
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลส านักงาน กกพ.  
ส ำนักงำน กกพ. ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของทรัพยำกรบุคคลว่ำเป็นสิ่งส ำคัญในกำรผลักดันองค์กร 

ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ือใช้เป็นแนวนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 2561 - 2564 ดังนี้  

วิสัยทัศน ์ บุคลากรเป็นคนดี มีความเชี่ยวชาญ เรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
พันธกิจ พัฒนำระบบงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล พัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรพัฒนำบุคลำกร และสง่เสริม

ควำมผูกพันและกำรพัฒนำคณุภำพชีวิตที่ดีของบุคลำกร เพื่อรองรับภำรกิจของส ำนักงำน กกพ. ได้อยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 

เป้าประสงค์ 1. ส ำนักงำน กกพ. มีทิศทำงกำรบรหิำรจัดกำรบุคลำกรที่ชัดเจน โปร่งใส มุ่งสู่ประโยชน์ต่อผู้มำใช้บริกำร 
2. ส ำนักงำน กกพ. มีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเชิงรุกตำมหลักธรรมำภิบำล อันจะน ำไปสู่กำร

ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. ส ำนักงำน กกพ. มีบุคลำกรที่มีศักยภำพและมำตรฐำนทำงวิชำกำร พร้อมท้ังสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน

อย่ำงมืออำชีพ เป็นที่เช่ือมั่นและยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง 
4. บุคลำกรส ำนักงำน กกพ. มคีวำมผูกพันและคณุภำพชีวิตที่ดี มีคณุธรรม จริยธรรม ไม่ทนต่อกำรทุจริต  

  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

1. วำงแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลทีส่อดคล้องและสนับสนนุยุทธศำสตร์ส ำนักงำน กกพ. 
2. โครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลังที่เหมำะสม และสอดคล้องกับภำรกิจส ำนักงำน กกพ. 
3. พัฒนำบุคลำกรทุกระดับอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4. รักษำและจูงใจบุคลำกรทีม่ีศักยภำพสูงไว้ในองค์กร 

กลยุทธ์  1. เตรียมผู้น ำในอนำคตที่มีควำมพรอ้มท้ังด้ำนสมรรถนะและกำรเป็นแบบอย่ำงท่ีดี  
2. ปรับโครงสร้ำงองค์กร โครงสรำ้งต ำแหน่ง เงินเดือน กรอบอัตรำก ำลงัที่เหมำะสม  
3. ทบทวนระเบียบหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่สอดคล้องกับ

สถำนกำรณ ์
4. ทบทวนผลตอบแทน สวสัดิกำรและสิทธิประโยชน์ของพนักงำนและลูกจ้ำงมีควำมเหมำะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

1. ปรับปรุงกระบวนงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสทิธิภำพ 
2. พัฒนำระบบกำรจดักำรฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกรบุคคลให้มปีระสทิธิภำพ 

กลยุทธ์  1. ปรับปรุงกระบวนงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศในงำนทรัพยำกรมนุษย์ (HRIS)  
2. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพ 
3. ปรับปรุงกระบวนงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้โปร่งใส 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบคุลากรสู่ความเป็นมาตรฐานทางวิชาการ 
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

1. มีเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของสำยอำชีพท่ีชัดเจน 
2. มีระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนแบบบูรณำกำร 
3. มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรม/กำรพัฒนำบุคลำกร 

กลยุทธ์  1. จัดท ำแผนกำรพัฒนำสำยอำชีพท่ีชัดเจน 
2. พัฒนำศักยภำพ & สมรรถนะบุคลำกรสู่มำตรฐำนทำงวิชำกำร  
3. พัฒนำภำวะผู้น ำและศักยภำพบุคลำกร  
4. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และประเมินประสิทธิผลกำรฝึกอบรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลำกร 

กลยุทธ ์ 1. เสริมสร้ำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำล  
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง ปลูกจิตส ำนึก ค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม โปร่งใสและจรรยำบรรณของ

เจ้ำหน้ำที่ส่วนบริหำรงำนบุคคลและพนักงำนทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กร  

