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1. ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ 2560-2565
1.1 หลักการและเหตุผล
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้กําหนดทิศทางองค์กรตามแผนวิสาหกิจของ รฟม.
ปี งบประมาณ 2560 – 2565 โดยมี วิสั ยทั ศน์ ในการเป็ น องค์ ก รที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ านรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนที่
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งบุคลากรของ รฟม. ถือเป็น
ทรัพยากรสําคัญที่จะช่วยในการผลักดันการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ ดังนั้น
จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบั ติงานได้ อย่ างเต็มศั กยภาพและเพิ่ มขีดความสามารถในการปฏิ บั ติภารกิ จสนั บสนุน งานให้ เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร ประเทศชาติและประชาชน
การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2563 ได้พิจารณาความสอดคล้องและยึดโยงกับปัจจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของ รฟม. ได้แก่ การสํารวจความจําเป็นในการพัฒนา (Training Need
Survey) นโยบายและข้ อ เสนอแนะของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ความสามารถหลั ก ขององค์ ก ร (Core Corporate
Competency) ระบบสมรรถนะ (Competency) ที่จําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต นโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 รวมถึ ง รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล การประเมิ น ช่ อ งว่ า งสมรรถนะ
(Competency Gap Assessment) แผนวิ ส าหกิ จ รฟม. ปี ง บประมาณ 2560 – 2565 แผนพั ฒ นาองค์ ก ร
ประจําปี 2562 – 2565 และแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 – 2565 เพื่อใช้ใน
การวางกรอบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของ รฟม. ให้มีความครอบคลุมและสนองตอบต่อความจําเป็นและ
ความต้องการขององค์กร ตลอดจนบุคลากรขององค์กรซึ่งได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาให้ครอบคลุม
พนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น พนักงานระดับปฏิบัติการ จนถึง
พนั กงานที่ ได้ รับ การบรรจุใหม่ เพื่ อพั ฒ นาความรู้ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะในการปฏิ บั ติงาน การ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างสัมพันธภาพและการทํางานเป็นทีมระหว่างบุคลากร ตลอดจนการ
เสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยทางร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติ
ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเป็นเงื่อนไขสําคัญต่อการสนับสนุน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) และมีธรรมาภิบาลที่ดี
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1.2 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีสมรรถนะทุกด้าน (CC/MC/FC/TC) ตามระดับพฤติกรรมที่องค์กร
กําหนด
(2) เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานรับการแต่งตั้งดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
(3) เพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมด้านใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความรู้สึกเป็นส่วนร่วมขององค์กร เกิดความรักความสามัคคี
และความผูกพันในองค์กร
1.3 เป้าหมาย
(1) พนักงานมีสมรรถนะทุกด้าน (CC/MC/FC/TC) ตามระดับพฤติกรรมที่องค์กรกําหนด ร้อยละ 94.19
(Baseline ปี 2562)
(2) พนักงานที่พร้อมรับการแต่งตั้งดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นผ่านเกณฑ์การพัฒนา Master Course 1 : MRTA
Strategic course ร้อยละ 90 (เฉพาะ In-House Training)
(3) พนักงานมีการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร ร้อยละ 70 และแสดงออกถึงพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร ร้อยละ 60
(ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563)
1.4 ผลผลิต (Output)
(1) พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามที่กําหนดในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) พนักงานมีความพึงพอใจหลังจบหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม
1.5 ผลลัพธ์ (Outcome)
(1) พนักงานมีสมรรถนะทุกด้าน (CC/MC/FC/TC) ตามระดับพฤติกรรมที่องค์กรกําหนด
(2) พนักงานมีความพร้อมรับการแต่งตั้งดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
(3) พนักงานรับรู้วัฒนธรรมองค์กร และแสดงออกถึงวัฒนธรรมองค์กร
1.6 ตัวชี้วัด (KPI)
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดผลผลิต (Output KPI)
(1) ร้อยละของพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม

ค่าเป้าหมาย
85
80
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ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome KPI)
(1) ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าอบรมในการนําความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน
(2) ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะทุกด้าน (CC/MC/FC/TC) ตามระดับพฤติกรรมที่
องค์กรกําหนด
(3) ร้อยละของพนักงานที่พร้อมรับการแต่งตั้งดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นผ่านเกณฑ์การพัฒนา
Master Course 1 : MRTA Strategic course (เฉพาะ In-House Training)
(4) ร้อยละของพนักงานที่ได้รับรู้วัฒนธรรมองค์กร
(5) ร้อยละพฤติกรรมของบุคลากรที่แสดงออกถึงพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร

ค่าเป้าหมาย
80
94.19
90
70
60

1.7 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
1.7.1 แผนวิสาหกิจ รฟม. ปีงบประมาณ 2560 - 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา และบูรณาการระบบขนส่งมวลชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการเงิน และสร้างรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระดับประเทศและเตรียมความพร้อมมุ่งสู่
ระดับภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน
1.7.2 แผนพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2562 - 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารองค์กรและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมบทบาทผู้นําในการนําองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการองค์กร
1.7.3 แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 – 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามที่องค์กรต้องการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่การมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความผูกพัน
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1.8 ปัจจัยความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร
ผู้บริหารระดับสูง
1. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร และกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนา
บุคลากร
2. สนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดําเนินการพัฒนาบุคลากร
ผู้บังคับบัญชาในสายงาน
1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ความสําคัญต่อการพัฒนาตนเอง และมีมาตรการกระตุ้นและส่งเสริมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักและสนใจพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บังคับบัญชาต้องพัฒ นา และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา โดยให้คําปรึกษา คําแนะนําและพิจารณาว่า
บุคคลใครควรได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรมด้านใด และดําเนินการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนและส่งเสริม ตลอดจนเห็นความสําคัญของการพัฒนาและฝึกอบรม
ผู้ใต้บังคับบัญชา
4. ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับการพัฒนา แสดงความคิดเห็นหรือนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา
หรือปรับปรุงงาน โดยอํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามสมควร
พนักงาน
1. พนักงานต้องเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองตลอดเวลา
2. พนักงานต้องเป็นผู้มีความพร้อมที่จะรับการฝึกอบรมและพัฒนา
3. พนักงานต้องให้ความสนใจและมีทัศนะคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในการพัฒนาและฝึกอบรม
4. พนักงานเป็นผู้มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
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1.9 แนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2563
แนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีความเชื่อมโยงสอดคล้องและเป็นไปทิศทางเดียวกับ
ยุท ธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจของ รฟม. ยุท ธศาสตร์ตามแผนพั ฒนาองค์กร ยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารและ
พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค ล ระบบสมรรถนะ (Competency) วัฒ นธรรมองค์ ก ร และเส้ น ทางการอบรม (Career
Training Roadmap : C-TRM)
โดยเส้นทางการอบรม (Career Training Roadmap : C-TRM) ประกอบด้วยหลักสูตรทั้งหมด 3 กลุ่มหลัก
ได้แก่
Master 1 : MRTA Strategic Course กําหนดให้พนักงานแต่ละระดับต้องเข้ารับการพัฒนาก่อน
หรือหลังการปรับระดับ/ตําแหน่งงาน
Master 2 : Policy and Standard Course เป็นหลักสูตรที่กําหนดขึ้นตาม Training Need และ/
หรือ นโยบายของผู้บริหาร
Master 3 : Optional Course เป็นหลักสูตรที่กําหนดขึ้นตามลักษณะงาน/ตามสายงาน
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2. แนวทางการประเมินผลการพัฒนา
ระบบประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารระดับสูง ได้กําหนด
แนวทางและเกณฑ์การประเมินผลของกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาฯ 4 รูปแบบ ซึ่งได้ทบทวนแนวทางการ
ประมาณ 4 รูปแบบในปี 2562 โดยเห็นว่าควรเพิ่มเติมแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการจัดฝึกอบรม
(Return on investment in Training : ROI) และเพิ่มเติมแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนา
โดยไม่ใช้วิธกี ารฝึกอบรม (Non Training) ดังนี้
2.1 การประเมินผลการพัฒนาโดยวิธีการฝึกอบรม กําหนดวิธีการประเมินผล 5 รูปแบบ ดังนี้
การประเมิน

วัตถุประสงค์

การประเมินปฏิกิริยา
(Reaction
Evaluation)

เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าอบรม
ต่อหลักสูตรฝึกอบรม
การประเมินการเรียนรู้ เพื่อวัดระดับความรู้หลัง
(Learning
การอบรม ว่ามีระดับ
Evaluation)
ความรู้เพิ่มขึ้นตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่
การประเมินพฤติกรรม เพื่อประเมิน
(Behavior
การนําความรู้ที่ได้รับ
Evaluation)
ไปใช้หรือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการทํางาน
หรือไม่
การประเมินสรุปการ เพื่อประเมินสรุปความรู้
เรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self ความเข้าใจที่ได้รับหลัง
Summary)
การอบรม

การประเมินความ
คุ้มค่าจากการ
ฝึกอบรม (Return
on investment in
Training : ROI)

เพื่อคํานวณอัตราส่วน
ผลตอบแทนจากการ
ฝึกอบรม

ตัวชี้วัด

เกณฑ์

ช่วงเวลาที่ประเมิน

เครื่องมือ

ร้อยละค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจ
ของผู้เข้าอบรมต่อ
หลักสูตรฝึกอบรม
ร้อยละของผู้เข้า
อบรมมีความรู้/
ทักษะ เพิ่มขึ้น

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เข้าอบรมต่อ
หลักสูตรฝึกอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
ผู้เข้าอบรมมีผลการ
ทดสอบความรู้ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 70

หลังจากการอบรมเสร็จ แบบประเมินความพึง
สิ้น
พอใจของผู้เข้าอบรมต่อ
หลักสูตรฝึกอบรม
ก่อนการอบรม
และ/หรือ หลังการ
อบรมเสร็จสิ้น

แบบทดสอบความรู้
Pre-test /Post-test

ร้อยละค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นในการนํา
ความรู้ที่ได้รับจาก
หลักสูตรฝึกอบรมไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการ
ฝึกอบรมภายนอก

ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นใน
การนําความรู้ที่ได้รับจาก
หลักสูตรฝึกอบรมไปใช้
ในการปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
ส่งรายงานสรุปการ
ฝึกอบรมภายนอกภายใน
30 วัน หลังการอบรม
เสร็จสิ้น

