ ฝทบ/1426  
ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 

(4)  4. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้บริหารในการนําองค์กร  (IDP MC) 

รฟม. มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการนําองค์กร  (IDP MC) 

(5)  5. โครงการทบทวนสมรรถนะ
ขององค์กรและบุคลากร 
 
 
 
 
 

ผวก. ได้อนุมั ติรายการสมรรถนะขององค์กรและบุคลากรเพ่ือใช้ประเมินใน
ปีงบประมาณ 2564 ทั้งน้ี ฝทบ. จะสื่อสารให้พนักงานเข้าใจในปีงบประมาณ 
2563 ตามบันทึกที่ ฝทบ/1349 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562  
สมรรถนะหลักขององค์กร (Corporate Core Competency) 

1. Construction ความสามารถการบริหารการกอ่สร้างโครงการขนาดใหญ ่
2. Network ความสามารถการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าและการเชื่อมต่อ 
3. Execution Management ความสามารถการบริหารการดําเนินกิจการรถไฟฟ้า 
4. Customer ความสามารถการพัฒนาธุรกิจท่ีมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
5. Transit Technology ความสามารถการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรถไฟฟ้า 
สมรรถนะหลกัของบุคลากร (Core Competency) 

1. LEVERAGING PROFESSIONAL 
2. INTEGRITY 
3. VALUED TEAMWORK 
4. EXCELLENCE 
5. SERVICES 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
คุณธรรมและจริยธรรม 
การทํางานเป็นทีม 
ความมุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศ 
การให้บริการอย่างเข้าใจ 

สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) 
1. VISION วิสัยทัศน์ 
2. SYSTEM THINKING การคิดอย่างเป็นระบบ 
3. ORGANIZATIONAL AWARENESS ความเข้าใจในภารกิจ/ธุรกิจขององค์กร 
4. LEADERSHIP ภาวะผู้นํา 
5. CHANGE MANAGEMENT การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
6. PERFORMANCE MANAGEMENT   การบริหารผลงาน  

(6)  6. โครงการพัฒนาบุคลากร
ประจําปี 

บุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ เท่ากับร้อยละ 96.19 



10 

 แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563  
                                                                      การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  

โครงการ ผลการดําเนนิการ  
(7)  8. โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร 

ผวก. ได้พิจารณาร่วมกับผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการฯ และผู้ช่วยผู้ว่าการฯ กําหนด
นโยบาย ออกแบบโครงสร้างองค์กร และรูปแบบการดําเนินการที่สอดรับกับแผนวิสาหกิจ
และลักษณะธุรกิจ และได้นําเสนอโครงสร้างองค์กรฉบับปรับปรุง ต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารแล้ว ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/62 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 
ขณะนี้ อยู่ระหว่างทบทวนข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือจัดทําโครงสร้างองค์กรนําเสนอให้
คณะกรรมการ รฟม. พิจารณาอนุมัติ ทั้งน้ี ผวก. ได้อนุมัติปรับแผนโครงการ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ตามบันทึกที่ ฝทบ/975 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 
โดยแก้ไขรายละเอียดและกําหนดเวลาในกิจกรรมจากเดิมที่ต้องดําเนินการในปี 2562 เป็น
แล้วเสร็จในปี 2563 และ ฝทบ. ได้ทบทวนข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือจัดทําโครงสร้างองค์กร โดย
ทําการศึกษาข้อมูลโครงสร้างองค์กรจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอ่ืนจํานวน 6 หน่วยงาน 
คือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) การประปานครหลวง 
(กปน.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
ทั้งน้ี ฝทบ. ได้มีบันทึกด่วนที่สุดที่ ฝทบ/1445 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 
เรียน ผวก. ผ่าน รผบ. ผชก.(นายสุชินฯ) เพ่ือทราบ และ ผวก. ได้ลงนาม
รับทราบแล้ว 

(8) 12. โครงการพัฒนาระบบจัดการ
ฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

รฟม. ได้ลงนามในสัญญาจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
สัญญาเลขที่ จ(ข)35/2562 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 ว่าจ้างบริษัท บิซโพเทนเซียล จํากัด 
เป็นผู้ดําเนินการ ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน
วิเคราะห์ระบบตามข้อกําหนดและขอบเขตงาน พร้อมทั้งนําเสนอหน้าจอของ
ระบบ HRD ระบบ HRM และระบบ HR Welfare ให้ ฝทบ. พิจารณาแล้ว 

(9) 13. โครงการยกระดับจัดการความรู้
ในองค์กร 
 

รฟม. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ (KM Website) โดยได้เผยแพร่ให้
พนักงาน รฟม. เข้ามาทดลองใช้ระบบเว็บไซต์ดังกล่าว (http://km-website.mrta.co.th) และ
ตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจ ซึ่งผู้ใช้บริการระบบจัดการความรู้ภายในองค์กร
เข้าประเมินทั้งหมด 267 คน มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบฯ 
ร้อยละ 77.30 ซึ่งมากกว่าแผนร้อยละ 50 

(10) 15. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ความสําเร็จของการจัดทําแผนแม่บทการจัดการความรู้ ร้อยละ 100 และจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในองค์กรโดยได้ดําเนินกิจกรรมในการเสริมสร้างและ
กระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และปลูกจิตสํานึกในการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
ปีงบประมาณ 2562 ดังน้ี 
    1) โครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมบุคลากรที่พร้อมเรียนรู้ 
(Personnel Mastery) และศึกษาดูงานระบบขนส่งมวลชน จังหวัดเชียงใหม่  
    2) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร การรักษา
วินัยตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
    3) โครงการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ข้ามหน่วยงาน หัวข้อ มาตรการรักษาความปลอดภัย 
และกู้ภัยระหว่างสายงานรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย ณ บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) 
    4) โครงการถ่ายโอนความรู้พนักงานที่กําลังจะเกษียณอายุราชการ  
    5) โครงการจัดทําและรวบรวมองค์ความรู้ที่สําคัญต่อการปฏิบัติงาน  
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โครงการ ผลการดําเนนิการ  
    6) โครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(11) 16.โครงการปรับปรุง ทบทวน  
ระเบียบ ข้อบังคับ งานบริหาร 
สวัสดิการและพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล 

ระเบียบข้อบังคับงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้มีการทบทวน ดังน้ี 
1) ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขึ้นค่าจ้างพนักงาน

ประจําปี และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือ
ใกล้ขั้นสูงของระดับ พ.ศ. 2562 

2) ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบันทึกเวลาทํางานด้วย
ระบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 

3) ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการค้ําประกันผู้ปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2562 

4) ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการลา พ.ศ. 2562 
5) ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน

ระดับแผนก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
6) กพร.ฝทบ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างข้อบังคับองค์การรถไฟฟ้ามหานคร 

ฉบับที่ 10 ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือฝึกอบรมภายในประเทศ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อบังคับองค์การรถไฟฟ้ามหานคร ฉบับที่ 8 ว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดย ฝกม. ได้ขออนุมัติ ผวก. 
เพ่ือนําเสนอร่างข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. .... และ ร่าง
ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการ 
รฟม. ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ได้เห็นชอบแล้ว โดย ฝกม. ได้นําเสนอ สคร. อยู่ระหว่าง
พิจารณาร่างข้อบังคับดังกล่าว 

7) ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของ
ผู้ว่าการและพนักงาน พ.ศ. 2562 

8) ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยเครื่องแบบ
ปฏิบัติงานของผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้าง พ.ศ. 2562 

9) การให้บริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเช่ือที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ตาม
สัญญาการให้เงินเช่ือค่ารักษาพยาบาล สัญญาเลขที่ งช.3/2561 ลงวันที่ 
21 พฤศจิกายน 2561 

10) ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการสรรหาคัดเลือก การบรรจุและแต่งต้ังพนักงาน พ.ศ. 2562 
(12) 17. โครงการส่งเสริมการทํางาน
ตามหลักธรรมาภิบาลและกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี 

หลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ หลักสูตรธรรมาภิบาล
ในยุคดิจิทัลของคนรุ่นใหม่ โดยมีคะแนนความพึงพอใจในเรื่อง การนําเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 4.24 และการตระหนักถึงองค์กร เพ่ือนร่วมงาน และ
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ค่าเฉล่ียน 4.39 คิดเป็นความพึงพอใจ
ร้อยละ 87.75 

(13) 18. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กร 

- ผลการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรของบุคลากร รฟม. ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 94.97 
- การแสดงออกตามวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากร รฟม. ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 89.86 
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โครงการ ผลการดําเนนิการ  
(14) 19. โครงการส่งเสริมความ
ผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 

ผลความผูกพันในปี 2562 ร้อยละ 86.40 หรอืระดับ 4.32 ซึง่สูงกว่าเป้าหมายที่
กําหนดไว้ที่ระดับ 3.62 

(15) 20. โครงการจัดทําระบบ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) 
            

