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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลส านักงาน กกพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส ำนักงำน กกพ. ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของทรัพยำกรบุคคลว่ำเป็นผู้ผลักดันด ำเนินงำนขององค์กรให้
บรรลุเป้ำหมำย โดยคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) ในกำรประชุม ครั้งที่ 25/2564 (ครั้งที่ 734)  
เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2564 มีมติเห็นชอบแผนกำรด ำเนินงำน งบประมำณรำยจ่ำยและประมำณรำยได้ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์ตำมแผนงำน จ ำนวน 9 วัตถุประสงค์ และมีนโยบำยกำรด้ำนกำรบริหำร
และพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในวัตถุประสงค์ที่ 9 บริหำรจัดกำรองค์กรที่ทันสมัย  
มีประสิทธิภำพ และพัฒนำบุคลำกรให้เป็นมืออำชีพ สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 โดยมีรำยละเอียด สรุปได้ดังนี้  

วัตถุประสงค์ท่ี 1 ส่งเสริมให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้
พลังงานและผู้รับใบอนุญาต 

กลยุทธ์ที่ 1.1 เพิ่มศักยภำพกำรวิเครำะห์นโยบำยและแผนด้ำนพลังงำนให้มีควำมน่ำเชื่อถือ เป็นท่ียอมรับของ
ผู้เกี่ยวข้อง  

กลยุทธ์ที่ 1.2 ปรับปรุงระบบกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน เพื่อให้มีพลังงำนท่ีเพียงพอ 
และมั่นคง  

วัตถุประสงค์ท่ี 2 ปกป้องผลประโยชนข์องผู้ใช้พลงังานทั้งด้านอัตราค่าบริการ และคุณภาพ 
การให้บริการ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรก ำกับอัตรำค่ำบริกำรพลังงำน (ไฟฟ้ำและก๊ำซธรรมชำติ) ให้มคีวำม
โปร่งใส และไดม้ำตรฐำนสำกลมำกยิ่งขึ้น  

กลยุทธ์ที่ 2.2 ก ำกับดูแลคณุภำพกำรให้บริกำรไฟฟ้ำ และก๊ำซธรรมชำติให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล รวมทั้ง
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรทั้งด้ำนกำรให้บริกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรให้บริกำรได้
ทันเวลำ และกำรให้บริกำรที่ท่ัวถึง  
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วัตถุประสงค์ท่ี 3 ส่งเสริมการแข่งขนัในกจิการพลงังาน และป้องกันการใช้อ านาจในทางมิชอบในการประกอบ
กิจการพลังงาน 

กลยุทธ ์ เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันในกิจกำรไฟฟ้ำและกิจกำรก๊ำซธรรมชำติตำมแผนปฏริูปประเทศ 
ด้ำนพลังงำน  

วัตถุประสงค์ท่ี 4 ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่
เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

กลยุทธ ์ จัดท ำมำตรฐำนกำรให้บริกำรของระบบโครงข่ำยเพื่อให้มีมำตรฐำนบริกำรระดับสำกล  
วัตถุประสงค์ท่ี 5 ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับ

ใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน 
กลยุทธ ์ ส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรให้มีประสิทธิภำพ และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญำตและผู้ใช้พลังงำน  
วัตถุประสงค์ท่ี 6 ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลงังาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตในการมี

ส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
กลยุทธ ์ พัฒนำกระบวนกำรมีส่วนร่วมอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้พลังงำน ชุมชนท้องถิ่น ประชำชน และ

ผู้รับใบอนุญำตมีส่วนร่วมได้อย่ำงครบถ้วนทุกข้ันตอน  
วัตถุประสงค์ท่ี 7 ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอย่างประหยัดและ

มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด รวมท้ังการใช้พลังงาน
ทดแทน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ 

กลยุทธ์ที่ 7.1 พัฒนำระบบกำรก ำกับให้ผู้ประกอบกำรใช้ทรัพยำกรในกำรประกอบกิจกำรพลังงำนอย่ำงประหยัด 
มีประสิทธิภำพ รองรับแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของโลกพลังงำนท่ีขับเคลื่อน 3D  

กลยุทธ์ที่ 7.2 ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำงประหยัด และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทน  
วัตถุประสงค์ท่ี 8 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการประกอบกจิการไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
กลยุทธ ์ ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์และพัฒนำแหล่งพลังงำนทดแทนเพื่อให้กำรประกอบกิจกำรไฟฟ้ำมี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  
วัตถุประสงค์ท่ี 9 บริหารจัดการองค์กรท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการ

ก ากับกจิการพลังงาน 
กลยุทธ์ที่ 9.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรปฏิบัติงำนให้ทันสมัยและมีมำตรฐำนสำกล เพื่อให้ตอบสนองควำม

ต้องกำรและให้บริกำรอย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นมืออำชีพ  
กลยุทธ์ที่ 9.2 พัฒนำบุคลำกรให้เป็นมืออำชีพด้ำนกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน  