หลังการอบรม
เสร็จสิ้น 1-6 เดือน

แบบสอบถามติดตาม
หลังการอบรม 1-6
เดือน

ร้อยละความคุ้มค่า
จากการจัดฝึกอบรม

ความคุ้มค่าจากการจัด
ภายหลังการอบรม
ฝึกอบรมไม่ต่ํากว่าร้อยละ
100

ภายใน 30 วัน หลังการ แบบฟอร์มรายงานสรุป
อบรมเสร็จสิ้น กรณีไม่ส่ง การฝึกอบรมภายนอก
รายงานภายในกําหนดจะ
ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาส่ง
เข้าอบรมต่อไป

วิธีการคํานวณ ROI
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2.2 การประเมินผลการพัฒนาโดยไม่ใช้วิธีการฝึกอบรม กําหนดวิธีการประเมินผล 7 รูปแบบ ได้แก่
การประเมิน
1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Self Learning)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง โดย
ไม่จํากัดวิธีการ ช่องทาง
การเรียนรู้ และเวลา
2. การปฏิ บั ติ จ ริ งใน เพื่อพัฒนาทักษะ (Skillภาคสนาม (On the Based) ให้บุคลากร
job Training)
เข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
3. การสอนงาน
เพื่อเสริมสร้างและ
(Coaching)
พัฒนาความรู้
(Knowledge) ทักษะ
(Skill) และคุณลักษณะ
พิเศษส่วนบุคคล
(Attributes) ให้กับ
บุคลากร
4. การมอบหมายงาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
(Job Assignment) พัฒนาความรู้
(Knowledge) ทักษะ
(Skill) ให้สามารถ
บริหารจัดการงานที่
ได้รับมอบหมาย
5. การดูงานนอก
เพื่อให้บุคลากรได้ไป
สถานที่ (Site Visit) สังเกตการณ์
สภาพแวดล้อม
การกระทําหรือบุคคลที่
ต้องการ และนํามา
ประยุกต์ใช้ในการทํางาน

ช่วงเวลา
ที่ประเมิน
ภายหลังการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ภายใน
30 วัน

เครื่องมือ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์

ผลประเมินการมีความรู้
และทักษะเพิ่มมากขึ้น

ผ่านการประเมินผลการ
มีความรู้และทักษะเพิ่ม
มากขึ้น (ร้อยละ 80)

ผลการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงานเป็นไป ภายหลังการสอนงาน การสั ง เกตพฤติ ก รรม
ตามเป้ าหมายหรื อ ที่ ระหว่างปฏิบัติงาน
จากการปฏิ บั ติ จ ริงของ
คาดหวัง
1-6 เดือน
พนักงาน

ผลประเมินการนํา
ความรู้ที่ได้รับจากการ
สอนงานไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน

ผ่านการประเมินผลการ ภายหลังการสอนงาน
นําความรู้ที่ได้รับจาก
1-6 เดือน
การสอนงานไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน
(ร้อยละ 80)

-แบบทดสอบความรู้
-การสัมภาษณ์/พูดคุย

แบ บป ระเมิ น การนํ า
ความรู้ที่ได้รับจาก
การสอนงานไปปฏิบัติ

ร้ อ ยละความสํ า เร็ จ สามารถดําเนินงานได้
ของการดําเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ร้อยละ 100)

ภ า ย ห ลั งจ า ก ก า ร เอกสารอ้ า งอิ ง ได้ แ ก่
มอบหมายงานภายใน แ ผ น ง า น ร า ย ง า น
1-2 สัปดาห์
เอกสารและบันทึก เป็น
ต้น

รายงานสรุป
การศึกษาดูงาน

ภายใน 30 วัน
ภายหลังการศึกษา
ดูงาน

ส่งรายงานสรุป
การศึกษาดูงานภายใน
30 วัน หลังการศึกษาดู
งาน

แบบฟอร์มรายงานสรุป
การศึกษาดูงาน
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การประเมิน
6. การมอบหมาย
โครงการ (Project
Assignment)

7. การติดตามแม่แบบ
หรือผู้รู้ (Job
Shadowing)

วัตถุประสงค์

ช่วงเวลา
ที่ประเมิน
ร้อยละความสําเร็จ
สามารถดําเนินโครงการ ติดตามประเมินผล
ของการดําเนินการ
ได้ตามแผนงานโครงการ ทุกไตรมาส
ตามแผนงานโครงการ (ร้อยละ 100)
ตัวชี้วัด

ส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาความรู้
(Knowledge) ทักษะ
(Skill) ให้สามารถ
บริหารจัดการโครงการ
ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้บุคลากรได้เห็น รายงานสรุปผล
การปฏบัติงานจริง
การติดตามแม่แบบ
ทักษะที่จําเป็นต้องใช้ใน หรือผู้รู้
การปฏิบัติงาน
รวมถึงการแสดงออก
และทัศนคติของแม่แบบ
หรือผู้รู้

เกณฑ์

ส่งรายงานสรุปผล
การติดตามแม่แบบหรือ
ผู้รู้ ภายใน 30 วัน หลัง
การติดตามแม่แบบหรือ
ผู้รู้

ภายใน 30 วัน
ภายหลังการติดตาม
แม่แบบหรือผู้รู้

เครื่องมือ
เอกสารอ้างอิง ได้แก่
แผนการดําเนินโครงการ
(Action Plan)

แบบฟอร์มรายงาน
สรุปผลการติดตาม
แม่แบบหรือผู้รู้
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3. ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาของบุคลากรและผู้บริหาร
3.1 ตัวชี้วัดการพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : กลุ่มพนักงานระดับ 1 - 10
หน่วยวัด
ระดับ
หลักสูตร

1
0

2
1

ค่าเกณฑ์วัด
3
2

4
3

5
มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
อย่างน้อย 1 ครั้ง
จะได้ 1 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนนและวิธีคํานวณตัวชี้วัด :
ส่วนที่ 1 การพัฒนาตนเอง (ระดับคะแนน 1 - 4)
ระดับ 1 ไม่เข้ารับการพัฒนา
ระดับ 2 หลักสูตรที่เข้ารับการพัฒนาและผ่านตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด จํานวน 1 หลักสูตร
ระดับ 3 หลักสูตรที่เข้ารับการพัฒนาและผ่านตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด จํานวน 2 หลักสูตร
ระดับ 4 หลักสูตรที่เข้ารับการพัฒนาและผ่านตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด จํานวน 3 หลักสูตร
ส่วนที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ระดับคะแนน 5)
ระดับ 5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อย 1 ครั้ง จะได้ 1 คะแนน
(การคํานวณจะคิดคะแนนส่วนที่ 1 รวมกับส่วนที่ 2)
หมายเหตุ :
1. หลักสูตรที่เข้ารับการพัฒนา ได้แก่ ฝึกอบรมภายใน (In-house), ฝึกอบรมภายนอก (Public) และการเข้ารับการ
ถ่ายทอดความรู้จากพนักงานระดับ 11 ขึ้นไป
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ พนักงานตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมภายใน (In-house), การฝึกอบรมภายนอก (Public) หรือการเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ โดยสอดคล้องกับ
องค์ความรู้หลักขององค์กร โดยมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดส่งให้แผนกบริหารจัดการ
ความรู้ (บร.)
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3.2 ตัวชี้วัดการพัฒนาตนเอง : กลุ่มพนักงานระดับ 11 – 12
หน่วยวัด
ระดับ
หลักสูตร

1
0

2
1

ค่าเกณฑ์วัด
3
2

4
-

5
3

เกณฑ์การให้คะแนนและวิธีคํานวณตัวชี้วัด :
การพัฒนาตนเอง ดังนี้
ระดับ 1 ไม่เข้ารับการพัฒนา
ระดับ 2 หลักสูตรที่เข้ารับการพัฒนาและผ่านตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด จํานวน 1 หลักสูตร
ระดับ 3 หลักสูตรที่เข้ารับการพัฒนาและผ่านตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด จํานวน 2 หลักสูตร
ระดับ 5 หลักสูตรที่เข้ารับการพัฒนาและผ่านตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด จํานวน 3 หลักสูตร
หมายเหตุ :
หลักสูตรที่เข้ารับการพัฒนา ได้แก่ ฝึกอบรมภายใน (In-house), ฝึกอบรมภายนอก (Public) และการเข้ารับการ
ถ่ายทอดความรู้จากพนักงานระดับ 11 ขึ้นไป

(3) ตัวชี้วัดการพัฒนาตนเอง : กลุ่มพนักงานระดับ 13 – 14
หน่วยวัด
ระดับ
หลักสูตร

1
0

2
-

ค่าเกณฑ์วัด
3
1

4
-

5
2

เกณฑ์การให้คะแนนและวิธีคํานวณตัวชี้วัด :
การพัฒนาตนเอง ดังนี้
ระดับ 1 ไม่เข้ารับการพัฒนา
ระดับ 3 หลักสูตรที่เข้ารับการพัฒนาและผ่านตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด จํานวน 1 หลักสูตร
ระดับ 5 หลักสูตรที่เข้ารับการพัฒนาและผ่านตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด จํานวน 2 หลักสูตร
หมายเหตุ :
หลักสูตรที่เข้ารับการพัฒนา ได้แก่ ฝึกอบรมภายใน (In-house), ฝึกอบรมภายนอก (Public) และการเข้ารับการ
ถ่ายทอดความรู้จากพนักงานระดับ 11 ขึ้นไป
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เกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร
พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ถือว่าเป็นตัวชี้วัดซึ่งต้องผ่านหลักเกณฑ์ดังนี้
1. พนักงานจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่กําหนดสําหรับ
หลักสูตรนั้นๆ
2. หลักสูตรที่มีการประเมินผลความรู้ พนักงานต้องมีผลการทดสอบความรู้ Post-test ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 70
3. กรณีพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรที่มีวันอบรมวันสุดท้ายเกินรอบการประเมินผลของพนักงาน
ระดับ 1 – 11 (วันที่ 31 กรกฎาคม) และพนักงานระดับ 12 – 14 (วันที่ 30 กันยายน) แล้วแต่กรณี จะนับเป็น
ตัวชี้วัดของปีงบประมาณถัดไป
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4. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2563
ได้จัดสรรวงเงินงบประมาณจํานวน 47,000,000 บาท แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 การพัฒนาโดยวิธีการฝึกอบรม (Training Classroom)
งบประมาณจํานวน 30,800,000 บาท แบ่งเป็น 4 Course (176 หลักสูตร : In-house Training 52 หลักสูตร
และ Public Training 124 หลักสูตร) ได้แก่
รายการ
In-House
Public
รวม
(จํานวน)
(จํานวน)
Master Course 1 MRTA Strategic Course
หลักสูตรที่กําหนดให้พนักงานแต่ละระดับต้องเข้ารับการพัฒนาก่อน
หรือหลังการปรับระดับ/ตําแหน่งงาน
Master Course 2 Policy and Standard Course
หลักสูตรที่กําหนดขึ้นตาม Training Need และ/หรือ นโยบายของ
ผู้บริหาร
Master Course 3 Optional Course
หลักสูตรที่กําหนดขึ้นตามลักษณะงาน/ตามสายงาน
การพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Course
หลักสูตรฝึกอบรมตามสมรรถนะของแต่ละสังกัด
รวม

