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แผนยุทธศาสตร์การบรหิารทรัพยากรบุคคล 4 ปี 
ของส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (พ.ศ. 2564-2567)  

 
กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 4 ปี  ของส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ  

(พ.ศ. 2564-2567) มีกระบวนกำรศึกษำ เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลขององค์กรอย่ำงรอบด้ำน แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลฯ ฉบับนี  จึงมีควำม
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของ สทนช. และนโยบำยระดับชำติที่มุ่งเน้นกำรขับเคลื่ อนประเทศไทยสู่ 4.0  
อีกทั งรองรับกำรขับเคลื่อนภำรกิจเชิงยุทธศำสตร์และกำรเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำยขององค์กร ตลอดจนมุ่งเน้น
ยกระดับระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ สทนช. ให้มีควำมเข้มแข็งทั ง ในระดับนโยบำย  
ระดับยุทธศำสตร์ และระดับปฏิบัติกำรตำมแนวคิด HR Scorecard รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ด้วยกำรน ำเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ มำประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับบริบทขององค์กร
ตำมแนวคิด Digital HR ซึ่งจะท ำให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ สทนช. สำมำรถรองรับต่อสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงทั งในเชิงนโยบำย และยุทธศำสตร์ เพ่ือให้สำมำรถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ควำมส ำเร็จได้ตำมวิสัยทัศน์คือ “เป็นองค์กรหลักในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงของทรัพยำกรน  ำ
ชำติ (A Water-secure Nation)” ดังนั น แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลฯ ฉบับนี  เป็นเสมือน
กรอบกำรพัฒนำทั งในด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HRM) และด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร (HRD) ซึ่ง
ครอบคลุมทั ง 5 มิติ ตำมแนวคิด HR Scorecard ภำยใต้ 5 ประเด็นยุทธศำสตร์ 10 เป้ำประสงค์ ส ำหรับกำร
พัฒนำให้บรรลุผลส ำเร็จตำมวิสัยทัศน์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ สทนช. ที่ว่ำ “มุ่งมั่นพัฒนำ และ
บริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือควำมเป็นเลิศในกำรท ำงำนอย่ำงมืออำชีพระดับสำกล พร้อมมีชีวิตที่มีควำมสุข
อย่ำงสมดุล ด้วยจิตส ำนึกรักองค์กร” 

ทั งนี  แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 4 ปี  ของส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ   
(พ.ศ. 2564-2567) ได้ก ำหนดให้มีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมมำรองรับกำรพัฒนำในทุกมิติ พร้อมทั งระบุ
ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) ระดับเป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ และผลลัพธ์ที่ได้จำก
ด ำเนินงำนในแต่ละมิติ อีกทั งได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรรำยปี ภำยใต้งบประมำณประจ ำปีของ สทนช. โดย
จัดล ำดับควำมส ำคัญของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบันขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลสำมำรถสื่อสำรกับผู้ที่
เกี่ยวข้องเกิดควำมเข้ำใจได้ง่ำย และสำมำรถน ำแผนฯ ไปปฏิบัติได้จริงอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยขอน ำเสนอ
รำยละเอียด ดังนี  
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของ สทนช. 

วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สทนช.:  
“มุ่งมั่นพัฒนำ และบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อควำมเป็นเลิศในกำรท ำงำนอย่ำงมืออำชีพระดับสำกล พร้อมมีชีวิตที่มีควำมสุขอย่ำงสมดลุ ด้วยจิตส ำนึกรักองค์กร” 

เป้ำประสงค์ 1.1 พัฒนำแผนงำนด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลให้รองรับกำ
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของ สทนช. 

1.1.1 โครงกำรทบทวน และปรับปรุงแผน
ยุทธศำสตร์กำรบรหิำรทรัพยำกร
บุคคลของ สทนช. ประจ ำปี
งบประมำณ 

1.1.2 โครงกำรทบทวนบทบำท ภำรกจิ 
และอัตรำก ำลังของ สทนช. 

1.1.3 โครงกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำร
บุคลำกรที่มีสมรรถนะสูง (Talent 
Management)   

1.1.4 โครงกำรจัดแผนสืบทอดต ำแหน่ง
ส ำคัญ (Succession Plan) 

1.1.5 โครงกำรทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน 
สทนช.  

1.1.6 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำองค์กร
ที่สร้ำงกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ยุค 4.0*** 

มิติท่ี 1 Strategic Alignment 

ยุทธศาสตร์ 1 
บริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมืออำชีพ 

พัฒนำศักยภำพผู้น ำองค์กรอยำ่งต่อเน่ือง 

มิติท่ี 2 HR Operational Efficiency 

ยุทธศาสตร์ 2 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้ำประสงค์ 2.1 พัฒนำกระบวนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลด้วย Digital HR 

2.1.1 โครงกำรพัฒนำกระบวนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล  
(1) e-HR procedure manual  
(2) HR Digital Media 

เป้ำประสงค์ 2.2 จัดกำรระบบ
ฐำนข้อมูลบุคลำกรด้วยระบบ AI 
(Artificial Intelligence) 

2.2.1 โครงกำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล
บุคลำกรอัจฉรยิะ 
(1) HR Cloud Storage  
(2) People Analytics   
 

เป้ำประสงค์ 3.1 รักษำบุคลำกรที่มีคุณค่ำต่อกำร
ขับเคลื่อนภำรกิจองค์กรสู่ควำมส ำเร็จ       

3.1.1 โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกร 
สทนช. ที่มีต่อนโยบำย แผนงำน โครงกำร และ
มำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

3.1.2 โครงกำรปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่ของ สทนช. 
3.1.3 โครงกำรจัดท ำแผนควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ  

(Career Path) 
3.1.4 โครงกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนว

ทำงกำรก ำหนดตัวชี วัดรำยบุคคลที่เชื่อมโยงกับ
ตัวชี วัดองค์กร และกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม*** 

 

มิติท่ี 3 HRM Program Effectiveness 
 

ยุทธศาสตร์ 3 
ยกระดับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

สู่สำกล 

มิติท่ี 5 Quality of Work Life 
 

ยุทธศาสตร์ 5 
สร้ำงควำมสุขแบบมีส่วนรวม จัดสรรสวสัดิกำร  

แบบเหมำะสม สนับสนุนคุณภำพชวีิตแบบสมดุล 

เป้ำประสงค์ 5.1 สร้ำงควำมสุขในที่
ท ำงำนแบบมีส่วนรว่ม      

5.1.1 โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรที่มีต่อสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำน  

5.1.2 โครงกำรจัดสรรอุปกรณ์ที่จ ำเป็น
และทันสมัย เพือ่เพิ่มประสิทธภิำพ
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

5.1.3 โครงกำรที่ท ำงำนแบบดิจิทัล 
(Digital Workplace) 

เป้ำประสงค์ 5.2 จัดสรรสวัสดิกำรที่
เหมำะสมกับควำมต้องกำรของบุคลำกร 

5.2.1 โครงกำรจัดสรรสวัสดิกำรส่วนเพิ่ม
ของบุคลำกร  
(1) จัดสรรสวัสดิกำรแบบจูงใจ  
(2) จัดสรรสวัสดิกำรทั่วไป หรือ

สวัสดิกำรเชิงธุรกิจ   
 

มิติท่ี 4 HR Accountability 
 

ยุทธศาสตร์ 4 
ส่งเสริมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ตำมหลักธรรมำภิบำล   

เป้ำประสงค์ 4.1 สร้ำงมำตรฐำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลตำมหลกัธรรมำภิบำล 

4.1.1 โครงกำรส ำรวจคุณธรรมและควำม
โปร่งใส (ITA) ของ สทนช.    

4.1.2 โครงกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลดำ้น
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
(1) กิจกรรมธรรมะพัฒนำคุณธรรม 

และจริยธรรมของบุคลำกร 
(2) กิจกรรมมอบรำงวัลเชิดชูเกียรติ

แก่บุคลำกรที่ใช้หลักธรรมำภิ
บำลในกำรบริหำรคนและ
บริหำรงำน 

เป้ำประสงค์ 3.2 พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ภำยใน
องค์กร และเสริมสร้ำงสมรรถนะของบุคลำกรทุก
ต ำแหน่งงำนอยำ่งต่อเนื่อง 
 
3.2.1 โครงกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ในองค์กร 

(Organization Learning) สู่กำรเป็นองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization) 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของ สทนช. 

วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สทนช.:  
“มุ่งมั่นพัฒนำ และบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อควำมเป็นเลิศในกำรท ำงำนอย่ำงมืออำชีพระดับสำกล พร้อมมีชีวิตที่มีควำมสุขอย่ำงสมดลุ ด้วยจิตส ำนึกรักองค์กร” 

 

เป้ำประสงค์ 1.2 สร้ำงค่ำนิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และ
ขับเคลื่อนให้ควำมส ำเร็จตำมวิสัยทัศน์
องค์กร     

1.2.1 โครงกำรสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรม
องค์กร 
(1) กิจกรรมสื่อสำรค่ำนยิม และ

วัฒนธรรมองค์กร 
(2) กิจกรรมส่งเสริมกำรขับเคลื่อน

ค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร  
(3) กิจกรรมค้นหำบุคคลต้นแบบ

ตำมค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
 

มิติที่ 1 Strategic Alignment 

ยุทธศาสตร์ 1 
บริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมืออำชีพ  

พัฒนำศักยภำพผู้น ำองค์กรอยำ่งต่อเนื่อง  

มิติที่ 2 HR Operational Efficiency 

ยุทธศาสตร์ 2 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้ำประสงค์ 3.2 พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ภำยใน
องค์กร และเสริมสร้ำงสมรรถนะของบุคลำกรทุก
ต ำแหน่งงำนอยำ่งต่อเนื่อง (ต่อ) 
 
3.2.2 โครงกำร Job Rotation เสริมสร้ำง

สมรรถนะที่หลำกหลำยให้บุคลำกรอยำ่ง
ต่อเน่ือง 

3.2.3 โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP) 

3.2.4 โครงกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ระยะยำว 
(Training Road Map) บนพื นฐำนของหลัก
สมรรถนะ 

3.2.5 โครงกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
สทนช.*** 

3.2.6 โครงกำรพัฒนำควำมรู้ และทกัษะกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธภิำพกำร
ท ำงำนในยุคดิจิทัล*** 

3.2.7 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะร่วมของบุคลำกร 
สทนช. (ONWR Common Competency)
เพื่อสร้ำงควำมส ำเร็จร่วมกัน*** 

 

มิติที่ 3 HRM Program Effectiveness 
 

ยุทธศาสตร์ 3 
ยกระดับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

สู่สำกล  

มิติที่ 5 Quality of Work Life 
 

ยุทธศาสตร์ 5 
สร้ำงควำมสุขแบบมีส่วนรวม จัดสรรสวสัดิกำร 

แบบเหมำะสม สนับสนุนคุณภำพชวีิตแบบสมดุล 

มิติที่ 4 HR Accountability 
 

ยุทธศาสตร์ 4 
ส่งเสริมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ตำมหลักธรรมำภิบำล   

- - เป้ำประสงค์ 5.3 สนับสนุนคุณภำพชีวิต
กำรงำนและส่วนตวัอย่ำงสมดุล 

5.3.1 โครงกำรสุขภำพกำยแข็งแรง 
สุขภำพจิตแจ่มใส   
(1) กิจกรรมสันทนำกำรเชิงสร้ำง 

สรรค์ประจ ำปีของ สทนช.  
(2) กิจกรรมจิตอำสำสร้ำงสุขให้

สังคม  
(3) จัดท ำห้องออกก ำลังกำยส ำหรับ

บุคลำกร 
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แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 4 ปี ของส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (พ.ศ. 2564-2567) 

วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สทนช.  
“มุ่งม่ันพัฒนำ และบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือควำมเป็นเลิศในกำรท ำงำนอย่ำงมืออำชีพระดับสำกล พร้อมมีชีวิตที่มีควำมสุขอย่ำงสมดุล ด้วยจิตส ำนึกรักองค์กร” 

 

 

ยุทธศาสตร์ 1 บริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมืออำชีพ พัฒนำศักยภำพผู้น ำองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ 1.1 พัฒนำแผนงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้รองรับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของ สทนช.      

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส้าเร็จ (KPIs) ระยะเวลาด้าเนินการ ระดับ
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
1.1.1 โครงกำรทบทวน และปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์กำรบรหิำร
ทรัพยำกรบุคคลของ สทนช. ประจ ำปีงบประมำณ... 
**ด ำเนินกำรไปพร้อมกับ... 

(1) กิจกรรมสื่อสำรควำมเข้ำใจในแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของ สทนช. ประจ ำปีงบประมำณ... 

 

o มีแผนกลยุทธ์กำรบรหิำรทรัพยำกร
บุคคลสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
องค์กร 

o ร้อยละ…ของบุคลำกรทีร่ับรู้และ
เข้ำใจในแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของ สทนช. 

o ร้อยละ...ควำมส ำเร็จของกำร 
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรฯ 

    มีแผนฯ 
ตรงตำม
ก ำหนด 
และ

ด ำเนินกำร
ตำมแผนฯ

ได้ใน
ระดับ 4-5 

1. กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
2. ผู้บริหำรระดับสูงขององค์กร 
3. ผู้อ ำนวยกำร และผู้เกีย่วข้อง
ของ สนง./ศูนย์/กอง/กลุม่ 

1.1.2 โครงกำรทบทวนบทบำท ภำรกิจ และอตัรำก ำลังของ สทนช. 
**ด ำเนินกำรในกรณีที่มีกำรเปลีย่นแปลงนโยบำย และ พรบ. ใหม่ๆ  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อบทบำทและภำรกิจขององค์กร 
 

o มีแผนอัตรำก ำลังที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของหน่วยงำน 

    มีแผนฯ 
ตรงตำม
ก ำหนด 

1. กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
2. ผู้บริหำรระดับสูงขององค์กร 
3. ผู้อ ำนวยกำร และผู้เกีย่วข้อง
ของ สนง./ศูนย์/กอง/กลุม่ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส้าเร็จ (KPIs) ระยะเวลาด้าเนินการ ระดับ
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
1.1.3 โครงกำรจัดท ำแผนบริหำรจดักำรบุคลำกรที่มสีมรรถนะสูง 
(Talent Management) และด ำเนินกำร... 

(1) จัดตั งคณะกรรมกำรสรรหำ และคัดเลือกบุคลำกรทีม่ี
ศักยภำพสูงภำยในองค์กร 

(2) ก ำหนดแนวทำง/เกณฑ์กำรสรรหำและคัดเลือกกลุม่
บุคลำกรที่มศีักยภำพสูง 

(3) สรรหำ และคัดเลือกกลุม่บุคลำกรที่มีศักยภำพของแต่ละ
หน่วยงำน 

(4) วำงแผนพัฒนำ และติดตำมกำรพัฒนำบุคลำกรที่มี
ศักยภำพสูงเป็นรำยบุคคล (IDP) 

o มีแผนบรหิำรจดักำรบุคลำกรที่มี
สมรรถนะสูง (Talent 
Management)   

o ร้อยละ...ควำมส ำเร็จของกำร 
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรฯ 

    มีแผนฯ 
ตรงตำม
ก ำหนด 
และ

ด ำเนินกำร
ตำมแผนฯ

ได้ใน
ระดับ 4-5 

1. กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
2. ผู้บริหำรระดับสูงขององค์กร 
3. ผู้อ ำนวยกำร และผู้เกีย่วข้อง
ของ สนง./ศูนย์/กอง/กลุม่ 

1.1.4 โครงกำรจัดแผนสืบทอดต ำแหน่งส ำคัญ (Succession Plan) 
และด ำเนินกำร... 

(1) จัดตั งคณะกรรมกำรสรรหำ และคัดเลือกบุคลำกรทดแทน
ต ำแหน่งส ำคญั 

(2) ก ำหนดแนวทำง/เกณฑ์กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร
ทดแทนต ำแหน่งส ำคญั 

(3) สรรหำและคัดเลือกบุคคลที่เหมำะสมตำมหลักเกณฑ์ที ่
ส่วนรำชกำรก ำหนดไว ้

(4) วำงแผนพัฒนำ และติดตำมกำรพัฒนำบุคลำกรทดแทน
ต ำแหน่งส ำคญัเป็นรำยบุคคล (IDP) 

o มีแผนสืบทอดต ำแหน่งส ำคัญ 
(Succession Plan) 

o ร้อยละ...ควำมส ำเร็จของกำร 
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรฯ 

    มีแผนฯ 
ตรงตำม
ก ำหนด 
และ

ด ำเนินกำร
ตำมแผนฯ 

ได้ใน
ระดับ 4-5 

1. กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
2. ผู้บริหำรระดับสูงขององค์กร 
3. ผู้อ ำนวยกำร และผู้เกีย่วข้อง
ของ สนง./ศูนย์/กอง/กลุม่ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส้าเร็จ (KPIs) ระยะเวลาด้าเนินการ ระดับ
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
1.1.5 โครงกำรทบทวนและปรบัปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยใน สทนช.  
**ด ำเนินกำรในกรณีที่มีกำรเปลีย่นแปลงนโยบำย และ พรบ. ใหม่ๆ  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อบทบำทและภำรกิจขององค์กร และด ำเนินกำร
ไปพร้อมกับ... 

