นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสานักงาน กกพ.
สำนักงำน กกพ. ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของทรัพยำกรบุคคลว่ำเป็นสิ่งสำคัญในกำรผลักดันองค์กร
ให้ บ รรลุ เป้ ำหมำยตำมวิสั ย ทั ศน์ พั น ธกิจ โดยได้ จัดทำแผนยุ ทธศำสตร์กำรบริ หำรและพัฒนำทรั พยำกรบุ คคล
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อใช้เป็นแนวนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลประจำปี 2563 ดังนี้
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์

บุคลากรเป็นคนดี มีความเชี่ยวชาญ เรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
พัฒนำระบบงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล พัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรพัฒนำบุคลำกร และส่งเสริม
ควำมผูกพันและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีของบุคลำกร เพื่อรองรับภำรกิจของสำนักงำน กกพ. ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
1. สำนักงำน กกพ. มีทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรที่ชัดเจน โปร่งใส มุ่งสู่ประโยชน์ต่อผู้มำใช้บริกำร
2. สำนักงำน กกพ. มีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเชิงรุกตำมหลักธรรมำภิบำล อันจะนำไปสู่กำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. สำนักงำน กกพ. มีบุคลำกรที่มีศักยภำพและมำตรฐำนทำงวิชำกำร พร้อมทั้งสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมืออำชีพ เป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง
4. บุคลำกรสำนักงำน กกพ. มีควำมผูกพันและคุณภำพชีวิตที่ดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ไม่ทนต่อกำรทุจริต

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์
1. วำงแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลทีส่ อดคล้องและสนับสนุนยุทธศำสตร์สำนักงำน กกพ.
2. โครงสร้ำงและกรอบอัตรำกำลังที่เหมำะสม และสอดคล้องกับภำรกิจสำนักงำน กกพ.
3. พัฒนำบุคลำกรทุกระดับอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. รักษำและจูงใจบุคลำกรทีม่ ีศักยภำพสูงไว้ในองค์กร
1. เตรียมผู้นำในอนำคตที่มีควำมพร้อมทั้งด้ำนสมรรถนะและกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดี
2. ปรับโครงสร้ำงองค์กร โครงสร้ำงตำแหน่ง เงินเดือน กรอบอัตรำกำลังที่เหมำะสม
3. ทบทวนระเบียบหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์
4. ทบทวนผลตอบแทน สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ของพนักงำนและลูกจ้ำงมีควำมเหมำะสม
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
1. ปรับปรุงกระบวนงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพ
2. พัฒนำระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกรบุคคลให้มปี ระสิทธิภำพ
1. ปรับปรุงกระบวนงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในงำนทรัพยำกรมนุษย์ (HRIS)
2. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพ
3. ปรับปรุงกระบวนงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้โปร่งใส

ยุทธศาสตร์ที่ 3
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 5
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมาตรฐานทางวิชาการ
1. มีเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของสำยอำชีพที่ชัดเจน
2. มีระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนแบบบูรณำกำร
3. มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรม/กำรพัฒนำบุคลำกร
1. จัดทำแผนกำรพัฒนำสำยอำชีพที่ชัดเจน
2. พัฒนำศักยภำพ & สมรรถนะบุคลำกรสู่มำตรฐำนทำงวิชำกำร
3. พัฒนำภำวะผู้นำและศักยภำพบุคลำกร
4. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และประเมินประสิทธิผลกำรฝึกอบรม
เสริมสร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลำกร
1. เสริมสร้ำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำล
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง ปลูกจิตสำนึก ค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม โปร่งใสและจรรยำบรรณของ
เจ้ำหน้ำที่ส่วนบริหำรงำนบุคคลและพนักงำนทุกระดับ
ส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กร
ส่งเสริมให้เกิดควำมผูกพันต่อองค์กร กำรปฏิบัติงำนมีควำมสมดุลระหว่ำงคุณภำพชีวิตและกำรทำงำน
ส่งเสริมคุ ณภำพชี วิ ตและกำรท ำงำน สร้ ำงควำมผำสุ กและควำมพึ งพอใจของบุ คลำกร กำรดู แลพนั กงำน
มีสมดุลชีวิตกำรทำงำน

แผนงานในการบริหารทรัพยากรบุคคลประจาปี
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วดั

แผนงาน

2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ (มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์)
1. วำงแผนกลยุทธ์กำร
KPI1 ระดับควำมสำเร็จกำร 1.กำรทบทวนแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
ทบทวนแผนกลยุทธ์กำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลประจำปี
ที่สอดคล้องและสนับสนุน
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
ยุทธศำสตร์สำนักงำน กกพ.
และจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ
2.โครงสร้ำง และกรอบ
KPI2 ระดับควำมสำเร็จของ 1. ปรับปรุงโครงสร้ำง และอัตรำกำลัง
อัตรำกำลังที่เหมำะสม
กำรปรับปรุงโครงสร้ำง
1.1 กำรปรับโครงสร้ำงสำนักงำน
สอดคล้องกับภำรกิจ
และกรอบอัตรำกำลังของ 1.2 กำรทบทวนโครงสร้ำงตำแหน่ง และ
สำนักงำน กกพ.
สำนักงำน กกพ.
กรอบอัตรำกำลัง โครงสร้ำงเงินเดือน
3.พัฒนำบุคลำกรทุกระดับ KPI3 ร้อยละควำมสำเร็จกำร 1.กำรพัฒนำทักษะและสมรรถนะสำหรับ
อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง ดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำ
กำรปฏิบัติงำน
บุคลำกร
1.1 จัดทำ Training Roadmap
1.2 พัฒนำบุคลำกร
(1) เตรียมผู้นำในอนำคตที่มีควำม
พร้อมทั้งด้ำนสมรรถนะและกำรเป็น
แบบอย่ำงที่ดี