 หลังจำกที ่กกพ. ได้มีมตเิห็นชอบแผนกำรด ำเนินงำน งบประมำณรำยจ่ำย และประมำณรำยได้ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยก ำหนดวัตถุประสงค์ตำมแผนงำนที่ก ำหนด 9 วัตถุประสงค์แล้ว ต่อมำ กกพ. ในกำร
ประชุม ครั้งที่ 57/2564 (ครั้งที่ 766) วันพุธที่ 22 และวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวำคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบตัวชี้วัด
องค์กร ผลผลิต คะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และแผนงำนส ำคัญของส ำนักงำน กกพ. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรทำงด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยมีกำรก ำหนดตัวชี้วัด ผลผลิต และคะแนนกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน เพ่ือสนับสนุนงำนให้ส ำนักงำน กกพ. สำมำรถขับเคลื่อนวัตถุประสงค์ที่ 9 บริหำรจัดกำรองค์กรที่
ทันสมัยมีประสิทธิภำพ และพัฒนำบุคลำกรให้เป็นมืออำชีพด้ำนกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน เป็นไปตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนงบประมำณรำยจ่ำย และประมำณรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รวมถึงสอดคล้องกับ
แผนงำนส ำคัญของส ำนักงำน กกพ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และตัวชี้วัดที่ กกพ. เห็นชอบ โดยมีโครงกำร
ที่จะผลักดันให้เกิดกำรท ำงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
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1. โครงการ Reskill – Upskill & New skill 

 1.1 วัตถุประสงค์: เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรส ำนักงำน กกพ. ให้มีควำมรู้เชิงลึกด้ำนกำรก ำกับ
กิจกำรพลังงำน ด้ำนดิจิทัล และมีทัศนคติที่ดีในกำรท ำงำน รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลำกรมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 1.2 ความส าคัญ: กำรเตรียมควำมพร้อมบุคคลกรให้มีควำมรู้ ทักษะ และลดช่องว่ำง (Gap) ของควำมรู้
และทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน เพ่ือรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล  

 1.3 การด าเนินการ: 
โครงการ Reskill & 

Upskill 
ไตรมาส 1  

(ต.ค.-ธ.ค. 64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 65) 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
1. จัดท ำ
แผนพัฒนำ
บุคลำกร
ระยะยำว 

มี
แผนพัฒนำ
บุคลำกร
ระยะยำว 

จัดท ำ
แผนพัฒนำ
บุคลำกร
ระยะยำว 

มี
แผนพัฒนำ
บุคลำกร
ระยะยำว 

จัดท ำ
แผนพัฒนำ
บุคลำกร
ระยะยำว 

มี
แผนพัฒนำ
บุคลำกร
ระยะยำว 

    

2. จัดท ำ
แผนพัฒนำ
บุคลำกร 
ประจ ำปี 65 

มี
แผนพัฒนำ
บุคลำกร 
ประจ ำปี 65 

จัดท ำ
แผนพัฒนำ
บุคลำกร 
ประจ ำปี 65 

แผนพัฒนำ
บุคลำกร 
ประจ ำปี 65  
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โครงการ Reskill & 
Upskill 

ไตรมาส 1  
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

กิจกรรม
หลัก 

ผลที่
คาดหวัง 

กิจกรรม
หลัก 

ผลที่
คาดหวัง 

กิจกรรม
หลัก 

ผลที่
คาดหวัง 

กิจกรรม
หลัก 

ผลที่
คาดหวัง 

กิจกรรม
หลัก 

ผลที่
คาดหวัง 

3. 
ด ำเนนิกำร
พัฒนำ
บุคลำกร
ตำมแผน 
รวมทั้ง
ประเมนิผล
กำรพัฒนำ
ศักยภำพ
บุคลำกร 

บุคลำกร
ได้รับกำร
พัฒนำ 
≥80% 

  บุคลำกร
ได้รับกำร
พัฒนำ 
≥20% 

บุคลำกร 
≥20% ผ่ำน
กำร
ฝึกอบรม 

บุคลำกร
ได้รับกำร
พัฒนำ 
≥50% 

บุคลำกร 
≥50% ผ่ำน
กำร
ฝึกอบรม 

บุคลำกร
ได้รับกำร
พัฒนำ 
≥80% 

บุคลำกร 
≥80% ผ่ำน
กำร
ฝึกอบรม 

 

2. โครงการ Competency 

 2.1 วัตถุประสงค์: เพ่ือใช้ด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรพัฒนำหลักสูตร 
กำรพัฒนำภำวะผู้น ำของผู้บริหำร 

 2.2 ความส าคัญ: สมรรถนะ (Competency) เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำควำมสำมำรถของบุคลำกร
อย่ำงมีระบบต่อเนื่อง และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ วัฒนธรรม และยุทธศำสตร์ขององค์กร 
ทั้งนี้ สมรรถนะมีควำมจ ำเป็นต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และช่วยให้องค์กรมีพนักงำนที่มีควำมรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติทีส่ำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งได้ผลกำรปฏิบัติงำนตรงตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ขององค์กร 

 2.3 การด าเนินการ: 
โครงการ Competency 

ไตรมาส 1  
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

กิจกรรมหลัก ผลท่ีคาดหวัง กิจกรรม
หลัก 

ผลท่ี
คาดหวัง 

กิจกรรมหลัก ผลท่ีคาดหวัง กิจกรรมหลัก ผลท่ีคาดหวัง กิจกรรมหลัก ผลท่ีคาดหวัง 

ทบทวนและ
พัฒนำระบบ
สมรรถนะ 
(Competency) 

มีสมรรถนะ 
(Competency) 
ได้แก่ Core 
Competency, 
Leadership 
Competency 
และ 
Functional 
Competency 