11

15

26

15

-

15

10

2

12

16

107

123

52

124

176

โดยมีรายละเอียด ส่วนที่ 1 การพัฒนาโดยวิธีการฝึกอบรม (Training Classroom) ดังนี้
Master 1 : MRTA Strategic Course
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาผู้บริหารในองค์กรต่าง ๆ ได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ซึ่งถือเป็นตัว
ผลักดันยุทธศาสตร์ขององค์กรให้บรรลุผลที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ผู้บริหารต้องเตรียมตนเอง
ให้พ ร้อมที่จะรับ มือกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็ว โดยต้องมี สมรรถนะที่เหมาะสมในการ
บริห ารงานและทรั พ ยากรขององค์ ก รให้ เกิ ด ประสิ ท ธิภ าพ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายตาม
ยุทธศาสตร์และนโยบายที่รัฐบาลกําหนด
จากความสํ าคั ญ ดังกล่าวจึงจําเป็นที่ จะต้องพัฒ นาสมรรถนะด้านการบริห ารเพื่ อพั ฒ นาศักยภาพ
ผู้บริหารองค์กรทั้งในด้านความเป็นผู้นํา การนําองค์กร ความมีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งสมรรถนะ
ด้านการบริหารอย่างครบถ้วน
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วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ให้มีความพร้อมสําหรับการเป็นผู้นําที่สามารถบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพร้อมรับการเลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้น
- เพื่อให้ผู้บริหารได้ศึกษาบทเรียนและประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะ
ด้านการบริหาร
งบประมาณ 12,850,000 บาท
วิธีดําเนินการ จํานวน 26 หลักสูตร ** รายละเอียดหลักสูตร Master 1 : MRTA Strategic Course หน้า 34
Master Course 1 : MRTA Strategic Course
Program 1 : Executive Development Program (EDP)
คณะกรรมการ รฟม. / ผู้ว่าการ / รองผู้ว่าการ / ผู้ช่วยผู้ว่าการ
1. หลักสูตร เทคนิคการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
2. หลักสูตร การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (Management Skills)
3. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นําองค์กร (Leadership Skills)
4. หลั กสู ตร นั กบริ หารยุ ทธศาสตร์ การป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต
ระดับสูง (นยปส.)
5. หลั ก สู ต ร ประกาศนี ย บั ต รชั้ น สู ง การเมื อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง
6. หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.)
7. หลักสูตร Director Certification Program : DCP
8. หลักสูตร การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
9. หลักสูตร Corporate Governance in Digital Era
Program 2 : Advanced Management Development Program (AMP)
ผู้อํานวยการฝ่าย/สํานัก
10. หลักสูตร การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (Management Skills)
11. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นําองค์กร (Leadership Skills)
12. หลักสูตร นักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม
13. หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับ
ผู้บริหารระดับสูง
14. หลักสูตร ประกาศนียบั ตรชั้น สูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน
15. หลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPPs for
Executives Program : PEP)
16. หลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร Digital Economy for
Management

26 หลักสูตร
9 หลักสูตร

12,850,000 บาท
2,450,000 บาท

7 หลักสูตร

1,570,000 บาท
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Program 3 : Management Development Program (MDP)
ผู้อํานวยการกอง
17. หลั ก สู ต ร การสร้ า งภาวะผู้ นํ า องค์ ก ร (The 7 Habits : Leadership
Skills)
18. หลักสูตร นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม
19. หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง
20. หลักสูตร ผู้นํายุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Program 4 : Professional Development Program (PDP)
หัวหน้าแผนก
21. หลักสูตร การโค้ช (Coaching) สําหรับผู้บริหารระดับต้น
22. หลั ก สู ต ร นั ก บริ ห ารจั ด การองค์ ร ะดั บ ต้ น 4.0 และศึ ก ษาดู ง าน
ต่างประเทศ
23. หลักสูตร นักบริหารระดับต้นกระทรวงคมนาคม
Program 5 : New Generation Development Program (NDP)
กลุ่ม Talent ระดับ 7 – 10 / กลุ่ม Mastery ระดับ 5 – 6 / พนักงานใหม่
24. หลักสูตร พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent)
25. หลั ก สู ต ร ส่ ง เสริม บุ ค ลากรที่ พ ร้อ มเรีย นรู้ (Personal Mastery) เพื่ อ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ และศึกษาดูงานในประเทศ
26. หลักสูตร คลื่นลูกใหม่ รุ่นที่ 11
คิดเป็นงบประมาณ ร้อยละ

ตัวชี้วัด

4 หลักสูตร

3,180,000 บาท

3 หลักสูตร

4,150,000 บาท

3 หลักสูตร

1,500,000 บาท

29.78

ผลผลิต (Output)
- พนักงานร้อยละ 85 เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
- ร้อยละ 90 ผู้เข้าอบรมมีผลการทดสอบความรู้ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด
- ร้อยละ 80 ผู้เข้าอบรมนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
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Master Course 2 Policy and Standard Course
หลักการและเหตุผล
บุคลากรของ รฟม. ถือเป็นทรัพยากรสําคัญที่จะช่วยในการผลักดันการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ ดังนั้น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะ ตามความจําเป็นและตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร ทั้งนั้นด้านที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานทั่วไป
ของ รฟม. ความรู้ด้านดิจิทัล เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม ลูกค้า การตลาด ความรับผิดชอบต่อ
สังคม และจริยธรรม เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะเฉพาะด้านของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งในเรื่องของ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ Big data ความคิดสร้างสรรค์ จริยธรรม การมุ่งเน้นลูกค้า การ
เขียนบันทึกหนังสือราชการ ตลอดทั้งความตระหนักของภัยคุกคามของเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสร้างบุคลากรให้เป็นผู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของ รฟม
งบประมาณ 8,150,000 บาท
วิธีดําเนินการ จํานวน 15 หลักสูตร ** รายละเอียดหลักสูตร Master 2 : Policy and Standard Course หน้า 34
Master Course 2 Policy and Standard Course
Module : การบริหารราชการและการบริหารงานทั่วไปของ รฟม.
1. หลักสูตร ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ Enablers
2. หลักสูตร Enablers Overview
3. หลั ก สู ต ร การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง องค์ ก รตามเกณ ฑ์ Core Business
Enablers (CBE)
4. หลักสูตร พัฒนาความรู้ตามสมรรถนะหลักขององค์กร และศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ
Module : ดิจิทัล เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
5. หลักสูตร การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
6. หลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุค 4.0
(Change for Disruptive World)
7. หลั ก สู ต ร เทคโนโลยี Big Data เพื่ อ บริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
8. หลักสูตร แนวคิดการสร้างสรรค์ Infographic ในยุค 4.0
Module : ลูกค้า การตลาด และความรับผิดชอบต่อสังคม
9. หลักสูตร การวิเคราะห์ Business Model
10. หลักสูตร การจัดทํา Portflio View Of Risk
11. หลักสูตร CSR in process

15 หลักสูตร
4 หลักสูตร

8,150,000 บาท
6,500,000 บาท

4 หลักสูตร

650,000 บาท

3 หลักสูตร

500,000 บาท
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Module : จริยธรรม (Ethical Skills)
12. หลักสูตร ระเบียบข้อบังคับและวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
สําหรับ ผอ.กอง และ รก.ผอ.กอง
13. หลักสูตร ระเบียบข้อบังคับและวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
สําหรับ หน. และ รก.หน.
14. หลักสูตร กฎหมายปกครองให้กับบุคลากรของ รฟม.
15. หลักสูตร กฎหมายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
คิดเป็นงบประมาณ ร้อยละ

ตัวชี้วัด

4 หลักสูตร

450,000 บาท

17.34

ผลผลิต (Output)
- พนักงานร้อยละ 85 เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
- ร้อยละ 80 ผู้เข้าอบรมมีผลการทดสอบความรู้ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด
- ร้อยละ 80 ผู้เข้าอบรมนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

Master Course 3 Optional Course
หลักการและเหตุผล
แผนวิ ส าหกิ จ รฟม. ปี 2560 – 2565 กํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 พั ฒ นาสู่ ก ารเป็ น องค์ ก รที่ มี
ประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน กลยุทธ์ 5.1 สร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพและสร้างวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ ซึ่งจําเป็นต้องพัฒ นาบุ คลากรให้มีความรู้ ทักษะเฉพาะด้านให้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิ บัติงานที่
กฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบียบ อีกทั้งกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการ
ด้านความปลอดภั ยอาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํ างานเกี่ยวกับ การป้องกันและระงับอัค คีภั ย
กําหนดให้ต้องมีการจัดอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะเฉพาะด้านของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมาย
ข้อบังคับ กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ 1,624,000 บาท
วิธีดําเนินการ จํานวน 12 หลักสูตร ** รายละเอียดหลักสูตร Master 3 : Optional Course หน้า 35
Master Course 3 Optional Course
1. หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561
2. หลักสูตร การประยุกต์ใช้แบบจําลองในการวิเคราะห์และประมาณการ
จํานวนผู้โดยสาร

12 หลักสูตร

1,624,000 บาท
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Master Course 3 Optional Course (ต่อ)
3. หลักสูตร General Safety สําหรับผู้บริหารระดับกลาง
4. หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
5. หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน
6. หลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับ
ผู้อํานวยการกอง
7. หลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับพนักงานใหม่
8. หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น
9. หลักสูตร สัมมนาแผนปฏิติการระงับเหตุฉุกเฉิน ประจําปี
10. หลักสูตร ความปลอดภัยในงานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
11. หลักสูตร Intensive Language Communication Course: ILC
12. หลักสูตร Oral Communication Course : OCC
คิดเป็นงบประมาณ ร้อยละ

ตัวชี้วัด

12 หลักสูตร

1,624,000 บาท

3.46

ผลผลิต (Output)
- พนักงานร้อยละ 85 เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
- ร้อยละ 80 ผู้เข้าอบรมมีผลการทดสอบความรู้ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด
- ร้อยละ 80 ผู้เข้าอบรมนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

การพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Course
หลักการและเหตุผล
บุคลากรของ รฟม. ถือเป็นทรัพยากรสําคัญที่จะช่วยในการผลักดันการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ ดังนั้น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสร้างบุคลากรให้เป็นผู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของ รฟม
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งบประมาณ 8,176,000 บาท
วิธีดําเนินการ จํานวน 123 หลักสูตร