(1) กิจกรรมสื่อสำรควำมเข้ำใจในโครงสร้ำงกำรบรหิำรงำน
ภำยใน สทนช. สู่กำรปฏิบัติจริง 

(2) ทบทวน และปรับปรุงค ำบรรยำยลักษณะงำนของ
ต ำแหน่งงำน 

o มีโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในที่สอดคล้องกับพันธกิจและ
ยุทธศำสตร์ในปัจจุบันขององค์กร 

o ร้อยละ…ของบุคลำกรทีร่ับรู้และ
เข้ำใจในโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยใน 

o ร้อยละ...ของต ำแหน่งงำนท่ี
ปรับปรุงค ำบรรยำยลักษณะงำน 

    มีโครง 
สร้ำง

องค์กร
ตรงตำม
ก ำหนด 
และ

ด ำเนินกำร
อื่นๆ ได้ใน
ระดับ 4-5 

1. กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
2. ผู้บริหำรระดับสูงขององค์กร 
3. ผู้อ ำนวยกำร และผู้เกีย่วข้อง
ของ สนง./ศูนย์/กอง/กลุม่ 

1.1.6 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำองค์กรที่สร้ำงกำรเปลีย่นผ่ำนสู่
ยุค 4.0***ดูรำยละเอยีดเพิ่มเติมตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 4 ป ี

 
 

o ร้อยละ...บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย 
ที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม/
หลักสตูร 

o ร้อยละ…ของผลกำรประเมินที่
เพิ่มขึ น (ก่อน-หลัง) ตำมหลักสูตร 
ที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

    ระดับ 4-5 1. กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
2. ผู้อ ำนวยกำร และผู้เกีย่วข้อง
ของ สนง./ศูนย์/กอง/กลุม่ 
3. บุคลำกรกลุม่เป้ำหมำยที่เข้ำ
รับกำรพัฒนำตำมหลักสูตร 
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หมำยเหตุ: ดูรำยละเอียดของตัวชี วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) และระดับเป้ำหมำย ได้จำกตำรำงอธิบำยตัวชี วัด และระดับเป้ำหมำยที่ก ำหนด หน้ำที่ 17-21

เป้าประสงค์ 1.2 สร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และขับเคลื่อนให้ควำมส ำเร็จตำมวิสัยทัศน์องค์กร     

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส้าเร็จ (KPIs) ระยะเวลาด้าเนินการ ระดับ
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
1.2.1 โครงกำรสรำ้งค่ำนิยมและวฒันธรรมองค์กร  
**โดยเลือกกิจกรรม... 

(1) กิจกรรมสื่อสำรค่ำนยิม และวฒันธรรมองค์กร 
(2) กิจกรรมส่งเสริมกำรขับเคลื่อนค่ำนิยมและวัฒนธรรม

องค์กร  
(3) กิจกรรมค้นหำบุคคลต้นแบบตำมค่ำนิยมและวัฒนธรรม

องค์กร 

o ร้อยละ...ควำมส ำเร็จของกำร 
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรฯ 

o ร้อยละ…ของบุคลำกรทีร่ับรู้และ
เข้ำใจในค่ำนิยมและวัฒนธรรม
องค์กร 

o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรที่มตี่อโครงกำร/กิจกรรม 

    ระดับ 3 
(ปีแรก) 

ระดับ 4-5 
(ปีถัดไป)  

1. กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
2. กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
3. ผู้อ ำนวยกำร และผู้เกีย่วข้อง
ของ สนง./ศูนย์/กอง/กลุม่ 

ผลลัพธ์: กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 1 มุ่งเน้นพัฒนำแผนงำนหลักด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ สทนช. และสำมำรถสร้ำงผลลัพธ์ได้ตำมมิติที่ 1 ควำมสอดคล้องเชิง
ยุทธศำสตร์ คือ 
(1) สทนช. มีแผนงำนหลักด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยขององค์กร และรองรับกำรขับเคลื่อนภำรกิจของ สทนช. ได้แก่ แผนยุทธศำสตร์กำรบริ หำรทรัพยำกร
บุคคล แผนอัตรำก ำลัง แผนบริหำรจัดกำรบุคลำกรที่มีสมรรถนะสูง และแผนสืบทอดต ำแหน่งส ำคัญ รวมถึงให้ควำมส ำคัญกับกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย  
และ พรบ. ใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบทบำทและภำรกิจขององค์กร ซึ่งจะต้องมีกำรทบทวนและปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน และขอบเขตควำมรับผิดช อบ
ของต ำแหน่งงำน ตลอดจนกำรสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยให้บุคลำกรมีแนวปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกัน มีเป้ำหมำยที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่ งจะช่วยสร้ำง
ควำมส ำเร็จทั งในระดับบุคคล หน่วยงำน และองค์กร 
(2) สทนช. มีโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำองค์กรทุกระดับเพ่ือสร้ำงกำรบริหำรรำชกำรให้มีควำมต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มบุคลำกรที่มีสมรรถนะสูง (Talented 
People) และกลุ่มบุคลำกรสืบทอดต ำแหน่งส ำคัญ (Successor) ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนภำรกิจเชิงนโยบำยขององค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จตำมวิสัยทัศน์ 
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1 HR Digital Media เป็นกำรใช้ประโยชน์จำกสื่อสังคม (Social Media) เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) และไลน์ (Line) หรือโปรแกรมประยกุต์อื่น ๆ ซ่ึงช่วยให้สือ่สำรกันได้แบบทันท ี(Real-Time) รวดเร็ว และเข้ำถึง
บุคลำกรทุกคนได้ง่ำยขึ น 

ยุทธศาสตร์ 2 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

เป้าประสงค์ 2.1 พัฒนำกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้วย Digital HR 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส้าเร็จ (KPIs) ระยะเวลาด้าเนินการ ระดับ
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ  

2564 2565 2566 2567 
2.1.1 โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

(1)  จัดท ำ e-HR procedure manual คู่มือกระบวนกำร
ท ำงำนหลักของ HR แบบออนไลน ์(เช่น กำรสรรหำ คัดเลือก บรรจุ 
แต่งตั ง พัฒนำ เลื่อนระดับ โยกย้ำย และอื่น ๆ) 

(2) จัดท ำ HR Digital Media1 สื่อประชำสมัพันธ์งำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล (เช่น ข้อมูลกิจกรรมฝึกอบรม/กิจกรรมสันทนำ
กำร/ประกำศกำรคัดเลือกบุคลำกรทดแทนต ำแหน่งว่ำง/ เส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ และอืน่ ๆ) 

o ร้อยละ...ควำมส ำเร็จของกำร 
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรฯ 

o จ ำนวน...คู่มือกระบวนกำรท ำงำน
หลักของ HR แบบออนไลน์  

o ร้อยละ…ของบุคลำกรทีร่ับรู้และ
เข้ำใจในข้อมูลสื่อประชำสมัพันธ์ 

    ระดับ 3 
(ปีแรก) 

ระดับ 4-5 
(ปีถัดไป) 

1. กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
 

เป้าประสงค์ 2.2 จัดกำรระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรด้วยระบบ AI (Artificial Intelligence) 

2.2.1 โครงกำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรอัจฉรยิะ 
(1) จัดท ำ HR Cloud Storage เพื่อเก็บข้อมูลบุคลำกรของ 

HR แบบคลำวด์ และเข้ำถึงข้อมลูผ่ำนสมำร์ตโฟน (Smart Phone) 
และแท็บเล็ต (Tablet) 

 
 
 
 
 

o ร้อยละ...ควำมส ำเร็จของกำร 
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรฯ 

o ร้อยละ...ควำมถูกต้อง/ควำมเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลในระบบ 
 

    ระดับ 4 
(ปีแรก) 
ระดับ 5 
(ปีถัดไป) 

1. กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
2. กลุ่มเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ศูนย์อ ำนวยกำร
น  ำแห่งชำติ 
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หมำยเหตุ: ดูรำยละเอียดของตัวชี วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) และระดับเป้ำหมำย ได้จำกตำรำงอธิบำยตัวชี วัด และระดับเป้ำหมำยที่ก ำหนด หน้ำที่ 17-21

                                                           
2 People Analytics เป็นกำรน ำเทคโนโลยีเพื่อรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลที่เปน็ประโยชน์ของบุคลำกร และน ำมำใช้ประโยน์ในงำนทรัพยำกรบุคคล เช่น กำรมอบหมำยงำน กำรบริหำรบุคลำกรที่มศัีกยภำพสูง กำรรักษำบุคลำกรคุณภำพ 
กำรจัดสรรผลตอบแทน กำรเลื่อนต ำแหน่ง และกำรพัฒนำบุคลำกร เป็นต้น 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส้าเร็จ (KPIs) ระยะเวลาด้าเนินการ ระดับ
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
(2)  จัดท ำ People Analytics2 ส ำหรับวิเครำะห์ข้อมลู