  ทบทวนและ
พัฒนำ
สมรรถนะ 
Core 
Competency 

มีสมรรถนะ 
Core 
Competency 

ทบทวนและ
พัฒนำ
สมรรถนะ
Leadership 
Competency 

มีสมรรถนะ
Leadership 
Competency  

ทบทวนและ
พัฒนำ
สมรรถนะ 
Functional 
Competency 

มีสมรรถนะ 
Functional 
Competency 

3. โครงการ Succession Plan & Career Path  

 3.1 วัตถุประสงค์: (1) เพ่ือศึกษำคุณลักษณะที่คำดหวังของต ำแหน่งบริหำร ประเมิน คัดเลือก ระบุผู้สืบ
ทอดต ำแหน่งบริหำร และจัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งบริหำร (รองเลขำธิกำรและผู้ช่วยเลขำธิกำร) และ (2) เพ่ือ
จัดท ำหลักเกณฑ์กำรก ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ  
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 3.2 ความส าคัญ: เพ่ือลดควำมเสี่ยงกำรขำดช่วงในกำรท ำงำนกรณีพนักงำนเกษียณอำยุ และเตรียมควำม
พร้อมของก ำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบำย เป้ำหมำย และกลยุทธ์ขององค์กร และเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไป
อย่ำงต่อเนื่อง โดยมั่นใจได้ว่ำต ำแหน่งงำนส ำคัญในองค์กรจะมีผู้สืบทอดต ำแหน่ง พร้อมทั้งเตรียมวำงแผนพัฒนำ
ศักยภำพและเส้นทำงควำมก้ำหน้ำในสำยอำชีพอย่ำงเป็นระบบ  

 3.3 การด าเนินการ: 
โครงการ Succession Plan 

& Career Path 
ไตรมาส 1  

(ต.ค.-ธ.ค. 64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 65) 
กิจกรรมหลัก ผลที่คาดหวัง กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรมหลัก ผลที่คาดหวัง กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
1. จัดท ำ
หลักเกณฑ์
กำรประเมนิ
และคัดเลอืกผู้
สืบทอด
ต ำแหน่ง และ
แผนพัฒนำผู้
สืบทอด
ต ำแหน่ง
บริหำร (รอง
เลขำธกิำร, 
ผู้ช่วย
เลขำธกิำร) 

1.1 
หลักเกณฑ์
กำรประเมนิ
และคัดเลอืกผู้
สืบทอด
ต ำแหน่ง
บริหำร  
1.2 รำยชื่อผู้
สืบทอด
ต ำแหน่งงำน 
2 คนต่อ
ต ำแหน่งงำน  
1.3 
แผนพัฒนำผู้
สืบทอด
ต ำแหน่ง
บริหำร 

  ศึกษำและร่ำง
หลักเกณฑ์
กำรประเมนิ
และคัดเลอืกผู้
สืบทอด
ต ำแหน่ง
บริหำร  
(รอง
เลขำธกิำร, 
ผู้ช่วย
เลขำธิกำร) 

มีหลักเกณฑ์
กำรประเมนิ
และคัดเลอืกผู้
สืบทอด
ต ำแหน่ง
บริหำร (รอง
เลขำธกิำร, 
ผู้ช่วย
เลขำธิกำร) 

ประเมนิ 
Candidate 
ที่จะเป็นผู้
สืบทอด
ต ำแหน่ง 
ตำม
หลักเกณฑ์
ที่ก ำหนดไว ้

รำยชื่อผู้สืบ
ทอด
ต ำแหน่ง
งำน 2 คน
ต่อต ำแหน่ง
งำน (รอง
เลขำธกิำร, 
ผู้ช่วย
เลขำธิกำร) 

ร่ำง
แผนพัฒนำ
ผู้สืบทอด
ต ำแหน่ง
บริหำร 
(รอง
เลขำธกิำร, 
ผู้ช่วย
เลขำธิกำร) 

แผนพัฒนำ
ผู้สืบทอด
ต ำแหน่ง
บริหำร 
(รอง
เลขำธกิำร, 
ผู้ช่วย
เลขำธิกำร) 

2. จัดท ำ
หลักเกณฑ์
กำรก ำหนด
เส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพ 

มีหลักเกณฑ์
กำรก ำหนด
เส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพ 

  ศึกษำและร่ำง
หลักเกณฑ์
กำรก ำหนด
เส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพ 

มีหลักเกณฑ์
กำรก ำหนด
เส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพ 

    

4. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน กกพ. 

 4.1 วัตถุประสงค์: (1) เพ่ือสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและมำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
ป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตในส ำนักงำน กกพ. และ (2) เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำนเรื่องคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน กกพ. ให้ได้ผลประเมิน ITA ≥95 คะแนน 

 4.2 ความส าคัญ: กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐ  โดยเป็น
เครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนำระบบรำชกำรไทยในเชิงสร้ำงสรรค์มำกกว่ำมุ่งจับผิดเปรียบเสมือนเครื่องมือ ตรวจ
สุขภำพองค์กรประจ ำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศได้รับทรำบถึงสถำนะและปัญหำกำร
ด ำเนินงำนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กร ผลกำรประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำองค์กรให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำร สำมำรถอ ำนวยควำม
สะดวกและตอบสนองต่อประชำชนได้ดียิ่งขึ้น 
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 4.3 การด าเนินการ: 

โครงการ ITA 
ไตรมาส 1  

(ต.ค.-ธ.ค. 64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 65) 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
1. 
ลงทะเบียน
กำรประเมนิ
และรวบรวม
ข้อมูล OIT, 
IIT, EIT  

มีข้อมูล 
OIT, IIT, 
EIT 
ครบถ้วน
และภำยใน
เวลำที่
ก ำหนด 

  ลงทะเบียน
กำรประเมนิ
และรวบรวม
ข้อมูล OIT, 
IIT, EIT 

มีข้อมูล 
OIT, IIT, 
EIT 
ครบถ้วน
และเสร็จ
ภำยในเวลำ
ที่ก ำหนด 

    

