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1  การจัดการอัตราก าลัง
(Workforce
management)         
 -ค าบรรยายลักษณะ
งาน
ที่ครอบคลุมทกุ
ต าแหน่งงาน             
          -โครงสร้าง
บริหาร
เหมาะสมและรองรับ
การบริหารงาน

• ค าบรรยาย
ลักษณะงาน

ที่ครอบคลุมทกุ
ต าแหน่งงาน

และมี
องค์ประกอบ

ครบถ้วน 
หรือ

• โครงสร้าง
บริหาร(ทนุ
หมุนเวยีนที่

เหมาะสมและ
รองรับการ

ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์)

• ค าบรรยาย
ลักษณะงานที่
ครอบคลุมทกุ
ต าแหน่งงาน

และมี
องค์ประกอบ
ครบถ้วน และ
• โครงสร้าง
บริหารทนุ
หมุนเวยีนที่

เหมาะสมและ
รองรับการ

ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์

• การวเิคราะห์
กระบวนการ

ท างานที่ส าคัญ 
(Workflow

Analysis) หรือ
การศึกษาเวลา
ท างาน (Time 
and Motion
study) รวมถึง
การวเิคราะห์
การทดแทน

อัตราก าลังที่เกิด
จากการ

เปล่ียนแปลงด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั

• การวเิคราะห์
ผลผลิต

ประสิทธภิาพ
ของพนักงาน 
(Employee

productivity) 
เพื่อใช้ประโยชน์
ในการจัดการ
อัตราก าลัง

มีแนวทางการ
จัดการ

อัตราก าลัง
ประจ าป ีและ
อัตราก าลังใน

ระยะยาว ได้แก่
• กรอบอัตราก าลัง

• วเิคราะห์
ผลผลิต

ประสิทธภิาพ
• วเิคราะห์

กระบวน การ
ท างานที่ส าคัญ

• โครงสร้างบริหาร
• ค าบรรยาย
ลักษณะงาน

กบค.ฝบ. บริหาร
ก าลังคนให้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สถาบนั

ความส าเร็จ
ของการ
จัดท าค า
บรรยาย
รายละเอียด
ลักษณะงาน
และ
มาตรฐาน
ก าหนด
ต าแหน่ง 1 
ฉบบั

ล าดับ
ที่

                                                        3.4 แผนปฏบิตัิการด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล 2562

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เปา้หมาย ตัวชี้วดั
งบ
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(บาท)
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2  การประเมินผล
การปฏบิติังาน
ของพนักงานของสถาบนั
(Performance
Management)

มีการก าหนด
ตัวชี้วดั
แต่ยังอยู่ในช่วง
ทดลองและ
ยังไม่ได้น ามาใช้
จริง

ก าหนดตัวชี้วดั
ในระดับ
ผู้บริหารระดับสูง
ของทนุ
หมุนเวยีนและใช้
ในการ
ประเมินผลการ
ปฏบิติังาน

ก าหนดตัวชี้วดั
ในระดับผู้บริหาร
ระดับสูงและ
ผู้บริหารทกุสาย
งาน
และใช้ในการ
ประเมินผลการ
ปฏบิติังาน

มีการก าหนด
ตัวชี้วดัใน
พนักงานทกุ
ระดับของ
ทนุหมุนเวยีน
และใช้ใน
การประเมินผล
การ
ปฏบิติังาน

• ใช้ประโยชน์
จากผลประเมิน
ในการพจิารณา
ผลตอบแทน/
เล่ือนขั้น/เล่ือน
ต าแหน่ง
• ใช้ประโยชน์
จากผลประเมิน
ในการพฒันา
บคุลากร

กบค.ฝบ. น าผลการ
ประเมินไป
บริหาร
จัดการและ
พฒันา
พนักงานทกุ
ระดับให้
สอดคล้องกับ
วฒันธรรม
องค์กร