บุคลำกร 
       

ผลลัพธ์: กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 2 มุ่งเน้นเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ สทนช. ด้วยกำรน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้อย่ำงเหมำะสม และ
สำมำรถสร้ำงผลลัพธ์ได้ตำมมิติที่ 2 ประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล คือ 
(1) สทนช. มีคู่มือกระบวนงำนหลักคู่มือกระบวนกำรท ำงำนหลักของ HR ที่ทันสมัย ลดกำรใช้กระดำษ (Paperless) และบุคลำกรเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยขึ น ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำม
เข้ำใจในกระบวนกำร/ขั นตอนปฏิบัติต่ำง ๆ ให้กับผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(2) สทนช. มีระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมถูกต้อง ทันสมัย และสำมำรถน ำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจได้เรื่องที่เกี่ยวข้องได้ทันต่อเวลำ 
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ยุทธศาสตร์ 3 ยกระดับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลสู่สำกล 

เป้าประสงค์ 3.1 รักษำบุคลำกรที่มีคุณค่ำต่อกำรขับเคลื่อนภำรกิจองค์กรสู่ควำมส ำเร็จ       

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส้าเร็จ (KPIs) ระยะเวลาด้าเนินการ ระดับ
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
3.1.1 โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกร สทนช. ท่ีมีต่อ
นโยบำย แผนงำน โครงกำร และมำตรกำรด้ำนกำรบรหิำร
ทรัพยำกรบุคคล 

o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของ
บุคลำกร ที่มตี่อโครงกำร/กิจกรรม/
ระบบงำน  

o ร้อยละ...ของผลกำรส ำรวจควำม 
พึงพอใจท่ีเพิ่มขึ นจำกฐำนของปีเดิม 

    ระดับ 3 
(ปีแรก) 

ระดับ 4-5 
(ปีถัดไป) 

 

1. กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
 

3.1.2 โครงกำรปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่ของ สทนช. 
**โดยมุ่งเน้นกำรสื่อสำรข้อมูลในเรื่อง... 

(1) ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับบทบำทส ำคัญของ สทนช.  
(2) กำรมีระบบพ่ีเลี ยงท่ีช่วยสนับสนุนให้บุคลำกรเติบโตตำม

ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของตนเอง 

o ร้อยละ...บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย 
ที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
 

    ระดับ 4-5 
 

1. กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
 

3.1.3 โครงกำรจัดท ำแผนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ (Career Path) 
**ด ำเนินกำรไปพร้อมกับ... 

(1) กิจกรรมสื่อสำรแผนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพส ำหรับ
บุคลำกรทุกระดับต ำแหน่งงำน 
 

o มีแผนควำมกำ้วหน้ำในอำชีพ 
(Career Path) 

o ร้อยละ…ของบุคลำกรทีร่ับรู้และ
เข้ำใจแผนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 

    มีแผนฯ 
ตรงตำม
ก ำหนด 
(ปีแรก) 

ระดับ 4-5 
(ปีถัดไป) 

1. กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส้าเร็จ (KPIs) ระยะเวลาด้าเนินการ ระดับ
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
3.1.4 โครงกำรสรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรก ำหนด
ตัวชี วัดรำยบุคคลที่เช่ือมโยงกับตัวชี วัดองค์กร และกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนอยำ่งเป็นธรรม***ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมตำม
แผนพัฒนำบุคลำกร 4 ปี 
 

 

o ร้อยละ...บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย 
ที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม/
หลักสตูร 

o ร้อยละ…ของผลกำรประเมินที่
เพิ่มขึ น (ก่อน-หลัง) กำรพัฒนำ 
ตำมหลักสูตรที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 
 
 

    ระดับ 4-5 1. กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
2. บุคลำกรกลุม่เป้ำหมำยที่เข้ำ
รับกำรพัฒนำตำมหลักสูตร 

เป้าประสงค์ 3.2 พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ภำยในองค์กร และเสริมสร้ำงสมรรถนะของบุคลำกรทุกต ำแหน่งงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส้าเร็จ (KPIs) ระยะเวลาด้าเนินการ ระดับ
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
3.2.1 โครงกำรสรำ้งนวัตกรรมกำรเรียนรู้ในองค์กร (Organization 
Learning) สู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรยีนรู้ (Learning 
Organization) 

(1) กิจกรรมกำรแบ่งปันองค์ควำมรู้จำกรุ่นพีสู่่รุ่นน้อง 
(Knowledge Sharing) 

(2) กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ภำยในองค์กร 
(3) จัดท ำห้องสมุดดิจิทลั (Digital Library) เรียนรู้เพื่อตนเอง

ด้วยตนเอง 
 

o ร้อยละ...ควำมส ำเร็จของกำร 
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรฯ 

o ร้อยละ...บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย 
ที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 

o จ ำนวน...องค์ควำมรู้ที่จดัท ำขึ น 
o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของ

บุคลำกรที่มตี่อห้องสมดุดิจิทลั 

    ระดับ 3 
(ปีแรก) 

ระดับ 4-5 
(ปีถัดไป) 

1. กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
2. กลุ่มพัฒนำและเผยแพร่องค์
ควำมรู้ กองนโยบำยและแผน
แม่บท 
3. กลุ่มเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ศูนย์อ ำนวยกำร
น  ำแห่งชำติ 
4. ผู้อ ำนวยกำร และผู้เกีย่วข้อง
ของ สนง./ศูนย์/กอง/กลุม่ 

3.2.2 โครงกำร Job Rotation เสริมสร้ำงสมรรถนะที่หลำกหลำย
ใหบุ้คลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 

o ร้อยละ…ของบุคลำกรที่มีกำร
สับเปลี่ยนงำน  

    ระดับ 4-5 1. กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
2. ผู้อ ำนวยกำร และผู้เกีย่วข้อง
ของ สนง./ศูนย์/กอง/กลุม่ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส้าเร็จ (KPIs) ระยะเวลาด้าเนินการ ระดับ
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
3.2.3 โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP) 
**โดยด ำเนินกำร... 

(1) ประเมินช่องว่ำงสมรรถนะ (Competency Gap) ของ
ต ำแหน่งงำน 

(2) พัฒนำบุคลำกรตำมผลกำรประเมินช่องว่ำงสมรรถนะ 

o ร้อยละ…ของบุคลำกรที่มี IDP  
o ร้อยละ...ของบุคลำกรไดร้ับกำร

ประเมินช่องว่ำงสมรรถนะ และ
พัฒนำตำม IDP 
 

    ระดับ 4 
(ปีแรก) 
ระดับ 5 
(ปีถัดไป) 

1. กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
2. ผู้อ ำนวยกำร และผู้เกีย่วข้อง
ของ สนง./ศูนย์/กอง/กลุม่ 
 

3.2.4 โครงกำรทบทวนแผนพัฒนำบุคลำกร สทนช. ในระยะยำว 
(Training Road Map) บนพื นฐำนของหลักสมรรถนะ 

o มีแผนกำรเรียนรู้ระยะยำว 3-5 ปี  
ที่สอดคล้องกับสมรรถนะของ
ต ำแหน่งงำน 

    มีแผนฯ 
ตรงตำม
ก ำหนด 

1. กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
2. ผู้อ ำนวยกำร และผู้เกีย่วข้อง
ของ สนง./ศูนย์/กอง/กลุม่ 

3.2.5 โครงกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นต่อกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร สทนช. 
***ดูรำยละเอียดเพิม่เตมิตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 4 ป ี

 

o ร้อยละ...บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่
เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม/
หลักสตูร 

o ร้อยละ…ของผลกำรประเมินท่ี
เพิ่มขึ น (ก่อน-หลัง) ตำมหลักสูตร 
ที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

    ระดับ 4-5 1. กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
2. ผู้อ ำนวยกำร และผู้เกีย่วข้อง
ของ สนง./ศูนย์/กอง/กลุม่ 
3. บุคลำกรกลุม่เป้ำหมำยที่เข้ำ
รับกำรพัฒนำตำมหลักสูตร 

3.2.6 โครงกำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนในยุคดิจิทัล 
***ดูรำยละเอียดเพิม่เตมิตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 4 ป ี

 

o ร้อยละ...บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่
เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม/
หลักสตูร 

o ร้อยละ…ของผลกำรประเมินท่ี
เพิ่มขึ น (ก่อน-หลัง) ตำมหลักสูตร 
ที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

    ระดับ 4-5 1. กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
2. ผู้อ ำนวยกำร และผู้เกีย่วข้อง
ของ สนง./ศูนย์/กอง/กลุม่ 
3. บุคลำกรกลุม่เป้ำหมำยที่เข้ำ
รับกำรพัฒนำตำมหลักสูตร 
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หมำยเหตุ: ดูรำยละเอียดของตัวชี วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) และระดับเป้ำหมำย ได้จำกตำรำงอธิบำยตัวชี วัด และระดับเป้ำหมำยทีก่ ำหนด หน้ำที่ 17-21 
 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส้าเร็จ (KPIs) ระยะเวลาด้าเนินการ ระดับ
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
3.2.7 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะรว่มของบุคลำกร สทนช. (ONWR 
Common Competency) เพื่อสร้ำงควำมส ำเร็จร่วมกัน  
***ดูรำยละเอียดเพิม่เตมิตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 4 ป ี

