










 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ที่ใช้บังคับในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. การวางแผนอัตราก าลัง 
 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังมีควำมมุ่งมั่นในกำรสนับสนุนให้บุคลำกรสำมำรถขับเคลื่อนภำรกิจ 
ในควำมรับผิดชอบให้สำมำรถด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มีกำรวำงแผนกำรบริหำร
อัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับภำรกิจในควำมรับผิดชอบและควำมต้องกำรของส ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ต่ำง ๆ  

2. การสรรหา 
 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังมีนโยบำยสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
และมีควำมเหมำะสมกับลักษณะงำนของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง เข้ำท ำงำนให้ทันกับควำมต้องกำรและ     
ควำมจ ำเป็นตำมภำรกิจของส ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม โดยวิธีกำรต่ำง ๆ และมีกำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร          
ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง 

3. การพัฒนาบุคลากรและการสร้างทางก้าวหน้าในอาชีพ 
 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังมีนโยบำยส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรู้ ทักษะ เกี่ยวกับงำนให้เหมำะสม
ตำมควำมสำมำรถในต ำแหน่งงำนนั้น ๆ โดยมีแนวทำงพัฒนำและกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพที่หลำกหลำย 
ได้แก่ หลักเกณฑ์ประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรของส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรคลัง แนวทำงกำรย้ำยเพ่ือเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ของข้ำรำชกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 
แนวทำงพิจำรณำให้ข้ำรำชกำรไปปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรเพ่ือรับทุนกำรศึกษำ ฝึกอบรมของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 
และกำรจัดอบรมสัมมนำให้แก่ข้ำรำชกำรทั้งในและต่ำงประเทศ 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังมีกำรสร้ำงวัฒนธรรม บรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำนเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของบุคลำกรโดยมีกำรจัดและปรับปรุงสภำพแวดล้อม รวมทั้งจัดหำอุปกรณ์เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
ให้เหมำะสมในกำรท ำงำน และมีนโยบำยดูแลบุคลำกรโดยจัดให้มีสวัสดิกำรตำมระเบียบสวัสดิกำรส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรคลัง พ.ศ. 2564 

5. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังก ำหนดวิธีกำรประเมินผลปฏิบัติรำชกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง ซึ่งหลักเกณฑ์กำรประเมิน
จะประกำศให้บุคลำกรของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังทรำบโดยทั่วกัน 

6. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังก ำหนดให้บุคลำกรต้องยึดถือและปฏิบัติตำมข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำ
ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง พ.ศ. 2555 ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 25 64
ประกำศ ค ำสั่ง และนโยบำยต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด 
 
 



 ๑ 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตามแนวทาง HR Scorecard ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

องค์กรนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
เพ่ือเศรษฐกิจสมดุล 

1.  ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตและแข่งขันได้ 
2.  กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของการคลังภาคสาธารณะ 
4.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
5.  เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร 

 

พันธกิจ 
 1.  ศึกษา และวิเคราะห์และเสนอแนะนโยบายด้านการคลัง 
ระบบการเงิน การออม และการลงทุน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาค
และระหว่างประเทศอย่างมืออาชีพ 
 2.  ติดตาม กำกับ และประเมินผล มาตรการเศรษฐกิจการคลัง
ให้มีประสิทธิภาพ 
 3.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบาย
เศรษฐกิจการคลังกับทุกภาคส่วน 
 4.  พัฒนาบุคลากรและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ 
คุณธรรม และมีความสุข 

มิต ิ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ระดับเป้าหมาย น้ำหนัก (%) 
แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ มิติ 

มิติที่ ๑ ความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 
(Strategic  
Alignment) 

1. การวางแผน 
การสืบทอด
ตำแหน่งเพ่ือ
ประสิทธิภาพ
และสร้าง
ความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติ
ราชการของ 
สศค. 

