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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

กบข. มีการด าเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ทั้งในส่วนที่ก าหนดเป็น
แผนงานยุทธศาสตร์องค์กร และการด าเนินการที่เป็นงานประจ า  ซึ่งปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์
ที่ก าหนด ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การวางแผนอัตราก าลังคน   
กบข. มีการทบทวนแผนอัตราก าลังเพ่ือให้สอดรับกับภารกิจและทิศทางการด าเนินงานขององค์กรเป็น

ประจ าทุกปี  โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจะร่วมหารือและทบทวนอัตราก าลังที่เหมาะสมร่วมกับผู้บริหารกลุ่ม
งาน  ซึ่งจะพิจารณาตามความจ าเป็น มีการก าหนดคุณสมบัติให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
(Functional Description) และหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน (Job Description) เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการตามภารกิจขององค์กร  โดยใช้ข้อมูลจากระบบงานสารสนเทศ My HR ประกอบการวางแผนอัตราก าลัง
ด้วย  

 

 
 

2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment)  
กบข. ก าหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร วิธีการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งพนักงานไว้ในระเบียบกองทุน

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ว่าด้วยการพนักงาน  โดยมีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้  
• การวิเคราะห์และก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละต าแหน่งงาน   
• ลงประกาศต าแหน่งงานที่ว่างในสื่อต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เว็บไซต์ของ กบข., Internal 

Portal และ JobsDB   

วิเคราะห/์ทบทวนตาม
ภารกิจ และทิศทางองค์กร

วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงาน (FD) 

วิเคราะห์บทบาทหน้าที่
ของงานแต่ละต าแหน่ง 

(JD)  

ฝ่าย HR วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
ด้าน HR และจัดท าแผน

อัตราก าลัง
ระบบ HR 
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• กระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม โดยเมื่อมีการคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้นแล้ว 
จะจัดให้มีคณะกรรมการสัมภาษณ์งานที่มาจากหลากหลายหน่วยงานตามความเหมาะสมของแต่ละ
ต าแหน่งที่เปิดรับ ซึ่งได้จัดฝึกอบรมให้กับคณะกรรมการสัมภาษณ์ให้สามารถสัมภาษณ์งานโดยใช้
เทคนิค Competency-based Interview เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติตรงตาม
ต าแหน่งงานที่เปิดรับ  

• นอกเหนือจากการสัมภาษณ์ยังมีการจัดท าแบบประเมินบุคลิกภาพเพ่ือใช้ประกอบการประเมินความ
เหมาะสมกับต าแหน่งงานที่เปิดรับ รวมทั้งมีการทดสอบข้อเขียนเฉพาะทางส าหรับบางต าแหน่งงาน
ด้วย  
 

3. การพัฒนาบุคลากร 
กบข. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุนภารกิจขององค์กร  โดยจะก าหนด

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับค่านิยมร่วม หรือ Core Competency ขององค์กร PASIT  และ
พัฒนาตามสมรรถนะที่จ าเป็นของแต่ละหน่วยงานทั้งในด้าน  Functional และ Technical Competency  
รวมทั้งมีการพัฒนาสมรรถนะด้านความเป็นผู้น า (Leadership Competency) ส าหรับพนักงานในระดับบริหาร
ด้วย  โดย กบข. จัดให้มีการประเมินสมรรถนะของพนักงานเป็นประจ าทุกปี จากนั้นพนักงานและผู้บังคับบัญชาจะ
ร่วมกันจัดท าแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan - IDP)  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของ
พนักงานใหส้ามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคต  

ค่านิยมขององค์กร – PASIT 
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นอกจากนี้มีการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรในด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ 

3.1 การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development)  กบข. มีการจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และสื่อสารให้พนักงานทราบถึงเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของตน  รวมทั้งได้จัดท าแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development 
Plan) ให้กับผู้สืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง  และในอนาคตจะมีการจัดท าแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพให้ครอบคลุมทุกต าแหน่งงาน 

3.2 การพัฒนาเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับสูง กบข. มีการคัดเลือกผู้บริหารระดับกลางที่มี
ความเหมาะสม และจัดท าแผนพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต เพ่ือ
เป็นเส้นทางการเติบโตตามสายงาน และเพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  

3.3 การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation)  กบข. มีนโยบายส่งเสริมการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
งาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้หลากหลายมากขึ้น  และยังเป็นการสร้างและเตรียมความพร้อมให้มีความรู้และประสบการณ์ใน
การท างานที่รอบด้านให้กับผู้บริหารเพ่ือเตรียมขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น สามารถรองรับการเติบโตและ
ภารกิจขององค์กรในอนาคต  ในปีที่ผ่านมามีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานทั้งในระดับผู้บริหารกลุ่ม
งานและระดับผู้บริหารฝ่าย  