 

o ร้อยละ...บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่
เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม/
หลักสตูร 

o ร้อยละ…ของผลกำรประเมินท่ี
เพิ่มขึ น (ก่อน-หลัง) ตำมหลักสูตร 
ที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

    ระดับ 4-5 1. กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
2. ผู้อ ำนวยกำร และผู้เกีย่วข้อง
ของ สนง./ศูนย์/กอง/กลุม่ 
3. บุคลำกรกลุม่เป้ำหมำยที่เข้ำ
รับกำรพัฒนำตำมหลักสูตร 

ผลลัพธ์: กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 3 มุ่งเน้นสร้ำงประสิทธิผลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ สทนช. ด้วยกำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรทุกระดับต ำแหน่งอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยใช้วิธีกำรพัฒนำที่หลำกหลำย อีกทั งให้ควำมส ำคัญกับกำรรักษำจูงใจบุคลำกรที่มีคุณค่ำให้อยู่กับองค์กร และสำมำรถสร้ำงผ ลลัพธ์ได้ตำมมิติที่ 3 ประสิทธิผลของ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล คือ 
(1) สทนช. มีระบบกำรรักษำ/จูงใจบุคลำกรให้อยู่กับองค์กร เช่น กำรปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่ที่ท ำให้รับทรำบว่ำองค์กรมีระบบพ่ีเลี ยงที่จะช่วยดูแลบุคลำกรเป็นอย่ำงดี
ตลอดเวลำที่ปฏิบัติงำนร่วมกับองค์กร ซึ่งจะช่วยรักษำบุคลำกรที่มีคุณภำพไว้กับองค์กรได้ยำวนำน กำรจัดท ำแผนควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพเพ่ือให้สร้ำงขวัญก ำลังใจให้
บุคลำกรเห็นถึงควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน รวมถึงกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบประเมินที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพ่ือสร้ำงควำมมั่น ใจในระบบกำรประเมินผลของ
องค์กรที่มุ่งเน้นพิจำรณำสมรรถนะและผลงำนของบุคลำกร 
(2) สทนช. มีโครงกำรที่มุ่งเน้นพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรปฏิบัติงำนในยุคดิจิทัลของบุคลำกรทุกระดับต ำ แหน่งงำน เช่น กำร
สร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ในองค์กร กำรสับเปลี่ยนงำน (Job Rotation) กำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล (IDP) กำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ระยะยำว (Training Road 
Map) บนพื นฐำนของหลักสมรรถนะ และโครงกำรพัฒนำสมรรถนะที่จ ำเป็นในด้ำนต่ำงๆ ของบุคลำกรทุกระดับต ำแหน่งงำน เป็นต้น 
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หมำยเหตุ: ดูรำยละเอียดของตัวชี วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) และระดับเป้ำหมำย ได้จำกตำรำงอธิบำยตัวชี วัด และระดับเป้ำหมำยที่ก ำหนด หน้ำที่ 17-21

ยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำล   

เป้าประสงค์ 4.1 สร้ำงมำตรฐำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำล  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส้าเร็จ (KPIs) ระยะเวลาด้าเนินการ ระดับ
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
4.1.1 โครงกำรส ำรวจคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ของ สทนช.    

 
o ร้อยละ...ของบุคลำกรทีม่ีระดับ

คุณธรรม และควำมโปร่งใสตำม
มำตรฐำนที่หน่วยงำนกลำงก ำหนด 

    ระดับ 4-5 1. ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต  
 

4.1.2 โครงกำรเสริมสร้ำงธรรมำภบิำลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล  

(1) กิจกรรมธรรมะพัฒนำคณุธรรม และจริยธรรมของ
บุคลำกร 

(2) กิจกรรมมอบรำงวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลำกรที่ใช้หลัก 
ธรรมำภิบำลในบริหำรงำน-บริหำรคน 

o ร้อยละ...บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่
เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม/
หลักสตูร 

o ร้อยละ...ของควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรที่มตี่อกิจกรรม 

    ระดับ 4-5 1. ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต  
2. กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
2. ผู้อ ำนวยกำร และผู้เกีย่วข้อง
ของ สนง./ศูนย์/กอง/กลุม่ 
4. บุคลำกรกลุม่เป้ำหมำยที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม 

ผลลัพธ์: กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 4 มุ่งเน้นพัฒนำควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในทุกกระกระบวนกำรให้มีควำมโปร่งใส รวมถึงให้ควำมส ำคัญกับ
กำรบริหำรงำน-บริหำรคนอย่ำงมีคุณธรรม และสำมำรถสร้ำงผลลัพธ์ได้ตำมมิติที่ 4 ควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล คือ 
(1) สทนช. มีโครงกำร/กิจกรรมที่เอื อต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้บุคลำกรทั่วทั งองค์กรว่ำ
กระบวนต่ำงๆ จะด ำเนินกำรไปอย่ำงถูกต้องและเป็นธรรม 
(2) สทนช. มีวิธีกำรให้ก ำลังใจแก่บุคลำกรที่ใช้หลักธรรมำภิบำลในปฏิบัติงำนด้วยกำรมอบรำงวัล ซึ่งแสดงถึงกำรเป็นต้นแบบที่ดีในกำรท ำงำน และน ำไปสู่กำรสร้ำงมำตรฐำน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่พึงประสงค์ขององค์กรต่อไป 
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3 Digital Workplace เป็นทำงเลือกในกำรท ำงำนร่วมกันรูปแบบใหม่ โดยอำศัยเครื่องมือทำง Digital เช่น Enterprise Cloud Instant Message Enterprise Social Media และ Virtual Meeting เป็นต้น เพื่อท ำให้สำมำรถเช่ือมต่อ
สื่อสำรและกำรท ำงำนร่วมกันได้ผ่ำนหลำยช่องทำง Digital ในหลำยอุปกรณ์ ท ำให้สำมำรถรับรู้สถำนะของแต่ละงำนได้แบบเรียลไทม์ และสำมำรถแชร์ข้อมูลหรืองำนของตัวเองกับบุคคลอื่นได้ง่ำยขึ น 

ยุทธศาสตร์ 5 สร้ำงควำมสุขแบบมีส่วนรวม จัดสรรสวัสดกิำรแบบเหมำะสม สนับสนุนคุณภำพชีวิตแบบสมดุล 

เป้าประสงค์ 5.1 สร้ำงควำมสุขในที่ท ำงำนแบบมีส่วนร่วม      

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส้าเร็จ (KPIs) ระยะเวลาด้าเนินการ ระดับ
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
5.1.1 โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (เช่น สถำนท่ีท ำงำน บรรยำกำศน่ำอยู่ 
อุปกรณ์กำรท ำงำนทันสมัย และสิง่อ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆ เป็น
ต้น) 

o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรที่มตี่อสภำพแวดล้อมใน
กำรท ำงำน 

o ร้อยละ...ของผลกำรส ำรวจควำม 
พึงพอใจท่ีเพิ่มขึ นจำกฐำนของปีเดิม 

    ระดับ 3 
(ปีแรก) 

ระดับ 4-5 
(ปีถัดไป) 

1. กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
 

5.1.2 โครงกำรจัดสรรอุปกรณ์ทีจ่ ำเป็นและทันสมัย เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

o ร้อยละ...บุคลำกรมีอุปกรณ์ทันสมยั 
และพร้อมใช้งำน 

    ระดับ 4 
(ปีแรก
และปีท่ี
สอง) 

ระดับ 5 
(ปีถัดไป) 

1. ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต  
2. กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
3. ศูนย์อ ำนวยกำรน  ำแห่งชำต ิ

5.1.3 โครงกำรที่ท ำงำนแบบดิจิทลั (Digital Workplace)3 o ร้อยละ...ควำมส ำเร็จของกำร 
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

    ระดับ 3 
(ปีแรก) 

ระดับ 4-5 
(ปีถัดไป) 

1. กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
2. กลุ่มเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร  
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หมำยเหตุ: ดูรำยละเอียดของตัวชี วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) และระดับเป้ำหมำย ได้จำกตำรำงอธิบำยตัวชี วัด และระดับเป้ำหมำยที่ก ำหนด หน้ำที่ 17-21

เป้าประสงค์ 5.2 จัดสรรสวัสดิกำรที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของบุคลำกร 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส้าเร็จ (KPIs) ระยะเวลาด้าเนินการ ระดับ
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
5.2.1 โครงกำรจัดสรรสวัสดิกำรสว่นเพ่ิมของบุคลำกร 

(1) จัดสรรสวัสดิกำรแบบจูงใจ  
(2) จัดสรรสวัสดิกำรทั่วไป หรือสวสัดิกำรเชิงธุรกิจ   

 

o ร้อยละ...ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิ
โครงกำร 

    ระดับ 4 
(ปีแรก) 
ระดับ 5 
(ปีถัดไป) 

1. กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
2. ผู้บริหำรระดับสูงขององค์กร 
3. ผู้อ ำนวยกำร และผู้เกีย่วข้อง
ของ สนง./ศูนย์/กอง/กลุม่ 

เป้าประสงค์ 5.3 สนับสนุนคุณภำพชีวิตกำรงำนและส่วนตัวอย่ำงสมดุล 

5.2.1 โครงกำรสุขภำพกำยแข็งแรง สุขภำพจิตแจ่มใส   
(1) กิจกรรมสันทนำกำรเชิงสร้ำงสรรค์ประจ ำปีของ สทนช. 