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ส่งเสริมให้เกิดควำมผูกพันต่อองค์กร กำรปฏิบัติงำนมีควำมสมดุลระหว่ำงคุณภำพชีวิตและกำรท ำงำน  

กลยุทธ์  ส่งเสริมคุณภำพชีวิตและกำรท ำงำน สร้ำงควำมผำสุกและควำมพึงพอใจของบุคลำกร กำรดูแลพนักงำน  
มีสมดุลชีวิตกำรท ำงำน 

แผนงานในการบริหารทรัพยากรบุคคล  

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ ตัวชี้วดั แผนงาน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยทุธศาสตร์ (มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์) 
1. วำงแผนกลยุทธ์กำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ที่สอดคล้องและสนับสนุน
ยุทธศำสตร์ส ำนักงำน 
กกพ. 

KPI1 ระดับควำมส ำเร็จกำร
ทบทวนแผนกลยุทธก์ำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ  

1.กำรทบทวนแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลประจ ำป ี

  

 
 

2.โครงสร้ำง และกรอบ
อัตรำก ำลังที่เหมำะสม
สอดคล้องกับภำรกจิ
ส ำนักงำน กกพ. 

KPI2 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรปรับปรุงโครงสร้ำง 
และกรอบอัตรำก ำลังของ
ส ำนักงำน กกพ. 

1. ปรับปรุงโครงสร้ำง และอัตรำก ำลัง 
1.1 กำรปรับโครงสร้ำงส ำนักงำน 

 

   

1.2 กำรทบทวนโครงสร้ำงต ำแหน่ง และ
กรอบอัตรำก ำลัง โครงสร้ำงเงินเดือน 

  

  

3.พัฒนำบุคลำกรทุกระดับ
อย่ำงเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  

KPI3 ร้อยละควำมส ำเร็จ
กำรด ำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำบุคลำกร 

1.กำรพัฒนำทักษะและสมรรถนะ
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
1.1 จัดท ำ Training Roadmap 
1.2 พัฒนำบุคลำกร 

(1) เตรียมผู้น ำในอนำคตที่มีควำม
พร้อมทั้งด้ำนสมรรถนะและกำรเป็น
แบบอย่ำงที่ดี 
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เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ ตัวชี้วดั แผนงาน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
(2) พัฒนำสมรรถนะบุคลำกร 
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ส ำนักงำนและสอดคล้องกับ
นโยบำย Energy 4.0 

1.3 Knowledge sharing ผ่ำน
กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้งำนก ำกับ 

4.รักษำและจูงใจบุคลำกรที่
มีศักยภำพสูงไว้ในองค์กร  

KPI4 ระดับควำมส ำเร็จใน
กำรจัดท ำแผนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลที่มีศักยภำพ
สูง 

1.จัดท ำแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ที่มีศักยภำพสูง (สรรหำคนดี คนเก่ง) 
และแผนสืบทอดต ำแหน่ง 

- 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มปีระสิทธิภาพ (มติิที่ 2 ประสทิธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล) 
1.ปรับปรุงกระบวนงำน
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลให้มีประสิทธิภำพ  

KPI1 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรปรับปรุงระเบียบ 
ประกำศ หลกัเกณฑ์ว่ำ
ด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล 

1.ทบทวนระเบียบ ประกำศ หลักเกณฑ์
ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล 

    

1.1 ทบทวนระเบียบกำรบริหำรงำนบุคคล 
และเกณฑว์ิธีกำรคัดเลือกพนักงำน และ
เกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 

    

1.2 ทบทวนระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ประกำศเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล 

    

2.พัฒนำระบบกำรจัดกำร
ฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกร
บุคคลให้มีประสิทธิภำพ 

KPI2 ระดับควำมส ำเร็จกำร
ปรับปรุงระบบ HRIS 

1. กำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศกำร
บริหำรงำนบุคคล (HRIS) 

 

   

KPI3 ร้อยละของข้อมูล
พนักงำนและลูกจ้ำงใน
ระบบสำรสนเทศ มี
ควำมถูกต้อง ครบถว้น
และเป็นปัจจุบัน 