1.๑ เพื่อให้มี
การสร้าง/พัฒนา
ข้าราชการรองรับ
การสืบทอด
ตำแหน่งและมี
การสร้างความ
ตอ่เนื่องในการ
ปฏิบัติราชการ
ของ สศค.  
 

1.๑.๑ ระดับ
ความสำเร็จของ
การดำเนินกิจกรรม 
ตามแผน  
 

มแีนวทาง 
การสืบทอด
ตำแหน่ง/
พัฒนา

บุคลากร
ภาพรวม 
และสร้าง

ความ
ต่อเนื่อง 
ในการ
ปฏิบัติ
ราชการ 

 

กิจ 
กรรม 

1 

กิจ 
กรรม 

2 

กิจ 
กรรม 

3 

กิจ 
กรรม 

4 

กิจ 
กรรม 
5-6 

๑๐๐ 100 30 การสร้างความต่อเนื่อง 
ในการปฏิบัติราชการ 
ปีท่ีดำเนินการ : 64-67 
รายละเอียดกจิกรรม/
แนวทาง : 
1. การวิเคราะห์ข้อมูล
อัตรากำลังของ สศค.  
(ปี 64-67) 
2. การพิจารณาคุณสมบตัิ
ของตำแหน่งและแนวทาง 
การดำเนินการเพื่อสบืทอด
ตำแหน่ง (ป ี64-67) 
 

สว่น
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล  
และ 
ส่วน
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 
สลข. 

หรือตามระดบักิจกรรม 
ที่กำหนด 



 ๒ 

มิต ิ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ขอ้มูล
พ้ืนฐาน 

ระดับเป้าหมาย น้ำหนัก (%) 
แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ มิติ 

             3. การจัดทำข้อมูลคุณสมบัติ
ของข้าราชการเพื่อประกอบ 
การพิจารณา (ปี 64-67) 
4. การพัฒนาข้าราชการเพื่อ
รองรับการสืบทอดตำแหน่ง 
   4.1 การจดัการฝึกอบรม   
หลักสตูรที่จำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
(ปี 64-67) 
   4.2 การพัฒนาโดยวิธีอื่น 
เช่น มอบหมายงาน  
การหมุนเวยีนงาน เป็นต้น 
(ปี 64-67) 
5. การจดัทำแนวทางหรือ
มาตรการสร้างความต่อเนื่อง 
ในการปฏิบัตริาชการ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ตำแหน่ง เช่น การเกษียณอายุ 
การลาออก การย้าย การโอน 
เป็นต้น (ปี 64-67) 
6. การดำเนินการตาม
แนวทางหรือมาตรการสร้าง
ความต่อเนื่องในการปฏิบตัิ
ราชการ ตามข้อ 5  
(ปี 64-67) 
 
 
 
 
 

 



 ๓ 

มิติ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ระดับเป้าหมาย น้ำหนัก (%) 
แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ มิติ 