(เช่น กีฬำสี ท ำบุญ งำนปีใหม่ เดนิ-วิ่งกำรกุศล) เป็นต้น 
(2) กิจกรรมจิตอำสำสร้ำงสุขให้สังคม (เช่น อำสำเลี ยงอำหำร

คนชรำ อำสำท ำสมุดเพื่อน้องๆ โรงเรียนที่อยู่ห่ำงไกล อำสำท ำจีวร
พระ จำกขยะพลำสติก เป็นต้น) 

(3) จัดท ำห้องออกก ำลังกำยส ำหรบับุคลำกร 

o ร้อยละ...ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิ
โครงกำร 

o ร้อยละ...บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย 
ที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 

o ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรที่มตี่อกิจกรรม 

    ระดับ 3 
(ปีแรก) 

ระดับ 4-5 
(ปีถัดไป) 

1. กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
2. ผู้บริหำรระดับสูงขององค์กร 
3. ผู้อ ำนวยกำร และผู้เกีย่วข้อง
ของ สนง./ศูนย์/กอง/กลุม่ 
 

ผลลัพธ์: กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 5 มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมสุขให้บุคลำกร สทนช. ทั งชีวิตกำรงำนและส่วนบุคคล รวมถึงกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรในสวัสดิกำรที่
จ ำเป็นของบุคลำกร สทนช. และสำมำรถสร้ำงผลลัพธ์ได้ตำมมิติที่ 5 คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน คือ สทนช. มีโครงกำร/กิจกรรมที่เอื อต่อกำรสร้ำง
ควำมสุขในกำรท ำงำนเพ่ือตอบสนองต่อคนท ำงำนในยุคดจิทัล อีกทั งสนับสนุนกำรสร้ำงควำมสมดุลทั งกำรงำนและส่วนตัวของบุคลำกร ตลอดจนจัดสรรสวัสดิกำรที่สอดคล้อง
ควำมต้องกำรของบุคลำกร ซึ่งจะช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคลำกร สทนช. 
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ตารางอธิบายตัวชี วัด และระดับเป้าหมายที่ก้าหนด 

ชื่อตัวชี วัด 

ค้าอธิบายระดับเป้าหมาย 
(กำรก ำหนดค่ำระดบัเป้ำหมำยที่ใช้วัดผล สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมและเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติจริงขององค์กร) 

1 2 3 4 5 
บรรลเุป้ำหมำย 

ได้น้อยมำก 
บรรลเุป้ำหมำย 

ได้น้อย 
บรรลเุป้ำหมำย 
ได้ปำนกลำง 

บรรลเุป้ำหมำย 
ได้เป็นส่วนใหญ ่

บรรลเุป้ำหมำย 
ได้ตำมที่คำดหวัง 

1. ร้อยละ...ควำมส ำเร็จของกำร 
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรฯ 

 60% 
จัดตั ง และด ำเนินกำรประชุม
คณะกรรมกำร/คณะท ำงำน

ที่เกี่ยวข้อง 

61-70% 
ศึกษำ/ วิเครำะห์ข้อมลู 
ที่เกี่ยวข้อง และจัดท ำ
รำยละเอียดแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม 

71-80% 
น ำเสนอแผนงำน/โครงกำร/ 
กิจกรรมเพื่อกำรขออนุมัติ

ด ำเนินกำร 

81-90% 
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรมไปสู่

เป้ำหมำยทีต่ั งไว้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

91-100% 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

ด้วยกำรวัดผลทีไ่ด้ก ำหนดไว้ 
รวมถึงสำมำรถด ำรง
รักษำกำรปฏิบตัิอย่ำง

ต่อเนื่อง 
 

2. จ ำนวน...โครงกำร/กิจกรรม/
หลักสตูรที่ด ำเนินงำนตำมแผนฯ  
***จ ำนวนของโครงกำร/กิจกรรม/
หลักสตูรที่ด ำเนินงำนขึ นอยู่กับ
งบประมำณ และนโยบำยในแต่ละปี
ขององค์กร 
 

1 โครงกำร/กิจกรรม/
หลักสตูร 

ด ำเนินงำนตำมแผนฯ  
ได้เป็นจ ำนวนน้อยมำก 

2 โครงกำร/กิจกรรม/
หลักสตูร 

ด ำเนินงำนตำมแผนฯ  
ได้เป็นจ ำนวนน้อย 

3 โครงกำร/กิจกรรม/
หลักสตูร 

ด ำเนินงำนตำมแผนฯ  
ได้เป็นจ ำนวนปำนกลำง 

4 โครงกำร/กิจกรรม/
หลักสตูร 

ด ำเนินงำนตำมแผนฯ  
ได้เป็นจ ำนวนมำก 

 5 โครงกำร/กิจกรรม/
หลักสตูร 

ด ำเนินงำนตำมแผนฯ  
ได้ครบตำมที่ก ำหนดไว ้

3. ร้อยละ…ของบุคลำกรทีร่ับรู/้เข้ำใจ 
/จดจ ำ/ปฏิบตัิตำมได้  
*** สำมำรถใช้ตัวชี วัดนี กับโครงกำร/
กิจกรรมต่ำง ๆ ที่ด ำเนินกำรเพื่อสร้ำง
กำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ กำรจดจ ำได ้และ
กำรปฏิบัติใหเ้กิดในระดับบุคคล 
 

 60% 
บุคลำกรรับรู/้เข้ำใจ/ 
จดจ ำได้/ปฏิบัตติำมได ้
เป็นจ ำนวนน้อยมำก 

61-70% 
บุคลำกรรับรู/้เข้ำใจ/ 
จดจ ำได้/ปฏิบัตติำมได ้

เป็นจ ำนวนน้อย 

71-80% 
บุคลำกรรับรู/้เข้ำใจ/ 
จดจ ำได้/ปฏิบัตติำมได ้
เป็นจ ำนวนปำนกลำง 

81-90% 
บุคลำกรรับรู/้เข้ำใจ/ 
จดจ ำได้/ปฏิบัตติำมได ้

เป็นจ ำนวนมำก 

91-100% 
บุคลำกรรับรู/้เข้ำใจ/ 
จดจ ำได้/ปฏิบัตติำมได ้

ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว ้
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ชื่อตัวชี วัด 

ค้าอธิบายระดับเป้าหมาย 
(กำรก ำหนดค่ำระดบัเป้ำหมำยที่ใช้วัดผล สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมและเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติจริงขององค์กร) 

1 2 3 4 5 
บรรลเุป้ำหมำย 

ได้น้อยมำก 
บรรลเุป้ำหมำย 

ได้น้อย 
บรรลเุป้ำหมำย 
ได้ปำนกลำง 

บรรลเุป้ำหมำย 
ได้เป็นส่วนใหญ ่

บรรลเุป้ำหมำย 
ได้ตำมที่คำดหวัง 

4. ร้อยละ...ของต ำแหน่งงำนท่ีม ี
ค ำบรรยำยลักษณะงำน 

 60% 
ค ำบรรยำยลักษณะงำน 

ของต ำแหน่งงำน 
มีจ ำนวนน้อยมำก 

61-70% 
ค ำบรรยำยลักษณะงำน 

ของต ำแหน่งงำน 
มีจ ำนวนน้อย 

71-80% 
ค ำบรรยำยลักษณะงำน 

ของต ำแหน่งงำน 
มีจ ำนวนปำนกลำง 

81-90% 
ค ำบรรยำยลักษณะงำน 

ของต ำแหน่งงำน 
มีจ ำนวนมำก 

91-100% 
ค ำบรรยำยลักษณะงำน 

ของต ำแหน่งงำน 
ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไว ้

 
 

5. ร้อยละ...บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย 
ที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม/หลักสูตร 

 60% 
บุคลำกรที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย 
เข้ำร่วมเป็นจ ำนวนน้อยมำก 

61-70% 
บุคลำกรที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย 

เข้ำร่วมเป็นจ ำนวนน้อย 

71-80% 
บุคลำกรที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย 
เข้ำร่วมเป็นจ ำนวนปำนกลำง 