** รายละเอียดหลักสูตร ภาคผนวก ก

การพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Course
จํานวน 123 หลักสูตร
ฝทบ. ได้จัดสรรงบประมาณให้ตามจํานวนบุคลากรในแต่ละสังกัดเฉลี่ย
คนละ 7,000 บาท ข้อมูลพนักงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562
กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
สํานักผู้ว่าการ (สผว.)
สํานักตรวจสอบ (สตส.)
สํานักธุรกิจบัตรโดยสาร (สธด.)
สํานักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า (สธร.)
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)
ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า (ฝพค.)
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝทท.)
ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ฝชง.)
ฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที่ (ฝพพ.)
ฝ่ายวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม (ฝวส.)
ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 (ฝบก.1)
ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 (ฝบก.2)
ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า (ฝรฟ.)
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.)
ฝ่ายปฏิบัติการ (ฝปก.)
ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย (ฝรภ.)
ฝ่ายกฎหมาย (ฝกม.)
ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ฝกท.)
ฝ่ายจัดซื้อและบริการ (ฝจบ.)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ฝทบ.)
สํานักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (สปอ.)
คิดเป็นงบประมาณ ร้อยละ

จํานวนพนักงาน
(คน)
1,168 คน

งบประมาณ
(บาท)
8,176,000 บาท

11
72
27
38
2
35
55
41
75
19
69
47
31
32
56
83
195
61
94
67
50
8

77,000
504,000
189,000
266,000
14,000
245,000
385,000
287,000
525,000
133,000
483,000
329,000
217,000
224,000
392,000
581,000
1,365,000
427,000
658,000
469,000
350,000
56,000
17.39

หมายเหตุ : สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ ภาคผนวก ก.

ตัวชี้วัด

ผลผลิต (Output)
- ร้อยละ 80 ผู้เข้าอบรมผ่านตามเกณฑ์การอบรม
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
- ร้อยละ 80 ผู้เข้าอบรมนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
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ส่วนที่ 2 การพัฒนาโดยไม่ใช่วิธีการฝึกอบรม (Non - Training)
โดยผู้ บั งคั บบั ญ ชาเป็ นผู้ พิ จารณาประเมิ นช่ องว่ างสมรรถนะ (Competency Gap Assessment) ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยไม่ใช่งบประมาณในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
และวางแผนการพัฒนาโดยใช้เครื่องการพัฒนาที่ไม่ใช้วิธีการฝึกอบรม (Non – Training) จํานวน 7 เครื่องมือ ได้แก่
1) On the job Training คือ การปฏิบัติจริงในภาคสนาม
2) Coaching คือ การสอนงาน
3) Job Assignment คือ การมอบหมายงาน
4) Project Assignment คือ การมอบหมายโครงการ
5) Job Shadowing คือ การติดตามแม่แบบ หรือ ผู้รู้
6) Site Visit คือ การดูงานนอกสถานที่
7) Self Learning คือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
แนวทางการพั ฒนาโดยไม่ใช่วิธีการฝึกอบรม มุ่งเน้นให้ ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ออกแบบและกําหนดแนว
ทางการพัฒนาข้างต้นสําหรับพนักงานที่มีช่องว่างสมรรถนะต่ํากว่าเกณฑ์การประเมิน (Competency Gap) ซึ่ง
ไม่ใช่งบประมาณในการฝึกอบรม โดย ฝทบ. จะดําเนินการให้ทุกส่วนงานประเมินสมรรถนะผู้ใต้บังคับบัญชาช่วง
เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคมของทุกปี เพื่อวางแผนพัฒนารายบุคคลในปีถัดไป
** รายละเอียดการพัฒนาพนักงานที่มีช่องว่างสมรรถนะต่ํากว่าเกณฑ์การประเมิน ตามภาคผนวก ข.
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ส่วนที่ 3 การพัฒนาระบบงาน (Work System Development)
โดยพิจารณาให้สอดคล้องแผนวิสาหกิจ รฟม. ปีงบประมาณ 2560 - 2565 แผนพัฒนาองค์กร ประจําปี 2562 – 2565
และแผนยุ ทธศาสตร์ การบริ หารและพั ฒ นาทรั พยากรบุ คคล ประจํ าปี 2560 – 2565 จํ านวน 8 โครงการ
งบประมาณ 16,200,000 บาท
การพัฒนาระบบงาน
W-1 โครงการจัดทําระบบความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และกําหนด
แนวทางพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan)
W-2 โครงการเตรี ย มความพร้ อ มบุ ค ลากรขึ้ น สู่ ตํ า แหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ร
(Succession Planning)
W-3 โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)
W-4 โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
W-5 โครงการพัฒนาระบบจัดการความรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(E-Learning)
W-6 โครงการปรับ ปรุงระบบทรัพ ยากรบุ ค คลเพื่ อ สร้างแนวปฏิบั ติ ที่เป็ น เลิ ศ
(Best Practice)
W-7 โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
W-8 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
คิดเป็นงบประมาณ ร้อยละ

6 โครงการ

16,200,000 บาท
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
3,500,000 บาท
3,000,000 บาท
1,000,000 บาท
2,500,000 บาท
1,000,000 บาท
700,000 บาท
34.46

โดยมีรายละเอียดส่วนที่ 3 การพัฒนาระบบงาน (Work System Development) ดังนี้
W-1 โครงการจัดทําระบบความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และกําหนดแนวทางพัฒนา
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan)
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันภารกิจสําคัญ ที่ท้าทายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน คื อ การพั ฒ นาและการรัก ษาบุ ค ลากรผู้ มี ศั ก ยภาพในทุ ก ระดั บ ไว้ในองค์ ก ร โดยทุ ก องค์ ก รต่ างให้
ความสําคัญกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทําให้บุคลากรสร้างผลงานและอยู่ทํางานกับองค์กรนานที่สุด ซึ่งการออกแบบ
“ระบบความก้าวหน้ าในสายอาชีพ (Career Path) และแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career
Development Plan)” เป็นระบบหนึ่งที่มีความสําคัญในการเตรียมความพร้อมกําลังคน โดยสร้างเส้นทางการ
สั่งสมประสบการณ์และผลงานเพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพพร้อมที่จะได้รับการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนระดับ
ไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกันองค์กรยังสามารถใช้เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่กําหนดขึ้นจูงใจ
ให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร
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วัตถุประสงค์
เพื่อให้ รฟม. มีการจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร จนนําไปใช้ในการเลื่อนระดับ
แต่งตั้ง โยกย้าย และพัฒนาพนักงานอย่างมีประสิทธิผล
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้าแผนก/ผู้อํานวยการกอง/ผู้อํานวยการฝ่าย ทุกสังกัด
งบประมาณ 3,000,000 บาท
ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. วางแผนดําเนินการจ้างที่ปรึกษา
1.1 จัดทําข้อกําหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR)
1.2 คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ
1.3 เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ
2. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร
2.2 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์คําบรรยายลักษณะงาน (Job
Description) ของแต่ละตําแหน่ง
2.3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์รูปแบบและขั้นตอนในการเลื่อนตําแหน่ง
และการโอนย้ายงาน
3. ออกแบบ (Design)
3.1 จัดกลุ่มงาน (Job Family) และตําแหน่งงานในแต่ละกลุ่มงาน
3.2 จัดทําผังความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Design)
3.3 กําหนดเกณฑ์การเลื่อนตําแหน่งและการโอนย้ายงานตามผัง
ความก้าวหน้า (Career Path) ที่กําหนดขึ้น
3.4 ออกแบบแนวทาง Career Development Plan

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
พร.กพร.ฝทบ.

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 3
ไตรมาส 3

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ไตรมาส 4
ไตรมาส 4

ตัวชี้วัดระดับแผนงาน
ร้อยละความสําเร็จของการจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ (เป้าหมายร้อยละ 100)
W-2 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ตําแหน่งผู้บริหารองค์กร (Succession Planning)
หลักการและเหตุผล
การเตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ตําแหน่งผู้บริหารองค์กร (Succession Planning) เพื่อวางแผนสรรหา
และพัฒนาบุคลากรขึ้นสู่ตําแหน่งผู้บริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การเตรียม วางแผน การคัดเลือก การ
บริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรไว้ล่วงหน้า รวมถึงการกําหนดวิธีการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเตรียมบุคลากรขึ้นสู่
ตํ า แหน่ ง ตลอดจนเพิ่ ม ประสบการณ์ ที่ จ ะทํ า ให้ บุ ค ลากรที่ ได้ รั บ คั ด เลื อ กมี ค วามพร้ อ มทั้ ง ด้ า นความรู้
ความสามารถ และความเป็นผู้นําในการที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งสําคัญต่อไป
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วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ตําแหน่งผู้บริหารองค์กร
กลุ่มเป้าหมาย ผู้อํานวยการกอง/ผู้อํานวยการฝ่าย/ผู้ช่วยผู้ว่าการ/รองผู้ว่าการ
งบประมาณ 3,000,000 บาท
ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. รฟม. ดําเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อคัดเลือกและพัฒนา
ไตรมาส 1-2
พร.กพร.ฝทบ.
Candidate กลุ่มบุคลากรที่เตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหารองค์กร (Succession Planning)
2. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ไตรมาส 3-4
(Management Skills) ให้กบั ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
3. ทดสอบภายหลังจบหลักสูตรฝึกอบรม เช่น การสอบรายวิชา
ไตรมาส 4
การสอบประมวลวิชา และการนําเสนอโครงการ เป็นต้น
ตัวชี้วัดระดับแผนงาน
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนเตรียมบุคลากรขึ้นสู่ตําแหน่งผู้บริหารองค์กร (ร้อยละ100)
W-3 โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)
หลักการและเหตุผล
รฟม. ให้ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล กําหนดยุทธศาสตร์พัฒนาสูก่ ารเป็นองค์กรทีม่ ีประสิทธิภาพ
สูงและยั่งยืนเพื่อสร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพและสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ กําหนดโครงการพัฒนา
บุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) สําหรับพนักงานระดับปฏิบัติ และพนักงานผู้บังคับบัญชาระดับ
ต้น เพื่อพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง โดยออกแบบแนวทางการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และแนวทางในการรักษาบุคลากรที่มีศกั ยภาพสูง
ตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2563 เกณฑ์ประเมินผล Enabler ด้านการบริหารทุนมนุษย์
(Human Capital Management: HCM) ด้านการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) กําหนดให้
มี การจั ดทํ าแผนงานการบริหารจั ดการคนเก่ ง ขั้ นตอนการสรรหาและคั ดเลื อกคนเก่ งที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ (Talent
Acquisition) การจัดทําแผนพัฒนาคนเก่ง (Individual Development Plan) เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากคน
เก่งในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันหรือการพัฒนาองค์กร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2. เพื่อรักษาและจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ให้มขี วัญกําลังใจ ความผูกพัน พร้อมปฏิบัติงานอยู่ใน
องค์กรต่อไป
3. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีศักยภาพสูง ได้พัฒนาศักยภาพที่จะเติบโตในสายอาชีพ
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กลุ่มเป้าหมาย พนักงานระดับ 7-10 / หัวหน้าแผนก รักษาการหัวหน้าแผนก
งบประมาณ 3,500,000 บาท
ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
นําแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่มศี ักยภาพสูง (Talent Management) ที่ได้รับการออกแบบ
ไปปฏิบัติ โดยจ้า งผู้เชี่ยวชาญเพื่อดํา เนินการดังนี้
1. รฟม. ดําเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อวัดประเมินโดยการสอบด้วย Assessment
Center
2. คัดเลือก Candidate เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)
2.1 ดํ า เนิ น การสอบด้ ว ย Assessment Center เพื่ อ ประเมิ น บุ ค ลากรที่ มี
ศั ก ยภาพสู ง (Talent Management) โดยใช้ เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น เช่ น
แบบทดสอบ เขี ย นแจกแจง การสั ม ภาษณ์ กิ จ กรรมกลุ่ ม หรื อ ทดสอบ
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
2.2 รายงานผลการคัดเลือกต่อผู้ว่าการ
2.3 พัฒนาบุคลากรที่ผ่านการสอบคัดเลือก ด้านการส่งเสริมพื้นฐานของบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
พร.กพร.ฝทบ.