2. จัด
กิจกรรม
เสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจ
เกี่ยวกับ ITA 
ต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย
ภำยในและ
ภำยนอก 

ด ำเนนิกำร
จัดกิจกรรม
เสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจ
เกี่ยวกับ ITA 
ต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย
ภำยในและ
ภำยนอก
ครบถ้วน
และเสร็จ
ภำยในเวลำ
ที่ก ำหนด 

  จัดกิจกรรม
เสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจ
เกี่ยวกับ ITA 
ต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย
ภำยในและ
ภำยนอก 

จัดกิจกรรม
เสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจ
เกี่ยวกับ ITA 
ต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย
ภำยในและ
ภำยนอก
ครบถ้วน
และเสร็จ
ภำยในเวลำ
ที่ก ำหนด 

    

5. โครงการ ISO 37001 

 5.1วัตถุประสงค์: (1) เพ่ือป้องกันบุคลำกรจำกกำรข้องเกี่ยวกับกำรรับสินบน โดยกำรก ำหนดนโยบำย 
ขั้นตอน และมำตรกำรควบคุมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมแห่งควำมซื่อสัตย์ควำมโปร่งใสและกำรปฏิบัติตำม 
และ (2) บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับ ISO 37001 ≥70% 

 5.2 ความส าคัญ: ปัญหำคอรัปชั่นเป็นปัญหำที่เกิดขึ้นมำช้ำนำนและส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำองค์กร
เป็นอย่ำงยิ่ง องค์กรจึงต้องมีมำตรกำรในกำรต่อต้ำน และปรำบปรำมกำรติดสินบนอย่ำงเข้มงวด และเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสำกล องค์กรไม่สำมำรถปัดควำมรับผิด หรือผลักภำระรับผิดชอบไปยังพนักงำน หรือคู่ค้ำภำยนอกได้ แต่
ต้องมีระบบกำรจัดกำรในเรื่องนี้อย่ำงมีประสิทธิภำพและครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ปฏิเสธไม่ได้ว่ำเมื่อเกิดเหตุทุจริต
ขึ้นย่อมส่งผลลบต่อองค์กร และถูกฟ้องร้องด ำเนินคดีจำกกรณีทุจริตที่ละเมิดต่อกฎหมำยทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ตลอดจนกำรเสื่อมเสียชื่อเสียงที่องค์กรสั่งสมมำยำวนำน จึงถือเป็นควำมเสี่ยงที่องค์กรไม่อำจเพิกเฉย
ได้ ดังนั้น มำตรฐำน ISO 37001 ช่วยให้องค์กรสำมำรถน ำนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรติดสินบนไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม และสำมำรถใช้เป็นมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนในกำรต่อต้ำนกำรติดสินบนได้ 
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 5.3 การด าเนินการ: 

โครงการ ISO 37001 
ไตรมาส 1  

(ต.ค.-ธ.ค. 64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 65) 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
จัดท ำ
แผนกำร
พัฒนำ
องค์กรเข้ำสู่
กำรรองรับ
มำตรฐำน 
ISO 37001 
(ระยะ 3 ปี 
65-67) 

มีแผนกำร
พัฒนำ
องค์กรเข้ำสู่
กำรรองรับ
มำตรฐำน 
ISO 37001 
(ระยะ 3 ปี 
65-67) 

  จัดท ำ
แผนกำร
พัฒนำ
องค์กรเข้ำสู่
กำรรองรับ
มำตรฐำน 
ISO 37001 
(ระยะ 3 ปี 
65-67) 

มีแผนกำร
พัฒนำ
องค์กรเข้ำสู่
กำรรองรับ
มำตรฐำน 
ISO 37001 
(ระยะ 3 ปี 
65-67) 

    

อบรมให้
ควำมรู้
เกี่ยวกับ 
ISO 37001 

ร้อยละ
บุคลำกร
ได้รับกำร
พัฒนำ
ควำมรู้
เกี่ยวกับ 
ISO 37001 
≥70% 

  อบรมให้
ควำมรู้
เกี่ยวกับ 
ISO 37001 

ร้อยละ
บุคลำกร
ได้รับกำร
พัฒนำ
ควำมรู้
เกี่ยวกับ 
ISO 37001 
≥25% 

อบรมให้
ควำมรู้
เกี่ยวกับ 
ISO 37001 

ร้อยละ
บุคลำกร
ได้รับกำร
พัฒนำ
ควำมรู้
เกี่ยวกับ 
ISO 37001 
≥50% 

อบรมให้
ควำมรู้
เกี่ยวกับ 
ISO 37001 

ร้อยละ
บุคลำกร
ได้รับกำร
พัฒนำ
ควำมรู้
เกี่ยวกับ 
ISO 37001 
≥70% 

6. โครงการ Recruit 

 6.1 วัตถุประสงค์: เพ่ือด ำเนินกำรสรรหำบุคลำกรให้ได้เต็มอัตรำที่ว่ำงอยู่ (ตำมกรอบที่ได้รับอนุมัติ 326 
อัตรำ) 

 6.2 ความส าคัญ: สรรหำบุคลำกรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของฝ่ำยงำน และมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีจะขันเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนให้บรรลุเป้ำหมำย รวมทั้งด ำเนินกำรสรรหำ
ครบถ้วนภำยในเวลำที่ก ำหนด 

 6.3 การด าเนินการ: 

โครงการ Recruit 
ไตรมาส 1  

(ต.ค.-ธ.ค. 64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 65) 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
ด ำเนนิกำร
สรรหำ
คัดเลือก
บุคลำกร 
(ประกำศรับ
สมัคร 
ทดสอบ 
สัมภำษณ์ 
และบรรจุ
แต่งตั้ง) 