81-90% 
บุคลำกรที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย 

เข้ำร่วมเป็นจ ำนวนมำก 

91-100% 
บุคลำกรที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย 

เข้ำร่วมครบตำมจ ำนวน 
ที่ก ำหนดไว ้

 
 

6. ร้อยละ…ของผลกำรประเมินที่
เพิ่มขึ น (ก่อน-หลัง) ตำมหลักสูตรที ่
เข้ำรับกำรฝึกอบรม  
 
 

 60% 
บุคลำกรมีผลประเมิน 

ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 
และสมรรถนะตรงตำม
มำตรฐำนของหลักสูตร 
เป็นจ ำนวนน้อยมำก 

61-70% 
บุคลำกรมีผลประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และ

สมรรถนะตรงตำม 
มำตรฐำนของหลักสูตร 

เป็นจ ำนวนน้อย  

71-80% 
บุคลำกรมีผลประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และ

สมรรถนะตรงตำม 
มำตรฐำนของหลักสูตร 
เป็นจ ำนวนปำนกลำง 

81-90% 
บุคลำกรมีผลประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และ

สมรรถนะตรงตำม 
มำตรฐำนของหลักสูตร 

เป็นจ ำนวนมำก 

91-100% 
บุคลำกรมีผลประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และ

สมรรถนะตรงตำม 
มำตรฐำนของหลักสูตร 

เป็นจ ำนวนมำก 
และตรงตำมควำมคำดหวังที่

ผู้บังคับบัญชำก ำหนดไว ้
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ชื่อตัวชี วัด 

ค้าอธิบายระดับเป้าหมาย 
(กำรก ำหนดค่ำระดบัเป้ำหมำยที่ใช้วัดผล สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมและเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติจริงขององค์กร) 

1 2 3 4 5 
บรรลเุป้ำหมำย 

ได้น้อยมำก 
บรรลเุป้ำหมำย 

ได้น้อย 
บรรลเุป้ำหมำย 
ได้ปำนกลำง 

บรรลเุป้ำหมำย 
ได้เป็นส่วนใหญ ่

บรรลเุป้ำหมำย 
ได้ตำมที่คำดหวัง 

7. ร้อยละ...ควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรที่มตี่อโครงกำร/กิจกรรม /
ระบบงำน และอื่นๆ ด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

 60% 
บุคลำกร 

ทีเ่ป็นกลุ่มเปำ้หมำย 
มีควำมพึงพอใจน้อยมำก 

61-70% 
บุคลำกร 

ทีเ่ป็นกลุ่มเปำ้หมำย 
มีควำมพึงพอใจน้อย 

71-80% 
บุคลำกร 

ทีเ่ป็นกลุ่มเปำ้หมำย 
มีควำมพึงพอใจปำนกลำง 

81-90% 
บุคลำกร 

ทีเ่ป็นกลุ่มเปำ้หมำย 
มีควำมพึงพอใจมำก 

91-100% 
บุคลำกร 

ทีเ่ป็นกลุ่มเปำ้หมำย 
มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 

 
 

8. จ ำนวน...คู่มือกระบวนงำน/ 
องค์ควำมรู ้
***กำรก ำหนดจ ำนวนคู่มือ
กระบวนงำน/องค์ควำมรู้  
ทีจ่ะต้องจัดท ำขึ นอยู่กับนโยบำย 
งบประมำณของ สทนช. 

 2 เรื่อง 
มีคู่มือกระบวนงำน/ 
องค์ควำมรู้ที่จัดท ำ 
เป็นจ ำนวนน้อยมำก 

2-4 เรื่อง 
มคีู่มือกระบวนงำน/ 
องค์ควำมรู้ที่จัดท ำ 
เป็นจ ำนวนน้อย 

5-7 เรื่อง 
มคีู่มือกระบวนงำน/ 
องค์ควำมรู้ที่จัดท ำ 

เป็นจ ำนวนปำนกลำง 

8-10 เรื่อง 
มคีู่มือกระบวนงำน/ 
องค์ควำมรู้ที่จัดท ำ  
เป็นจ ำนวนมำก 

 10 เรื่อง 
มีคู่มือกระบวนงำน/ 
องค์ควำมรู้ที่จัดท ำ  
ครบตำมที่ก ำหนดไว้ 

 
 
 

9. ร้อยละ...ควำมถูกต้อง/ควำมเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลในระบบ 
***กำรก ำหนดควำมถูกต้อง และควำม
ทันสมัยของข้อมูลที่คำดหวัง ขึ นอยู่กับ
นโยบำยของ สทนช. 

 60% 
ข้อมูลในระบบ 

มีควำมถูกต้องน้อยมำก  
และมีจ ำนวนข้อมูลมำกท่ี

ล้ำสมัย 

61-70% 
ข้อมูลในระบบ 

มีควำมถูกต้องน้อย  
และมีข้อมลูที่เป็นปัจจบุัน

จ ำนวนน้อย 

71-80% 
ข้อมูลในระบบ 

มีควำมถูกต้องปำนกลำง  
และมีข้อมลูที่เป็นปัจจบุัน

จ ำนวนน้อย 

81-90% 
ข้อมูลในระบบ 

มีควำมถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 
และมีข้อมลูที่เป็นปัจจบุัน

จ ำนวนปำนกลำง 

91-100% 
ข้อมูลในระบบ 

มีควำมถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 
และมีข้อมลูที่เป็นปัจจบุัน 

จ ำนวนมำก  
ครบตำมที่ก ำหนดไว้ 

 
10. ร้อยละ...ของผลกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจที่เพ่ิมขึ นจำกฐำนของปีเดิม 

 5% 
ผลกำรส ำรวจมสีัดส่วน 

ที่เพ่ิมขึ นน้อยมำก 

5-10% 
ผลกำรส ำรวจมสีัดส่วน 

ที่เพ่ิมขึ นน้อย 

11-15% 
ผลกำรส ำรวจมสีัดส่วน 

ที่เพ่ิมขึ นปำนกลำง 

16-20% 
ผลกำรส ำรวจมสีัดส่วน 

ที่เพ่ิมขึ นมำก 

 20 % 
ผลกำรส ำรวจมสีัดส่วน 

ที่เพ่ิมขึ นมำก 
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ชื่อตัวชี วัด 

ค้าอธิบายระดับเป้าหมาย 
(กำรก ำหนดค่ำระดบัเป้ำหมำยที่ใช้วัดผล สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมและเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติจริงขององค์กร) 

1 2 3 4 5 
บรรลเุป้ำหมำย 

ได้น้อยมำก 
บรรลเุป้ำหมำย 

ได้น้อย 
บรรลเุป้ำหมำย 
ได้ปำนกลำง 

บรรลเุป้ำหมำย 
ได้เป็นส่วนใหญ ่

บรรลเุป้ำหมำย 
ได้ตำมที่คำดหวัง 

***กำรก ำหนดผลกำรส ำรวจที่เพ่ิมขึ น
ตำมควำมควำมคำดหวัง เมื่อเทียบกับ
ฐำนของปีเดิม ขึ นอยู่กับนโยบำยของ 
สทนช. 

เมื่อเทียบกับผลกำรส ำรวจ
ของปีเดิม 

เมื่อเทียบกับผลกำรส ำรวจ
ของปีเดิม 

เมื่อเทียบกับผลกำรส ำรวจ
ของปีเดิม 

เมื่อเทียบกับผลกำรส ำรวจ
ของปีเดิม 

ตำมที่ก ำหนดไว ้
เมื่อเทียบกับผลกำรส ำรวจ

ของปีเดิม 
 
 

11. จ ำนวน...เรื่อง/ระบบงำน/
กิจกรรมทีไ่ด้รบักำรปรับปรุงตำมควำม
คิดเห็นของบุคลำกร 
***กำรก ำหนดจ ำนวนเรื่อง/ระบบงำน/
กิจกรรมทีต่้องปรับปรุงตำมที่คำดหวัง 
ขึ นอยู่กับนโยบำย และงบประมำณของ 
สทนช.  

 2  
เรื่อง/ระบบงำน/กิจกรรม 

ทีป่รับปรุงตำม 
ควำมคิดเห็นของบุคลำกร 

เป็นจ ำนวนน้อยมำก 

2-4  
เรื่อง/ระบบงำน/กิจกรรม 

ทีป่รับปรุงตำม 
ควำมคิดเห็นของบุคลำกร 

เป็นจ ำนวนน้อย 

5-7  
เรื่อง/ระบบงำน/กิจกรรม 

ทีป่รับปรุงตำม 
ควำมคิดเห็นของบุคลำกร 

เป็นจ ำนวนปำนกลำง 

8-10 
เรื่อง/ระบบงำน/กิจกรรม 

ทีป่รับปรุงตำม 
ควำมคิดเห็นของบุคลำกร 

เป็นจ ำนวนมำก 

 10  
เรื่อง/ระบบงำน/กิจกรรม 

ทีป่รับปรุงตำม 
ควำมคิดเห็นของบุคลำกร 

ครบตำมที่ก ำหนดไว้ 
 
 
 

12. ร้อยละ…ของบุคลำกรที่มีกำร
สับเปลี่ยนงำน  
***กำรก ำหนดต ำแหน่งของบุคลำกรที่
ต้องสับเปลีย่นงำนตำมที่คำดหวังขึ นอยู่
กับนโยบำย ของ สทนช. 