มีแบบ
ประเมิน
เพื่อให้

พนักงานกับ
ผู้บงัคับบญัชา
มีการก าหนด
ตัวชี้วดัการ
ปฏบิติังาน

ประจ าป ี      
   1 ฉบบั
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3  การพฒันาพนักงาน
รายต าแหน่งระยะยาว
(Development
roadmap)
การพฒันาพนักงาน
ประจ าป ี(Individual
development plan:
IDP)

อยู่ระหวา่งการ
จัดท าเส้นทางการ
พฒันาพนักงาน
รายต าแหน่ง
(Development 
roadmap)

การจัดท า
เส้นทางการ
พฒันา
พนักงานราย
ต าแหน่ง
(Development
 roadmap)
ทกุต าแหน่งแล้ว
เสร็จและได้รับ
ความเหน็ชอบ
จากผู้บริหาร
ระดับสูงสุดของ
ทนุหมุนเวยีน

• การจัดท า
แผนพฒันา
พนักงานประจ าปี
(Individual
development
 plan: IDP)
ที่ครอบคลุม
พนักงานทกุ
ต าแหน่งแล้วเสร็จ

• ด าเนินการได้
ตามแผนพฒันา
พนักงาน
ประจ าป ี
(Individual
development
 plan: IDP)
ได้ร้อยละ 80
• จัดท ารายงาน
สรุปการด าเนิน- 
งานตามแผน 
พฒันาพนักงาน
ประจ าป ีและ
รายงานให้
ผู้บริหารสายงาน
(ผช.ผมว/รอง.
ผมว.)และ
ผู้บริหารระดับ
สูงสุดของทนุ
หมุนเวยีนได้รับ
ทราบ

• ด าเนินการได้
ตามแผน
พนักงานประจ าปี
 (Individual
development 
plan: IDP)
ได้ร้อยละ 100
• จัดท ารายงาน
สรุปการ
ด าเนินงานตาม
แผนพฒันา
พนักงานประจ าปี
 และรายงานให้
ผู้บริหารสายงาน
(ผช.ผมว/รอง.
ผมว.)และผู้บริหาร
ระดับสูงสุดของ
ทนุหมุนเวยีนได้
รับทราบ

กบค.ฝบ. มีแผนพฒันา
ระยะส้ัน
ประจ าปแีละ
แผนระยะ
ยาวใหก้ับ
พนักงานทกุ
ต าแหน่งตาม
ก าลัง
ความสามารถ

พนักงาน
ได้รับการ
พฒันาตาม
แผนร้อยละ

100
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4  การพฒันากลุ่ม
พนักงานที่มีศักยภาพ
(Talent 
management)
การคัดเลือกและพฒันา
พนักงานกลุ่มผู้สืบทอด
ต าแหน่ง (Succession
plan)