สรรหำ
บุคลำกรที่
ได้เต็มอัตรำ
ที่ว่ำงอยู่  
(ตำมกรอบที่
ได้รับอนุมตัิ 
326 อัตรำ) 
 

  ด ำเนนิกำร
สรรหำ
คัดเลือก
บุคลำกร 
(ประกำศรับ
สมัคร 
ทดสอบ 
สัมภำษณ์ 
และบรรจุ
แต่งตั้ง) 

สรรหำ
บุคลำกรที่
ได้เต็มอัตรำ
ที่ว่ำงอยู่  
(ตำมกรอบที่
ได้รับอนุมตัิ 
326 อัตรำ) 
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7. โครงการ Promotion 

 7.1 วัตถุประสงค์: (1) เพ่ือจัดท ำหลักเกณฑ์เลื่อนระดับพนักงำน และ (2) ด ำเนินกำรเลื่อนระดับพนักงำน
ประจ ำปี (ระดับ 11 ลงมำ) 

 7.2 ความส าคัญ: กำรเลื่อนระดับ เป็นกำรเปลี่ยนระดับจำกระดับปัจจุบันไปสู่ระดับที่สูงขึ้น และงำนที่อยู่
ในควำมรับผิดชอบก็จะสูงขึ้นตำมระดับ เป็นกระบวนกำรที่สร้ำงโอกำสควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ เสริมสร้ำงแรงจูงใจ
ในกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำน ประกอบกับส ำนักงำน กกพ. ได้มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงต ำแหน่งโดยแบ่งเป็นระดับ
ตั้งแต่ 1-15 จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดท ำหลักเกณฑ์เลื่อนระดับพนักงำน 

 7.3 การด าเนินการ: 

โครงการ Promotion 
ไตรมาส 1  

(ต.ค.-ธ.ค. 64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 65) 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
จัดท ำ
หลักเกณฑ์
เลื่อนระดับ
พนักงำน 

มีหลักเกณฑ์
เลื่อนระดับ
พนักงำน 

  จัดท ำ
หลักเกณฑ์
เลื่อนระดับ
พนักงำน 

มีหลักเกณฑ์
เลื่อนระดับ
พนักงำน 

    

ด ำเนินกำร
เลื่อนระดับ
พนักงำน
ประจ ำปี 
(ระดับ 11 ลง
มำ) 

เลื่อนระดับ
พนักงำน
ประจ ำปี 
(ระดับ 11 ลง
มำ) แล้วเสร็จ
ภำยในเดือน 
มี.ค. 64 

  ด ำเนินกำร
เลื่อนระดับ
พนักงำน
ประจ ำปี 
(ระดับ 11 ลง
มำ) 

เลื่อนระดับ
พนักงำน
ประจ ำปี 
(ระดับ 11 ลง
มำ) แล้วเสร็จ
ภำยในเดือน 
มี.ค. 64 

    

8. โครงการ Job Description 

 8.1 วัตถุประสงค์: (1) เพ่ือให้มีกำรก ำหนดคุณสมบัติ ขอบเขตกำรท ำงำน และควำมรับผิดชอบที่จ ำเป็น
ของต ำแหน่ง ท ำให้พนักงำนทรำบขอบเขตของงำนที่ชัดเจน (2) ใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร 
เช่น กำรสรรหำพนักงำนใหม่ กำรโยกย้ำย กำรเลื่อนต ำแหน่ง เป็นต้น 

 8.2 ความส าคัญ: มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งพนักงำน  เป็นเอกสำรที่ระบุถึงขอบเขตหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบงำนต ำแหน่งงำน รวมทั้งระบุถึงคุณสมบัติที่จ ำเป็นของต ำแหน่งงำน เพ่ือให้มีควำมชัดเจนในกำร
ปฏิบัติงำนและบริหำรงำนบุคคล  

 8.3 การด าเนินการ: 

โครงการ Job Description 
ไตรมาส 1  

(ต.ค.-ธ.ค. 64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 65) 
กิจกรรมหลัก ผลที่คาดหวัง กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรมหลัก ผลที่คาดหวัง กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
จัดท ำ
มำตรฐำน
ก ำหนด
ต ำแหน่ง
พนักงำน 

มีมำตรฐำน
ก ำหนด
ต ำแหน่ง
พนักงำน  

  จัดท ำ
มำตรฐำน
ก ำหนด
ต ำแหน่ง
พนักงำน 

มีมำตรฐำน
ก ำหนด
ต ำแหน่ง
พนักงำน  
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โครงการ Job Description 
ไตรมาส 1  

(ต.ค.-ธ.ค. 64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 65) 
กิจกรรมหลัก ผลที่คาดหวัง กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรมหลัก ผลที่คาดหวัง กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
(Job 
Description) 

(Job 
Description) 

(Job 
Description) 

(Job 
Description) 

9. โครงการ Employee Engagement 

 9.1 วัตถุประสงค์: (1) เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล (2) 
เพ่ือค้นหำปัจจัยควำมผูกพัน (Engagement Driver) และพฤติกรรมควำมผูกพันของบุคลำกร (Engagement 
Behavior) และ (3) เพ่ิมระดับควำมผูกพันองค์กรของบุคลำกร 5% ในปี 