 60% 
บุคลำกรไดร้ับสับเปลี่ยนงำน 

เป็นจ ำนวนน้อยมำก 

61-70% 
บุคลำกรไดร้ับสับเปลี่ยนงำน 

เป็นจ ำนวนน้อย 

71-80% 
บุคลำกรไดร้ับสับเปลี่ยนงำน 

เป็นจ ำนวนปำนกลำง 

81-90% 
บุคลำกรไดร้ับสับเปลี่ยนงำน 

เป็นจ ำนวนมำก 

91-100% 
บุคลำกรไดร้ับสับเปลี่ยนงำน 
ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไว ้

 
 
 

13. ร้อยละ...ของบุคลำกรไดร้ับกำร
ประเมินช่องว่ำงสมรรถนะ 

 60% 
บุคลำกรไดร้ับกำรประเมิน 

เป็นจ ำนวนน้อยมำก 

61-70% 
บุคลำกรไดร้ับกำรประเมิน 

เป็นจ ำนวนน้อย 

71-80% 
บุคลำกรไดร้ับกำรประเมิน 

เป็นจ ำนวนปำนกลำง 

81-90% 
บุคลำกรไดร้ับกำรประเมิน 

เป็นจ ำนวนมำก 

91-100% 
บุคลำกรไดร้ับกำรประเมิน 
ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไว ้
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ชื่อตัวชี วัด 

ค้าอธิบายระดับเป้าหมาย 
(กำรก ำหนดค่ำระดบัเป้ำหมำยที่ใช้วัดผล สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมและเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติจริงขององค์กร) 

1 2 3 4 5 
บรรลเุป้ำหมำย 

ได้น้อยมำก 
บรรลเุป้ำหมำย 

ได้น้อย 
บรรลเุป้ำหมำย 
ได้ปำนกลำง 

บรรลเุป้ำหมำย 
ได้เป็นส่วนใหญ ่

บรรลเุป้ำหมำย 
ได้ตำมที่คำดหวัง 

14. ร้อยละ…ของบุคลำกรที่มี IDP  60% 
บุคลำกรมี IDP 
จ ำนวนน้อยมำก 

61-70% 
บุคลำกรม ีIDP 
จ ำนวนน้อย 

71-80% 
บุคลำกรม ีIDP 

จ ำนวนปำนกลำง 

81-90% 
บุคลำกรม ีIDP 
จ ำนวนมำก 

91-100% 
บุคลำกรมี IDP 

ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไว ้
 

15. ร้อยละ...ของบุคลำกรไดร้ับกำร
ประเมินช่องว่ำงสมรรถนะ และพฒันำ
ตำม IDP 

 60% 
บุคลำกรไดร้ับกำรประเมิน 

เป็นจ ำนวนน้อยมำก 

61-70% 
บุคลำกรไดร้ับกำรประเมิน 

เป็นจ ำนวนน้อย 

71-80% 
บุคลำกรไดร้ับกำรประเมิน 

เป็นจ ำนวนปำนกลำง 

81-90% 
บุคลำกรไดร้ับกำรประเมิน 

เป็นจ ำนวนมำก 

91-100% 
บุคลำกรไดร้ับกำรประเมิน 
ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไว ้

 
16. ร้อยละ...บุคลำกรมีอุปกรณ์
ทันสมัย และพร้อมใช้งำน 
***กำรก ำหนดกำรมีอุปกรณ์ทันสมัย  
และพร้อมใช้งำนตำมที่คำดหวัง  
ขึ นอยู่กับนโยบำย และงบประมำณ 
ของ สทนช. 

 60% 
มีอุปกรณ์ทันสมัย  
และพร้อมใช้งำน 

เป็นจ ำนวนน้อยมำก 

61-70% 
มีอุปกรณ์ทันสมัย  
และพร้อมใช้งำน 
เป็นจ ำนวนน้อย  

71-80% 
มีอุปกรณ์ทันสมัย  
และพร้อมใช้งำน 

เป็นจ ำนวนปำนกลำง 

81-90% 
มีอุปกรณ์ทันสมัย  
และพร้อมใช้งำน 
เป็นจ ำนวนมำก 

91-100% 
มีอุปกรณ์ทันสมัย  
และพร้อมใช้งำน 

ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไว ้

17. ร้อยละ...ของบุคลำกรทีม่ีระดับ
คุณธรรม และควำมโปร่งใสตำม
มำตรฐำนที่หน่วยงำนกลำงก ำหนด 
 

 60% 
บุคลำกรมีระดับคณุธรรม 

และควำมโปร่งใส 
ตำมมำตรฐำนท่ี 

หน่วยงำนกลำงก ำหนด 
เป็นจ ำนวนน้อยมำก 

61-70% 
บุคลำกรมีระดับคณุธรรม 

และควำมโปร่งใส 
ตำมมำตรฐำนท่ี 

หน่วยงำนกลำงก ำหนด 
เป็นจ ำนวนน้อย 

71-80% 
บุคลำกรมีระดับคณุธรรม 

และควำมโปร่งใส 
ตำมมำตรฐำนท่ี 

หน่วยงำนกลำงก ำหนด 
เป็นนวนปำนกลำง 

81-90% 
บุคลำกรมีระดับคณุธรรม 

และควำมโปร่งใส 
ตำมมำตรฐำนท่ี 

หน่วยงำนกลำงก ำหนด 
เป็นจ ำนวนมำก 

91-100% 
บุคลำกรมีระดับคณุธรรม 

และควำมโปร่งใส 
ตำมมำตรฐำนท่ี 

หน่วยงำนกลำงก ำหนด 
ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไว ้
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ทั งนี  แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 4 ปี ของส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ   
(พ.ศ. 2564-2567) ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรทุกระดับต ำแหน่งงำน จึงก ำหนดให้มี
โครงกำรพัฒนำที่จะช่วยสนับสนุนควำมส ำเร็จตำมวิสัยทัศน์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ สทนช. ดังนี  

1. โครงกำรที่ 1.1.6 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำองค์กรที่สร้ำงกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ยุค 4.04  
2. โครงกำรที่ 3.1.4 โครงกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรก ำหนดตัวชี วัดรำยบุคคล

ที่เชื่อมโยงกับตัวชี วัดองค์กร และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม5    
3. โครงกำรที่ 3.2.5  โครงกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนของ

บุคลำกร สทนช.6 
4. โครงกำรที่ 3.2.6 โครงกำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ

กำรท ำงำนในยุคดิจิทัล7 
5. โครงกำรที่3.2.7 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะร่วมของบุคลำกร สทนช. (ONWR Common 

Competency) เพ่ือสร้ำงควำมส ำเร็จร่วมกัน8 
 
โดยจะน ำเสนอรำยละเอียดของทั ง 5 โครงกำรไว้ในแผนพัฒนำบุคลำกร 4 ปี ของส ำนักงำนทรัพยำกร

น  ำแห่งชำติ (พ.ศ. 2564-2567) และแผนปฏิบัติกำรรำยปี 
 
 
 

                                                           
4 ยุทธศำสตร์ 1 บริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมืออำชีพ พัฒนำศักยภำพผู้น ำองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง เป้ำประสงค์ 1.1 พัฒนำแผนงำนด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลให้รองรับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของ สทนช.   
5 ยุทธศำสตร์ 3 ยกระดับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลสู่สำกล เป้ำประสงค์ 3.1 รักษำบุคลำกรที่มีคุณค่ำต่อกำรขับเคลื่อนภำรกิจองค์กรสู่
ควำมส ำเร็จ       
6 ยุทธศำสตร์ 3 ยกระดับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลสู่สำกล เป้ำประสงค์ 3.2 พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ภำยในองค์กร และเสริมสร้ำง
สมรรถนะของบุคลำกรทุกต ำแหน่งงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
7 ยุทธศำสตร์ 3 ยกระดับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลสู่สำกล เป้ำประสงค์ 3.2 พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ภำยในองค์กร และเสริมสร้ำง
สมรรถนะของบุคลำกรทุกต ำแหน่งงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
8 ยุทธศำสตร์ 3 ยกระดับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลสู่สำกล เป้ำประสงค์ 3.2 พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ภำยในองค์กร และเสริมสร้ำง
สมรรถนะของบุคลำกรทุกต ำแหน่งงำนอย่ำงต่อเนื่อง 