ฝทบ. ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบเส้นทางก้าวหน้า
ในอาชีพ (Career Path Design) ให้กับบุคลากร เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับแนวคิด
และองค์ประกอบของการจัดทํ า Career Path/ Career Development/ 
Career Planning และการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพ่ือรองรับเส้นทาง
ก้าวหน้าในอาชีพ ให้กับสายงานวิศวกรรมจํานวน 3 สังกัด ได้แก่ ฝ่ายบริหารงาน
ก่อสร้าง 1 ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 และฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม โดย
เป็นการดําเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ 2561จํานวน 3 สังกัด ได้แก่ สํานักผู้ว่าการ 
ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า และฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
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1.8 ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของปีงบประมาณ 2562 
1. การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร บุคลากรมีความผูกพันทีร่้อยละ 86.40 หรือ 

ระดับ 4.32 ซึง่สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ที่ระดับ 3.62 
2. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ รฟม. ได้มีการปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ 

สามารถแยกพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีโดดเด่นออกมาจากพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานทั่วไปได้ โดยเช่ือมโยง 
กับระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน สะท้อนภาระงานจริง ปรับปรุงระบบบริหาร 
ผลการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นโดยเพ่ิมระดับผลการประเมินอีก 1 ระดับ คือ K% + 3i ซึ่งจะสร้างขวัญกําลังใจ  
และสามารถจูงใจให้พนักงานพยายามพัฒนาศักยภาพตนเองให้เป็นที่ยอมรับของเพ่ือนร่วมงานได้ 

3. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอคดคล้องกับภาระงานและความเร่งด่วนในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 
ปัจจุบันประกอบด้วย 16 ฝ่าย 4 สํานัก 67 กอง/สํานักงาน/สถาบัน 228 แผนก ตามระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานระดับแผนก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 

4. ดําเนินการปรับปรุงข้อบังคับการทํางานที่เก่ียวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 
4.1 ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขึ้นค่าจ้างพนักงานประจําปี 

และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ขั้นสูงของ
ระดับ พ.ศ. 2562 

4.2 ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบันทึกเวลาทํางานด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์(ฉบับที ่2) พ.ศ.2562 

4.3 ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการค้ําประกันผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562 
4.4 ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการลา พ.ศ. 2562 
4.5 ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานระดับแผนก 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
4.6 กพร.ฝทบ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างข้อบังคับองค์การรถไฟฟ้ามหานคร ฉบับที่ 10 ว่าด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือฝึกอบรมภายในประเทศ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ
ข้อบังคับองค์การรถไฟฟ้ามหานคร ฉบับที่ 8 ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดย ฝกม. ได้ขออนุมัติ ผวก. เพ่ือนําเสนอร่างข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม พ.ศ. .... และ ร่างข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. .... 
ต่อคณะกรรมการ รฟม. ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ได้เห็นชอบแล้ว โดย ฝกม. ได้นําเสนอ 
สคร. อยู่ระหว่างพิจารณาร่างข้อบังคับดังกล่าว 

4.7 ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของผู้ว่าการ
และพนักงาน พ.ศ. 2562 

4.8 ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยเครื่องแบบปฏิบัติงานของผู้ว่าการ 
พนักงาน และลกูจ้าง พ.ศ. 2562 

4.9 การให้บริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเช่ือที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ตามสัญญาการให้เงินเช่ือค่ารักษาพยาบาล 
สัญญาเลขที่ งช.3/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 

4.10  ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการสรรหาคัดเลือก การบรรจุและแต่งต้ังพนักงาน พ.ศ. 2562 
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5. การพัฒนาระบบงาน มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Management)  
มีการทบทวนสมรรถนะหลักขององค์กร (Corporate Core Competency) สมรรถนะหลักของบุคลากร 
(Core Competency) และสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) พร้อมทั้งมีการกําหนดแนวทาง
การเตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ตําแหน่งผู้บริหารองค์กร (Succession Planning) และมีการออกแบบเส้นทาง
ก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path Design) เพ่ือให้ รฟม. มีแนวทางในการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งดําเนินการ
สืบเน่ืองมาจาก ต้ังแต่ปี 2561-2562 รวมทั้งหมดจํานวน 6 สังกัด ได้แก่ สํานักผู้ว่าการ ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1  และ ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 
เพ่ือให้พนักงานมีความเข้าใจแนวคิดและองค์ประกอบของการจัดทํา Career Path/ Career Development/ 
Career Planning และการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพ่ือรองรับเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพในอนาคต 

6. การพัฒนาบุคลากรมีการประเมินสัดส่วนของบุคลากรมีสมรรถนะหลักตามมาตรฐานที่องค์กร 
คาดหวังเท่ากับร้อยละ 96.19 ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 95.83 ตามแผนวิสาหกิจฯ ปี 2562 โดยสามารถปิด Gap 
ได้ร้อยละ 10.77 ซึ่งมากกว่าปีงบประมาณ 2561 คือ ร้อยละ 9.37 และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของพนักงาน
ต่อการเข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 89.28 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 80 

 ค่าเฉลี่ยชั่วโมงการอบรม ข้อมูล เฉลี่ยต่อคนต่อปี (หน่วย : ชั่วโมง) 
- จํานวนช่ัวโมงอบรมทั้งหมด 9,669.00 ช่ัวโมง 
- จํานวนช่ัวโมงเฉลี่ยของพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด (1,187 คน) 8.18 
แยกตามเพศ 
- ชาย (จํานวน 604 คน) 6.46  
- หญิง (จํานวน 583 คน) 6.81 

  ** จํานวนพนักงานทั้งหมด 1,187 คน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
7. การบริหารจัดการความรู้ ได้ดําเนินการผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  โดยมีพนักงานร้อยละ 97.73  

มีการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในองค์กร เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร 
และเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กร อันจะนําไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

8. มีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการสื่อสารการจัดการความรู้ขององค์กร เว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้  
รฟม. (KM Website) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดของการใช้ระบบจัดการความรู้ในองค์กร ตลอดจน
ประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบจัดการความรู้ภายในองค์กร โดยได้เผยแพร่ให้พนักงาน รฟม. เข้ามา
ทดลองใช้ระบบเว็บไซต์  (http://km-website.mrta.co.th) และตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจ ซึ่งผู้ใช้บริการ
ระบบจัดการความรู้ภายในองค์กรเข้าประเมินทั้งหมด 267 คน มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบฯ 
ร้อยละ 77.30 ซึ่งมากว่าแผนร้อยละ 50 

9. ผู้ว่าการฯ ได้พิจารณาร่วมกับผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการฯ และผู้ช่วยผู้ว่าการฯ กําหนดนโยบาย  
ออกแบบโครงสร้างองค์กร และรูปแบบการดําเนินการที่สอดรับกับแผนวิสาหกิจและลักษณะธุรกิจ และได้นําเสนอ
โครงสร้างองค์กรฉบับปรับปรุง ต่อคณะอนุกรรมการบริหารแล้ว ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/62 
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ขณะนี้ อยู่ระหว่างทบทวนข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือจัดทําโครงสร้างองค์กรนําเสนอให้คณะกรรมการ รฟม. 
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พิจารณาอนุมัติ ทั้งน้ี ผวก. ได้อนุมัติปรับแผนโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ตามบันทึกที่ ฝทบ/975  
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โดยแก้ไขรายละเอียดและกําหนดเวลาในกิจกรรมจากเดิมที่ต้องดําเนินการในปี 2562 
เป็นแล้วเสร็จในปี 2563 และ ฝทบ. ได้ทบทวนข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือจัดทําโครงสร้างองค์กร โดยทําการศึกษาข้อมูล
โครงสร้างองค์กรจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอ่ืนจํานวน 6 หน่วยงานคือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) 
การประปานครหลวง (กปน.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทั้งน้ี ฝทบ. ได้มีบันทึก ด่วนที่สุดที่ ฝทบ/1445 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562  

10. การสรรหาพนักงานจํานวน 149 อัตรา มีผู้มารายงานตัวเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานจํานวน 140 คน 
คิดเป็นร้อยละ 90.32 และได้มีการสอบคัดเลือกพนักงานเพื่อดํารงตําแหน่งทางการบริหาร ระดับ 12 ขึ้นไป  
ในตําแหน่งรองผู้ว่าการ รฟม. จํานวน 3 อัตรา และในตําแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. จํานวน 5 อัตรา 

11. วัฒนธรรมองค์กร MRTA ได้ดําเนินการสื่อสารและจัดกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้คํานิยามและ 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ได้แก่ 1) กิจกรรมผู้นําสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2) กิจรรมสร้างทีมขับเคล่ือนวัฒนธรรม 
3) กิจกรรมส่ือสารเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 4) กิจกรรมผู้นําต้นแบบ MRTA 5) กิจกรรมคุยเฟ่ืองเรื่องวัฒนธรรม 
6) กิจกรรมวัฒนธรรมองค์กรสัญจร และ 7) กิจกรรมดาวเด่นวัฒนธรรมองค์กร โดยผลประเมินปรากฏว่าบุคลากร 
รฟม. ร้อยละ 94.97 มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรของ รฟม. ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ว่าบุคลากรรับรู้
ถึงวัฒนธรรมองค์กรของ รฟม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และมีผลการประเมินการแสดงออกตามวัฒนธรรม
องค์กรของ รฟม. คิดเป็นร้อยละ 89.86 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ว่าบุคลากรแสดงออกตามวัฒนธรรม
องค์กรของ รฟม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
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1 