3.4 การรักษาบุคลากรและสร้างความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ มีการก าหนดผู้สืบทอดต าแหน่งของ
ผู้บริหารทั้งในระดับผู้บริหารกลุ่มงานและสายงาน ด าเนินการพัฒนาทักษะของผู้บริหารให้เหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในต าแหน่งปัจจุบันและอนาคต มีการติดตามการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้
ยังมีการทบทวนความเหมาะสมของผู้สืบทอดต าแหน่งเป็นประจ าทุกปี   
กบข. เห็นคุณค่าและให้ความส าคัญในการรักษาบุคลากร ส าหรับพนักงานที่มีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานร่วมกับ กบข. มาเป็นระยะเวลายาวนาน จะได้รับรางวัลตอบแทนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็น
การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงาน โดยจะมีการมอบรางวัลในวันที่ 27 มีนาคม ของทุกปี 
(ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยรางวัลตอบแทนการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2555) 
 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การบริหารผลการปฏิบัติงาน กบข.ได้น า KPI (Key Performance Indicator) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานและจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน โดยการจ่ายโบนัสผันแปรจะใช้ผล
การปฏิบัติงานตาม KPI เป็นปัจจัยในการพิจารณา ส่วนการปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปี กบข. จะพิจารณาจากปัจจัย
หลัก  2 ปัจจัย คือ ผลการปฏิบัติงานตาม KPI และผลการประเมินสมรรถนะ (Competency) ซึ่ง กบข.ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน และได้สื่อสารหลักเกณฑ์ให้พนักงานรับทราบอย่างทั่ว
กัน รวมถึงให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบทุกครั้ง  
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การพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง มีก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง โดยผ่านการพิจารณาเรื่อง
คุณสมบัติและประสบการณ์ อายุงานในต าแหน่ง ผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ผ่านมา จากผู้บังคับบัญชา
โดยตรง  และพิจารณาโดย HR Committee หากเป็นต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง จะเสนอคณะกรรมการ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติด้วย โดยก าหนดให้มีการพิจารณาการเลื่อนต าแหน่งปีละ 1 ครั้ง  

5. การส่งเสริมจรรยาบรรณและรักษาวินัยของพนักงาน  
กบข. ก าหนดเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม เข้าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมขององค์กร โดยค่านิยมขององค์กร 

PASIT ในหมวดของ I – Integrity การปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดี ค านึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก และคณะกรรมการได้ก าหนด
ข้อบังคับว่าด้วยการพนักงาน เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการและการลงโทษทางวินัยพนักงาน และก าหนด
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ ให้มีการด าเนินการอย่างโปร่งใสเป็นระบบ  

 

กบข. มีการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมจรรยาบรรณของพนักงาน ดังนี้ 
 

5.1 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรผ่านการจัดกิจกรรมและการฝึกอบรม 
กบข. ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรผ่านการจัดกิจกรรม การฝึกอบรมที่มุ่งเน้นให้มีการ

พัฒนาความรู้ความช านาญของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและบรรลุตามเป้าหมายและ
แผนงานที่ก าหนด  รวมถึงการเสริมสร้างและปลูกฝังให้พนักงานมีจิตบริการ เนื่องจากเราเน้นการท างานที่ให้
ค านึงถึงสมาชิกเป็นหลัก (Member Centric)  

 

5.2 การบูรณาการเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน 
กบข. มีการบริหารงานที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม โดยหลักปฏิบัติตนของพนักงานใน

เรื่องต่างๆ ไว้ในประกาศกองทุนฯ เรื่องจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2561 และจัดอบรมแก่พนักงาน
ให้เข้าใจและยึดถือปฏิบัติ  

กบข. ได้ก าหนดนโยบายงดรับของขวัญ  No gift policy  และแนวปฏิบัติการรับเลี้ยงรับรอง การ
เข้าร่วมอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างโปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เท่าเทียมกันตามหลักธรรมาภิบาล โดยไม่หวังผลประโยชน์ใดๆ   

นอกจากนี้ กบข. ได้ประกาศเจตจ านงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจัดกิจกรรม
เลขาธิการพบพนักงานเพ่ือให้ทราบถึงเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารองค์กรอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและการปราบปราม
การทุจริต และสอดคล้องกับหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 
 
 
 