1. กำรรับสมัครงำน online ด้วยระบบ 
HRIS ที่พัฒนำขึ้น และมีฐำนขอ้มูลงำน
ด้ำนบริหำรงำนบุคคลและกำรพัฒนำ
บุคคล 

-    

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมาตรฐานทางวิชาการ (มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ) 
1.มีเส้นทำงควำมก้ำวหนำ้
ของสำยอำชีพที่ชัดเจน 

KPI1 ระดับควำมส ำเร็จกำร
จัดท ำแผนกำรพัฒนำ
ควำมก้ำวหนำ้ในสำย
อำชีพ 

1. จัดท ำแผนกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชพี 
1.1 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ำแผนกำร
พัฒนำควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชพี 

 

   

1.2 จดัท ำแผนเส้นทำงควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชพี     
2.มีระบบกำรบริหำร 
ผลกำรปฏิบัติงำน 
แบบบูรณำกำร 

KPI2 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรน ำระบบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
สู่กำรปฏิบัต ิ

1.ทบทวนเกณฑ์กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน 
 

- 
 

- 
 

3.มีระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรฝึกอบรม/ 
กำรพัฒนำบุคลำกร 

KPI3 ระดับควำมส ำเร็จ 
ในกำรน ำหลักเกณฑ์กำร
ประกันคุณภำพกำร
ฝึกอบรมไปสู่กำรปฏิบัต ิ

1.ทบทวนเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำร
ฝึกอบรม 

 

- - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล (มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) 
1.ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลำกร 
 

KPI1 ระดับควำมส ำเร็จใน
กำรส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลำกร 

 

1.กำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรใน
ส ำนักงำน กกพ. (จัดกิจกรรม/ให้ควำมรู้
ปลูกจิตส ำนึก ค่ำนิยม คุณธรรมจริยธรรม 
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เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ ตัวชี้วดั แผนงาน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
จรรยำบรรณของพนักงำนทุกระดับ กำร
ท ำงำนเป็นทีม) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กร (มิติที่ 5 คุณภาพชีวติและความสมดลุระหว่างชีวติกับการท างาน) 
1.กำรปฏิบัติงำนมีควำม
สมดุลระหว่ำงคุณภำพชวีิต
และกำรท ำงำน 

KPI1 ร้อยละควำมส ำเร็จ
ของกำรด ำเนินกำรแผน
เสริมสร้ำงควำมผำสุก
และควำมผูกพันของ
บุคลำกรที่มีต่อองค์กร 

1.กำรเสริมสร้ำงควำมผูกพันองค์กร 
1.1จัดท ำแผนและกิจกรรมสร้ำงควำม

ผำสุก 
1.2 ส ำรวจควำมผกูพันองค์กร 

 

   

หมายเหตุ:          หมายถึง เร่ิมด าเนินการ เริ่มด าเนินการ (แผนงาน) 10 3 - - 

                      หมายถึง ด าเนนิการต่อเนื่อง ทบทวน 
พัฒนา ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน คุณภาพ 

ด าเนินการต่อเนื่อง ทบทวนปรบัปรงุ 
(แผนงาน) 

- 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด ระดับค่าเป้าหมาย ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์  

(มิติท่ี 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์) 
1.1 วำงแผนกลยุทธ์  
กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล ท่ีสอดคล้องและ
สนับสนุนยุทธศำสตร์
ส ำนักงำน กกพ. 

1.1.1 กำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรดำ้น
กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 
ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 

KPI1 ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรดำ้นกำร
บริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

     ระดับ 1 - 
     ระดับ 2 - 
     ระดับ 3 สรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ประจ ำปี 2563 
     ระดับ 4 ทบทวนแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
     ระดับ 5 เสนอผู้บรหิำรให้ควำมเห็นชอบ 

HR KPI/ 
Functional KPI 

1.2 โครงสร้ำง และ
กรอบอัตรำก ำลังที่
เหมำะสมสอดคล้องกับ
ภำรกิจส ำนักงำน กกพ. 

1.1.2 กำรปรับ
โครงสร้ำงส ำนักงำน 
กกพ. 

KPI2 ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงส ำนักงำน 
กกพ. 