 9.2 ความส าคัญ: ควำมผูกพันของพนักงำน (Employee Engagement) เป็นทัศนคติของบุคลำกร ทั้ง
กำรแสดงออกทำงควำมคิด ควำมรู้สึก กำรรับรู้ และกำรเรียนรู้ของพนักงำนที่ส่งผลต่อควำมสัมพันธ์ และควำมพึง
พอใจของบุคลำกรที่มีต่อองค์กร บุคลำกรที่มีควำมผูกพันต่อองค์กร จะมีพฤติกรรมกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญต่อ
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตนที่มีต่อพฤติกรรมกำรท ำงำนในเชิงพัฒนำ เพ่ือกำรสร้ ำงสรรค์ ปรับปรุง
และพัฒนำประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ส่งผลต่อผลิตภำพและคุณภำพขององค์กร 

 9.3 การด าเนินการ: 
โครงการ Employee 

Engagement 
ไตรมาส 1  

(ต.ค.-ธ.ค. 64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค. 65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย. 65) 
กิจกรรมหลัก ผลที่คาดหวัง กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
กิจกรรม

หลัก 
ผลที่

คาดหวัง 
1. ประเมนิควำม
ผูกพันของ
พนักงำนต่อ
องค์กร  

ผลส ำรวจ
ควำมผูกพนั
ของพนกังำน
ต่อองคก์ร 

  ด ำเนนิกำร
ประเมนิ
ควำมผูกพนั
ของ
พนักงำนต่อ
องค์กร  

ผลส ำรวจ
ควำมผูกพนั
ของ
พนักงำนต่อ
องค์กร 

    

2. จัดท ำแผน
เสริมสร้ำงควำม
ผูกพันและควำม
พึงพอใจของ
พนักงำนใน
องค์กรประจ ำปี 

แผนเสริมสร้ำง
ควำมผูกพนั
และควำมพึง
พอใจของ
พนักงำนใน
องค์กร
ประจ ำปี 

    ด ำเนนิกำร
จัดท ำแผน
เสริมสร้ำง
ควำมผูกพนั
และควำม
พึงพอใจของ
พนักงำนใน
องค์กร
ประจ ำปี 

แผน
เสริมสร้ำง
ควำมผูกพนั
และควำมพึง
พอใจของ
พนักงำนใน
องค์กร
ประจ ำปี 
2565 - 2566 

  

3. ด ำเนนิกำร
เสริมสร้ำงควำม
ผูกพันและควำม
พึงพอใจของ
พนักงำนใน
องค์กรประจ ำปี 
2565  

ร้อยละ
บุคลำกรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม
เสริมสร้ำง
ควำมผูกพนั
และควำมพึง
พอใจของ
พนักงำน
≥70% 

    ด ำเนนิกำร
เสริมสร้ำง
ควำมผูกพนั
และควำม
พึงพอใจของ
พนักงำนใน
องค์กร
ประจ ำปี 
2565 

ร้อยละ
บุคลำกรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม
เสริมสร้ำง
ควำมผูกพนั
และควำม
พึงพอใจของ
พนักงำน
≥35% 

ด ำเนนิกำร
เสริมสร้ำง
ควำมผูกพนั
และควำม
พึงพอใจของ
พนักงำนใน
องค์กร
ประจ ำปี 
2565 

ร้อยละ
บุคลำกรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม
เสริมสร้ำง
ควำมผูกพนั
และควำม
พึงพอใจของ
พนักงำน
≥70% 
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แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

เป้าประสงค ์
เชิงกลยุทธ ์

แผนงานและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วดั (KPI) 
ปีงบประมาณ 2565 ความ

สอดคล้อง ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
1.1 มีกำรจัดท ำ
แผนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

1.1.1 งำนจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำร
บริหำรและพัฒนำทรพัยำกร
บุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566-2570 (HR Master 
Plan) 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำ
แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรและ

พัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2566-2570 

            ภำรกิจหลัก
ของฝ่ำย บม. 

1.1.2 งำนจัดท ำแผนกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 (HR Plan) 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำ
แผนกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปี

งบประมำณ 2565 

            ภำรกิจหลัก
ของฝ่ำย บม. 

1.2 มีกำรจัดท ำแผน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชพี (Career 
Path) 

1.2.1 งำนจัดท ำแผนควำมกำ้วหนำ้
ทำงอำชีพ (Career Path) 

ระดับควำมส ำเร็จกำรจัดท ำ
แผนควำมกำ้วหนำ้ทำงอำชพี

(Career Path) 

                 ตัวชี้วัด
องค์กร 

1.3 มีกำรจัดท ำ
แผนกำรสืบทอด
ต ำแหน่ง (Succession 
Plan) 

1.3.1 งำนแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง 
(Succession Plan) 

ระดับควำมส ำเร็จกำรจัดท ำ
หลักเกณฑ์แผนกำรสืบทอด

ต ำแหน่ง (Succession Plan) 

            ตัวชี้วัด
องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูงตามหลักธรรมภิบาล 
2.1 กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล  
มีควำมถูกต้องและ
ทันเวลำ 

2.1.1 งำนเลื่อนต ำแหน่งผู้บริหำร
ทดแทนต ำแหน่งที่จะว่ำง หรอื
เกษียณอำยุ ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 (Recruit (Executive) 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรเลื่อน
ต ำแหน่งผู้บริหำรทดแทน
ต ำแหน่งที่จะว่ำง หรือ

เกษียณอำยุ ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565 

            ภำรกิจหลัก
ของฝ่ำย บม. 