บทท่ี 

2 

3 

4 

บทนํา 

สภาพแวดลอ้มขององคก์ร 

ดา้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 

แผนปฏิบติัการโครงการ

ปีงบประมาณ 2563 

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารและพฒันาทรพัยากร

บคุคล ปีงบประมาณ 2560 - 2565  

ฉบบัปรบัปรงุปีงบประมาณ 2563 
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บทท่ี 2  
สภาพแวดล้อมขององค์กรด้านการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

2.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร 
  

 

 

 

 

 

พันธกิจ 
 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 มีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง
องค์กร 3 ประการ ดังนี้ 

1) ดําเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กําหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว 

2) ศึกษาวิเคราะห์และจัดทําโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
ให้ทันสมัย 

3) ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืนเพ่ือประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชนในการใช้
บริการกิจการรถไฟฟ้า 

 ค่านิยม  

รฟม. มีความเชื่อมั่นว่าค่านิยมร่วม “MRTA” เป็นสิ่งที่สําคัญต่อความสําเร็จขององค์กร และ

เป็นสิ่งที่จะต้องร่วมกันสร้างเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดย “MRTA” มาจาก 

Mastery คือ พร้อมเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ความเช่ียวชาญ 
เพ่ือพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 

Respect คือ เคารพในคุณค่าและความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน ปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน
ด้วยการให้เกียรติและเท่าเทียม 

Teamwork คือ เรียนรูก้ารอยู่ร่วมกัน และร่วมมอืกันทํางานภายใต้เป้าหมายขององค์กร 
Accountability คือ รับผิดชอบต่องาน รับผิดชอบต่อผลงาน รับผิดชอบต่อองค์กร และ

รับผิดชอบต่อสังคม 
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 เป้าประสงคอ์งค์กร (Corporate Goals)  
 เพ่ือให้การดําเนินงานมีทิศทางที่ชัดเจน และสามารถนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ได้กําหนดเป้าประสงค์
ของการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2560 - 2565 โดยพิจารณาถึงความต้องการในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการพัฒนา 
และขยายโครงข่ายรถไฟฟ้า ด้านการเงิน และการดําเนินธุรกิจ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านความยั่งยืน 
ด้านการเรียนรู้ และด้านประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดังน้ี  

1. มีโครงข่ายรถไฟฟ้าครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และเมืองหลักของประเทศ  
2. มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. เพ่ิมขึ้นตามเป้าหมาย  
3. รถไฟฟ้า รฟม. มีโครงข่ายการเช่ือมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้น  
4. มีช่องทางการสร้างรายได้เพ่ิมมากขึ้น  
5. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ  
6. มีบริการที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง  
7. รถไฟฟ้า รฟม. เป็นส่วนสําคญัในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  
8. เป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ และการให้คําปรึกษารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในระดับประเทศและ

เตรียมความพร้อมมุ่งสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน*  
9. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) ด้วยนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาลท่ีดี*  

หมายเหตุ* ปรับปรุงในคราวทบทวนแผนวิสาหกิจเมื่อ 23 สิงหาคม 2562 
 

   ยุทธศาสตรอ์งค์กร ปีงบประมาณ 2560 – 2565  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา และบูรณาการระบบขนส่งมวลชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการเงิน และสร้างรายได้จากธุรกิจต่อเน่ือง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระดับประเทศและเตรียมความพร้อม 
 มุ่งสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน* 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและย่ังยืน* 
หมายเหตุ* ปรับปรุงในคราวทบทวนแผนวิสาหกิจเมื่อ 23 สิงหาคม 2562 

 
2.2 ยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ ของภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) ได้กําหนดวิสัยทัศน์ในช่วงปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580 
ได้กําหนดวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ รฟม. ได้แก่ (1) ด้านความมั่นคง 
(2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคทางสังคม (5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
(6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการดําเนินงานหลัก
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ของ รฟม. คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะสมัยใหม่และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในเมืองให้มีความเช่ือมโยงกัน 
และพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

พร้อมทั้งกําหนดกรอบทางการพัฒนาที่เก่ียวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มุ่งเตรียมความพร้อม 
และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงถือได้ว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นกลไกสําคัญที่สุด ที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
สู่การปฏิบัติ โดยยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ รฟม. ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม (2) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ย่ังยืน (3) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน (4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย (5) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ (6) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม และ (7) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงานหลัก ของ รฟม. คือ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ โดยในแผนได้
กําหนดให้พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองที่มีความเหมาะสมกับขนาดเศรษฐกิจและสังคมของเมืองที่มี
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเร่งก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเน้นการพัฒนา
ในเมืองหลักที่สําคัญเป็นลําดับแรกก่อน รวมถึงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกภายในสถานีให้เช่ือมโยงกับ
การพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายระบบขนส่งสารธารณะในเขตเมืองอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  โดยให้ความสําคัญ กับการพัฒนาพ้ืนที่ รอบบริเวณสถานีระบบขนส่งมวลชน(Transit Oriented 
Development: TOD) ตามระดับการพัฒนาและความสามารถในการบริหารจัดการของพ้ืนที่ 
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 สําหรับการยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการกําหนดกรอบการพัฒนาคนไว้เป็นส่วนหน่ึงของแผนพัฒนาฯ  
ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านกําลังคนและการเสริมสร้าง
ศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง
และป้องกันการขาดแคลนแรงงานโดยการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ 
ที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยเพ่ือวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพในอนาคต   

 
- ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
วิสัยทัศน์กระทรวงคมนาคม คือ “พัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างย่ังยืน” โดยประกอบไปด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “ทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 

- การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพ้ืนฐาน ให้เช่ือมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ปลอดภัยและมั่นคง” 

- การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคง ของระบบขนส่ง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 “ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ” 

- การพัฒนาระบบขนส่งเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” 

- การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์สู่ความสําเร็จ 
 

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 มุ่งเน้น
การพัฒนางานด้านคมนาคมขนส่งในทุกมิติอย่างเต็มรูปแบบเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การขนส่งที่ย่ังยืน” 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการขนส่งและการเดินทาง ช่วยขับคเลื่อนระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับบุคลากร 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบุคลากร ในการการผลิตและการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ด้านพาณิชย์นาวี 
การจัดต้ังสถาบันการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรด้านการขนส่ง ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ที่สําคัญ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการระบบคมนาคมขนส่ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการของภาคคมนาคมขนส่ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย และปฏิรูปองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบุคลากร    
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม   
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- แผนปฏิบัติการด้านคมนาคม พ.ศ.2563-2565 ได้กําหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในช่วงปี  
พ.ศ. 2563-2565 ไว้ดังน้ี “พัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างย่ังยืน” โดยได้กําหนด 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ รฟม. ได้แก่ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “ทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” - การพัฒนาระบบขนส่ง
ขั้นพ้ืนฐานให้เช่ือมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “ปลอดภัยและมั่นคง”- การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคง
ของระบบขนส่ง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ”- การพัฒนาระบบขนส่ง
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” – การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสําเร็จ 

 

- แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy: DE) 
เพ่ือให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจึงได้กําหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้านคือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคณุภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากําลังคนให้พร้อมเขา้สู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 โดยยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากาํลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 

- แนวคิดประเทศไทย 4.0  เป็นการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและ
สร้างโอกาสสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) พร้อมทั้งยกระดับประเทศไทย
ให้หลุดพ้นจากการท่ีมีรายได้ปานกลาง ความเหลื่อมล้ํา และความไม่สมดุล โดยขับเคลื่อนผ่านกลไกที่เก่ียวข้อง
กับ รฟม. จํานวนทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่   
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- แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน (พ.ศ. 2561-2580) ได้กําหนดให้ทําการปฏิรูปประเทศเพ่ือ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศที่มีความสามัคคี ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชน ในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งมีทั้งหมด 
11 ด้าน โดยด้านที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ รฟม. ได้แก่ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านพลังงาน และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 
  

 
 
 
 
 

 
 

- แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560-2564 
ได้กําหนดเป้าหมาย คือ รัฐวิสาหกิจเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่ความมั่นคง  

มั่งคั่ง ย่ังยืน โดยได้กําหนดกรอบยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติใน 5 ด้าน ได้แก่          
(1) กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจ ให้ชัดเจนเพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (2) บริหารแผนลงทุนให้แผนวิสาหกิจ 
ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ (3) เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพ่ือความย่ังยืนในระยะยาว (4) สนับสนุนการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และแผน DE และ (5) ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้
มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