แนวทางการ
คัดเลือกกลุ่ม

พนักงาน
ที่มีศักยภาพ 

(Talent pool) 
หรือ

กลุ่มผู้สืบทอด
ต าแหน่ง 

(Successor
pool) แล้วเสร็จ
 และได้รับความ

เหน็ชอบจาก
คณะกรรมการ

บริหาร
ทนุหมุนเวยีน

หรือ
คณะอนุกรรมการ
ด้านทรัพยากร
บคุคลของทนุ

หมุนเวยีน

• การจัดท า
แผนงานระยะ

ส้ันและ
ระยะยาวในการ

พฒันากลุ่ม
พนักงานที่มี
ศักยภาพ 
(Talent

pool) หรือ 
กลุ่มผู้สืบทอด

ต าแหน่ง 
(Successor 

pool)
แล้วเสร็จ และ

ได้รับความ
เหน็ชอบจาก
ผู้บริหารระดับ
สูงสุดของทนุ
หมุนเวยีน

• การคัดเลือก
กลุ่มพนักงานที่

มีศักยภาพ 
(Talent

pool) หรือ 
กลุ่มผู้สืบทอด

ต าแหน่ง 
(Successor

pool) แล้วเสร็จ
 และผ่าน

ความเหน็ชอบ
จาก

ผู้บริหารระดับ
สูงสุดของ

ทนุหมุนเวยีน

• ด าเนินการตาม
แผนงาน

ประจ าปใีนการ
พฒันากลุ่ม
พนักงานที่มี

ศักยภาพ (Talent
pool) หรือ 
กลุ่มผู้สืบทอด

ต าแหน่ง 
(Successor 

pool)
ได้ร้อยละ 100

• ด าเนินการตาม
แผนงานประจ าปี

ในการพฒันา
กลุ่มพนักงานที่มี

ศักยภาพ 
(Talent pool) 

และ
กลุ่มผู้สืบทอด

ต าแหน่ง
(Successor 

pool)
ได้ร้อยละ 100

กบค.ฝบ.  มีแนวทาง
การพฒันา
กลุ่ม
พนักงานที่มี
ศักยภาพ
(Talent 
managemen
t)
และมี
แผนพฒันา
บคุลากรกลุ่ม
ผู้สืบทอด
ต าแหน่ง 
(Succession
plan)

พนักงานที่มี
ศักยภาพ
(Talent 

managemen
t)ได้รับการ
พฒันาตาม
แผน และ
พฒันา

พนักงานใหม้ี
ความพร้อม

ในการสืบทอด
ต าแหน่ง 

(Succession
plan)  ตาม
แผนร้อยละ 

100
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5  การสร้างความ
ผูกพนัและความพงึ
พอใจของพนักงาน
(Employee
Engagement &
Satisfaction)

แนวทางการ
คัดเลือกกลุ่ม
พนักงาน
ที่มีศักยภาพ 
(Talent pool) 
หรือ
กลุ่มผู้สืบทอด
ต าแหน่ง 
(Successor
pool) แล้วเสร็จ
 และได้รับความ
เหน็ชอบจาก
คณะกรรมการ
บริหาร
ทนุหมุนเวยีน
หรือ
คณะอนุกรรมการ
ด้านทรัพยากร
บคุคลของทนุ
หมุนเวยีน

สรุปผลการ
ส ารวจ
ความผูกพนัและ
ความพงึพอใจ
ของ
พนักงาน
(Employee
Engagement &
Satisfaction)
แล้วเสร็จ

 จัดท าแผนงาน
ประจ าปทีี่มา
จากการ
วเิคราะหผ์ลการ
ส ารวจฯ เพื่อ
ยกระดับ
ความผูกพนัและ
ความพงึพอใจ
ของ
พนักงาน
แล้วเสร็จ

• ด าเนินงานตาม
แผนงานยกระดับ
ความผูกพนัและ
ความพงึพอใจ 
ของพนักงานได้
ร้อยละ 80
• จัดท ารายงาน
สรุปการ
ด าเนินงาน
ตามแผนงาน
ยกระดับความ
ผูกพนัและความ
 พงึพอใจของ
พนักงานและ
รายงานให้
ผู้บริหารสายงาน
(ผช.ผมว รอง. 
ผมว.)และ
ผู้บริหารระดับ
สูงสุดของทนุ
หมุนเวยีนได้รับ
ทราบ

• ด าเนินงานตาม
แผนงาน
ยกระดับความ
ผูกพนัและความ
พงึพอใจของ
บคุลากร
ได้ร้อยละ 100
• จัดท ารายงาน
สรุปการ
ด าเนินงาน ตาม
แผนงาน
ยกระดับความ
ผูกพนัและความ
พงึพอใจของ
บคุลากร และ
รายงานให้
ผู้บริหารสายงาน
และผู้บริหารระดับ
สูงสุดของทนุ
หมุนเวยีนได้รับ
ทราบ