     ระดับ 1 - 
     ระดับ 2 - 
     ระดับ 3 ทบทวนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังของ
ฝ่ำยงำน 
     ระดับ 4 เสนอส ำนักงำน กกพ. ให้ควำมเห็นชอบกำรปรบัโครงสร้ำง
ส ำนักงำน กกพ.และก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังของฝ่ำย   
     ระดับ 5 เสนอ กกพ. ให้ควำมเห็นชอบกำรปรับโครงสร้ำงส ำนักงำน กกพ. 
และก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังของฝ่ำยงำน   

Corporate KPI 

 1.1.3 กำรปรับปรุงช่ือ
ต ำแหน่งงำน และกำร
ก ำหนดระดับชั้นงำน 

KPI3 ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรปรับปรุงช่ือ
ต ำแหน่งงำน และกำร
ก ำหนดระดับชั้นงำน 

     ระดับ 1 - 
     ระดับ 2 ศึกษำและจัดท ำช่ือต ำแหน่งงำน ก ำหนดระดบัช้ันงำน และ
โครงสร้ำงเงินเดือน 
     ระดับ 3 ทบทวนโครงสร้ำงต ำแหน่ง และโครงสร้ำงเงินเดือน  
     ระดับ 4 เสนอส ำนักงำน กกพ. ให้ควำมเห็นชอบโครงสร้ำงต ำแหน่ง และ
โครงสร้ำงเงินเดือนใหม่  
     ระดับ 5 เสนอ กกพ. ให้ควำมเห็นชอบโครงสร้ำงต ำแหน่ง และโครงสร้ำง
เงินเดือนใหม ่

Corporate KPI 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด ระดับค่าเป้าหมาย ความสอดคล้อง 
1.3 พัฒนำบุคลำกร 
ทุกระดับอย่ำงเป็นระบบ
และต่อเนื่อง  

1.1.3 กำรประเมิน
สมรรถนะและพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกร 
 
 

KPI4 ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรประเมิน
สมรรถนะและพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกร 
 

     ระดับ 1 – 
     ระดับ 2 ออกแบบกำรประเมนิศักยภำพของผู้บริหำร 
     ระดับ 3 ด ำเนินกำรประเมินศกัยภำพของผู้บริหำร 
     ระดับ 4 สรุปผลกำรประเมินศักยภำพของผู้บริหำร 
     ระดับ 5 มีแผนพัฒนำศักยภำพบุคลำกรระดับบริหำร  

Functional KPI 

1.4 รักษำและจูงใจ
บุคลำกรที่มศีักยภำพสูง
ไว้ในองค์กร 

1.1.4 กำรจัดท ำแนว
ทำงกำรก ำหนด
แผนกำรสืบทอด
ต ำแหน่ง (Succession 
Plan) 

KPI5 ระดับควำมส ำเร็จ
กำรจัดท ำแนวทำงกำร
ก ำหนดแผนกำรสืบทอด
ต ำแหน่ง (Succession 
Plan) 

      ระดับ 1 ศึกษำและก ำหนดกรอบแนวคิดกำรจัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่ง 
      ระดับ 2 ร่ำงก ำหนดต ำแหน่งงำนท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรสืบทอดต ำแหน่งของ
ส ำนักงำน กกพ. 
      ระดับ 3 ร่ำงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรแผนสืบทอดต ำแหน่ง 
      ระดับ 4 เสนอส ำนักงำน กกพ.เ ห็นชอบแผนสืบทอดต ำแหน่ง 
      ระดับ 5 เสนอ กกพ. เห็นชอบแผนสืบทอดต ำแหน่ง 

Corporate KPI 

ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

(มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล) 
2.1 ปรับปรุง
กระบวนงำนด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
ให้มีประสิทธิภำพ  

2.1.1 กำรปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีกำร
คัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจ ุ
และแต่งตั้งเป็น
พนักงำน 

KPI6 ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีกำร
คัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงำน 

     ระดับ 1 ศึกษำและทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรคัดเลือก
บุคคลเพื่อเป็นพนักงำน 
     ระดับ 2 ร่ำงหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น
พนักงำน 
     ระดับ 3 เสนอส ำนักงำน กกพ. ให้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำน 
     ระดับ 4 เสนอ กกพ. ให้ควำมเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีกำรคดัเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำน 
     ระดับ 5 ประกำศหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรคัดเลือกบคุคลเพื่อเป็น
พนักงำน 