 2. การจดั
โครงสร้าง
อัตรากำลังให้
สอดคล้อง
และเหมาะสม
กับภารกิจ 

2.๑ เพื่อใหม้ี
การวางแผนและ
บริหารอัตรา
กำลังคนให้
สอดคล้องและ
เหมาะสมกับ
ภารกิจ 

2.๑.๑ ระดับ
ความสำเร็จของ
การดำเนินกิจกรรม
ตามแผน  
 

มีการ
บริหาร

อัตรากำลัง
อย่าง

ต่อเนื่อง 

กิจ 
กรรม 

1 

 กิจ 
กรรม 

2 

 กิจ 
กรรม 
3-4 

100 100  แผนการบริหารอัตรากำลัง 
ปีท่ีดำเนินการ : 64-67 
รายละเอียดกจิกรรม/
แนวทาง : 
1. การวิเคราะห์ความต้องการ
อัตรากำลัง (ป ี64-67) 
ระดับสำนักงาน  
2. การบริหารอตัรากำลัง      
    2.1 การขอรับการจัดสรร
หรือเกลีย่อัตรากำลังจาก     
ส่วนราชการอื่น (ปี 64-67) 
    2.2 การทบทวนโครงสร้าง
องค์กร/เกลีย่อัตรากำลัง 
หรือการมอบหมายงาน 
(ปี 64-67) 
3. การบริหารอตัรากำลัง
ระดับหน่วยงานภายใน 
(ปี 64-67) 
   3.1 การทบทวนโครงสร้าง
และเกลี่ยอตัรากำลัง
หน่วยงานภายใน  
หรือ 
   3.2 ผอ.สำนัก/ผอ.ส่วน 
ร่วมกนัพิจารณาปรับ
กระบวนการทำงานและ    
จัดคนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับโครงสร้าง
อัตรากำลังและภารกิจ  
4. การตดิตามประเมินผล 
(ปี 64-67) 

สว่น
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
สลข. 
และ 
กลุ่ม
พัฒนา
ระบบ
บริหาร 

หรือตามระดบักิจกรรม 
ที่กำหนด 



 ๔ 

มิต ิ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ระดับเป้าหมาย น้ำหนัก (%) 
แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ มิติ 

 3. การพัฒนา
บุคลากรใหม้ี
ความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ 
ที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 
 

3.๑ เพื่อใหม้ี
ระบบการพัฒนา
บุคลากรบน
พื้นฐาน
สมรรถนะ
(Competency) 

3.๑.๑ ระดบั
ความสำเร็จของ
การดำเนินกิจกรรม 
ตามแผน  
 

มีแผน 
พัฒนา

บุคลากร
ประจำป ี

กิจ 
กรรม 

1 

 กิจ 
กรรม 

2 

 กิจ 
กรรม 
3-5 

100 100  แผนพัฒนาบุคลากรประจำป ี
ปีท่ีดำเนินการ : 64-67 
รายละเอียดกจิกรรม/
แนวทาง : 
1. การสำรวจความจำเป็น 
ในการพัฒนาบคุลากร     
(ปี 64-67) 
2. การวิเคราะห์และกำหนด
โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม
ให้สอดคล้องกับความจำเป็น 
(ปี 64-67) 
3. การจดัทำและดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาบคุลากร    
(ปี 64-67) 
4. การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาบุคลากร/หลกัสตูร
การพัฒนาต่าง ๆ (ปี 64-67) 
5. การตดิตามประเมินผล 
(ปี 64-67) 

ส่วน
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 
สลข. 

มิติท่ี ๒ 
ประสิทธิภาพ
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
(HR Program 
Efficiency) 

1. กระบวน 
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
บุคคลของ 
สศค. มี
ประสิทธิภาพ
สูง 

1.1 เพื่อให้
กระบวนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลของ สศค.  
มีประสิทธิภาพ
สูง 

1.1.1 ความสำเร็จ
ของการดำเนิน
กิจกรรมตามแผน  
 

มีการ
ดำเนินการ

ตาม
หลักเกณฑ์ 

ที่ ก.พ. 
กำหนด 

ไม่
สำเรจ็ 

   สำเรจ็ 60 100 20 1. การสรรหาบุคคล 
เข้าทำงานให้ทันกับความ
ต้องการและความจำเป็น
ตามภารกิจ 
ปีท่ีดำเนินการ : 64-67 
รายละเอียดกจิกรรม/
แนวทาง : 
   1.1 การวิเคราะห์ปัญหา
และอุปสรรคของการสรรหา 
บุคคลเข้าทำงานและเสนอ 
แนวทางแก้ไข (ปี 64-67) 

สว่น
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
สลข. 