(1) แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563 
 รฟม. กําหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่สามารถ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาเมอืงอย่างย่ังยืน” โดยกําหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในระดับภูมิภาคอาเซียน คือ เป็นศนูย์กลางด้านการเรียนรู้  
และการให้คําปรึกษารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในระดับประเทศและเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน  
รวมถึงเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) ด้วยนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาลท่ีดี 

(2) นโยบายผู้ว่าการที่เก่ียวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้และต่อยอดพ้ืนฐานการศึกษาที่มีอยู่ อันจะนํามาซึ่งการสร้างประโยชน์

ให้แก่องค์กรต่อไป 
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- นโยบายการบริหารความเสี่ยง ของ รฟม. 
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2.3 สภาพปัจจุบันด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1. ข้อมูลด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ฝทบ.) อยู่ภายใต้กํากับสายรองผู้ว่าการ (บริหาร) มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับ 
การวางแผนอัตรากําลังและสรรหาบุคลากร งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานประเมินผลและจัดทําตัวช้ีวัดผล
การดําเนินงานของพนักงานและผู้บริหาร งานสวัสดิการและงานแรงงานสัมพันธ์ งานบริหารผลตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบงาน งานบริหารจัดการองค์ความรู้ขององค์กร งานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
และปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิงจากระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วย การจัดแบ่งส่วนงานระดับแผนก  

(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560 

 

 ตามคําสั่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่ 139/2559 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 เรื่อง ให้ผู้ช่วย
ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งไทยกํากับดูแลและกลั่นกรองงาน โดยกําหนดให้ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมีที่ได้รับการแต่งต้ังให้หน้าที่กํากับดูแลและกลั่นกรองงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
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2.4 ข้อมูลของบุคลากร รฟม. 
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สมรรถนะหลกัขององค์กร (Corporate Core Competency) 
 ในปีงบประมาณ 2561 - 2562 รฟม. ร่วมกับสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ได้วิเคราะห์จากข้อมูลองค์กร ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม และสมรรถนะเดิม โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือขอความคิดเห็นจากหัวหน้าแผนก/รักษาการหัวหน้าแผนก ผู้อํานวยการกอง/รักษาการผู้อํานวยการกอง 
ผู้อํานวยการฝ่าย/สํานัก ทุกสังกัด และสัมภาษณ์ผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไปถึงผู้ว่าการ เพ่ือทบทวนปรับปรุงและกําหนด
สมรรถนะหลักขององค์กรใหม่ โดย ผวก. ได้อนุมัติรายการสมรรถนะขององค์กรและบุคลากร ตามบันทึกที่ ฝทบ/1349 
ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 ดังน้ี 

 
สมรรถนะหลกัขององค์กร (Corporate Core Competency) 

 

ภารกิจ 
สมรรถหลักขององค์กร 

CONNECT 
นิยาม 

1) ดําเนินการขยายโครงข่าย
การให้บริการรถไฟฟ้า และ
ระบบเช่ือมต่อ 
 
2) ดําเนินธุรกิจต่อเน่ืองเพ่ือสนอง
การใช้ ชี วิตของประชาชน และ
นโยบายของรัฐ 
 
3) สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่
ผู้ใช้บริการ 
 
4) มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสูงภายใต้ 
หลักธรรมาภิบาล 
 
5) สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
 
6) สร้างศูนย์กลางการเรียนรู้
ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

1. Construction  
ความสามารถการบริหารการก่อสร้าง
โครงการขนาดใหญ่ 
(เช่ือมโยงภารกิจข้อ 1 และ 2) 

ความสามารถในการบริหารการก่อสร้างและ
การบริหารโครงการอย่างบูรณาการ พัฒนาการ
ออกแบบเป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่ดีซึ่งรวมถึง
การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาผู้รับเหมาและที่
ปรึกษาที่เก่ียวเน่ืองด้วย ทั้งน้ี เพ่ือตอบสนองต่อธุรกิจ 

2. Network  
ความสามารถการพัฒนาโครงข่าย
ระบบรถไฟฟ้าและการเช่ือมต่อ 
(เช่ือมโยงภารกิจข้อ 1 และ 4) 

ความสามารถในการผลักดันให้เกิดการเช่ือมต่อ
กับโครงข่ายรถไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ 
ตลอดจนระบบต๋ัวร่วมและค่าโดยสารร่วม 

3. Execution Management  
ความสามารถการบริหารการดําเนิน
กิจการรถไฟฟ้า 
(เช่ือมโยงภารกิจข้อ 1,2 และ 4) 

ความสามารถในการพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสม
ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ และกํากับดูแล/
บริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม 

4. Customer  
ความสามารถการพัฒนาธุรกิจที่มีลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง 
(เช่ือมโยงภารกิจข้อ 2 และ 3) 

ความสามารถในการพัฒนารายได้ทั้งจาก
การดําเนินการรถไฟฟ้า และธุรกิจต่อเน่ือง
ตอบสนองต่อความต้องการที่ยึดผู้บริโภค
เป็นศูนย์กลาง 

5. Transit Technology   
ความสามารถการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
รถไฟฟ้า 
(เช่ือมโยงภารกิจข้อ 2,5 และ 6) 

ความเช่ียวชาญในการพัฒนาแนวทางที่เหมาะสม
ของระบบรถไฟฟ้า ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
ระบบที่เหมาะสมกับโจทยการคมนาคมและ
เชิงธุรกิจ รับกับความเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี
ต่างๆได้อย่างทันท่วงที 

 



27 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563  
                                                                      การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

 
 
 

สมรรถนะหลักของบุคลากรใช้คําว่า LIVES สมรรถนะด้านการบริหาร  

 LEVERAGING PROFESSIONAL 
  การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  
 INTEGRITY  
  คุณธรรมและจริยธรรม  
 VALUED TEAMWORK 
  การทํางานเป็นทีม 
 EXCELLENCE  
  ความมุ่งมั่นสูค่วามเป็นเลิศ  
 SERVICES  
  การให้บริการอย่างเข้าใจ  

 

 VISION      
  วิสัยทัศน์ 
 SYSTEM THINKING    
  การคิดอย่างเป็นระบบ 
 ORGANIZATIONAL AWARENESS    
  ความเข้าใจในภารกิจ/ธุรกิจขององค์กร 
 LEADERSHIP    
  ภาวะผู้นํา 
 CHANGE MANAGEMENT    
  การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 PERFORMANCE MANAGEMENT   
  การบริหารผลงาน 

 เมื่อผนวกค่านิยม รฟม. (MRTA) กับสมรรถนะหลักขององค์กร (CONNECT) และสมรรถนะหลักของบุคลากร 
(LIVES) จะเรียกว่า “MRTA CONNECT LIVES”  

ในปีงบประมาณ 2563 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทาง
ของระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ (Enablers) มีรายละเอียดดังน้ี 

เกณฑ์ประเมินการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM) เป็นหลักเกณฑ์ที่เป็น
การประเมินกระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Result) ด้านการบริหารทุนมนุษย์ 4 ด้าน ได้แก่  

1. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ (HCM Strategy)  
2. การบริหารทุนมนุษย์ (Human Management)  
3. การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Development)  
4. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ (HCM Environment)  
โดยส่วนหน่ึงได้นํายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนรัฐวิสาหกิจของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

ที่เก่ียวข้องกับด้านบุคลากร รวมถึงมาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ด้าน HR ของโลก มาพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลผลิตประสิทธิภาพของบุคลากร 
ในองค์กร ด้วยการสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจให้บุคลากรรู้คุณค่าของตนเองและคุณค่าของงานที่ทํา ผ่านการสร้าง
บรรยากาศในการทํางานที่ดี ให้โอกาสแก่บุคลากรในการเรียนรู้และการเติบโตในสายอาชีพ ทั้งน้ี นอกจากรัฐวิสาหกิจ
จําเป็นต้องมียุทธศาสตร์/กลยุทธ์ด้าน HCM ที่ชัดเจนแล้ว ยังต้องมุ่งเน้นการดําเนินงาน การสอบทาน การปรับปรุง
อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ (Continuous & Systematic improvement) เพ่ือให้การบริหารทุนมนุษย์ขององค์กร
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศในที่สุด 

สมรรถนะหลกัของบุคลากร  
(Core Competency) 

สมรรถนะด้านการบริหาร  
(Managerial Competency) 
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 รายละเอียดหลักเกณฑ์ประเมินการบริหารทุนมนุษย์  
1. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ด้านการบริหารทุนมนุษย์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ  
รวมถึง ความท้าทายในด้านต่าง ๆ การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารความเส่ียงด้านการบริหาร
ทุนมนุษย์ โดยพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยมีช่องทางการเผยแพร่
ที่เพียงพอ เพ่ือให้การสื่อสารเป็นไปอย่างทั่วถึง และมีกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ได้ตามผลลัพธ์ที่กําหนด 