Corporate KPI 

 

2.1.2 กำรปรับปรุง
เกณฑ์กำรเลื่อน
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยขึ้นไป 

KPI7 ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรปรับปรุงเกณฑ์
กำรเลื่อนต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป 

     ระดับ 1 - 
     ระดับ 2 ศึกษำและทบทวนเกณฑ์กำรเลื่อนต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป 
     ระดับ 3 ร่ำงเกณฑ์กำรเลื่อนต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป 
     ระดับ 4 เสนอ กกพ. ให้ควำมเห็นชอบเกณฑ์กำรเลื่อนต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร

Corporate KPI 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด ระดับค่าเป้าหมาย ความสอดคล้อง 
ฝ่ำยขึ้นไป 
     ระดับ 5 ประกำศใช้เกณฑ์กำรเลื่อนต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไป 

 

2.1.3 กำรปรับปรุง
ระเบียบ กกพ. ว่ำด้วย
กำรบริหำรงำนบุคคล 

KPI8 ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรปรับปรุง
ระเบียบ กกพ. ว่ำด้วย
กำรบริหำรงำนบุคคล 

     ระดับ 1 ก ำหนดประเด็นระเบยีบ กกพ.ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบคุคลที่
ล้ำสมัย และไมส่อดคล้องกับนโยบำย 
     ระดับ 2 ศึกษำแนวทำงกำรปรับปรุงระเบียบ กกพ.ว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
บุคคล 
     ระดับ 3  ร่ำงปรับปรุงระเบียบ กกพ. ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ...     
     ระดับ 4 ส ำนักงำน กกพ. เห็นชอบร่ำงระเบียบ กกพ. ว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ... 
     ระดับ 5 กกพ. เห็นชอบร่ำงระเบียบ กกพ. ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล 
พ.ศ. ... 

Corporate KPI 

 

2.1.4 กำรปรับปรุง
ประกำศกำรเลื่อน
เงินเดือนประจ ำปี  

KPI9 ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรปรับปรุง
ประกำศกำรเลื่อน
เงินเดือนประจ ำปี  

     ระดับ 1 ศึกษำและทบทวนเกณฑ์และวิธีกำรเลื่อนเงินเดือนประจ ำปี 
     ระดับ 2 ร่ำงเกณฑ์และวิธีกำรเลื่อนเงินเดือนประจ ำปี  
     ระดับ 3 เสนอส ำนักงำน กกพ. ให้ควำมเห็นชอบเกณฑ์และวิธีกำรเลื่อน
เงินเดือนประจ ำปี  
     ระดับ 4 กกพ. เห็นชอบเกณฑ์และวิธีกำรเลื่อนเงินเดือนประจ ำปี   
     ระดับ 5 ประกำศเกณฑ์และวธิีกำรเลื่อนเงินเดือนกณฑ์และวิธีกำรเลื่อน
เงินเดือนประจ ำป ี

Corporate KPI 

 

2.1.5 กำรปรับปรุง
ประกำศหลักเกณฑ์
และวิธีจ่ำยคำ่ตอบแทน
พิเศษประจ ำป ี

KPI10 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
ปรับปรุงประกำศ
หลักเกณฑ์และวิธีจ่ำย
ค่ำตอบแทนพิเศษ
ประจ ำป ี

     ระดับ 1 ศึกษำและทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษ
ประจ ำป ี
     ระดับ 2 ร่ำงหลักเกณฑ์และวิธีจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษประจ ำป ี
     ระดับ 3 เสนอส ำนักงำน กกพ. ให้ควำมเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีจ่ำย
ค่ำตอบแทนพิเศษประจ ำป ี
     ระดับ 4 กกพ. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษประจ ำปี 
     ระดับ 5 ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีจ่ำยคำ่ตอบแทนพิเศษประจ ำปี 

Corporate KPI 

 
2.1.6 กำรปรับปรุง
ระเบียบ กกพ. ว่ำด้วย
ค่ำเช่ำท่ีพักอำศัย 

KPI11 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร

     ระดับ 1 ศึกษำทบทวนเกณฑ์และวิธีกำรจำ่ยค่ำเช่ำที่พักอำศัย พ.ศ. ... 
     ระดับ 2 ปรับปรุงและร่ำงระเบียบ กกพ. ว่ำด้วยค่ำเช่ำที่พักอำศยั พ.ศ. ... 