กบค.ฝบ. มีแผน
ยกระดับ
ความผูกพนั
และความพงึ
พอใจ ของ
พนักงาน

ด าเนินงาน
ตามแผนงาน
ยกระดับ
ความผูกพนั
และความพงึ
พอใจของ
บคุลากร
ได้ร้อยละ 
100 พร้อม
รายงาน
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6  ความปลอดภยั/
สุขอนามัย/
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (Safety/
Health/Environment 
: SHE)

การก าหนด
ผู้รับผิดชอบใน

ด้าน
ความปลอดภยั
สุขอนามัย และ

สภาพแวดล้อมใน
การท างาน

การก าหนด
มาตรฐานด้าน

สุขอนามัย ความ
ปลอดภยั และ

สภาพแวดล้อมใน
การท างาน

จัดท าแผนงาน
ระยะส้ันและ
ระยะยาวด้าน

ความปลอดภยั 
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อม
ในการท างาน 
แล้วเสร็จ และ

ได้รับความ
เหน็ชอบจาก
ผู้บริหารระดับ
สูงสุด (ผมว.) 
ก าหนดตัวชี้วดั
และเปา้หมายที่

ชัดเจน

ด าเนินงานตาม
แผนงานด้าน

ความ
ปลอดภยั 

สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

ประจ าปี
ได้ร้อยละ 100

• ผลการประเมิน
ตามตัวชี้วดัด้าน
ความปลอดภยั 
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อม
ในการท างาน

ดีกวา่หรือเปน็ไป
ตามเปา้หมายที่

ก าหนดไว้

กบค.ฝบ./
อาคาร
สถานที่

มีแผนงาน
ระยะส้ันและ
ระยะยาว
ด้านความ
ปลอดภยั 
สุขอนามัย 
และ
สภาพแวดล้อม
ในการท างาน

ด าเนินงาน
ตามแผนงาน
ด้านความ
ปลอดภยั 
สุขอนามัย 
และ
สภาพแวดล้อม
ในการท างาน
 ประจ าปี
ได้ร้อยละ 100
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ล าดับ
ที่

                                                        3.4 แผนปฏบิตัิการด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล 2562

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เปา้หมาย ตัวชี้วดั
งบ

ประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาตุลาคม 2561 - กันยายน 2562ระดับเปา้หมาย

7 ระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนงานด้าน
ทรัพยากรบคุคล (HR
information
system: HRIS)

มีฐานข้อมูลที่
ส าคัญด้าน

ทรัพยากรบคุคล
แต่ไม่ครบถ้วน

มีฐานข้อมูลที่
ส าคัญด้าน

ทรัพยากรบคุคลที่
ครบถ้วน

• มีการจัดท า
หรือมีระบบการ
รายงานข้อมูล
ด้านทรัพยากร

บคุคลเพื่อ
น ามาใช้

ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจด้าน

งานธรุการบคุคล

• มีการจัดท า
หรือมีระบบการ
รายงานข้อมูล
ด้านทรัพยากร

บคุคลเพื่อ
น ามาใช้

ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจใน

ระดับสายงาน

• มีการจัดท า
หรือมีระบบการ
รายงานข้อมูล
ด้านทรัพยากร

บคุคลเพื่อ
น ามาใช้ประโยชน์
ในการตัดสินใจ

เชิงกลยุทธ์

กบค.ฝบ. มรีะบบ
สารสนเทศที่
รองรับและ
สนบัสนนุงาน
ด้าน
ทรัพยากร
บคุคล (HR
information
system: 
HRIS)

มีฐานข้อมูลที่
ส าคัญด้าน
ทรัพยากร
บคุคลที่
ครบถ้วน ร้อย
ละ 100

หมายเหตุ: 
5ฐานข้อมลูที่ส าคญัด้านทรัพยากรบคุคล ต้องประกอบไปด้วย 1. ข้อมลูสว่นบคุคล 2. ข้อมลูการท างาน 3. ข้อมลูการพฒันาของบคุลากร 4. ข้อมลูเร่ืองผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 5. ข้อมลูอตัราก าลงั
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