ไตรมาส 1-2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4
ไตรมาส 4

ตัวชี้วัดระดับแผนงาน
- ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)
W-4 โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สําคัญอย่าง
ยิ่งต่อองค์กร ทั้ งในแง่ของการสร้างทุ นมนุ ษ ย์ (Human Capital) และทุ น ทางปั ญ ญา (Intellectual
Capital)
ที่ช่วยสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ และระบบการบริหารงานขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินการขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายและยกระดับการผลผลิตขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีแนวทางที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การส่งเสริมให้เกิดการรวบรวมองค์ความรู้ที่สําคัญขององค์กร รฟม. ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าวจึง
ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรนําความรู้ไป
ใช้ในการจัดการความรู้และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป็นการส่งเสริมแนวทางในการพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรสมรรถนะสูง
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผู้แทนบุคลากรหน่วยงานระดับกองของทุกส่วนงานฝ่าย/กอง เรียนรู้ ทักษะ และลงมือ
ปฏิบัติจริง ให้มีความพร้อมในการใช้เครื่องมือเพื่อการถ่ายทอดความรู้และการเผยแพร่ความรู้อย่างมืออาชีพ
สอดคล้องตามเกณฑ์ประเมินผล Enabler ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
2. เพื่อสร้างทีมในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของทุกส่วนงาน ในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการความรู้ สอดคล้องตามเกณฑ์ประเมินผล Enabler ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
3. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรนํ า ความรู้ ไ ปใช้ ใ นการจั ด การความรู้ แ ละการวางแผนเชิ ง
ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป็นการส่งเสริมแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กร
สมรรถนะสูง
4. เพื่อให้มีแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ รฟม. เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ สอดคล้องตามเกณฑ์ประเมินผล Enabler ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
กลุ่มเป้าหมาย - ผวก. และ รองผู้ว่าการ
- ผอ.ฝ่าย/สํานักขึ้นไป
- พนักงานระดับ 5-6 ทุกฝ่าย/สํานัก ที่ผ่านการคัดเลือก จํานวน 20 คน
- พนักงานทุกส่วนงานฝ่าย/สํานัก
งบประมาณ 3,000,000 บาท
ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1.สํารวจและวิเคราะห์ทิศทาง นโยบายการจัดการความรู้ของ
องค์กรกําหนดทิศทางและเป้าหมายการจัดการความรู้
(วิธีการดําเนินงาน : การสัมภาษณ์)
2.จัดทําแผนแม่บทการจัดการความรู้และนวัตกรรม
3.การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม
องค์กร
4.หลักสูตร ส่งเสริมบุคลากรที่พร้อมเรียนรู้ (Personal Mastery
KM) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ และศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ
(การจัดทํา Project และนําเสนอโครงการ)
5.กิจกรรมการประกวดผลงานการจัดการความรู้ของ รฟม.
(MRTA KM Award) ประจําปี 2563
6.กิจกรรมแสดงผลงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
Learning Day

บร.กพร.ฝทบ.

ไตรมาส 2 – ไตร
มาส 4 (ระยะเวลา
9 เดือน)
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ตัวชี้วัดระดับแผนงาน

1. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 100
2. ผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 70
3. ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงแผนแม่บทการจัดการความรู้ ของ รฟม.
ร้อยละ 100
W-5 โครงการพัฒนาระบบจัดการความรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-Learning)
หลักการและเหตุผล

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 รฟม. ได้กําหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศูนย์กลาง
ด้านรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนในระดับ ภู มิภาคอาเซียน และยุท ธศาตร์ที่ 5 พั ฒ นาสู่การเป็ น องค์ กรที่ มี
ประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กร รวมถึง
สร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าฯ โดยเน้นการสร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ รวมถึงการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในองค์กร
ปีงบประมาณ 2563 ฝทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รฟ
ม. ผ่ า นสื่ อ การเรี ย นรู้ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Learning) เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสให้ ได้ รั บ การพั ฒ นาความรู้ ต าม
สมรรถนะหลักของบุคลากร โดยนําเทคโนโลยีกลไกการเรียนรู้ผ่านช่องทางการสื่อสาร ซึ่งการเรียนรู้ผ่าน
สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e – Learning) ยั ง เป็ น การเพิ่ ม ช่ อ งทางการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายอย่ า งทั่ ว ถึ ง
ตลอดเวลา และทันสถานการณ์ รวมทั้งกระตุ้นให้บุคลากร รฟม. เกิดการเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมแห่ง
การเรียนรู้ในองค์กรอันจะนําไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาให้บุคลากร รฟม. มีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะหลักของบุคลากร
และกระตุ้ น ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ รวมถึ งเป็ น การสร้ างองค์ ก รให้ เป็ น องค์ ก รแห่ งการเรี ย นรู้ (Learning
Organization)
2. เพื่ อสนั บ สนุ นกลไกการเรีย นรู้ผ่ านสื่ อ อิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Learning) สร้ างโอกาสการ
พัฒนาด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย และหลากหลาย
กลุ่มเป้าหมาย พนักงานทุกส่วนงานฝ่าย/สํานัก
งบประมาณ 1,000,000 บาท
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1.การสํารวจและวิเคราะห์ความรู้ที่สําคัญ ตามสมรรถนะหลัก
ของ
บุคลากร
- สํารวจ วิเคราะห์ความรู้ที่สําคัญ ตามสมรรถนะหลักของ
องค์กร และสอดคล้องกับองค์ความรู้หลักขององค์กร
- วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
- วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการเรียนรู้ผ่านระบบ
2.การออกแบบและจัดทําหลักสูตร (Content)
3.การสื่อสารและประชาสัมพันธ์การใช้งาน หลักสูตรการเรียนรู้
ผ่านระบบ E – Learning
4.การประเมินผลหลังจากเรียนรู้ผ่านระบบ
- ประเมินผลผู้เข้าเรียน
- ประเมินผลหลักสูตร เพื่อนําพัฒนาและปรับปรุง
- ประเมินผลความคุ้มค่าการเรียนรู้ผ่านระบบ

ไตรมาส 2 – ไตรมาส 4
(ระยะเวลา 9 เดือน)

บร.กพร.ฝทบ.

ตัวชี้วัดระดับแผนงาน
- ร้อยละของบุคลากร รฟม. ได้รับการพัฒนาและผ่านเงื่อนไขของหลักสูตร ตามสมรรถนะหลักของ
บุคลากร (ร้อยละ 70)
- ความพึงพอใจของบุคลากร รฟม. ที่มีต่อการหลักสูตรการพัฒนาตนเอง ตามสมรรถนะหลักของ
บุคลากร
(ร้อยละ 70)
W-6 โครงการปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
หลักการและเหตุผล
โครงการปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เป็นส่วนหนึ่งของ
แผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร ประจําปี 2561 – 2564 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
กําหนดโดยมีแนวคิดพื้นฐานในการวางและพัฒนาระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญในด้านต่างๆ ทั้ง 6
หมวด เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ภารกิจ พันธกิจขององค์กร
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ รฟม. ได้กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็น Best Practice จนสามารถนําไปพัฒนา
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
กลุ่มเป้าหมาย พนักงานที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ 1,000,000 บาท
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และเลือก

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสที่ 1

ฝทบ.

หน่วยงานที่มีผลการประเมินอยู่ในกลุ่มคะแนนที่สูงกว่า รฟม.
2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพและเรียนรู้จากกระบวนการตัวอย่างที่ดี

ไตรมาสที่ 2

และโดดเด่น โดยจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / สรุปผลการ
เปรียบเทียบ
3. ประยุกต์และพัฒนากระบวนการของ รฟม.