Corporate KPI 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด ระดับค่าเป้าหมาย ความสอดคล้อง 
ปรับปรุงระเบียบ กกพ. 
ว่ำด้วยค่ำเช่ำท่ีพักอำศัย 

     ระดับ 3 เสนอส ำนักงำน กกพ. ให้ควำมเห็นชอบร่ำงระเบียบ กกพ. ว่ำด้วย
ค่ำเช่ำท่ีพักอำศัย พ.ศ. ... 
     ระดับ 4 เสนอ กกพ. ให้ควำมเห็นชอบร่ำงระเบยีบ กกพ. ว่ำด้วยค่ำเช่ำที่
พักอำศัย พ.ศ. ... 
     ระดับ 5 ประกำศใช้ระเบยีบ กกพ. ว่ำด้วยค่ำเช่ำที่พักอำศัย 

2.2 พัฒนำระบบกำร
จัดกำรฐำนข้อมลูด้ำน
ทรัพยำกรบุคคลให้มี
ประสิทธิภำพ 

2.2.1 กำรรับสมัคร
บุคคลเข้ำรับกำร
คัดเลือกเพื่อเป็น
พนักงำนผ่ำนระบบ 
Recruit Online 

KPI12 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำรรับ
สมัครบุคคลเข้ำรับกำร
คัดเลือกเพื่อเป็น
พนักงำนผ่ำนระบบ 
Recruit Online 

     ระดับ 1 - 
     ระดับ 2 - 
     ระดับ 3 ก ำหนดพื้นฐำนระบบ Recruit Online 
     ระดับ 4 จัดท ำคู่มือกำรสมัครงำนออนไลน ์
     ระดับ 5 รับสมัครงำน ผ่ำนระบบ Recruit Online 
 

HR KPI 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมาตรฐานทางวิชาการ 

(มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ) 
3.1 มีเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำของสำย
อำชีพท่ีชัดเจน 

3.1.1 กำรจัดท ำแนว
ทำงกำรบริหำร
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 
(Career 
Management) 

KPI13 ระดับ
ควำมส ำเร็จกำรจัดท ำ
แนวทำงกำรบริหำร
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 
(Career 
Management) 

     ระดับ 1 ศึกษำแนวทำงกำรออกแบบเส้นทำงควำมควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ  
     ระดับ 2 เสนอกำรแบ่งกลุ่มงำนของส ำนักงำน เพื่อออกแบบเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของพนักงำน 
     ระดับ 3 ออกแบบเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของพนักงำน 
     ระดับ 4 ส ำนักงำน กกพ. เห็นชอบเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของ
พนักงำน 
     ระดับ 5 กกพ. เห็นชอบเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของพนักงำน 
 

Corporate KPI 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การเสริมสร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

(มิติท่ี 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) 
4.1 ส่งเสริมคณุธรรม
และจริยธรรมของ
บุคลำกร 

4.1.1 กำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร

KPI14 ระดับ
ควำมส ำเร็จในกำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร

     ระดับ 1 - 
     ระดับ 2 - 
     ระดับ 3 - 
     ระดับ 4 – 

Corporate KPI 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด ระดับค่าเป้าหมาย ความสอดคล้อง 
ด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำน กกพ.  

ด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำน กกพ. 

     ระดับ 5 ได้รับผลกำรประเมินประจ ำปี 2564 มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 92.29 
คะแนน 

 

4.1.2 กำรจัดท ำ
ประมวลจริยธรรม
ข้อก ำหนดจริยธรรม 
และกระบวนกำรรักษำ
จริยธรรมของ
ส ำนักงำน กกพ. และ
พนักงำนของส ำนักงำน 
กกพ. 