2. การบริหารทุนมนุษย์ 
การบริหารทุนมนุษย์ที่คํานึงถึงการจัดการอัตรากาลังที่สอดรับกับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

โดยการวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ของอัตรากําลัง การทดแทนของเทคโนโลยี รวมถึงการพิจารณาผลตอบแทน/สิทธิประโยชน์
ให้เกิดความเป็นธรรม จูงใจบุคลากรท่ีมีศักยภาพ และสอดคล้องผลการดําเนินงานของแต่ละบุคคล ผ่านการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแท้จริง 

3. การพัฒนาทุนมนุษย์  
การพัฒนาทุนมนุษย์อย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องมีแนวทางการพัฒนาของแต่ละกลุ่มบุคลากรที่แตกต่างกัน

อย่างเหมาะสม โดยให้มีทั้งความรู้ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยี และ 
ภาวะการแข่งขัน (New-Skill/Up-skill/Re-skill) รวมถึงการปรับรูปแบบของการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง (Action learning) อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรและผู้นําที่มีศักยภาพ และมีเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพที่เป็นรูปธรรม 

4. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ 
การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ  ให้สนับสนุนด้านการบริหารทุนมนุษย์ โดยมแีนวทางการสร้างค่านิยม/ 

วัฒนธรรมองค์กร การปลูกฝังให้บุคลากรมีจริยธรรมและเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง
การจัดการสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เกิดความปลอดภัย และมีสวัสดิภาพ ซึ่งจะสะท้อนผ่านความผูกพัน
ของบุคลากร นอกจากน้ี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน HR ต้องถูกออกแบบให้เอ้ือต่อการวิเคราะห์ คาดการณ์ 
ตัดสินใจ ทั้งน้ี หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้าน HR ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยผู้บริหารสายงานภายในองค์กร
ต้องส่งเสริมการทํางานของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR อย่างจริงจังและต่อเน่ือง 
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2.5 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis) 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกที่เก่ียวข้องกับการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ (Enablers) 
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563 แผนพัฒนาองค์กร ประจําปีงบประมาณ 2562-2565 
โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน โอกาส – อุปสรรค จากการประชุมระดมความเห็นของพนักงาน
และผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล สรุปรายละเอียด ดังน้ี 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
S1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
S2. บุคลากรมีระดับการศึกษาสูงและมีบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้  
S3. บุคลากรส่วนใหญ่มีความผูกพันต่อองค์กร 
S4. บุคลากรมีระดับความสามารถ (Competency) ตามมาตรฐาน 

ที่องค์กรกําหนด 
S5. มีการนําระบบสมรรถนะมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
S6. บุคลากรมปีระสบการณ์ในการบริหารโครงการและ 

การบริหารสัญญา 
S7. บุคลากรมีความเช่ียวชาญในการดําเนินงานตามภารกิจ 

องค์กรและให้คําปรึกษาการบริหารโครงการก่อสร้าง 
พร้อมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่ 

S8. มีการกําหนดวัฒนธรรมองค์กร (MRTA Culture) เพ่ือ 
  เป็นกรอบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

S9. องค์กรสามารถดําเนินงานตามภารกิจองค์กรได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

W1. ขาดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้รับสัมปทาน  
และคู่ค้า  

W2. บุคลากรขาดความรู้ ความชํานาญในการดําเนินการตาม  
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560         

W3. ขาดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
W4. ขาดวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 
W5. ผู้นําระดับสูงยังต้องพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหาร 

 จัดการองค์กร 
W6. บุคลากรบางส่วนมีการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร แต่ยังไม่ 

ประพฤติปฏิบัติอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
O1. นโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติฉบับที่ 12 สนับสนุนการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนษย์  

O2. รัฐบาลให้การสนับสนุนโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ซึ่งรวมไปถึงโครงการรถไฟฟ้า   

O3. เป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงและมีภาพลักษณ์ที่ดี 
O4. ระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers)   

สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากร 
บุคคล 

O5. รัฐบาลสนับสนุนให้เป็น Training Center ด้านรถไฟฟ้า 
ขนส่งมวลชน 

O6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทย 
ระยะ 20 ปี สนับสนุนการจัดต้ังสถาบันการพัฒนา
ฝึกอบรมบุคลากรด้านการขนส่ง 

T1. บุคลากร รฟม. ที่ได้รับการ พัฒนาแล้วลาออก 
T2. นโยบายรัฐบาลที่ให้เอกชนรับสัมปทานและจ้างเอกชน

เดินรถไฟฟ้า ทําให้บุคลากรขาดโอกาสการเรียนรู้
เทคโนโลยีด้านรถไฟฟ้าด้วยตนเอง 

T3. การซ้อนทับของบทบาทระหว่าง รฟม. กรมการขนส่ง
ทางรางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

T4. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทําให้ต้องมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อเน่ือง 
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2.6 การวิเคราะหป์ระเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (TOWS Matrix , HR Scorecard) 
การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560 - 2565  

ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563 รฟม.ได้นําข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่าง จุดแข็งกับโอกาส (SO) จุดแข็งกับอุปสรรค (ST) จุดอ่อนกับโอกาส (WO) และจุดอ่อนกับอุปสรรค (WT) 

(1) ตาราง TOWS Matrix นํามากําหนดความสัมพันธ์ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่  
เพ่ือกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ทําให้ รฟม. สามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ที่สอดคล้องและสนับสนุนการบรรลุยุทธศาสตร์ของ รฟม. และได้จัดลําดับความสําคัญของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

 
 

โอกาส (O) 
O1. นโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิ 
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 สนับสนุนการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนษย์  
O2. รฐับาลให้การสนับสนุนโครงการด้าน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งรวมไปถึงโครงการรถไฟฟ้า   
O3. เป็นหน่วยงานท่ีมีความมั่นคงและมี 
ภาพลักษณ์ที่ดี 
O4. ระบบการประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ(Enablers) สนับสนุนการเพ่ิ ม
ประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
O5 รัฐบาลสนับสนุนให้เป็น Training Center  
ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
O6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 
ของประเทศไทย ระยะ 20 ปี สนับสนุนการจัดต้ัง 
สถาบันการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรด้านการขนส่ง 

อุปสรรค (T) 
T1. บุคลากร รฟม. ที่ได้รับการพัฒนา 
แล้วลาออก 
T2.นโยบายรฐับาลทีใ่ห้เอกชนรับสัมปทาน 
และจ้างเอกชนเดินรถไฟฟ้า ทําให้บุคลากรขาด 
โอกาสการเรียนรูเ้ทคโนโลยีด้านรถไฟฟ้า 

ด้วยตนเอง 

T3. การซ้อนทับของบทบาทระหว่าง รฟม. 
กรมการขนส่งทางรางและองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
T4 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง 
รวดเร็วทําให้ต้องมีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงต่อเน่ือง 

S1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน  
S2. บุคลากรมีระดับการศึกษาสูง
และมีบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้  
S3. บุคลากรส่วนใหญ่มีความผูกพัน
ต่อองค์กร 
S4. บุคลากรมีระดับความสามารถ  
(Competency) ตามมาตรฐาน 
ที่องค์กรกําหนด 
S5. มีการนําระบบสมรรถนะมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
 

กลยุทธเ์ชิงรุก (SO Strategy) 
1. เป็นที่ปรึกษาด้านระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
และการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้า  
(S1/S2/S5/S6/S7/O2/O4/O5) 
2. บุคลากรมีความทักษะความชํานาญสูง 
และสามารถปฏิบัติงานให้ตอบสนองกับ
นโยบายของรัฐได้ 
(S1/S2/S4/S5/S9/O1/O2/O6) 
3. จัดทํา future competency เพ่ือรองรับ 
การขยายงานในอนาคต 
(S4/S5/S9/O1/O2/O4/O6) 
 
 

กลยทุธเ์ชงิปอ้งกัน (ST Strategy) 
1. ปรับปรุงสวัสดิการและวางแผนเส้นทาง 
ความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนเพ่ือ
สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร (S3/S4/T1) 
2. จัดทําเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ 
เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ รฟม.  
(การขยายธุรกิจไปภูมิภาค ศูนย์ที่ปรึกษา 
ธุรกิจการออกแบบและก่อสร้างรถไฟฟ้า  
และขยายพ้ืนที่พัฒนาธุรกิจ)(S1/S2/S3/S4/T2) 
3. สนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่าง 
เอกชนผู้รับสัปทานในการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้การสร้างนวัตกรรม(S2/S6/S7/T2/T4)      
 

ภายนอก 

ภายใน 
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S6. บุคลากรมีประสบการณ์ในการบรหิาร
โครงการและการบริหารสัญญา 
S7. บุคลากรมีความเช่ียวชาญ
ในการดําเนินงานตามภารกิจ 
องค์กรและให้คําปรึกษาการบริหาร
โครงการก่อสร้างพร้อมทั้งการ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่ 
S8. มกีารกําหนดวัฒนธรรมองคก์ร 
(MRTA Culture) เพ่ือ 
เป็นกรอบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
S9. องค์กรสามารถดําเนินงาน
ตามภารกิจองค์กรได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

4. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีความเข้มแข็ง 
เพ่ื อสนับสนุนการเพ่ิ มประสิ ทธิภาพของ 
การทํ างาน และพร้อมรับการเปลี่ ยนแปลง 
(S3/S8/S9/O6/) 
4. พัฒนาทักษะบุคลากรให้เป็นที่ปรึกษา 
ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (บริหารโครงการและ
การบริหารสัญญา) การจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือ
เป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้และฝึกอบรม 
(S1/S2/S4/S5/O1/O3/O4) 
5. บุคลากรมีความเช่ียวชาญในด้านการจัดซื้อ 
จัดจ้างขนาดใหญ่และเป็นทีป่รึกษากับ
หน่วยงานอ่ืน (S6/S7/O2) 
6. มีความรู้และประสบการณ์ทีส่นับสนุน 
การเป็น Training Center ด้านรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ระบบรางในประเทศ 
(S1/S2/S4/S5/S7/O5) 

4. มีส่วนร่วมในการร่าง พรบ. การขนส่ง
ทางรางฯ (S6/S7/T3) 

จุดอ่อน(W) 
W1. ขาดกระบวนการถ่ายทอด
องค์ความรู้จากผู้รับสัมปทาน  
และคู่ค้า  
W2. บุคลากรขาดความรู้ความชํานาญใน
การดําเนินการตามพรบ.การจัดซื้อ
จัดจ้างฯ พ.ศ. 2560         
W3. ขาดระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
W4. ขาดวัฒนธรรมองค์กรที่
เข้มแข็ง 
W5. ผู้นําระดับสูงยังต้องพัฒนา
องค์ความรู้ด้านบริหารจัดการองค์กร 
W6 บุคลากรบางส่วนมีการรับรู้
วัฒนธรรมองค์กร แต่ยังไม่ประพฤติ
ปฏิบัติอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

กลยุทธเ์ชงิแก้ไข (WO Strategy) 
1. เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือให้มี 
ความสามารถในการดําเนินงานตามภารกิจ
องค์กร รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
(W4/W5/O1)    
2. ยกระดับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ 
เป็นภาพองค์รวม (HR Integration) เพ่ือรองรับ
แผนงานในอนาคต(W3/O4) 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้เพ่ือ 
รองรับการขยายงานสู่การเป็นที่ปรึกษาใน 
การออกแบบและก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 
(W1/W5/O2/O4/O5) 
4. พัฒนาภาวการณ์นําและการบริหารจัดการ 
องค์กร เพ่ือส่งเสริมการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล 
(W3/W5/O4/O6) 
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญใน 
การดําเนินงานตามภารกิจองค์กร และ 
ผลักดันศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมต่อ 
การขับเคลื่อนองค์กร  
(W1/W3/W5/O1/O2/O3/O4/O6) 

กลยุทธเ์ชงิรบั (WT Strategy) 
1. แลกเปลี่ยนรู้องค์ความรู้ด้านการเดินรถ  
(W1/W6/T2) 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคล  
เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 
และลดระยะเวลาในการดําเนินงาน  
(W3/T4) 
3. พัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากรระหว่าง 
ฝ่ายงานทั่วทั้งองค์กรอย่างไม่เป็นทางการ
ลดขั้นตอนการประสานงาน และยกระดับ
ผลการปฏิบัติงานในระยะยาว 
(W1/W3/W4/T1) 
4. เตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้  
สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้นําไปสู่องค์กร 
แห่งการเรียนรู้ (W5/W6/T2/T4) 
5. ทบทวนโครงสร้างองค์กร เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมรองรับบทบาทองค์กรที่อาจ
เปลี่ยนไป (W3/W4/T1/T3/T4) 



32 

 แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563  
                                                                      การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  

2.7 แนวคิดตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคล (HR Scorecard) 

 
 

 นอกจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis โดยใช้ตาราง TOWS Matrix วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง 
จุดแข็งกับโอกาส (SO)  จุดแข็งกับอุปสรรค (ST) จุดอ่อนกับโอกาส (WO) และจุดอ่อนกับอุปสรรค (WT) 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ทําการวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นเครื่องมือสําหรับประเมินผลการบริหารงาน
ด้านทรัพยากรบุคคลโดยรวมมีที่มาจากแนวทางการประเมินผลงานขององค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 
เพ่ือจัดให้ทิศทางยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตอบสนอง สนับสนุน และ
เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ของ รฟม. โดยให้เกิดการมุ่งเน้นผลลัพธ์ ยุทธศาสตร์ และการติดตาม
วัดประเมินผลลัพธ์อย่างต่อเน่ือง  
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 โดยนําเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ ทั้ง 12 เป้าประสงค์ 5 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ 7 ตัวช้ีวัด 
และค่าเป้าหมาย มากําหนดในกรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ 5 มิติบนพ้ืนฐาน
แนวคิดของ HR Scorecard ประกอบด้วย 
กรอบมาตรฐานความสําเร็จ 

ด้าน HR Scorecard 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

 มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Alignment)  

1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามท่ี
องค์กรกําหนด 

1.การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ตามท่ีองค์กรต้องการ  

2. บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 
มิติที่ 2 ประสทิธิภาพของการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
(HR Operational  Efficiency) 

3. มีโครงสร้างที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 2.การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล    
  

4. มีการวางแผนอัตรากําลังคนและบริหารอัตรา
กําลังคนที่มีศักยภาพสูงและขึ้นสู่ตําแหน่ง
ทางการบริหาร 
5.มีระบบประเมินผลการปฏิบั ติงานที่มีประสิทธิภาพ 
(PMS) 

 6.มีการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ใน
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล  
(HRM Program Effectiveness) 

7.มีระบบจัดการความรู้ที่เป็นระบบต่อเน่ือง เพ่ือสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของ
การเรียนรู้ (KM) 

3.การพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้สู่การมวัีฒนธรรม   
     

8.มีบรรยากาศการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
 (HR Accountability) 

9.มีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล 

4.การเสริมสรา้งวัฒนธรรม
องค์กร คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลที่ดี   

10.สร้างวัฒนธรรมองค์กรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
มิติที่5 คุณภาพชีวิตและความสมดุล   
ระหว่างชีวิตกับการทํางาน     
 (Quality of Work  Life) 
 

11.บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร 5. การเสริมสรา้งคุณภาพชีวิต
และความผูกพัน     

12.มีการกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ที่ชัดเจน (Career Path)  
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 มิติที ่1 ความสอดคล้อง 

เชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Alignment) 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  

(HR Operational Efficiency) 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

(HRM Program Effectiveness) 

มิติที ่4 ความพร้อมรับผิด 
ด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล 

(HR Accountability)    

มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและ 
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน   

(Quality of Work Life) 

ยุทธศาสตร์ HR 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ตามที่องค์กรต้องการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเพิ่มประสิทธิภาพ 

ระบบการบริหารทรัพยากรบคุคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ 

สู่การมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

และความผูกพัน 

1. บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะ

ตามที่องค์กรกําหนด 

3. มีโครงสร้างที่เอื้อต่อ 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

7. ระบบจัดการความรู้ที่เป็น
ระบบต่อเนื่อง  

2. บุคลากรมีความเป็น 
มืออาชีพในการปฏิบัติงาน 

8. มีบรรยากาศการสร้าง
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 

 

9. มีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรตาม

หลักธรรมาภิบาล 

10. สร้างวัฒนธรรมองค์กร
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

 

11. บุคลากรมีความผูกพัน 

ต่อองค์กร 

12. มีการกําหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพที่

ชัดเจน (Career Path) 

แนวคิดตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Scorecard) 

4. มีการวางแผนอัตรากําลังและและบริหาร
อัตรากําลังคนที่มีศักยภาพสูงและ 

ขึ้นสู่ตําแหน่งทางการบริหาร 

5. มีระบบการประเมินผล 
การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

6. มีการนําเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ในระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

 วิสัยทัศน์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : ดําเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ 



35 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563  
                                                                      การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

บทท่ี 

2 

3 

4 

บทนํา 

สภาพแวดลอ้มขององคก์ร 

ดา้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 

แผนปฏิบติัการโครงการ

ปีงบประมาณ 2563 

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารและพฒันาทรพัยากร

บคุคล ปีงบประมาณ 2560 - 2565  

ฉบบัปรบัปรงุปีงบประมาณ 2563 
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บทที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบคุคล ปีงบประมาณ 2560 - 2565  

ฉบับปรบัปรุงปีงบประมาณ 2563 
 

3.1 พันธกิจ 

 ดําเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ รฟม. 

