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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

กบข. ให้ความส าคัญกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  โดยก าหนดให้งานบริหารองค์กรเป็นส่วน
หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของ กบข.   กบข.มีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและภายนอก
องค์กรเพ่ือให้การก าหนดนโยบายและการด าเนินงานสอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้
ยังมุ่งเน้นให้การด าเนินงานเป็นไปตามมาตราฐานสากล อีกท้ังยังรองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ที่มุ่งหวังให้พนักงานเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ที่มุ่งหวังให้วัฒนธรรมองค์กรมีการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธ์และค านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวม ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงให้
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)   

 
กบข. ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 4 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล 

โดยก าหนดแผนงานเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กรและสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานฯ ได้มุ่งเป้าหมายสู่การเปลี่ยนแปลงเพ่ือยกระดับให้ กบข. เข้าสู่ยุคใหม่ท่ีมีความทันสมัยด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล เน้นการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและเกิด

แผนงานด้านการให้บริการแก่สมาชิก แผนงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ให้พนักงานมีจริยธรรม  

• แผนพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ปี 2559 

• แผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับตาม
สมรรรถนะ (Competency) แบบ
เชิงลึก 

ปี 2560 

• เพ่ิมระดับความผูกพันของพนักงาน 

• แผนเส ริมส ร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
พนักงานเป็นคนดี คนเก่ง และมีจิตบริการ 

ปี 2561 
• แผนจัดโครงสร้างองค์กร/อัตรา

ก าลังพ่ือรองรับภารกิจที่มุ่งเน้นการ
บริหารงานสมาชิก 

• การเสริมสร้างองค์กรให้เป็นองค์กร
ดิจิทัล 

• แผนการสรรหา คัดเลือกและพัฒนาผู้สืบ
ทอดต าแหน่งผู้บริหารเพ่ือความต่อเนื่อง
ในการด าเนินธุรกิจ 

• แผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจการรักษาความ
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้สอดรับกับการเป็นองค์กร
ดิจิทัล (Digital Organization) 

• แผนสร้างผู้สืบทอดต าแหน่ง
ผู้บริหารเพ่ือความต่อเนื่องในการ
ด าเนินธุรกิจ (Succession 
Planning) 

ปี 2562 • แผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงาน
ตระหนักถึงการไม่ยอมรับการทุจริตและ
คอรัปชั่น เพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) 
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ประสิทธิผล กบข. จึงได้มุ่งสร้างบุคลากรของ กบข . ให้เป็นผู้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี สามารถเรียนรู้และ
ปรับตัวได้รวดเร็ว ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงาน การท างานให้ค านึงถึงสมาชิกเป็นหลัก 
(Member Centric) จึงได้ก าหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการสรรหา (Recruitment) 
กบข. ด าเนินการวางแผนก าลังคน สรรหาคนตามคุณลักษณะและศักยภาพที่ก าหนด  โดย

เลือกสรรคนดี คนเก่ง เพ่ือร่วมปฏิบัติภารกิจในการน าพาองค์กรบรรลุตามเป้าหมาย 
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
1.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมกับผู้บริหารท าการวิเคราะห์ลักษณะงาน  โครงสร้าง

หน่วยงาน อัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือรองรับภารกิจที่มุ่งเน้นการบริหารงานที่ค านึงถึง
สมาชิกเป็นหลัก  และสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป รวมถึงการเตรียมอัตราก าลัง
รองรับการเกษียณอายุหรือการลาออกของพนักงาน จากนั้นน า เสนอขออนุมัติโครงสร้าง
องค์กรและกรอบอตัราก าลังจากคณะกรรมการ กบข.    

1.2 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมกับผู้บริหารทุกหน่วยงานในการทบทวน วางแผนอัตราก าลัง
และงบประมาณด้านบุคลากรเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งบริหารจัดการอัตราก าลังและ
งบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน กบข. ได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ 
กบข. และเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานอ่ืน เช่น jobsDB  JobThai เพ่ือสร้างการรับรู้และ
การเข้าถึงของบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 กบข. มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานที่ชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา
และคัดเลือกจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และเป็นคนดี มีความเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

2. ด้านการพัฒนา (Development)  
กบข. มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะและ

สมรรถนะที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการท างานเพ่ือตอบสนองภารกิจหลักต่าง ๆ แผนกลยุทธ์ต่าง ๆ และ
แผนงานอื่น ๆ ขององค์กร โดยผ่านกิจกรรมการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย นอกจากจะเป็นการพัฒนา
เพ่ือตอบสนองภารกิจของ กบข. แล้ว ยังตอบสนองแผนการปฎิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
2.1 จัดท าเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

บุคลากรในระยะยาว  
2.2 จัดท าแผนพัฒนาบุคการประจ าปีที่ มุ่ ง เน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้  

ความสามารถในการท างานเพ่ือตอบสนองภารกิจต่าง ๆ ขององค์กร  
2.3 จัดท าช่องทางการเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้

ของบุคคลากร ระบบ SharePoint และ Self Learning   
2.4 จัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรในด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการท างาน

เพ่ือตอบสนองภารกิจขององค์กร    
2.5 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการอ านวยความสะดวกให้กับพนักงานเข้ารับการอบรมทั้ง

ภายในและภายนอก (ระบบ MyHR)  
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3. ด้านการรักษาไว้ (Retention)  
กบข. มีนโยบายในการบริหารเส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ (Career Path) เพ่ือการวาง

แผนการพัฒนาบุคลากรและการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็เป็นการจูงใจให้พนักงาน
พัฒนาตนเองในการท างาน การสร้างผลงาน การสั่งสมความรู้และประสบการณ์เพ่ือการเติบโตตามเส้นทางสาย
อาชีพ รวมทั้งยังส่งเสริมนโยบายในการสรรหา คัดเลือก และพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งผู้บริหารจากภายใน
องค์กรเพ่ือความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจและสร้างขวัญก าลังใจให้กับพนักงาน  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
3.1 ด าเนินการทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพของ Career Path ให้เป็นปัจจุบัน 
3.2 คัดเลือกและพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งในระดับผู้บริหารกลุ่มงานตามแผนการพัฒนาผู้สืบทอด

ต าแหน่ง (Succession Planning)   
3.3 ด าเนินการคัดเลือกกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพและสมรรถนะสูง (Talent) จากกลุ่มระดับ

ผู้บริหารระดับต้นเพ่ือด าเนินการวางแผนนารพัฒนาให้เป็นผู้บริหารระดับกลางต่อไป 
 
4. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กบข. ยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีการ
สื่อสารให้พนักงานรับทราบนโยบาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล มี
ช่องทางให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งผู้บริหารมีการสื่อสาร มอบหมายงาน 
สอนงาน พัฒนาพนักงาน ตลอดจนควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และจริยธรรมในการท างาน 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
4.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง

ควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และจริยธรรมในการท างาน  
4.2 การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนต าแหน่งจะยึดถือ

ความรู้ ความสามารถ ประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กบข. ก าหนด   
 
   

----------------------------------------- 
 
 
 
 

 

 

  