ไตรมาสที่ 3 - 4

ตัวชี้วัดระดับแผนงาน
- ร้อยละของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็น Best Practice
W-7 โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
หลักการและเหตุผล
จากผลการสํารวจของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ที่สํารวจ HR ในสมาคมฯ
จํานวน 922 คน ซึ่งทํางานอยู่ในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
ธุ ร กิ จ การเงิ น ธนาคาร ประกั น ภั ย อุ ต สาหกรรมอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า งและวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง
การศึกษา ธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก โลจิสติกส์ ฯลฯ พบว่าบริษัทชั้นระดับประเทศ
ได้ให้ความสําคัญต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะของธุรกิจและความ
พร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้ พบว่าองค์กรให้ความสําคัญในการสร้างความ
ผูกพั น (Employee Engagement) มาเป็ นอับดับ 1 มากถึงร้อยละ 86 และนํา Employee Engagement มาเป็ น
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสําเร็จ (กรุงเทพธุรกิจ, 2562) อย่างไรก็ตาม การสร้างความ
ผูกพันของพนักงานในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากการศึกษาของ 15Five พบว่าแนวโน้มความผูกพันที่
น่าสนใจ 7 ประการ ได้แก่ แนวโน้มความผูกพันของพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้น, การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเจน
เนอเรชั่น Millennials, ผู้นําที่สร้างแรงบันดาลใจ, คําแนะนําที่ดี, Work-life balance กลายเป็น Work-life
blend, การวิเคราะห์พนักงาน (People analytics) และการเน้นใช้เทคโนโลยีกับพนักงาน (15Five, 2562)
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานคงอยู่กับองค์กรจึงเป็นเรื่องจําเป็น องค์กรจะต้องสร้างสิ่งจูงใจ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร ทําให้บุคลากรรู้สึกผูกพันกับองค์กร รักในงานที่ทํา ซึ่งจะส่งผลให้
บุคลากรต้องการอยู่กับองค์กรต่อไป มีงานวิจัยหลายเรื่องที่กล่าวถึงความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรมี
ความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน โดยหากบุคลากรมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร บุคลากรก็จะทุ่มเท
ทํางานให้กับองค์กร ซึ่งความผูกพันของบุคลากร หมายถึง การที่บุคลากรแสดงให้เห็นถึงความรักและความ
ศรัทธาในงาน รวมถึงความทุ่มเทที่จะทํางานอย่างเต็มกําลังให้กับองค์กร
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้า
ซึ่งเป็นการคมนาคมขนส่งมวลชนที่มีความจําเป็นต่อประชาชนในปัจจุบัน ดังนั้น การดําเนินงานของ รฟม. จึงถือ
ได้ว่ามีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ การที่ รฟม. จะสามารถดําเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพนั้น บุคลากร
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ในองค์กรถือเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้องค์กรประสบความสําเร็จตามแผนการดําเนินงานที่ได้วางไว้ การรักษา
บุคลากรที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับองค์กรจึงถือเป็นประเด็นหลักที่จะต้องให้ความสนใจ
แผนวิสาหกิจของ รฟม. ประจําปีงบประมาณ 2560 – 2564 ได้กําหนดวิสัยทัศน์ของ รฟม. ไว้ว่า
“เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริม
การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน” โดยกําหนดให้บุคลากรมีระดับความผูกพันที่ระดับ 3.72 ภายในปี 2564 เป็นหนึ่งใน
เป้าหมายหลักของการดําเนินการองค์กร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล
กล่าวคือ ปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้การดําเนินงานของ รฟม.
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
งบประมาณ จํานวน 1,000,000 บาท
กลุ่มเป้าหมาย พนักงานทุกระดับ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. ศึกษาและวิเคราะห์ผลการสํารวจความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กร

ระยะเวลา
ต.ค. 62

2. จัดทําแผนดําเนินงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร
ที่มีต่อองค์กร
3. ดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ
4. สํารวจระดับความผูกพันของพนักงาน
5. จัดทํารายงานสรุปผลเสนอ ผวก.

พ.ย. – ธ.ค. 62

ผู้รับผิดชอบ
รส. กสผ. ฝทบ.

ม.ค. – ก.ค. 63
ก.ค. – ส.ค. 63
ส.ค. – ก.ย. 63

ตัวชี้วัดระดับแผนงาน
- บุคลากร รฟม. มีระดับความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มสูงขึ้น
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W-8 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
หลักการและเหตุผล
การมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะทําให้องค์กรอยู่รอดต่อไปได้
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยวัฒนธรรมองค์กรที่นักวิชาการหลายคนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ให้
คํานิยามและความหมายไว้คล้าย ๆ กัน คือ วัฒนธรรมองค์กรเป็นรูปแบบของความรู้สึกนึกคิดของสมาชิกในองค์กรที่
กําหนดค่านิยมร่วมกันเพื่อเป็นแบบแผนพฤติกรรมอันเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็น
ลักษณะเฉพาะที่สะท้อนความแตกต่างของแต่ละองค์กร ซึ่งการที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความเข้มแข็งได้
นั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยบุคลากรในองค์กรจะต้องมีเป้าหมายร่วมกัน ตลอด
ทั้งมีความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์กรได้ การให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมองค์กรจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของ
องค์กรที่ เป็ น หนึ่ งเดี ยวกัน และสามารถขับเคลื่อนและผลักดั นองค์ กรไปสู่เป้ าหมายที่ กําหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดทําแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2560 – 2564
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานขององค์กร เพื่อให้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถรองรับต่อ
แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาค (Mega Trends) การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจขนส่งมวลชนและ
นโยบายภาครัฐ รวมทั้งมุ่งเน้ นความต้องการและความคาดหวังของผู้โดยสารและผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย โดย
กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน” ซึ่งการที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ได้
นั้น ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในองค์กรมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็จขององค์กร โดยมีวัฒนธรรม
องค์กรเป็นส่วนสําคัญในการเสริมสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และส่งเสริม
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์ตามที่ได้กําหนดไว้ รฟม. จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์สําหรับการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ
2560 – 2564 ไว้ 5 กลยุทธ์ ซึ่งหนึ่ งในยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือ ยุทธศาสตร์การพั ฒ นาสู่ การเป็นองค์กรที่ มี
ประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์ให้ รฟม. เป็นองค์กร ที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO) และมีธรรมาภิ
บาลที่ดี ดังนั้น รฟม. จึงได้กําหนดให้มีโครงกาส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรขึ้นภายใต้กลยุทธ์การสร้างบุคลากรให้
มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ และสร้างวัฒ นธรรมแห่ งการเรีย นรู้ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากร รฟม. มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจถึ ง
วัฒนธรรมองค์กร และมีพฤติกรรมที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายได้
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร
งบประมาณ 700,000 บาท
กลุ่มเป้าหมาย พนักงานทุกระดับ
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. ศึกษาแผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของ รฟม. ในระยะ 4 ปี และผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 62

รส. กสผ. ฝทบ.

การดําเนินงานโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ประจําปี 2562
2. จัดทําแผนดําเนินการกิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ประจําปี

พ.ย. – ธ.ค. 62

2563
3. สื่อสารและจัดกิจกรรมตามแผนดําเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริม

ม.ค. – ก.ค. 63

วัฒนธรรมองค์กรประจําปี 2563
4. จัดทําแบบสํารวจเพื่อประเมินผลการดําเนินงาน

ก.ค. 63

5. ดําเนินการสํารวจ และประมวลผลการสํารวจ

ส.ค. – ก.ย. 63

6. ดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน เสนอ ผวก.

ก.ย. 63

ตัวชี้วัดระดับแผนงาน
บุคลากรรับรู้ถงึ วัฒนธรรมองค์กรของ รฟม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และแสดงออกตามวัฒนธรรม
องค์กรของ รฟม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
สรุปงบประมาณแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2563
แบ่งตามการพัฒนา
ส่วนที่ 1 การพัฒนาโดยวิธีการฝึกอบรม (Training Classroom)
ส่วนที่ 2 การพัฒนาโดยไม่ใช่วิธีการฝึกอบรม (Non - Training)
ส่วนที่ 3 การพัฒนาระบบงาน

จํานวนเงิน
30,800,000 บาท
ไม่ใช้งบประมาณ
16,200,000 บาท

ร้อยละ
65.53
0.00
34.47

รวมงบประมาณฝึกอบรม

47,000,000 บาท

100.00
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จํานวน
ลําดับ

โครงการ

Training

กลุ่มเป้าหมาย

คน

ชม.

1
2
3
4
(ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

สถาบัน/วิทยากร

งบประมาณ

การพัฒนาโดยวิธีการฝึกอบรม (Training Classroom)

30,800,000.00

Master Course 1 : MRTA Strategic Course

12,850,000.00

Program 1 : Executive Development Program (EDP)
1

การประเมินผลฝึกอบรม

ไตรมาส

Reaction Learning Behavior

ROI

Self
Summar

2,450,000.00

หลักสูตร เทคนิคการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

In-House ผู้ว่าการ และรองผู้ว่าการ

6 คน

6 ชม.

2

หลักสูตร การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (Management Skills)

In-House

6 คน

18 ชม.

3

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นําองค์กร (Leadership Skills)

In-House

11 คน
รองผู้ว่าการ/ผู้ช่วยผู้ว่าการ
กลุ่ม Successor

600,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน



หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน





12 ชม.

550,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน





1 คน

8 เดือน

150,000.00 ปปช.

1 คน

8 เดือน

1 คน

4 เดือน

งบโครงการ W-2

4

หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.)

Public

5

หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง

Public

6

หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.)

Public

7

หลักสูตร Director Certification Program : DCP

Public

คณะกรรมการ

5 คน

1 เดือน

750,000.00 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

8

หลักสูตร การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

Public

คณะกรรมการ

2 คน

1 เดือน

240,000.00 สถาบันพระปกเกล้า

9

หลักสูตร Corporate Governance in Digital Era

Public

คณะกรรมการ

2 คน

1 เดือน

130,000.00 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

Program 2 : Advanced Management Development Program (AMP)




30,000.00 สถาบันพระปกเกล้า



ไม่เสียค่าใช้จ่าย สํานักงบประมาณ

10

หลักสูตร การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (Management Skills)

In-House

20 คน

18 ชม.

1,570,000.00
งบโครงการ W-2
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

11

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นําองค์กร (Leadership Skills)

In-House

20 คน

12 ชม.

550,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

12

หลักสูตร นักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม

Public

1 คน

4 เดือน

150,000.00 กระทรวงคมนาคม



13

หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับผู้บริหารระดับสูง

Public

1 คน

9 เดือน

250,000.00 สถาบันพระปกเกล้า



14

หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน

Public

1 คน

3 เดือน

250,000.00 สถาบันพระปกเกล้า



15

หลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPPs for Executives Program : PEP)

Public

1 คน

2 เดือน

250,000.00 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ



16

หลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร Digital Economy for Management

Public

1 คน

2 เดือน

120,000.00 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ



ผู้อํานวยการฝ่าย/
กลุ่ม Successor

Program 3 : Management Development Program (MDP)
17

หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นําองค์กร (The 7 Habits : Leadership Skills)

In-House ผอ.กอง

18

หลักสูตร นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม

Public

19

หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง

Public

20

หลักสูตร ผู้นํายุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

Public

ผอ.กอง

22

หลักสูตร การโค้ช (Coaching) สําหรับผู้บริหารระดับต้น
หลักสูตร นักบริหารจัดการองค์ระดับต้น ยุค 4.0 และศึกษาดูงานต่างประเทศ

23

หลักสูตร นักบริหารระดับต้นกระทรวงคมนาคม

24

Program 5 : New Generation Development Program (NDP)
หลักสูตร พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent)



2 คน

5 เดือน

200,000.00 สถาบันพระปกเกล้า



1 คน

3 เดือน

130,000.00 สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล



228 คน

12 ชม.

In-House หน.แผนก (ไม่เคยผ่านหลักสูตร
ในปี 2562)

40 คน

12 ชม.

2,000,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

3 คน

5 เดือน

In-House กลุ่ม Talent (ระดับ 7 - 10)

50 คน

12 ชม.