หรือตามระดบักิจกรรม 
ที่กำหนด 



 ๕ 

มิต ิ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ระดับเป้าหมาย น้ำหนัก (%) 
แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ มิติ 

                1.2 การกำหนดกลยุทธ์
และวิธีการสรรหาบุคคล    
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
        - การเขา้ร่วมโครงการ
ทุน UIS ของ ก.พ. 
        - การขอรับการ
จัดสรรจากโครงการ นปร.
ของ ก.พ.ร. 
        - การขอรับการจัดสรร
จากโครงการอื่น ๆ ของ ก.พ. 
        - การรับโอนข้าราชการ
จากหน่วยงานอื่น 
        - การขอใช้บัญชีผู้สอบ 
แข่งขันได้จากหน่วยงานอ่ืน 
        - การใหผู้้เชี่ยวชาญ
ใช้เครือข่ายจากหน่วยงาน
ภายนอกดึงดูดบุคคลทีม่ี
ความสามารถเข้ามาทำงาน
ใน สศค.  
ฯลฯ (ปี 64-67) 
   1.3 การจดัทำและ
ดำเนนิการตามแผนการ 
สรรหาบุคคลเข้าทำงาน 
(ปี 64-67) 
   1.4 การประชาสมัพันธ์
การรับสมัครผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ (ปี 64-67) 
   1.5 การตดิตาม
ประเมินผล (ปี 64-67) 
 

 



 ๖ 

มิต ิ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ระดับเป้าหมาย น้ำหนัก (%) 
แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ มิติ 

             2. การโยกย้าย/สับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน และการ
แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง    
ที่สูงขึ้น 
ปีท่ีดำเนินการ : 64-67 
รายละเอียดกจิกรรม/
แนวทาง : 
    2.1 การดำเนินการ 
ตามแนวทางการเพิ่มพูน
ประสบการณ์ของข้าราชการ
เพื่อให้มีประสบการณ์ที่
หลากหลายตามหลักเกณฑ์
ที ่สศค. และสำนกังาน ก.พ. 
กำหนด (ปี 64-67) ดังนี ้
          (1) เปิดช่องทาง 
ในการแสดงความจำนงขอ
โยกย้าย หรือพิจารณา 
การโยกย้ายเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ที่หลากหลาย 
          (2) การจัดทำข้อมูล
การดำรงตำแหน่งของ
ข้าราชการเพื่อประกอบ 
การพิจารณาโยกย้ายเพือ่
เพิ่มพูนประสบการณ ์
    2.2 การตดิตาม
ประเมินผล (ปี 64-67) 
 
 
 
 

 



 ๗ 

มิต ิ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ขอ้มูล
พ้ืนฐาน 

ระดบัเปา้หมาย น้ำหนัก (%) 
แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ มิติ 

   ๑.๑.2 ระดับ
ความสำเร็จของ
การดำเนินกจิกรรม
ตามแผน 

มกีาร
สื่อสาร
ผ่าน

ช่องทาง
ต่าง ๆ  

กิจ 
กรรม 

1 
 

   กิจ 
กรรม 

2 

20   การสื่อสารหลักเกณฑ์ 
กฎระเบียบเกี่ยวกบั
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ปีทีด่ำเนินการ : 64-67 
รายละเอียดกจิกรรม/
แนวทาง : 
1. การพัฒนารูปแบบ 
การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์
กระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล หรือหลักเกณฑ์ที่ สศค. 
และสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ให้ทันสมัยและน่าสนใจ 
(ปี 64-67) 
2. การเพิ่มช่องทาง 
การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์
กระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล หรือหลักเกณฑ์ที่ สศค. 
และสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
โดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
(ปี 64-67) 

ส่วน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
สลข. 