 

3.2 วิสัยทัศน์  

 ดําเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรสู่ความเป็นเลศิ 

 

3.3 ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามที่องค์กรต้องการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่การมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลท่ีดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความผูกพัน 
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3.4 เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ 7 ตัวชี้วัด และโครงการเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตรฯ์ จํานวนทั้งสิน้ 21 โครงการ 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ 
ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

1. การพัฒนา
สมรรถนะ 
บุคลากรตามที ่
องค์กรต้องการ     

1. บุคลากรมคีวามรู ้
ความสามารถ และสมรรถนะ
ตามที่องค์กรกําหนด 

1. การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร 

1. ร้อยละบุคลากร 
ที่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินสมรรถนะ 

1.ร้อยละ 96.10
ภายในปี 2565 

1. โครงการจัดทําเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร 

ปี 2561 - 2562 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (TM) ปี 2561 - 2564 
3. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่
ตําแหน่งผู้บริหารองค์กร (SP) 

ปี 2561 - 2564 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารใน 
การนําองค์กร (IDP MC) 

ปี 2561 - 2563 

5. โครงการทบทวนสมรรถนะขององค์กรและบุคลากร ปี 2561 - 2562 
2. บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
ในการปฏิบัติงาน 

2. เสริมสร้างบุคลากรให้
มีความเป็นมืออาชีพ 

6. โครงการพัฒนาบุคลากรประจําปี ปี 2560 – 2565 
7. โครงการพัฒนาระบบประเมนิประสิทธิผล
ของกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร
และผู้บริหารระดับสูง 

ปี 2560  

2.การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

3. มีโครงสร้างที่เอื้อต่อ 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

3. การปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรและ
ดําเนินการบริหาร
อัตรากําลัง 

2.คะแนนผลการดําเนินงาน
ขององค์กรด้านการบริหาร
ทุนมนุษย์  
 

2.สูงกว่าปีที่
ผ่านมา 

8. โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ปี 2562 - 2563 

4. มีการวางแผนอัตรากําลังคนและ
บริหารอัตรากําลังคนที่มีศักยภาพ
สูงและขึ้นสู่ตําแหน่งทางการบริหาร 

9. โครงการพัฒนาระบบการประเมินความต้องการ
อัตรากําลังบุคลากร 

ปี 2560 - 2561 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ 
ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

5.มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ (PMS) 

4. พัฒนาและปรับปรุง
ระบบประเมินผล 

10.โครงการปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล
เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ปี 2563 - 2564 

11. โครงการยกระดับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(PMS) 

ปี 2560 - 2561 
 

6.มีการนําเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ในระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

5.การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
 

3.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบ HRIS 

3.ร้อยละ 85
ภายในปี 2565 

12. โครงการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล
การบริหารทรัพยากรบุคคล  ปี 2560 - 2564 

3.การพัฒนาระบบ
การจัดการความรู้สู่
การมีวัฒนธรรม
แห่งการเรียนรู้ 
  

7.มีระบบจัดการความรู้ที่ เป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้
เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ (KM) 

6.การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการความรู้ 

4. จํานวนองค์ความรู้
บทเรียนและวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

4.จํานวน 5 
องค์ความรู้
ภายในปี 2565 

13.โครงการยกระดับจัดการความรู้ 
ในองค์กร 

ปี 2561 - 2564 

14.โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ 
สู่การปฏิบัติ 

ปี 2563 - 2564 

8.มีบรรยากาศการสร้าง
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 

7.เสริมสร้างวัฒนธรรม
แห่งการเรียนรู้ 

5.ร้อยละบุคลากรที่มี
การแลกเปลี่ยน
ถ่ายทอดความรู้ 

5. ร้อยละ 95
ภายในปี 2565  

15.โครงการพัฒนาองค์กรสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 ปี 2561 – 2564   

4.การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร  
คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลที่ดี 

9.มีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

8.ส่งเสริมการทํางานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

6. ลําดับ (Rank) ของ
ผลประเมิน ITA เมื่อ
เปรียบเทียบกับ
รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 

6. ลําดับ (Rank) 
ไม่ต่ํากว่าลําดับ
ที่ 27 ในปี 2565  
 

16. โครงการปรับปรุง ทบทวน ระเบียบ 
ข้อบังคับ งานบริหาร สวัสดิการและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ปี 2560 – 2565 

17. โครงการส่งเสริมการทํางานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ปี 2560 - 2565 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ 
ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

10.สร้างวัฒนธรรมองค์กร
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

9.เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี  

18. โครงการสง่เสริมวัฒนธรรมองค์กร 
ปี 2560-2565 

5. การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและ
ความผูกพัน 
  

11.บุคลากรมคีวามผูกพันต่อ
องค์กร 

10.บุคลากรมีระดับ 
ความผูกพันตาม
เป้าหมาย  
 

7.ระดับความผูกพัน
ของบุคลากร 

7. เป็นไปตาม
บันทึกข้อตกลง
ปี 2565 

19.โครงการส่งเสริมความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร 

ปี 2560-2565 

20. โครงการแผนสวัสดิการทีเ่หมาะสมกับ
ช่วงวัยของพนักงาน 

ปี 2563-2564 

12.มีการกําหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพที่
ชัดเจน (Career Path)  

11.การวางแผนเส้นทาง
สายอาชีพ  
 

21. โครงการจัดทําระบบความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career Path) ปี 2562- 2564 
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3.5 ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์HR กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปีงบประมาณ) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ) 

5 ยุทธศาสตร ์ 12 เป้าประสงค ์ 11 กลยุทธ ์ 7 ตัวชี้วัด 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรตามที่องค์กร
ต้องการ 

1. บุคลากรมคีวามรู้ ความสามารถ 
และสมรรถนะตามที่องค์กรกําหนด 

1. การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร 

1.ร้อยละบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินสมรรถนะ  
ร้อยละ 96.10  

90 
 

95.73 
 

95.83 
 

95.90 
 

96 
 

96.10 

2. บุคลากรมคีวามเป็นมืออาชีพในการ
ปฏิบัติงาน 

2. เสริมสร้างบุคลากรให้
มีความเป็นมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2       
การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

3. มีโครงสร้างที่เอื้อต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

3. การปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรและ
ดําเนินการบริหาร
อัตรากําลัง 

2.คะแนนผลการดําเนินงานของ
องค์กร ด้านการบริหารทุนมนุษย์ 
(Enablers) 

   คะแนนสูงกว่า baseline 
ปี 2562 

4. มีการวางแผนอัตรากําลังคนและบริหาร
อัตรากําลั งคนที่ มี ศักยภาพสูงและขึ้นสู่
ตําแหน่งทางการบริหาร 
5. มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานทีม่ี
ประสิทธิภาพ(PMS) 

4. พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
ประเมินผล 

6. มีการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศมา
ใช้ในระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล 

5. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

3. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ HRIS 

60 65 70 75 80 85 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบ 
การจัดการความรู้สู่
การมีวัฒนธรรม 
แห่งการเรียนรู้ 
 

7. มีระบบจัดการความรู้ที่เป็นระบบ 
ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ
ของการเรียนรู้ (KM) 

6. การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ความรู้ 

4. จํานวนองค์ความรู้ที่จะมีในศูนย์
การเรียนรู้ จํานวน  5 องค์ความรู ้

  1 2 4 5 

4.1 จํานวนองค์ความรู้บทเรียนและ
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

  
  

 ≥1 ≥1 ≥1  

 4.2 จํานวนความรู้ บทเรียน หรือ 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ได้มีการถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยน ระหว่างองค์กรกับลูกคา้ 

  ≥1 ≥3 ≥5  



41 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563  
                                                                      การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์HR กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปีงบประมาณ) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ) 

5 ยุทธศาสตร ์ 12 เป้าประสงค ์ 11 กลยุทธ ์ 7 ตัวชี้วัด 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
8. มีบรรยากาศการสร้างวัฒนธรรม
แห่งการเรียนรู้ 

7. เสริมสร้าวัฒนธรรม
แห่งการเรียนรู้ 

5. ร้อยละบุคลากรที่ม ี
การแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้  

70 75 80 85 90 95 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลที่ดี 

9. มีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล 

8. เสริมสร้างการทํางาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

6. ลําดับ (Rank) ของผลประเมิน 
ITA เมือ่เทียบกับรัฐวิสาหกิจทกุแห่ง 

  

  

  ไม่ต่ํา
กว่า
ลําดับ
ที่ 29 

ไม่ต่ํา
กว่า
ลําดับ
ที่ 28 

ไม่ต่ํา 
กว่า
ลําดับ 
ที่ 27 

10. สร้างวัฒนธรรมองค์กรพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง                                              

9. เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและ
ความผูกพัน 

11.บุคลากรมคีวามผูกพันต่อองค์กร 10. บุคลากรมรีะดับ
ความผูกพันตามเป้าหมาย 

7. ระดับความผูกพันของบุคลากร 
 

3.52 3.57 3.62 3.67 3.72 เป็นไป
ตาม
บันทึก
ข้อตกลง 
ปี 2565 

12.มีการกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพที่ชัดเจน (Career Path) 