1,500,000.00
งบประมาณตาม W-2 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

13 ชม.

งบประมาณตาม W-3

In-House กลุ่ม Mastery (ระดับ 5 - 6)

50 คน

26

หลักสูตร คลื่นลูกใหม่ รุ่นที่ 11
Master Course 2 Policy and Standard Course

In-House พนักงานใหม่

150 คน 3 วัน 2 คืน

4













300,000.00 กระทรวงคมนาคม










หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

1,500,000.00 รฟม.
8,150,000.00

Module : การบริหารราชการและการบริหารงานทั่วไปของ รฟม.

3



250,000.00 กระทรวงคมนาคม

หลักสูตร ส่งเสริมบุคลากรที่พร้อมเรียนรู้ (Personal Mastery) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้
และศึกษาดูงานในประเทศ

2



4 เดือน

25

1



2 คน

In-House หน.แผนก

หน.แผนก



12 ชม.

4,150,000.00
1,850,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

Public



80 คน

Program 4 : Professional Development Program (PDP)
21

3,180,000.00
2,600,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน



6,500,000.00

หลักสูตร ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ Enablers
หลักสูตร Enablers Overview

In-House ผอ.ฝ่าย/สํานัก ขึ้นไป
In-House ผอ.กอง/เทียบเท่า และ
หน.แผนก/เทียบเท่า

หลักสูตร การพัฒนาปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์ Core Business Enablers (CBE)
หลักสูตร พัฒนาความรู้ตามสมรรถนะหลักขององค์กร และศึกษาดูงานต่างประเทศ

In-House พนักงานระดับ 1 - 14
In-House พนักงานระดับ 8 - 11 ที่ไม่มี

31 คน

3 ชม.

400,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน



300 คน

6 ชม.

100,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน



120 คน

11 เดือน

3,500,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน



75 คน

18 ชม.

2,500,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน



Module : ดิจิทัล เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม





650,000.00

5

หลักสูตร การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

In-House หน. และ รก.หน.

228 คน

3 ชม.

200,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน



6

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุค 4.0 (Change for Disruptive World)

In-House พนักงานระดับ 1 - 14

70 คน

6 ชม.

200,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน



7

หลักสูตร เทคโนโลยี Big Data เพื่อบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

In-House พนักงานระดับ 1 - 14

70 คน

6 ชม.

200,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน



8

หลักสูตร แนวคิดการสร้างสรรค์ Infographic ในยุค 4.0

In-House พนักงานระดับ 1 - 14

180 คน

3 ชม.

50,000.00 รฟม.
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จํานวน
ลําดับ

โครงการ

Training

กลุ่มเป้าหมาย

คน

การประเมินผลฝึกอบรม

ไตรมาส
ชม.

1
2
3
4
(ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

งบประมาณ

สถาบัน/วิทยากร

Reaction Learning Behavior

ROI

Self
Summar

550,000.00

Module : ลูกค้า การตลาด และความรับผิดชอบต่อสังคม
9

หลักสูตร การวิเคราะห์ Business Model

In-House พนักงานระดับ 1 - 14

50 คน

12 ชม.

200,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน





10

หลักสูตร การจัดทํา Portflio View Of Risk

In-House พนักงานระดับ 1 - 14

50 คน

12 ชม.

200,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน





11

หลักสูตร CSR in process

In-House ผอ.กอง ขึ้นไป

120 คน

3 ชม.

150,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน





450,000.00

Module : จริยธรรม (Ethical Skills)
12

หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสําหรับผู้บังคับบัญชา

In-House ผอ.กอง และ รก.ผอ.กอง

80 คน

3 ชม.

20,000.00 รฟม.



13

หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสําหรับผู้บังคับบัญชา

In-House หน.แผนก และ รก.หน.

228 คน

3 ชม.

30,000.00 รฟม.



14

หลักสูตร กฎหมายปกครองให้กับบุคลากรของ รฟม.

In-House พนักงานระดับ 1 - 14

63 คน

6 ชม.

200,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน



15

หลักสูตร กฎหมายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
Master Course 3 Optional Course

In-House พนักงานระดับ 1 - 14

63 คน

6 ชม.

200,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน



1

หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

In-House พนักงานระดับ 1 - 14

63 คน

6 ชม.

200,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน



2

In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง

63 คน

12 ชม.

350,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน



3

หลักสูตร การประยุกต์ใช้แบบจําลองในการวิเคราะห์และประมาณการจํานวนผู้โดยสาร
หลักสูตร General Safety สําหรับผู้บริหารระดับกลาง

In-House ผอ.กอง หรือเทียบเท่า

80 คน

3 ชม.

4

หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง

120 คน

12 ชม.

500,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน



5

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน

In-House หน. ที่ยังไม่เคยอบรม

100 คน

12 ชม.

90,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน



6

หลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับผู้อํานวยการกอง

In-House ผอ.กอง ที่ยังไม่เคยอบรม

50 คน

12 ชม.

50,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน



7

หลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับพนักงานใหม่

In-House พนักงานใหม่

100 คน

6 ชม.

40,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน



8

หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น

In-House พนักงานใหม่

100 คน

6 ชม.

90,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน



9

หลักสูตร สัมมนาแผนปฏิติการระงับเหตุฉุกเฉิน ประจําปี

In-House พนักงานระดับ 1 - 14

250 คน

6 ชม.

70,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน



10

หลักสูตร ความปลอดภัยในงานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง

200 คน

3 ชม.

30,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน



11

หลักสูตร Intensive Language Communication Course: ILC

Public

พนักงานระดับ 7

1 คน

2 เดือน

75,000.00 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ



12

หลักสูตร Oral Communication Course : OCC
การพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Course

Public

หน.แผนก

1 คน

2 เดือน

90,000.00 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ



1,624,000.00

39,000.00 รฟม.





จํานวนพนักงานแต่ละสังกัด
(จัดสรรให้คนละ 7,000 บาท)

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562

** รายละเอียดหลักสูตร ภาคผนวก ก

8,176,000.00

1

กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง

Public

11

77,000.00

2

สํานักผู้ว่าการ (สผว.)

Public

72

504,000.00

3

สํานักตรวจสอบ (สตส.)

Public

27

189,000.00

4

สํานักธุรกิจบัตรโดยสาร (สธด.)

Public

38

266,000.00

5

สํานักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า (สธร.)

Public

2

14,000.00

6

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)

Public

35

245,000.00

7

ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า (ฝพค.)

Public

55

385,000.00

8

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝทท.)

Public

41

287,000.00

9

ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ฝชง.)

Public

75

525,000.00

10

ฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที่ (ฝพพ.)

Public

19

133,000.00

11

ฝ่ายวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม (ฝวส.)

Public

69

483,000.00

12

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 (ฝบก.1)

Public

47

329,000.00

13

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 (ฝบก.2)

Public

31

217,000.00

14

ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า (ฝรฟ.)

Public

32

224,000.00

15

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.)

Public

56

392,000.00

16

ฝ่ายปฏิบตั ิการ (ฝปก.)

Public

83

581,000.00

17

ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย (ฝรภ.)

Public

195

1,365,000.00

18

ฝ่ายกฎหมาย (ฝกม.)

Public

61

427,000.00

19

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ฝกท.)

Public

94

658,000.00

20

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ (ฝจบ.)

Public

67

469,000.00

21

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ฝทบ.)

Public

50

350,000.00

22

สํานักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (สปอ.)

Public

8

56,000.00

35

จํานวน
ลําดับ

โครงการ

Training

กลุ่มเป้าหมาย

คน

การประเมินผลฝึกอบรม

ไตรมาส
ชม.

1
2
3
4
(ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

สถาบัน/วิทยากร

งบประมาณ

การพัฒนาโดยไม่ใช่วิธีการฝึกอบรม (Non - Training)

Reaction Learning Behavior

ROI

Self
Summar

-

การพัฒนาพนักงานที่มี Competency Gap โดยไม่ใช่วิธีการฝึกอบรม (Non - Training) รายละเอียดตามภาคผนวก ข.
การพัฒนาระบบงาน (Work System Development)

16,200,000.00

W-1 โครงการจัดทําระบบความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และกําหนดแนวทางพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Development Plan)

In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง

9 เดือน

3,000,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

W-2 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ตําแหน่งผู้บริหารองค์กร (Succession Planning)

In-House ผอ.กอง ขึ้นไป

9 เดือน

3,000,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

W-3 โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)

In-House พนักงานระดับ 7 - 10

10 เดือน

3,500,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

W-4 โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

In-House พนักงานระดับ 5 - 6

10 เดือน

3,000,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

W-5 โครงการพัฒนาระบบจัดการความรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-Learning)

In-House พนักงานทุกระดับ

9 เดือน

1,000,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

W-6 โครงการปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

In-house พนักงานที่เกี่ยวข้อง

10 เดือน

1,000,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

W-7 โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง

12 เดือน

1,000,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

W-8 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง

10 เดือน

700,000.00 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

รวมงบประมาณ แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2563 (งบประมาณ 47,000,000 บาท)

47,000,000.00

36

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
การพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Course

ภาคผนวก ข
การพัฒนาโดยไม่ใช่วิธีการฝึกอบรม (Non - Training) แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development
Plan : IDP) พนักงานที่มีช่องว่างสมรรถนะต่าํ กว่าเกณฑ์การประเมิน (Competency Gap)

ภาคผนวก ค
แบบฟอร์มขออนุมัติฝึกอบรมภายนอก

HRD31-001 ฉบับที่ 1/2563

แบบฟอร์มขออนุมัติฝึกอบรมภายนอก
ที่

วันที่

.

เรียน □ ผวก.
□ รผบ.
□ รองผูว้ า่ การ (ตามสายบังคับบัญชา)
เรื่อง ขออนุมัติเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก
ผอ.ฝทบ.

ผชก.(สายบังคับบัญชา ฝทบ.) 

รผบ.

 ไม่เห็นควรให้เข้ารับการฝึกอบรม
 เห็นควรให้เข้ารับการฝึกอบรม
เนื่องจาก.............................................
..................................................................
..................................................................
ลงชื่อ...................................
............/.........../...........

 ไม่เห็นควรให้เข้ารับการฝึกอบรม
 เห็นควรให้เข้ารับการฝึกอบรม
เนื่องจาก.............................................
..................................................................
..................................................................
ลงชื่อ...................................
............/.........../...........

 ไม่เห็นควรให้เข้ารับการฝึกอบรม
 เห็นควรให้เข้ารับการฝึกอบรม
เนื่องจาก.............................................
..................................................................
..................................................................
ลงชื่อ...................................
............/.........../...........