 

 2.1.2 งำนจัดท ำหลักเกณฑ์กำรเลื่อน
ระดับพนักงำน (Promote) 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำ
หลักเกณฑ์กำรเลื่อนระดับ
พนักงำน  (ระดับ 4-11) 

            ภำรกิจหลัก
ของฝ่ำย บม. 
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เป้าประสงค ์
เชิงกลยุทธ ์

แผนงานและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วดั (KPI) 
ปีงบประมาณ 2565 ความ

สอดคล้อง ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 

 2.1.3 งำนเลื่อนระดับพนักงำน
ประจ ำปี 2565  (ระดับ 4-11) 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรเลื่อน
ระดับพนักงำนประจ ำปี 2565 

(ระดับ 4-11) 

            ภำรกิจหลัก
ของฝ่ำย บม. 

2.2 มีกำรน ำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำใช้ในระบบกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

2.2.1 งำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรงำนบุคคล (HRIS) ระบบ 
HRIS มีกำร Implement 
ระบบกำรสรรหำบุคลำกร 
(Recruitment Module) 
ระบบเงินเดือน (Payroll 
Module) ระบบกำรลำ  
(Leave Module) 

ระดับควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร

บริหำรงำนบุคคล(HRIS) 

            ภำรกิจหลัก
ของฝ่ำย บม. 

2.3 บริหำรและพัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกรให้มี
ประสิทธิภำพ 

2.3.1 งำนฝึกอบรมและพัฒนำ
บุคลำกร 

1) แผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 
(Training Plan) 

ระดับควำมส ำเร็จกำรพัฒนำ
บุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2565 
 

            ตัวชี้วัด
องค์กร 

 2) งำนแผนกำรฝึกอบรมบุคลำกร
ระยะยำว (Training Roadmap) 
และวำงระบบกำรพัฒนำ
บุคลำกร  

ระดับควำมส ำเร็จกำรจัดท ำ
ฝึกอบรมบุคลำกรระยะยำว 

(Training Roadmap) 

            ตัวชี้วัด
องค์กร 

 3) งำนปรับปรุงสมรรถนะ 
(Competency) ของบุคลำกร 

ระดับควำมส ำเร็จกำรปรับปรุง
สมรรถนะของบุคลำกร 

            ภำรกิจหลัก
ของฝ่ำย บม. 

 4) งำนฝึกอบรมภำยใน (In-house 
Training) 

จ ำนวนพนกังำนและลกูจ้ำงที่
อนุมัติให้อบรม ร้อยละ 90 

            ภำรกิจหลัก
ของฝ่ำย บม. 

 6) งำนฝึกอบรมภำยนอก (Public 
Training) : 

ระดับควำมส ำเร็จกำรส่ง
พนักงำนเข้ำอบรมภำยนอก 

            ภำรกิจหลัก
ของฝ่ำย บม. 

 7) งำนกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
(Knowledge Sharing)  

ระดับควำมส ำเร็จกำรกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(Knowledge Sharing) 

            ภำรกิจหลัก
ของฝ่ำย บม. 
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เป้าประสงค ์
เชิงกลยุทธ ์

แผนงานและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วดั (KPI) 
ปีงบประมาณ 2565 ความ

สอดคล้อง ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 

 8) งำนเกณฑ์กำรส่งพนักงำนอบรม
ภำยนอก 

ระดับควำมส ำเร็จกำรจัดท ำ
เกณฑ์กำรส่งพนักงำนอบรม

ภำยนอก 

            ภำรกิจหลัก
ของฝ่ำย บม. 

 2.3.2 จัดท ำหลักเกณฑ์กำรให้
ทุนกำรศึกษำในประเทศของ
พนักงำน ประจ ำป ี2565 

ระดับควำมส ำเร็จกำรจัดท ำ
หลักเกณฑ์กำรให้ทุนกำรศึกษำ

ในประเทศของพนักงำน 

            ภำรกิจหลัก
ของ ฝ่ำย บม. 

2.4 กำรพัฒนำระบบ
กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน 

2.4.1 งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ระดับควำมส ำเร็จกำรจัดท ำค ำ
รับรองส ำหรับประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนประจ ำปี 2565 
(Performance) 

            ภำรกิจหลัก
ของ ฝ่ำย บม. 

2.5 มีมำตรฐำนด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

2.5.1  กำรสรรหำ คัดเลือกพนักงำน
ลูกจ้ำงใหม่ จ้ำงตำมระเบียบอ่ืน 

ร้อยละของบุคลำกรที่สรรหำ
พนักงำนใหม่ ร้อยละ 90 

            ภำรกิจหลัก
ของ ฝ่ำย บม. 

 2.5.2 กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับพนักงำน
ใหม่ (ปฐมนิเทศ) 

ระดับควำมส ำเร็จกำร
ด ำเนินงำนเกี่ยวกบัพนักงำน

ใหม่ 

            ภำรกิจหลัก
ของ ฝ่ำย บม. 

 2.5.3 งำนรำยงำนอัตรำก ำลังพนักงำน 
(Manpower Report) 

ระดับควำมส ำเร็จกำรำยงำน
อัตรำก ำลังพนักงำน 

(Manpower Report)  

            ภำรกิจหลัก
ของ ฝ่ำย บม. 

2.6 เสริมสร้ำงระบบ
คุณธรรม จริยธรรม 

2.6.1 งำนประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 

ระดับควำมส ำเร็จกำรพัฒนำ
องค์กรสู่ควำมโปร่งใส (ITA)  

 

            ตัวชี้วัด
องค์กร 

 2.6.2 งำนมำตรฐำนทำงจริยธรรม 
(Ethics)  

ระดับควำมส ำเร็จกำรจัดท ำ
ข้อก ำหนดจริยธรรมของ

ส ำนักงำน กกพ. 