 
 

https://gpfthailand.sharepoint.com/sites/KMS/DocLib4/ประกาศกองทุนฯเรื่องจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง%20พ.ศ.2561.pdf
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5.3  การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันทางศาสนา  
เพ่ือสืบทอดประเพณีทางศาสนาที่ดีงามแก่ประชาชนทั่วไป  กบข. ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและ

เป็นผู้น าในการยึดถือปฏิบัติตามหลักค าสอนและสืบทอดประเพณีทางศาสนา พร้อมทั้งยังเผยแพร่และชักชวนให้ 
ประชาชนและพนักงานที่ท างานร่วมกันในอาคารอับดุลราฮิม เพลส ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่ วมกัน เช่น การร่วมตัก
บาตรวันส าคัญทางศาสนา ท าบุญปีใหม ่ 

 

  

 

 

5.3 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
การเป็นแบบอย่างของการมีจิตสาธารณะเข้าไปท าประโยชน์ให้กับชุมชน กบข. ได้จัดกิจกรรม

สาธารณะประโยชน์ร่วมกับโรงเรียน  ชุมชน มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เช่น ปี 2561 ได้ท าโครงการ “กบข. 
ร่วมแรงใจให้น้อง” จัดที่โรงเรียนบ้านสองพ่ีน้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 
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5.4 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในองค์กร   
ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ในการน าเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม 

และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมขององค์กร เช่นสื่อออนไลน์ ไลน์กรุ๊ป GPF 
update การสื่อสารภายในองค์กรผ่าน  GPF Web portal  

 
6 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กบข. ให้ความส าคัญต่อความสมดุลระหว่างการท างานและด าเนินชีวิต ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานมี
คุณภาพชีวิตในการท างาน มีความมั่นคง ความปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี   กบข. ได้
ก าหนดให้มีคณะท างานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือก ากับดูแลและบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของกองทุนให้มีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 โดยมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

6.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ  โดยการสื่อสารผ่าน Web Portal ด้านสุขภาพที่ถูกต้องจาก
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ให้กับพนักงาน ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์และเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ ให้
พนักงานมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว 

 

6.2 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  กบข. ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็น
มิตรต่อสุขภาพและเอ้ือต่อการท างาน โดยจัดให้มีการตรวจวัดระดับแสงสว่างในที่ท างาน และจัดท าการ
ปรับเปลี่ยนหลอดไฟให้มีความสว่างเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการท างาน การซัก-ท าความสะอาดพรม
ปีละ 2 ครั้ง มีการจัดต้นไม้ประดับเพื่อเพ่ิมสีเขียวในส านักงานและมีการดูแลและสับเปลี่ยนต้นไม้ทุกเดือน        

6.3 การส่งเสริมให้พนักงานได้รับการดูแลด้านสุขภาพและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี  กบข.จัด
สวัสดิการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับพนักงานและครอบครัวของพนักงาน เพ่ือให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการดูแล
สุขภาพและใส่ใจในสุขภาพของตนเองและยังเปรียบเสมือนการเฝ้าระวังป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆด้วย 
นอกจากนี้ กบข. ยังได้จัดอุปกรณ์การออกก าลังกายให้กับพนักงานเพ่ืออ านวยความสะดวกและสนับสนุนให้
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พนักงานได้ออกก าลังกายหลังเวลาเลิกงาน อีกทั้งยังจัดให้มีห้องเรียนโยคะสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส าหรับพนักงานที่
สนใจ มีพนักงานที่สนใจด้านสุขภาพรวมกลุ่มกันจัดตั้งชมรม Jog & Joy ที่ได้ท ากิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการออก
ก าลังกายและยังเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยการจัดงานวิ่งเพ่ือเปลี่ยนระยะทางวิ่งเป็นเงินบริจาค เช่น ในปี 2561 
ทางชมรมจัดกิจกรรมเพ่ือบริจาคเงินให้กับชมรมมูลนิธิขาเทียม  

6.4 สร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)  กบข. ตระหนักดีว่า
พนักงานเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญ  จึงจัดให้มีการส ารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเป็นประจ าทุกปี  เพื่อ
รับความคิดเห็นข้อเสนอแนะของพนักงาน น ามาปรับปรุงสิทธิสวัสดิการ กระบวนการท างาน และเพ่ือให้ทราบถึง
ปัจจัยที่สามารถน ามาปรับปรุงพัฒนาองค์กรต่อไป และน าผลประเมินมาวิเคราะห์ปรับปรุงแนวทางการสร้างความ
ผูกพันและความพึงพอใจที่เชื่อมโยงไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ส าคัญด้วย โดยมีการจัดท าแผนเพ่ิมระดับความผูกพัน
ของพนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

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