KPI15 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
จัดท ำประมวลจริยธรรม
ข้อก ำหนดจริยธรรม 
และกระบวนกำรรักษำ
จริยธรรมของส ำนักงำน 
กกพ. และพนักงำนของ
ส ำนักงำน กกพ. 

     ระดับ 1 ศึกษำ รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลที่เกีย่วข้องภำยใต้หลักกำรและ
วิธีกำรจัดท ำประมวลจริยธรรม 
     ระดับ 2 จัดท ำร่ำงประมวลจรยิธรรมและรับฟังควำมคิดเห็น 
     ระดับ 3 สรุปร่ำงประมวลจริยธรรม เพื่อน ำเสนอส ำนักงำน กกพ. พิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบ 
     ระดับ 4 เสนอร่ำงประมวลจรยิธรรมของบุคลำกรส ำนักงำน กกพ. ต่อ 
คณะกรรมกำรประมวลจริยธรรมของบุคลำกรส ำนักงำน กกพ. 
     ระดับ 5 ประกำศใช้ประมวลจริยธรรมของบุคลำกรส ำนักงำน กกพ. ในรำช
กิจจำนุเบกษำ 

HR KPI 

 

4.1.3 ออกระเบียบ
หรือประกำศก ำหนด
นโยบำยและแนวทำง
ในกำรปฏิบัตเิกี่ยวกับ
กำรมีส่วนไดเ้สียหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ของกรรมกำรและ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ตำมมำตรำ 11 (9) 

KPI16 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
ออกระเบียบหรือ
ประกำศก ำหนด
นโยบำยและแนวทำงใน
กำรปฏิบัตเิกี่ยวกับกำร
มีส่วนได้เสียหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ของกรรมกำรและ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำม
มำตรำ 11 (9) 

     ระดับ 1 ศึกษำแนวทำงก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏบิัติเกี่ยวกับ
กำรมีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมกำรและพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่
      ระดับ 2 ร่ำงนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรมสีว่นได้เสีย
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมกำรและพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่
      ระดับ 3 เสนอส ำนักงำน กกพ.เห็นชอบก ำหนดนโยบำยและแนวทำงใน
กำรปฏิบัตเิกี่ยวกับกำรมีส่วนได้เสยีหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมกำรและ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
      ระดับ 4 กกพ.เห็นชอบร่ำงระเบียบแนวทำงในกำรปฏิบตัิเกี่ยวกับกำรมี
ส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์ทับซอ้นของกรรมกำรและพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี 
      ระดับ 5 ประกำศใช้ระเบียบแนวทำงในกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรมีส่วนได้เสีย
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมกำรและพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่

Corporate KPI 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กร  

(มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน) 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แผนงาน ตัวชี้วัด ระดับค่าเป้าหมาย ความสอดคล้อง 
5.1 กำรปฏิบัติงำนมี
ควำมสมดุลระหว่ำง
คุณภำพชีวิตและกำร
ท ำงำน 

5.1.1 กำรจัดท ำแผน
เสรมิสร้ำงควำมผำสุก
และควำมผูกพันของ
บุคลำกรที่มตี่อองค์กร 

KPI17 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
จัดท ำแผนเสรมิสร้ำง
ควำมผำสุกและควำม
ผูกพันของบุคลำกร  
ที่มีต่อองค์กร 

     ระดับ 1 ศึกษำและวิเครำะหผ์ลคะแนนควำมผูกพันของส ำนักงำน กกพ. ท่ี
ผ่ำนมำ เพื่อจดัท ำแผนฯ 
     ระดับ 2 ร่ำงแผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกและควำมผูกพันของบุคลำกรที่มตี่อ
องค์กร 
     ระดับ 3 เสนอส ำนักงำน กกพ. ให้ควำมเห็นชอบแผนเสรมิสร้ำงควำมผำสุก
และควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีตอ่องค์กร 
     ระดับ 4 ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรเมื่อเทียบกับแผนท่ีวำงไว้ มำกกว่ำ
ร้อยละ 85 
     ระดับ 5 ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรเมื่อเทียบกับแผนท่ีวำงไว้ มำกกว่ำ
ร้อยละ 90 

Functional KPI 

 

 


