
1 
 

ผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

จากแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ส านักงาน กกพ. ได้ก าหนดไว้ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  
ได้ด าเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สามารถสรุปผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ได้ดังนี ้

เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

แผนงาน ตัวชี้วัด (KPI) ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค  

และแนวทางแก้ไข 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
1.1 มีการจัดท าแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1.1.1 งานจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566-2570 (HR Master 
Plan) 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566-2570 

อยู่ระหว่างด าเนินการใหส้อดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การการก ากับกิจการพลังงานของส านักงาน 
กกพ. ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570) ปัจจุบันได้
ด าเนินการวเิคราะห์ SWOT และยกร่างแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
ไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ 40 โดยคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จได้ในไตรมาสท่ี 4 ของ
ปีงบประมาณ 2565 

- 

 1.1.2 งานจัดท าแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (HR Plan) 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

จัดท าแผนปฏิบัติการทางด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้อง
กับแผนการด าเนินงานงบประมาณรายจ่าย และ
ประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และแผนงานส าคญัของส านักงาน กกพ.ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ถือว่าส าเร็จร้อยละ 100 

- 

1.2 มีการจัดท าแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) 

1.2.1 งานจัดท าแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) 

ระดับความส าเร็จการจัดท า
แผนความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) 

อยู่ระหว่างการยกร่างหลักเกณฑ์แผน
ความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path) ของ
ผู้ปฏิบัติงาน ปัจจุบันไดด้ าเนินการ ไปแล้ว คิด
เป็นร้อยละ 30 โดยคาดว่าจะด าเนินการแล้ว

รอหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ
พนักงานและการก าหนด
สมรรรถนะของพนักงานและ
ลูกจ้าง เพื่อน ามาประกอบการ
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เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

แผนงาน ตัวชี้วัด (KPI) ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค  

และแนวทางแก้ไข 
เสร็จได้ในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2565 ด าเนินงาน 

1.3 มีการจัดท าแผนการสบื
ทอดต าแหน่ง (Succession 
Plan) 

1.3.1 งานแผนการสืบทอด
ต าแหน่ง (Succession Plan) 

ระดับความส าเร็จการจัดท า
หลักเกณฑ์แผนการสบืทอด
ต าแหน่ง (Succession Plan) 

ยกร่างประกาศและแนวทางการวางแผนสืบทอด
ต าแหน่งของพนักงาน ส านักงาน กกพ. 
(Succession Planning) อยู่ระหว่างเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอยู่
ระหว่างการจา้งที่ปรึกษาเพื่อประเมินศักยภาพ
พนักงานในต าแหน่งส าคัญรองรับการขึ้นต าแหน่ง
ระดับสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 40 โดยคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนได้ในไตรมาสที่ 4 
ของปีงบประมาณ 2565 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูงตามหลักธรรมภิบาล 
2.1 การบริหารทรัพยากร
บุคคล มีความถูกต้องและ
ทันเวลา 

2.1.1 งานเลื่อนต าแหน่ง
ผู้บริหารทดแทนต าแหน่งที่จะ
ว่าง หรือเกษียณอายุ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(Recruit (Executive) 

ระดับความส าเร็จของการ
เลื่อนต าแหน่งผู้บริหารทดแทน
ต าแหน่งท่ีจะว่าง หรือ
เกษียณอายุ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลประวัติของผู้บริหารที่จะ
ใช้ในกระบวนการสรรหา คิดเป็นรอ้ยละ 50 โดย
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสรจ็ตามแผนได้ในไตร
มาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2565 

- 

 2.1.2 งานจัดท าหลักเกณฑ์การ
เลื่อนระดับพนักงาน 
(Promote) 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าหลักเกณฑ์การเลื่อน
ระดับพนักงาน  (ระดบั 4-11) 

เสนอคณะกรรมการบริหารและพฒันาบุคลากร
ส านักงาน กกพ. เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การ
เลื่อนระดับพนักงานเรยีบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
เสนอ กกพ. ต่อไป โดยคาดว่าจะอนุมัติได้ใน   
ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2565 

- 

 2.1.3 งานเลื่อนระดับพนักงาน
ประจ าปี 2565  (ระดับ 4-11) 

ระดับความส าเร็จของการ
เลื่อนระดับพนักงานประจ าปี 
2565 (ระดับ 4-11) 

รอด าเนินการหลังจากมีการประกาศหลักเกณฑ์
การเลื่อนระดับพนักงานแล้ว 

- 

2.2 มีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

2.2.1 งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานบุคคล 
(HRIS) ระบบ HRIS มีการ 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานบุคคล(HRIS) 

อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท า และทดสอบระบบ 
Recruit Online ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงาน

- 
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เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