ปีงบประมาณ
2562
2563

2564

2

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

4.รักษำและจูงใจบุคลำกรที่
มีศักยภำพสูงไว้ในองค์กร

ตัวชี้วดั

แผนงาน

2561

ปีงบประมาณ
2562
2563

2564

(2) พัฒนำสมรรถนะบุคลำกร เพือ่
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สำนักงำน
และสอดคล้องกับนโยบำย
Energy 4.0
1.3 Knowledge sharing ผ่ำน
กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้งำนกำกับ
1.จัดทำแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่
มีศักยภำพสูง

KPI4 ระดับควำมสำเร็จใน
กำรจัดทำแผนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลที่มีศักยภำพสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มปี ระสิทธิภาพ (มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล)
1.ปรับปรุงกระบวนงำนด้ำน KPI1 ระดับควำมสำเร็จของ 1.ทบทวนระเบียบ ประกำศ หลักเกณฑ์
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
กำรปรับปรุงระเบียบ
ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล
ให้มีประสิทธิภำพ
ประกำศ หลักเกณฑ์ว่ำ
1.1 ทบทวนระเบียบกำรบริหำรงำนบุคคล
ด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล
และเกณฑ์วิธีกำรคัดเลือกพนักงำน และ
เกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
1.2 ทบทวนระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกำศ
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล
2.พัฒนำระบบกำรจัดกำร
KPI2 ระดับควำมสำเร็จกำร 1. กำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศกำร
ฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกร
ปรับปรุงระบบ HRIS
บริหำรงำนบุคคล (HRIS)
บุคคลให้มีประสิทธิภำพ
KPI3 ร้อยละของข้อมูล
1. กำรรับสมัครงำน online ด้วยระบบ
พนักงำนและลูกจ้ำงใน
HRIS ที่พัฒนำขึ้น และมีฐำนข้อมูลงำน
ระบบสำรสนเทศ มี
ด้ำนบริหำรงำนบุคคลและกำรพัฒนำ
ควำมถูกต้อง ครบถ้วน
บุคคล
และเป็นปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมาตรฐานทางวิชาการ (มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล )
1.มีเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ KPI1 ระดับควำมสำเร็จกำร 1. จัดทำแผนกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำใน
ของสำยอำชีพที่ชัดเจน
จัดทำแผนกำรพัฒนำ
สำยอำชีพ
ควำมก้ำวหน้ำในสำย
1.1 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนกำร
อำชีพ
พัฒนำควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
1.2 จัดทำแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
2.มีระบบกำรบริหำร
KPI2 ระดับควำมสำเร็จของ 1.ทบทวนเกณฑ์กำรประเมินผลกำร
ผลกำรปฏิบัติงำน
กำรนำระบบกำร
ปฏิบัติงำน
แบบบูรณำกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
สู่กำรปฏิบัติ
3.มีระบบกำรประกัน
KPI3 ระดับควำมสำเร็จ
1.ทบทวนเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำร
คุณภำพกำรฝึกอบรม/
ในกำรนำหลักเกณฑ์กำร
ฝึกอบรม
กำรพัฒนำบุคลำกร
ประกันคุณภำพกำร
ฝึกอบรมไปสู่กำรปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล (มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล)
1.ส่งเสริมคุณธรรมและ
KPI1 ระดับควำมสำเร็จใน
1.กำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรใน
จริยธรรมของบุคลำกร
กำรส่งเสริมคุณธรรมและ สำนักงำน กกพ. (จัดกิจกรรม/ให้ควำมรู้
จริยธรรมของบุคลำกร
ปลูกจิตสำนึก ค่ำนิยม คุณธรรมจริยธรรม
จรรยำบรรณของพนักงำนทุกระดับ กำร
ทำงำนเป็นทีม)

3
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ตัวชี้วดั

แผนงาน

2561
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กร (มิติที่ 5 คุณภาพชีวติ และความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทางาน)
1.กำรปฏิบัติงำนมีควำม
KPI1 ร้อยละควำมสำเร็จของ 1.กำรเสริมสร้ำงควำมผูกพันองค์กร
สมดุลระหว่ำงคุณภำพชีวิต
กำรดำเนินกำรแผน
1.1จัดทำแผนและกิจกรรมสร้ำงควำมผำสุก
และกำรทำงำน
เสริมสร้ำงควำมผำสุกและ 1.2 สำรวจควำมผูกพันองค์กร
ควำมผูกพันของบุคลำกรที่
มีต่อองค์กร
หมายเหตุ:
หมายถึง เริ่มดาเนินการ
10
เริ่มดาเนินการ (แผนงาน)
ดาเนินการต่อเนื่อง ทบทวนปรับปรุง
หมายถึง ดาเนินการต่อเนื่อง ทบทวน พัฒนา
ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน คุณภาพ
(แผนงาน)

ปีงบประมาณ
2562
2563

3
8

9

2564

10
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