1.1.3 จำนวน
กิจกรรมด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ที่นำเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT)  
มาใช้ในการบริการ
หรือบริหารจัดการ
เพิ่มขึ้น หรือการ
พัฒนาระบบให้ดขีึ้น 

ใช้ IT  
ในการ 
ลงเวลา 
ระบบ 
การลา 

การจัดเก็บ
ฐานข้อมูล 
การรับ
สมัคร 

1 
กิจ 

กรรม 
 

 2 
กิจ 

กรรม 
 

 3-4 
กิจ 

กรรม 
 

20   การใช้ระบบ IT มาช่วย   
ในกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
ปีท่ีดำเนินการ : 64-67 
รายละเอียดกจิกรรม/
แนวทาง : 
1. ระบบการรับสมัครผา่น
ทาง Internet (ปี 64-67)  
2. การแจ้งข้อมลูข่าวสาร 

ส่วน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
สลข.  
และ 
ศูนย์ 
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

หรือตามจำนวนกิจกรรม 
ทีก่ำหนด 

หรือตามระดบักิจกรรม 
ทีก่ำหนด 



 ๘ 

มิต ิ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
เชิงกลยทุธ ์

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ระดับเป้าหมาย น้ำหนัก (%) 
แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ มิติ 

     

        

การรับสมัคร (ปี 64-67)3. 
การอำนวยความสะดวก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม HR 
ให้กับผู้รับบริการ (ปี 64-67) 
4. การจดัทำแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Form)  
(ปี 64-67) 

 

มิติท่ี ๓ 
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
(HRM 
Program 
Effective 
ness) 
 

1. การพัฒนา
ระบบการ
บริหารผล 
การปฏิบัติงาน
เพื่อสร้าง
แรงจูงใจ รักษา 
และส่งเสรมิ
การพัฒนา
ศักยภาพและ        
การเรยีนรู้ 
ของผู้ใต้บังคับ 
บัญชา 

1.๑ เพื่อใหม้ี
ระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน 
และมีวิธีการ
ประเมิน 
ผลการปฏิบตัิ
ราชการที่มี
ประสิทธิผล    
ซึ่งเช่ือมโยงกับ
ผลตอบแทนและ
พัฒนา 

1.๑.๑ ระดับ
ความสำเร็จของ
การดำเนินกิจกรรม
ตามแผน 
 
 

มีการจัดทำ 
ตัวช้ีวัด 
และ

ประเมิน 
ผลฯ อย่าง
ต่อเนื่อง 

กิจ 
กรรม 

1 

 กิจ 
กรรม 

2 

 กิจ 
กรรม 

3 

100 30 20 การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
ปีท่ีดำเนินการ : 64-67 
รายละเอียดกจิกรรม/
แนวทาง : 
1. การทบทวนแนวทางและ
พัฒนาระบบการบริหาร 
ผลการปฏิบตัิงาน (ปี 64) 
2. การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวธิีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและแนวทาง 
การเลื่อนเงินเดือน (ปี 64-67) 
3. การตดิตามประเมินผล 
(ปี 64-67) 

ส่วน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
สลข.  
และ 
กลุ่ม
พัฒนา
ระบบ
บริหาร 

1.2 เพือ่ให้มีการ
สร้างวัฒนธรรม 
บรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการพัฒนา 
เพือ่ให้มีลักษณะ
เป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

1.2.๑ ความสำเร็จ
ของการดำเนิน
กิจกรรมตามแผน 
 

มโีครงการ
บริหาร
จัดการ
ความรู้/
การเสนอ
นวัตกรรม 

ไม่
สำเรจ็ 

   สำเรจ็ 50 30  1. โครงการบริหารจดัการ
ความรู ้
ปีที่ดำเนินการ : 64-67 
รายละเอียดกจิกรรม/
แนวทาง : 
    1.1 การแต่งตั้งคณะทำงาน
บริหารจดัการความรูภ้ายใน 
สศค. (ปี 64-67) 

ฝา่ย
บริหารงาน
ห้องสมุด 
ศวบ. 
และ 
กลุ่ม
พัฒนา
ระบบ
บริหาร 

หรือตามระดบักจิกรรม 
ที่กำหนด 



 ๙ 

มิติ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
เชิงกลยทุธ ์

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ระดับเป้าหมาย น้ำหนัก (%) 
แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ มิติ 