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรม (โปรดเขียนเครือ่ งหมาย ✔ ตามข้อเท็จจริงในการขออนุมัติ)
□ กรณีโครงการหรือหลักสูตรตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ชื่อโครงการหรือหลักสูตร
□ กรณีเปลี่ยนแปลงโครงการหรือหลักสูตรจากแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ชื่อโครงการหรือหลักสูตร (ใหม่)
เปลี่ยนแปลงจากโครงการหรือหลักสูตร (เดิม)
เนื่องจาก
□ กรณีเพิม่ เติมโครงการหรือหลักสูตรจากแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ชื่อโครงการหรือหลักสูตร
เนื่องจาก
วันที่อบรม
สถานที่อบรม
กรณีมีศึกษาดูงาน ณ จังหวัด
□ กรณีมีการเดินทางไปต่างประเทศ ณ เมือง

เวลา
จัดโดย
วันที่เดินทาง
ประเทศ

วันที่เดินทาง
1

HRD31-001 ฉบับที่ 1/2563

โปรดระบุชื่อผูเ้ ข้าอบรม และความสอดคล้องของเนื้อหาโครงการหรือหลักสูตรกับสมรรถนะ หรือลักษณะงาน (JD) หรือ
งานรับผิดชอบ (ระบุเป็นรายบุคคล) (กรณีผู้เข้าอบรมมากกว่า 2 คน ให้ระบุให้ครบทุกคน)
1. ผู้เข้าอบรม (ระบุชื่อ)
ตําแหน่ง
สังกัด
โทร
 สมรรถนะ (ระบุ MC/FC/TC)
ระดับคาดหวัง
รายละเอียดพฤติกรรม
 ลักษณะงาน (JD) หรืองานรับผิดชอบ
2. ผู้เข้าอบรม (ระบุชื่อ)
ตําแหน่ง
สังกัด
โทร
 สมรรถนะ (ระบุ MC/FC/TC)
ระดับคาดหวัง
รายละเอียดพฤติกรรม
 ลักษณะงาน (JD) หรืองานรับผิดชอบ
โปรดเสนอแนวคิดว่าจะสามารถนําประโยชน์จากการอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานให้กับ รฟม. อย่างไร

(หมายเหตุ : ปรับปรุงแบบฟอร์มฯ ให้สอดคล้องตามระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก พ.ศ. 2562
และหลักเกณฑ์การส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก ซึ่ง ผวก. ได้อนุมัติตามบันทึกที่ ฝทบ/984 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561)

ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
จํานวนผู้เข้าอบรม..........คน คนละ.......................บาท รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น.........................บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ข้าพเจ้าขอยืมเงินทดรองจํานวน
บาท และเมื่ อ สิ้ น สุ ด การฝึ ก อบรม ข้ า พเจ้ า จะจั ด ทํ า รายงานสรุ ป
การฝึกอบรมภายใน 30 วัน
ในกรณี โครงการหรื อหลั กสู ตรที่ มี ค่ าใช้ จ่ ายตั้ งแต่ คนละ 30,000 บาท ข้ าพเจ้ ายอมรั บที่ จะปฏิ บั ติ งานให้ รฟม.
หลังจากวันสิ้นสุดของการฝึกอบรมภายนอกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หากไม่สามารถปฏิบัติงานให้ รฟม. ครบระยะเวลาดังกล่าว
ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้คา่ ใช้จ่ายทั้งหมดคืนแก่ รฟม. ยกเว้นพนักงานที่จะเกษียณอายุ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง
วันที่

/

/

ผู้ขออนุมตั ิคนที่ 1
)
ก
ก

ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง
วันที่

/

/

ผู้ขออนุมตั ิคนที่ 2
)
ก
ก

หมายเหตุ : กรณีที่มีผู้เข้าอบรมมากกว่า 1 คน ให้ผู้เข้าอบรมลงนามขออนุมัติทุกคน

2
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เอกสารแนบในการขออนุมตั ิ
 1. รายละเอียดโครงการหรือหลักสูตร
 2. ประวัติการฝึกอบรมภายในและภายนอก พร้อมลงลายมือชื่อ
(Web : http://edoc.mrta.co.th/HRD > ประวัติฝึกอบรมและศึกษาดูงาน > พิมพ์ประวัติฝึกอบรมฯ)
 3. สมรรถนะประจํากลุม่ งาน และสมรรถนะประจําตําแหน่งงาน (Functional/ Technical Competency)
(Web : http://edoc.mrta.co.th/HRD > แผนกพัฒนาระบบงาน > Competency > เลือกรายการสมรรถนะประจําสังกัดตน)
ส่วนที่ 4 ความเห็นของผูบ้ ังคับบัญชาตามลําดับสายบังคับบัญชา 
หน.แผนก

ผอ.กอง

ผอ.ฝ่าย/สํานัก

 ไม่เห็นควรให้เข้ารับการฝึกอบรม
 เห็นควรให้เข้ารับการฝึกอบรม
เนื่องจาก.............................................
.....................................................................
.....................................................................
ลงชื่อ...................................
........../.........../..........

 ไม่เห็นควรให้เข้ารับการฝึกอบรม
 เห็นควรให้เข้ารับการฝึกอบรม
เนื่องจาก.............................................
.....................................................................
.....................................................................
ลงชื่อ...................................
........../.........../..........

 ไม่เห็นควรให้เข้ารับการฝึกอบรม
 เห็นควรให้เข้ารับการฝึกอบรม
เนื่องจาก.............................................
.....................................................................
.....................................................................
ลงชื่อ...................................
........../.........../..........

ผชก. (ตามสายบังคับบัญชา)

รองผู้ว่าการ (ตามสายบังคับบัญชา)

 ไม่เห็นควรให้เข้ารับการฝึกอบรม
 เห็นควรให้เข้ารับการฝึกอบรม
เนื่องจาก.............................................
.....................................................................
.....................................................................
ลงชื่อ...................................
........../.........../..........

 ไม่เห็นควรให้เข้ารับการฝึกอบรม
 เห็นควรให้เข้ารับการฝึกอบรม
เนื่องจาก.............................................
.....................................................................
.....................................................................
ลงชื่อ...................................
........../.........../..........

หมายเหตุ : กรณีที่ 1 ขออนุมัติ ผวก.
กรณีที่ 2 ขออนุมัติ รผบ.
กรณีที่ 3 ขออนุมัติรองผู้ว่าการ (ตามสายบังคับบัญชา)

.
คําชี้แจงการให้ความเห็น
1. ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่เสนอความเห็นต่อ
ผู้ บั งคั บบั ญชาระดั บสู ง ถึ งเหตุ ผลและความ
จําเป็นในการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม
2. เมื่ อผู้ บั งคั บบั ญชาระดั บสู งตามลํ าดั บ
สายบังคับบัญชาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งเรื่อง
ให้ ผอ.ฝทบ. ผชก. (ตามสายบั งคั บบั ญชาของ
ฝทบ.) และ รผบ. ลงนามต่อไป
3. ในการขออนุ มั ติ กรณี ที่ 3 เมื่ อ ผชก.
(ตามสายบังคับบัญชา) ให้ความเห็นชอบแล้วให้
ส่งเรื่องให้ ผอ.ฝทบ. และรองผู้ว่าการ (ตามสาย
บังคับบัญชา) ลงนามต่อไป

ข้อบังคับองค์การรถไฟฟ้ามหานคร ฉบับที่ 10 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือฝึกอบรมภายในประเทศ
และฉบับที่ 33 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือฝึกอบรมภายในประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ข้อ 6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ได้แก่
(5) ค่าใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการเข้ารับการฝึกอบรม
ข้อ 26 ค่าใช้จ่ายตามข้อ 6 (5) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บสําหรับการฝึกอบรม
ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก พ.ศ. 2562
ข้อ 6 พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรมภายนอก ที่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาท จะต้องปฏิบัติงานให้
รฟม. หลังจากวันสิ้นสุดของการฝึกอบรมภายนอกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หากไม่สามารถปฏิบัติงานให้ รฟม. ครบระยะเวลา
ดังกล่าว ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดคืนแก่ รฟม. ยกเว้นพนักงานที่จะเกษียณอายุ
3
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การตรวจสอบ
เรียน ผอ.ฝทบ. ผ่าน ผอ.กพร หน.พบ
สังกัด

. คงเหลืองบประมาณประจําปี 2563

จํานวน

บาท

ค่าฝึกอบรมโครงการ
หรือหลักสูตรนี้

คงเหลือ

ผูต้ รวจสอบ/จองงบประมาณ
)
/

/

ก

การตรวจสอบตามระเบียบและหลักเกณฑ์การส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก

 อนุมัติตามเสนอ
ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง
วันที่

/ ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง
วันที่

ผู้อนุมัติ
)
/

/

ก

1. อัตราค่าลงทะเบียน คนละ
บาท
 เป็นไปตามหลักเกณฑ์
 ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
2. การจัดส่งรายงาน
 จัดส่งรายงานภายใน 30 วันหลังอบรมครั้งก่อน
 จัดส่งรายงานภายหลัง 30 วันหลังอบรมครั้งก่อน
 เข้ารับการฝึกอบรมภายนอกเป็นครั้งแรก
3. อื่น ๆ
.
.
.

.



(
ตําแหน่ง
วันที่
 ที่ ฝทบ30 /
เรียน ผอ

)
ผอ.กพร.
/

/

ก

.

โปรดกําชับผู้เข้าฝึกอบรมต้องจัดทํารายงานสรุปการฝึกอบรม (โดยละเอียด) พร้อมแนบเอกสารประกอบ
การฝึกอบรมและแนบใบเซ็นชื่อ หรือวุฒิบัตร ภายใน 30 วัน หลังจากเข้ารับการฝึกอบรม กรณีไม่ส่งรายงานภายในกําหนด
จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาส่งเข้ารับการฝึกอบรมต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสรุปรายงานฝึกอบรม
ภายนอกได้ที่เว็บไซต์พัฒนาบุคลากร (HRD WEBSITE) หน้า Intranet ทั้งนี้ กพร.ฝทบ. ได้แนบใบจองงบประมาณเพื่อให้
ผู้ขออนุมัติยืมเงินทดรองเรียบร้อยแล้ว หากไม่ได้เข้าอบรมกรุณาคืนเงินยืมให้ ฝชง. และสําเนาแจ้งให้ กพร.ฝทบ. ทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จะขอบคุณยิ่ง
(
ตําแหน่ง
วันที่

/

ผอ.กพร.

)
/

ก

ก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้ที่ พบ.กพร.ฝทบ. คุณเสกสรรค์ฯ โทร 1215 / คุณสิทธิพ์ งศ์ฯ โทร 1217 / คุณจิตปภาฯ โทร 1214 / คุณอชิรญาฯ โทร 1213 / คุณรัชกรฯ โทร 1224
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