แผนงาน ตัวชี้วัด (KPI) ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค  

และแนวทางแก้ไข 
Implement ระบบการสรรหา
บุคลากร (Recruitment 
Module) ระบบเงินเดือน 
(Payroll Module) ระบบการ
ลา (Leave Module) 

และลูกจ้างของส านักงาน กกพ. พ.ศ. 2564 
ระบบเงินเดือนอยู่ระหว่างทดลองใช้งาน คู่ขนาน
กับระบบเดิม และระบบการลาได้เปิดให้พนักงาน
และลูกจ้างใช้ระบบเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะ
ด าเนินการในระบบอย่างสมบูรณ์ ในไตรมาสที่ 4 
ของปีงบประมาณ 2565 

2.3 บริหารและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

2.3.1 งานฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร 

1) แผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (Training Plan) 

ระดับความส าเร็จการพัฒนา
บุคลากรประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 

 
 
จัดท าแนวทางและกรอบการพัฒนาบุคลากร โดย
รวบรวมหัวข้อการฝึกอบรมเพื่อจดัท าแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี  

 
 
ควรมีการรวบรวมหลักสูตรหรือ
แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้าน
การก ากับกิจการพลังงานเพิ่มขึ้น 

 2) งานแผนการฝึกอบรม
บุคลากรระยะยาว (Training 
Roadmap) และวางระบบการ
พัฒนาบุคลากร  

ระดับความส าเร็จการจัดท า
ฝึกอบรมบุคลากรระยะยาว 
(Training Roadmap) 

อยู่ระหว่างด าเนินการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อจัดท า
แผนการฝึกอบรมบุคลากรระยะยาว และวาง
ระบบการพัฒนาบคุลากร คิดเป็นร้อยละ 20 โดย
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสรจ็ตามแผนได้ในไตร
มาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2565 
 
 

ควรเร่งรดัการจดัซื้อจัดจ้างให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 3) งานปรับปรุงสมรรถนะ 
(Competency) ของบุคลากร 

ระดับความส าเร็จการปรับปรุง
สมรรถนะของบุคลากร 

ยกร่างการก าหนดสมรรถนะของพนักงานและ
ลูกจ้าง เสนอผู้บริหาร ฝ่ายงานพิจารณาเรียบร้อย
แล้ว อยู่ระหว่างเสนอประกาศส านักงาน กกพ. 
ต่อเลขาธิการ โดยคาดว่าจะประกาศได้ใน     
ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2565 

- 

 4) งานฝึกอบรมภายใน  
(In-house Training) 

จ านวนพนักงานและลูกจา้งที่
อนุมัติให้อบรม ร้อยละ 90 

อยู่ระหว่างการเตรยีมการจัดฝึกอบรมภายใน 2 
หลักสตูร  
 
 

- 
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เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

แผนงาน ตัวชี้วัด (KPI) ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค  

และแนวทางแก้ไข 
 5) งานฝึกอบรมภายนอก 

(Public Training) 
ระดับความส าเร็จการส่ง
พนักงานเข้าอบรมภายนอก 

มีการส่งพนักงานอบรมประมาณ ร้อยละ 25 ของ
พนักงานท้ังหมด  

หลักสตูรอบรมบางหลักสูตรมี
การยกเลิกเนื่องจากมผีู้เข้าอบรม
น้อยกว่าท่ีคาดการณ์ไว้จึงไม่
สามารถจัดการอบรมได้ ซึ่ง
ประเด็นนี้ อาจต้องพิจารณา
ความจ าเป็น อาจน ามาจัดเป็น
การอบรมภายในของส านักงาน 
กกพ. 

 6) งานกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Knowledge Sharing)  

ระดับความส าเร็จการกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
(Knowledge Sharing) 

ขออนุมัติหลักการและกรอบการด าเนินงาน
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจดักจิกรรม 
ตามแผน  
 

- 

 7) งานเกณฑ์การส่งพนักงาน
อบรมภายนอก 

ระดับความส าเร็จการจัดท า
เกณฑ์การส่งพนักงานอบรม
ภายนอก 

รวบรวมความเห็นจากผู้บรหิารเรยีบร้อยแล้ว  
อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อ
ประกาศใช้ต่อไป  
 

- 

 2.3.2 จัดท าหลักเกณฑ์การให้
ทุนการศึกษาในประเทศของ
พนักงาน ประจ าปี 2565 

ระดับความส าเร็จการจัดท า
หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา
ในประเทศของพนักงาน 

ได้มีประกาศส านักงาน กกพ. เรื่อง รับสมัคร
ขอรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ระดับปริญญา
โทและปริญญาเอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2565 เรียบร้อยแล้ว 

- 

2.4 การพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2.4.1 งานประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับความส าเร็จการจัดท าค า
รับรองส าหรับประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 2565 
(Performance) 