                 1.2 การดำเนินการ 
ตามโครงการบรหิารจดัการ
ความรู้ (ปี 64-67) 
    1.3 การรายงานผล 
การดำเนินการประจำปี        
(ป ี64-67) 
    1.4 การตดิตาม
ประเมินผล (ปี 64-67) 
2. การเสนอนวัตกรรม 
    2.1 สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม 
เสนอนวตักรรม (ปี 64-67)      
    2.2 การนำนวัตกรรม 
มาปรับปรุงพัฒนางาน 
(ปี 64-67) 

 

1.2.2 ระดับ
ความสำเร็จของ
การดำเนินกิจกรรม
ตามแผน 
 

มีหลักสูตร
การพัฒนา
บุคลากร 
สศค.ตาม
หลักสตูร

ในโรงเรียน 
สศค. 

กิจ 
กรรม 

1 

 กิจ 
กรรม 

2 

 กิจ 
กรรม 
3-4 

50   โรงเรียน สศค.  
ปีท่ีดำเนินการ : 64-67 
รายละเอียดกจิกรรม/
แนวทาง  : 
1. การจัดทำ/ทบทวนเนื้อหา 
วิชาของหลักสูตรกลาง
โรงเรียน สศค. ซึ่งหลักสตูร
กลางเป็นองค์ความรู้ที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบตัิงาน
ของแต่ละสำนัก/ศูนย/์กลุม่ 
(ป ี64-67)  
2. การมอบหมายผู้แทน 
ของสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม เป็น
วิทยากรในรายวิชาของ
หลักสตูรกลาง (ปี 64-67) 
 

ส่วน
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 
สลข. หรือตามระดบักิจกรรม 

ที่กำหนด 



 ๑๐ 

มิต ิ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
เชิงกลยทุธ ์

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ระดับเป้าหมาย น้ำหนัก (%) 
แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ตัวชี้วดั เป้าประสงค์ มิติ 

     

        

3. การจดัฝึกอบรมหลักสูตร
กลางให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับ 
ชำนาญการพิเศษ ระดับ 
ชำนาญการ และระดับ
ปฏิบัติการ (ปี 64-67) 
4. การตดิตามประเมินผล 
(ป ี64-67) 

 

1.3 เพื่อให้มี
ระบบการรักษา
จูงใจบุคลากร 
 
 

1.3.1 ระดับ
ความสำเร็จของ
การดำเนินกิจกรรม
ตามแผน 

มีระบบ
ข้าราชการ

ผู้มี
ผลสัมฤทธ์ิ

สูง 
(High 

Performance 
& Potential 
System : 

HiPPS)/ 

มีแผน 
การสร้าง

ความผาสุก 
และความ
ผูกพันของ
บุคลากร 

สศค. 

กิจ 
กรรม 

1 

 กิจ 
กรรม 

2 

 กิจ 
กรรม 

3 

100 40  1. ระบบข้าราชการผู้มี         
ผลสัมฤทธิส์ูง  
ปีท่ีดำเนินการ : 64-67 
รายละเอียดกจิกรรม/
แนวทาง  : 
    1.1 การคดัเลือกข้าราชการ 
เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธ์ิสูง (ปี 64-67) 
    1.2 การจัดทำกรอบ 
การสั่งสมประสบการณ์
รายบุคคลให้สอดคล้องกับ
กรอบการสั่งสมประสบการณ์
ระดับกรม (ปี 64-67) 
    1.3 การใช้เครื่องมือใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
เพือ่จูงใจและรักษาผู้อยูใ่น 
ระบบขา้ราชการผู้มผีลสัมฤทธิ์
สูง (ปี 64-67) ดังนี ้
          (1) การดูแลเกี่ยวกับ
ทุนฝึกอบรมของรัฐบาล 
          (2) การเลื่อน
เงินเดือน 

ส่วน
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 
และ 
สว่น
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
สลข. 
 