11. การวางแผน
เส้นทางสายอาชีพ 
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การทบทวนความสอดคล้องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ขององค์กร กับยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามข้อแนะนําจากทริส ในการสัมภาษณ์ 
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 2.2 ก (4) แผนด้านบุคลากร ไม่พบความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพื่อตอบสนองแต่ละวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร 

ทบทวนตามข้อสังเกตของทริส โดยมีการเชื่อมโยงเป้าประสงค์ (Strategic objective) ทั้ง 9 เป้าประสงค์ ได้แก่   
SO 1 มีโครงข่ายรถไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเมืองหลักของประเทศ  
SO 2 มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย  
SO 3 รถไฟฟ้า รฟม. มีโครงข่ายการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น  
SO 4  มีช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น  
SO 5   เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ  
SO 6  มีบริการที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง  
SO 7  รถไฟฟ้า รฟม. เป็นส่วนสําคญัในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  
SO 8  เป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ และการให้คําปรึกษารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในระดับประเทศและเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน  
SO 9  เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) ด้วยนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาลที่ดี  

โดยเชื่อมโยงเป้าประสงค์ (SO) ทั้ง 9 เป้าประสงค์กับโครงการตามแผนแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และยุทธศาสตร์องค์กร 
 
 

  
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศูนย์กลางความรู้

ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระดับประเทศ

และเตรียมความพร้อม มุ่งสู่ระดับ

ภูมิภาคอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่

มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน

SO 1 มีโครงข่ายรถไฟฟ้า

ครอบคลุมพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

และเมืองหลัก

SO 2 มีโครงข่าย

การเชื่อมต่อกับระบบ

ขนส่งมวลชนอื่น ๆ

SO 3 มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น
SO 4 เพิ่มช่องทาง

การสร้างรายได้

SO 5 เป็นองค์กรที่มี

ประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการการเงินเป็นเลิศ

SO 6 มีบริการที่ตอบสนอง

ความต้องการของสังคมเมือง

SO 7 เพิ่มระดับคุณภาพ

ชีวิตของชุมชน

SO 8 เป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ และ

การให้คําปรึกษารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน

ระดับประเทศและเตรียมความพร้อมมุ่งสู่

ระดับภูมิภาคอาเซียน

SO 9 เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง  

(High Performance Organization) ด้วย

นวัตกรรมและมีธรรมาภิบาลที่ดี

1.โครงการจัดทําเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร √  √ √ √ √ √ √ √

2.โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง √

3.โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ตําแหน่งผู้บริหารองค์กร √

4.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ในการนําองค์กร √

5.โครงการทบทวนสมรรถนะขององค์กร และบุคลากร √ √ √ √ √ √  √ √ √

6.โครงการพัฒนาบุคลากรประจําปี √ √ √ √ √ √ √ √ √

7.โครงการพัฒนาระบบประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารระดับสูง √ √ √ √ √ √ √ √ √

8.โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร √ √ √ √  √ √ √ √ √

9.โครงการพัฒนาระบบการประเมินความต้องการอัตรากําลังบุคลากร  √ √ √ √ √ √ √ √ √

10.โครงการปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  √  √

11.โครงการยกระดับระบบบริหารผล การปฏิบัติงาน (PMS) √

กลยุทธ์ 5 การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ
12. โครงการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล √ √

13.โครงการยกระดับจัดการความรู้ในองค์กร √

14.โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ สู่การปฏิบัติ √

กลยุทธ์  7 เสริมสร้าง

วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
15.โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ √ √

16 โครงการปรับปรุง ทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ งานบริหาร สวัสดิการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล √ √

17.โครงการส่งเสริมการทํางานตามหลักธรรมาภิบาลและกํากับดูแลกิจการที่ดี √

กลุยทธ์  9 เสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรที่ดี
18. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร √

19.โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร  √

20. โครงการแผนสวัสดิการที่เหมาะสมกับช่วงวัยของพนักงาน √

กลยุทธ์  11 การวางแผน

เส้นทางสายอาชีพ
21.โครงการจัดทําระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) √

ยุทธศาสตร์ HRS 

HRS 1

HRS 2

HRS 3

HRS 4

HRS 5

ตารางแสดงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRS) กับ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) แผนวิสาหกิจ รฟม. (HR Matrix Structure)

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์ แผนวิสาหกิจ รฟม. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและบูรณาการระบบขนส่งมวลชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการเงินและสร้างรายได้

จากธุรกิจต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบสนอง

วิถีชีวิตสังคมเมือง

ยุทธศาสตร์ HRS 1

การพัฒนาสมรรถนะตามที่

องค์กรต้องการ

กลยุทธ์ 1 การพัฒนา

สมรรถนะบุคลากร

กลยุทธ์  2 เสริมสร้างบุคลากร

ให้มีความเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ HRS 2 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

การบริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ 3 การปรับปรุง

โครงสร้างองค์กรและ

ดําเนินการบริหารอัตรากําลัง

กลยุทธ์  4 พัฒนาและ

ปรับปรุงระบบประเมินผล

ยุทธศาสตร์ HRS 3

การพัฒนาระบบการจัดการ

ความรู้สู่การมีวัฒนธรรม

แห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์ 6  การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการความรู้

ยุทธศาสตร์ HRS 4

การเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กร คุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลที่ดี

กลยุทธ์  8 เสริมสร้าง

การทํางานตาม

หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ HRS 5 

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

และความผูกพัน

กลยุทธ์ 10 บุคลากรมีระดับ

ความผูกพัน

SO 1,SO 2,SO 3,SO 4,SO 5,SO 6,SO 7,SO 8,SO 9

SO 8

SO 5,SO 9

SO 9

ความเชื่อมโยง

SO 1,SO 2,SO 3,SO 4,SO 5,SO 6,SO 7,SO 8,SO 9
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แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563  
                                                                      การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

 

1 

บทท่ี 

2 

3 

4 

บทนํา 

สภาพแวดลอ้มขององคก์ร 

ดา้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 

 

แผนปฏิบติัการโครงการ

ปีงบประมาณ 2563 

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารและพฒันาทรพัยากร

บคุคล ปีงบประมาณ 2560 - 2565  

ฉบบัปรบัปรงุปีงบประมาณ 2563 
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 แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563  
                                                                      การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  

บทที่ 4 
แผนปฏิบัติการโครงการปีงบประมาณ 2563 

4.1 เปา้หมายการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2563 
1) ร้อยละบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ร้อยละ 95.90 
2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ HRIS ร้อยละ 75 
3) จํานวนองค์ความรู้ที่จะมีในศูนย์การเรียนรู้  จํานวน 2 องค์ความรู้ 
4) ร้อยละบุคลากรท่ีมีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 85 
5) ลําดับ (Rank) ของผลการประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment) ไม่ตํ่ากว่าลําดับที่ 29  
6) ระดับความผูกพันของบุคลากร ที่ระดับ 3.67 

4.2 แผนปฏิบติัการของโครงการ ปีงบประมาณ 2563 จํานวน 16 โครงการ 

ลําดับ ชื่อโครงการ 
ส่วนงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศกัยภาพสูง (TM) กพร.ฝทบ. 
2 โครงการที่ 3. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ตําแหน่งผู้บริหารองค์กร (SP) กพร.ฝทบ. 
3 โครงการที่ 4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการนําองค์กร (IDP MC) กพร.ฝทบ. 
4 โครงการที่ 6. โครงการพัฒนาบุคลากรประจําปี กพร.ฝทบ. 
5 โครงการที ่8. โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กทบ.ฝทบ. 

6 โครงการที่ 10. โครงการปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคลเพ่ือสร้างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
กทบ.ฝทบ. 
กสผ.ฝทบ. 
กพร.ฝทบ. 

7 โครงการที่ 12. โครงการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล  
กทบ.ฝทบ. 
กสผ.ฝทบ. 
กพร.ฝทบ. 

8 โครงการที ่13. โครงการยกระดับจัดการความรู้ในองค์กร กพร.ฝทบ. 
9 โครงการที่ 14. โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ กพร.ฝทบ. 
10 โครงการที ่15. โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้ กพร.ฝทบ. 

11 
โครงการที่ 16. โครงการปรับปรุง ทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ งานบริหาร สวัสดิการ 

และพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

กทบ.ฝทบ. 
กสผ.ฝทบ. 
กพร.ฝทบ. 

12 
โครงการที่ 17. โครงการส่งเสริมการทํางานตามหลักธรรมาภิบาลและกํากับดูแล

กิจการที่ดี 
กพร.ฝทบ. 

13 โครงการที ่18. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร กสผ.ฝทบ. 
14 โครงการที่ 19. โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร กสผ.ฝทบ. 
15 โครงการที่ 20. โครงการแผนสวัสดิการที่เหมาะสมกับช่วงวัยของพนักงาน กสผ.ฝทบ. 
16 โครงการที่ 21. โครงการจัดทําระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) กพร.ฝทบ. 