เสนอผู้บริหารสายงานให้ความเหน็ชอบเรียบร้อย
แล้ว 2 สายงาน  

มีการปรับปรุงค ารับรองภายใน
สายงาน ท าให้บางสายงานยังไม่
สามารถเสนอลงนามให้ความ
เห็นชอบได้ ทั้งนี้ มีการประสาน
สายงานทราบและเร่งรัดการ
จัดท าค ารับรองแล้ว 
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เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

แผนงาน ตัวชี้วัด (KPI) ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค  

และแนวทางแก้ไข 
2.5 มีมาตรฐานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

2.5.1  การสรรหา คดัเลือก
พนักงานลูกจ้างใหม่ จ้างตาม
ระเบียบอื่น 

ร้อยละของบุคลากรทีส่รรหา
พนักงานใหม่ ร้อยละ 90 

สรรหาพนักงานได้ 9 อัตรา (จากอัตราที่ได้รับ
อนุมัติให้ด าเนินการ 13 อัตรา) 

มีอัตราที่ยังไม่ได้รับอนุมตัิให้
ด าเนินการสรรหา เนื่องจาก
ได้รับนโยบายใหร้อการเลื่อน
ต าแหน่งประจ าปีให้แล้วเสรจ็
ก่อน 

 2.5.2 การด าเนินงานเกี่ยวกับ
พนักงานใหม่ (ปฐมนิเทศ) 

ระดับความส าเร็จการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับพนักงาน
ใหม ่

สามารถจัดการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ไดต้าม
ก าหนดในวันเริ่มงาน 

- 

 2.5.3 งานรายงานอัตราก าลัง
พนักงาน (Manpower 
Report) 
 
 

ระดับความส าเร็จการายงาน
อัตราก าลังพนักงาน 
(Manpower Report)  

รายงานอัตราก าลังเป็นประจ าทุกเดือน -  

2.6 เสริมสร้างระบบคณุธรรม 
จริยธรรม 

2.6.1 งานประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

ระดับความส าเร็จการพัฒนา
องค์กรสู่ความโปร่งใส (ITA)  
 

มีการเปดิเผยข้อมูลการด าเนินงานของส านักงาน 
กกพ. ตามที่ก าหนดบนเว็บไซตเ์รยีบร้อยแล้ว 
รวมถึงมีการประชาสมัพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีเข้าร่วมประเมินส านักงาน กกพ. 

- 

 2.6.2 งานมาตรฐานทาง
จริยธรรม (Ethics)  

ระดับความส าเร็จการจัดท า
ข้อก าหนดจริยธรรมของ
ส านักงาน กกพ. 

อยู่ระหว่างการจัดท า (ร่าง) ข้อก าหนดจริยธรรม
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมและ
ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยประมวลจรยิธรรมของ
คณะกรรมการ เลขาธิการและผู้ปฏิบัติงาน
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  

- 

 2.6.3 งานประเมินความเสี่ยง
การทุจริต (Corruption 
Risk) 

ระดับความส าเร็จการประเมิน
ความเสีย่งการทุจรติ ประจ าปี 
2565 

รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบท่ี 1 (แผนบริหาร
จัดการความเสีย่งทุจริต) ต่อศูนยป์ฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต เรียบร้อยแล้ว รอการรายงาน
รอบที่ 2 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 

- 
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เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

แผนงาน ตัวชี้วัด (KPI) ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค  

และแนวทางแก้ไข 
 2.6.4 งานพัฒนาองค์กรเข้าสู่

การรับรองมาตรฐานการ
ต่อต้านการรับสินบน ISO 
37001 

ระดับความส าเร็จการพัฒนา
องค์กรสู่การรับรองมาตรฐาน
การต่อต้านการรับสินบน ISO 
37001 

ด าเนินการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาองค์กรตามมาตรฐาน ISO 37001  
อยู่ระหว่างรอลงนามในสญัญาจ้าง คาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จตามโครงการในไตรมาสที่ 4 
ของปีงบประมาณ 2565 

- 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
3.1 บุคลากรมีความผาสุก 
และมีความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
การท างาน 

3.1.1 งานเสริมสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรที่มตี่อ
องค์กร (Engagement) 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าแผนเสรมิสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรที่มตี่อ
องค์กร 

อยู่ระหว่างการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อส ารวจความ
ผูกพันองค์กรและจัดท าแผนเสริมสร้างความ
ผูกพัน คาดว่าจะด าเนินการส ารวจแล้วเสร็จใน
ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2565 

- 

4. งานประจ าของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์
4.1 งานโครงสร้างส านักงาน 

และต าแหน่งงาน 
 

1) งานก าหนดกรอบ
อัตราก าลังของพนักงาน
(Manpower) 

ระดับความส าเร็จของการจัด
กรอบอัตราก าลังของพนักงาน 
ตามโครงสร้างส านักงาน กกพ. 
ใหม่ 

อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
บุคลากรส านักงาน กกพ. ให้ความเห็นการก าหนด
กรอบอัตราก าลังพนักงานในระดับผู้ช านาญการ
พิเศษ 

 
 

- 

 2) จัดท าค าบรรยายลักษณะ
งาน (Job Description) 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดท ามาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งพนักงาน (Job 
Description) 

ยกร่างค าบรรยายลักษณะงานเสนอฝ่ายงาน
พิจารณาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างน าเสนอคณะ
กรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากรส านักงาน 
กกพ. 