หรือตามระดบักิจกรรม 
ทีก่ำหนด 



 ๑๑ 

มิต ิ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
เชิงกลยทุธ ์

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ระดับเป้าหมาย น้ำหนัก (%) 
แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ มิติ 

                       (3) การแต่งตั้งผู้มี
คุณสมบัติเป็นระดับชำนาญ
การพิเศษโดยการกำหนด
ตำแหน่งเป็นการเฉพาะคราว 
2. แผนการสร้างความ
ผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากร สศค.  
ปีที่ดำเนินการ : 64-65 
รายละเอยีดกจิกรรม/
แนวทาง  : 
    2.1 การดำเนินการ 
ตามแผน (ปี 64-65) 
    2.2 การตดิตาม
ประเมินผล (ปี 64-65) 
    2.3 การทบทวนแผนการ
สร้างความผาสุกฯ (ปี 65) 

 

มิติท่ี ๔  
ความพร้อม
รับผิดด้าน
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล  
(HR 
Account 
ability) 

๑. การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลของ 
สศค. มีความ
โปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้
 
 

๑.๑ เพื่อให้
กระบวนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลมีความ
โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้และ
เพื่อให้มีความ
พร้อมรับผดิต่อ
การตัดสินใจและ  
ผลการตัดสินใจ 
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑.๑.๑ ความสำเร็จ
ในการรายงาน 
ผลการจัดการ 
ข้อร้องเรียนต่อ 
ผอ. สศค. 

มีช่องทาง 
อาทิ 

กล่องรับ
เรื่องราว
ร้องเรียน/ 
เว็บไซต/์

ส่ง
จดหมาย/
หนังสือ  

ไม่
สำเรจ็ 

   สำเรจ็ 100 100 ๑๕ การสร้างระบบการรับฟัง
ความคดิเห็น และเร่ือง
ร้องเรียน  
ปีท่ีดำเนินการ : 64-67 
รายละเอียดกจิกรรม/
แนวทาง  : 
การจัดการข้อร้องเรียน 
อย่างเป็นระบบ (ปี 64-67) 
โดยดำเนินการ ดังนี ้
1. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมรับเรื่องร้องเรยีน
จากจดหมาย/กล่องรับเรื่อง
ร้องเรียน/เว็บไซต ์
 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 
กลุ่ม
พัฒนา
ระบบ
บริหาร 
และส่วน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
สลข. 



 ๑๒ 

มิต ิ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
เชิงกลยทุธ ์

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ระดับเป้าหมาย น้ำหนัก (%) 
แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ มิติ 

             2. พิจารณาเรื่องร้องเรียน
เพื่อส่งข้อมูลใหส้ำนัก/ศูนย/์
กลุ่มผูร้ับผดิชอบ 
3. สำนัก/ศูนย/์กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
ตอบเรื่องร้องเรยีนกลับมายัง
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ภายใน 15 วัน                                          
4. รายงานผลการจัดการ 
ข้อร้องเรียนต่อ ผอ. สศค. 
เป็นประจำทุกเดือน 

 

มิตทิี ่๕ 
คุณภาพชีวิต
และความ
สมดุลของ
ชีวิตและการ
ทำงาน 
(Quality of 
work life) 

1. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และความ
สมดลุระหว่าง
ชีวิตกับการ
ทำงานของ
บุคลากร 

๑.๑ เพื่อให้
บุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อม
ในการทำงาน 