            ภำรกิจหลัก
ของ ฝ่ำย บม. 

 2.6.3 งำนประเมินควำมเส่ียงกำร
ทุจริต (Corruption Risk) 

 

ระดับควำมส ำเร็จกำรประเมิน
ควำมเส่ียงกำรทุจริต ประจ ำป ี

2565 

            ภำรกิจหลัก
ของฝ่ำย บม. 

 2.6.4 งำนพัฒนำองค์กรเข้ำสู่กำร
รับรองมำตรฐำนกำรต่อต้ำนกำร
รับสินบน ISO 37001 

ระดับควำมส ำเร็จกำรพัฒนำ
องค์กรสู่กำรรับรองมำตรฐำน
กำรต่อต้ำนกำรรับสินบน ISO 

37001 

            ตัวชี้วัด
องค์กร 
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เป้าประสงค ์
เชิงกลยุทธ ์

แผนงานและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วดั (KPI) 
ปีงบประมาณ 2565 ความ

สอดคล้อง ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรในการปฏบิัติงาน 
3.1 บุคลำกร 
มีควำมผำสุก 
และมีควำมพึงพอใจต่อ
สภำพแวดล้อมและ
บรรยำกำศกำรท ำงำน 

3.1.1 งำนเสริมสร้ำงควำมผูกพันของ
บุคลำกรที่มีต่อองค์กร 
(Engagement) 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำ
แผนเสริมสร้ำงควำมผูกพันของ

บุคลำกรที่มีต่อองค์กร 

            ภำรกิจหลัก
ของฝ่ำย บม. 

4. งานประจ าของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
สนับสนุนกำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล 

4.1 งำนโครงสร้ำงส ำนักงำน และ
ต ำแหน่งงำน 

1) งำนก ำหนดกรอบอัตรำก ำลัง
ของพนักงำน(Manpower) 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัด
กรอบอัตรำก ำลังของพนักงำน 
ตำมโครงสร้ำงส ำนักงำน กกพ. 

ใหม่ 

            ภำรกิจหลัก
ของฝ่ำย บม. 

 2) จัดท ำค ำบรรยำยลักษณะงำน  
(Job Description) 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำ
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง

พนักงำน (Job Description) 

            ภำรกิจหลัก
ของฝ่ำย บม. 

 3) ก ำหนดพนกังำนลงต ำแหน่ง
และระดับ (Job Grade) ตำม
โครงสร้ำงต ำแหน่งใหม่ 

 

ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ก ำหนดพนกังำนลงต ำแหน่ง

และระดับ (Job Grade) ตำม
โครงสร้ำงต ำแหน่งใหม่ 

            ภำรกิจหลัก
ของฝ่ำย บม. 

 4.2  งำนเงินเดือนและค่ำตอบแทน 
(Salary&Compensation) 

1) กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำน
เงินเดือนและค่ำตอบแทน 
(Salary& Compensation) 
ประจ ำเดือน  

ระดับควำมส ำเร็จกำรจ่ำย
เงินเดือนและค่ำตอบแทน 

            ภำรกิจหลัก
ของฝ่ำย บม. 

 2) กำรจัดท ำเกณฑ์กำรเลื่อน
เงินเดือนประจ ำปี 2566 

ระดับคว่ำมส ำเร็จของกำรจัดท ำ
เกณฑ์กำรเลื่อนเงินเดือน

ประจ ำป ี2566 

            ภำรกิจหลัก
ของฝ่ำย บม. 

 3) กำรเลื่อนเงินเดือนประจ ำปี 
2565 และกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
พิเศษ ประจ ำป ี2564 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรเลื่อน
เงินเดือนประจ ำปี 2565 และ
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษ 

ประจ ำป ี2564 

            ภำรกิจหลัก
ของฝ่ำย บม. 
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เป้าประสงค ์
เชิงกลยุทธ ์

แผนงานและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วดั (KPI) 
ปีงบประมาณ 2565 ความ

สอดคล้อง ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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สนับสนุนกำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล (ต่อ) 

4.3 งำนสวัสดิกำรพนักงำน (Benefit 
& Welfare) 

1) กำรด ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
สวัสดิกำรพนักงำน 

ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับสวัสดิกำร

พนักงำน 

            ภำรกิจหลัก
ของฝ่ำย บม. 

 2) กำรด ำเนินกำรตำมมติ
คณะกรรมกำรสวัสดิกำร 

ระดับควำมส ำเร็จกำร
ด ำเนินกำรตำมมติ

คณะกรรมกำรสวัสดิกำร 

            ภำรกิจหลัก
ของฝ่ำย บม. 

 3) งำนกำรแพร่ระบำดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-
19) 

ระดับควำมส ำเร็จมำตรกำรแพร่
ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 

2019 (COVID-19) 

            ภำรกิจหลัก
ของฝ่ำย บม. 

 4) งำนกิจกรรมสัมพันธ ์(Emp. 
Relation)  

ระดับควำมส ำเร็จกำรจัด
กิจกรรมสัมพันธ ์

            ภำรกิจหลัก
ของฝ่ำย บม. 

 4.5 งำนเสนอขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

 

ระดับควำมส ำเร็จกำรกำรเสนอ
ขอพระรำชทำน

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

            ภำรกิจหลัก
ของฝ่ำย บม. 

 4.6 งำนวินัยและกำรลงโทษทำงวินยั ระดับควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำน

วินัยและกำรลงโทษ 
ทำงวินัย 

            ภำรกิจหลัก
ของฝ่ำย บม. 

 
 

 

 


