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แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล 

ของส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

ในการท ายุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลนั้นองค์กรภาครัฐส่วนใหญ่จะเลือกใช้ HR Scorecard เป็นเครื่องมือ
ส าหรับใช้ประเมินผลส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและเพ่ิมขีดสมรรถนะ
ก าลังคนขององค์กรให้มีความเข้มแข็งและสอดรับกับภารกิจขององค์กร เนื่องจากมีประโยชน์ดังนี้ 

1. เครื่องมือ HR scorecard เป็นการวิเคราะห์ทุกมิติท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาของระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลในองค์กร และสามารถบริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้ 

2. เน้นการสร้างสมรรถนะและความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอันจะน าไปสู่สมรรถนะที่ปฏิบัติงาน
ในฐานะเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารงานของหน่วยงาน 

3. ช่วยก าหนดกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นสามารถน ามา
ปฏิบัติได้จริง 

4. เป็นกลไกที่เชื่อมโยงให้การบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในระดับนโยบายระดับยุทธศาสตร์  และระดับ
ปฏิบัติการให้มีความประสานสอดคล้องกัน 

5. เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมีกลยุทธ์และมีแนวทางที่ชัดเจนสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้เนื่องจากเชื่อว่า “คน” เป็นทรัพยากรที่
ส าคัญเป็นอันดับ 1 เพราะเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งมีจิตใจ มีอารมณ์ มีสติปัญญาและมีความรู้สึก “คน” สามารถสร้าง
คุณค่าและสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ โดยคนสามารถเรียนรู้ เพ่ิมพูนทักษะทางด้านความคิดและการกระท าได้ 
จากความส าคัญดังกล่าว จึงได้เสนอผลการศึกษาและจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 
1.1 วิสัยทัศน์ 
 ส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพเป็นเลิศอย่างเท่าเทียม ทั้งเชิงความรู้ ค่านิยม และสุขภาวะ 
1.2 พันธกิจ 
 สรรหา พัฒนา รักษาไว้และใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลที่มีผลงานและศักยภาพในส านักงานกองทุนเพ่ือ

  ความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กร 
1.3 เป้าประสงค์ 
  (1) ด าเนินการและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง 

      การศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับ Thailand 4.0 และการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายใหม่ 
  (2) รักษาสิทธิและให้ประโยชน์แก่บุคลากรในองค์กรอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
  (3) พัฒนาบุคลากรอย่างครอบคลุม และเป็นมืออาชีพ 
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 1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่าง ๆ ด้านการบริหารระบบทรัพยากรบุคคล 
  เน้นการด าเนินการตาม 5 มิติ ของ HR Scorecard โดยมียุทธศาสตร์ดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารก าลังคนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับ
ยุทธศาสตร์และภารกิจใหม่ รวมถึงมีบุคลากรคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสอดคล้องกับมิติที่ 1 ในการจัดล าดับ
ความส าคัญและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบด้วยประเด็นกลยุทธ์ตามมิติใน HR Scorecard ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 1.1 บริหารก าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่ก าหนดไว้ (จากจุดอ่อนที่เกิดข้ึน) 

 กลยุทธ์ที่ 1.2 ก าหนดต้นแบบสมรรถนะประจ าต าแหน่ง (Functional Competency) และการ
จัดท าแบบบรรยายลั กษณ ะงานที่ ชั ด เจนและมาตร ฐาน เฉพาะประจ าต าแหน่ งงาน  
(Job Specifications) 

(2) ยุทธศาสตร์ที่  2 การสร้างแรงจูงใจเพื่อผลักดันความส าเร็จขององค์กร การพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบทรัพยากรบุคคล เพ่ือสอดคล้องกับมิติที่ 2 ในการจัดล าดับความส าคัญและผล
การด าเนินการที่เป็นจุดแข็ง/จุดอ่อนที่ผ่านมา ประกอบด้วยประเด็นกลยุทธ์ตามมิติใน HR Scorecard ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่  2.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลให้ง่ายต่อการใช้งาน  
(จากผลการวิเคราะห์จุดอ่อนที่ได้จากการสัมมนาระดมสมอง) 

 กลยุทธ์ที่  2.2 จัดท าระบบแผนทางเดินสายอาชีพ  และการสืบทอดต าแหน่ งที่ ชั ด เจน  
(จากผลการวิเคราะห์จุดอ่อนที่ได้จากการสัมมนาระดมสมอง) 

 กลยุทธ์ที่ 2.3 ทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องมีการจ่ายโบนัสหรือแรงจูงใจ
ประจ าปีที่เหมาะสมและแข่งขันได้ 