๑.๑.๑ ระดับ
ความสำเร็จของ
การดำเนินกิจกรรม
ตามแผน 

มีการจดัหา
และปรับปรุง

สภาพ 
แวดล้อม
ในการ
ทำงาน 

รวมทัง้วสัดุ
อุปกรณ์

สำนักงาน
อย่าง

ต่อเนื่อง  

กิจ 
กรรม 

1 

 กิจ 
กรรม 

2 

 กิจ 
กรรม 

3 

100 40 15 การจัดหรือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน รวมท้ังวัสดอุุปกรณ์
สำนักงาน 
ปีท่ีดำเนินการ : 64-67 
รายละเอียดกจิกรรม/
แนวทาง : 
1. การสำรวจความต้องการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน/
สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
(ปี 64-67) 
2. การจดัทำ/ทบทวน 
และดำเนินการตามแผน 
(ปี 64-67) 
3. การตดิตามประเมินผล 
(ปี 64-67) 
 
 
 

ส่วน
บริหาร 
งานพัสด ุ
สลข. 

หรือตามระดบักิจกรรม 
ที่กำหนด 



 ๑๓ 

มิต ิ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
เชิงกลยทุธ ์

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ระดับเป้าหมาย น้ำหนัก (%) 
แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ มิติ 

  ๑.๒ เพื่อให้มี
การจัดสวัสดิการ
และสิ่งอำนวย
ความสะดวก
เพิ่มเตมิจาก
สวัสดิการที่
กฎหมายกำหนด 

๑.๒.๑ ระดับ
ความสำเร็จของ
การดำเนินกิจกรรม
การจัดสวัสดิการ
นอกเหนือจากที่
กฎหมายกำหนด 

มีการจัด
สวัสดิการ
นอกเหนือ 

จากท่ี
กฎหมาย
กำหนด
อย่าง

ต่อเนื่อง 

กิจ 
กรรม 

1 

 กิจ 
กรรม 

2 

 กิจ 
กรรม 
3-4 

100 30  การจัดสวัสดิการนอกเหนือ 
จากที่กฎหมายกำหนดตาม
ความต้องการของบุคลากร 
ปีที่ดำเนินการ : 64-67 
รายละเอียดกจิกรรม/
แนวทาง  : 
1. การสำรวจความต้องการ     
(ปี 64-67) 
2. การจดัสวสัดิการใหต้รงกบั
ความต้องการที่มคีวามจำเป็น 
เป็นลำดับแรก ๆ (ปี 64-67) 
3. การสื่อสาร/ประชาสมัพันธ์
กิจกรรม/การจัดสวสัดิการ
ต่าง ๆ (ปี 64-67) 
4. การตดิตามประเมินผล  
(ป ี64-67) 

ส่วน
อำนวยการ 
และ
ประสาน
ราชการ 
สลข. 

๑.๓ เพื่อให้มี
ความสัมพันธ์ 
อันดีระหว่าง
บุคลากรใน
องค์กร 

๑.๓.๑ จำนวน
กิจกรรมที่จดัเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่าง
บุคลากรในองค์กร 

มีกิจกรรม
สร้างความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคลากร
ในองค์กร

อย่าง
ต่อเนื่อง 

1 
กิจ 

กรรม 
 

 2 
กิจ 

กรรม 
 

 3 
กิจ 

กรรม 
 

100 30  การส่งเสริมความสัมพันธ์
ของบุคลากรภายในองค์กร  
ปีท่ีดำเนินการ : 64-67 
รายละเอียดกจิกรรม/
แนวทาง  : 
1. การจดักิจกรรมส่งเสรมิ
ความสัมพันธ์ เช่น การจดั
สัมมนาข้าราชการและลูกจ้าง
ของ สศค. ประจำปี การจัด
แข่งขันกีฬาสี ประจำป ี
การสนับสนุนกิจกรรมชมรม 
เป็นต้น (ปี 64-67) 
2. การตดิตามประเมินผล  
(ปี 64-67) 

ส่วน
อำนวยการ
และ
ประสาน
ราชการ  
สลข. 
 

หรือตามระดบักิจกรรม 
ที่กำหนด 

หรือตามจำนวนกิจกรรม 
ที่กำหนด 

หมายเหตุ 1) มีการติดตามผลทุกรอบ ๖ เดือน และ 2) แผนงาน/โครงการดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 