- 

 3) ก าหนดพนักงานลง
ต าแหน่งและระดบั (Job 
Grade) ตามโครงสร้าง
ต าแหน่งใหม ่

 

ระดับความส าเร็จของการ
ก าหนดพนักงานลงต าแหน่ง
และระดับ (Job Grade) ตาม
โครงสร้างต าแหน่งใหม ่

ออกประกาศส านักงาน กกพ. เรื่อง แต่งตั้ง
พนักงานตามรายชื่อต าแหน่งและระดับใหม่  
ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ก าหนดพนักงานลง
ต าแหน่งและระดบัตามโครงสร้างต าแหน่งใหม่
เรียบร้อยแล้ว 

- 

4.2  งานเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน (Salary & 
Compensation) 

1) การด าเนินงานเกีย่วกับ
งานเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน (Salary& 

ระดับความส าเร็จการจ่าย
เงินเดือนและค่าตอบแทน 

ด าเนินการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน
ประจ าเดือนได้ถูกต้องครบถ้วน 
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แผนงาน ตัวชี้วัด (KPI) ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค  

และแนวทางแก้ไข 
 Compensation) 

ประจ าเดือน  
- 

 2) การจัดท าเกณฑ์การเลื่อน
เงินเดือนประจ าปี 2566 

ระดับคว่ามส าเร็จของการ
จัดท าเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน
ประจ าปี 2566 

อยู่ระหว่างเตรียมด าเนินการ เนื่องจากได้รับ
นโยบายให้เสนอ กกพ. พิจารณาในช่วงปลายปี
งบประมาณ 

- 

 3) การเลื่อนเงินเดือน
ประจ าปี 2565 และการ
จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ 
ประจ าปี 2564 

ระดับความส าเร็จของการ
เลื่อนเงินเดือนประจ าปี 2565 
และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ 
ประจ าปี 2564 

ด าเนินการเลื่อนเงินเดือนประจ าป ี2565 และ
จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ประจ าปี 2564 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

- 

4.3 งานสวัสดิการพนักงาน 
(Benefit & Welfare) 

 

1) การด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับสวัสดิการ
พนักงาน 

ระดับความส าเร็จการด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับสวสัดิการ
พนักงาน 

ด าเนินการเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงาน
และลูกจ้างท่ีมีการขอเบิกจา่ยได้ถกูต้องครบถ้วน 

 
 

- 
 2) การด าเนินการตามมติ

คณะกรรมการสวสัดิการ 
ระดับความส าเร็จการ
ด าเนินการตามมติ
คณะกรรมการสวสัดิการ 

ด าเนินการตามมติคณะกรรมการสวัสดิการ
ครบถ้วน เช่น การต่ออายุกรมธรรม์ (ประกันชีวิต 
ประกันสุขภาพ และประกันอุบัตเิหตุ) พิจารณา
เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

- 

 3) การป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

ระดับความส าเร็จมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) 

ออกประกาศส านักงาน กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง 
(COVID-19 Antigen Self-Test Kits) พ.ศ. 
2565 ประกาศ ณ วันท่ี 6 มกราคม 2565 และ
ประกาศส านักงาน กกพ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จ านวน 5 ฉบับ เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีการ
รายงานจ านวนผูต้ิดเชื้อประจ าวัน 
 
 

- 



8 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

แผนงาน ตัวชี้วัด (KPI) ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค  

และแนวทางแก้ไข 
 4) กิจกรรมสัมพันธ์ (Emp. 

Relation)  
ระดับความส าเร็จการจัด
กิจกรรมสัมพันธ์ 

ยังไม่มีการด าเนินงาน สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท าให้ยังไม่สามารถจดักิจกรรมได ้

4.4 งานเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

 

1) การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 
ประจ าปี 2565 

ระดับความส าเร็จการการ
เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

คณะกรรมการพิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
อยู่ระหว่างสรุปผลการพิจารณาคณุสมบัตผิู้มีสิทธิ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ ์

- 

4.5 งานวินัยและการลงโทษ
ทางวินัย 

2) การด าเนินการทางวินัยและ
การลงโทษทางวินัย (เมื่อมี
เรื่องร้องเรียน) 

ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับงานวินัย
และการลงโทษทางวินัย 

มีการด าเนินการทางวินัย 1 เรื่อง โดยอยูร่ะหว่าง
สอบข้อเท็จจริง 

- 

 