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารให้มีศักยภาพอย่างเท่าเทียม  
ทั้งเชิงศักยภาพ ค่านิยม และสุขภาวะเพ่ือสอดคล้องกับมิติที่ 3 และรองรับนโยบายของรัฐบาลกับการเปลี่ยนแปลง
ในสถานการณ์ของประเทศ โดยจะประกอบด้วยประเด็นกลยุทธ์ตามมิติใน HR Scorecard ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 3.1 การต่อยอดการพัฒนาศักยภาพพนักงานในการปฏิบัติงานตามหลักสมรรถนะ และ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 3.2 การพัฒนาพนักงานตามค่านิยม 2S-2E-2I  

 กลยุทธ์ที่ 3.3 สร้างระบบหรือพ้ืนที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 3.4 สร้างระบบการพัฒนาผู้น าระดับต่าง ๆ ในทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ 3.5 พัฒนาเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ กสศ. 
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(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4  การขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารทรัพยากร
บุคคลเชิงรุกบนหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสอดคล้องกับมิติที่ 4 ในการสร้างจริยธรรมแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยจะ
ประกอบด้วยประเด็นกลยุทธ์ตามมิติใน HR Scorecard ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 4.1 ด าเนินการสรรหาเชิงรุก (จากจุดอ่อนจากผลการสัมมนา) 

 กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างหลักเกณฑ์ประเมินผลงานและการคัดเลือกที่ยุติธรรมและโปร่งใส โดยเฉพาะ
การน าต้นแบบสมรรถนะหลักและสมรรถนะของแต่ละต าแหน่งงานมาใช้ในการประเมินอย่างจริงจัง  

 กลยุทธ์ที ่4.3 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหาร 

 กลยุทธ์ที่ 4.4 สร้างระบบการร้องเรียนที่โปร่งใสและหลากหลายช่องทาง 

 กลยุทธ์ที่ 4.5 สร้างวัฒนธรรมการดูแลพนักงานด้วยความโปร่งใส 
(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ต่อยอดการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรในส านักงาน  เพ่ือ

สอดคล้องกับมิติที่ 5 ในการสร้างความสุขแก่ข้าราชการและพนักงานราชการทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยจะ
ประกอบด้วยประเด็นกลยุทธ์ตามมิติใน HR Scorecard ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 5.1 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และเสริมสุขระหว่างผู้บริหารและพนักงาน/ลูกจ้าง
อย่างสม่ าเสมอ 

 กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาองค์กรทุกเดือน (OD) 

  จากยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ประการและกลยุทธ์ทั้งหมด 14 รายการนั้น จึงเป็นที่มาของเป้าประสงค์/ 
  กลยุทธ์/มาตรการด าเนินการ /ตัวชี้วัดหลัก โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบดังนี้ 
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ตารางแสดงโครงการต่าง ๆ ในแต่ละกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2562 - 2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้า 

ประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) ข้อเสนอโครงการ งบประมาณ 

พ.ศ. ทีด่ าเนินการ 
น้ าหนัก ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารก าลังคนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
กลยุทธ์ที่ 1.1 บริหาร
ก าลังคนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพตามแผนท่ี
ก าหนดไว ้

มีจ านวนคนท่ี
เหมาะสมกับภาระ
งาน ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดสรรอัตราก าลังท่ี
เหมาะสมกับภารกิจงานท่ี
เพิ่มขึ้น 

โครงการสอบถามความ
ต้องการด้านทรัพยากรบุคคล 

20,000 บาท 

  

  

      

10% 
 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ก าหนด
ต้นแบบสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่ง 
(Functional 

Competency) และ 

การจัดท าแบบบรรยาย
ลักษณะงานท่ีชัดเจน
และมาตรฐานเฉพาะ
ประจ าต าแหน่งงาน 
(Job Specifications) 

 

มีความชัดเจนในทุก
ต าแหน่งงาน 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าต้นแบบสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่ง และแบบ
บรรยายลักษณะงาน 
(Job Descriptions) 

โครงสร้างจัดท าแบบบรรยาย
ลักษณะงาน และมาตรฐาน
เฉพาะประจ าต าแหน่งงาน 
(Job Specifications) 

600,000 บาท 

  

  

      

10% ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้า 

ประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) ข้อเสนอโครงการ งบประมาณ 

พ.ศ. ทีด่ าเนินการ 
น้ าหนัก ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างแรงจูงใจเพื่อผลักดันความส าเร็จขององค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนา
และปรับปรุงระบบ
สารสนเทศทรัพยากร
บุคคลให้ง่ายต่อการใช้
งาน 

เกิดการปรับปรุง
ระบบ Humanica 

และเกดิการฝึกอบรม
ในการน าไปใช้ 

ระดับความส าเร็จในการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบคุคล 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพด้าน
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารด้าน
ทรัพยากรบุคคล  
 

หมายเหต:ุ ทั้งนี้อาจต้อง
พิจารณาถึงการเตรียมการ
บ ารุงรักษาระบบด้วย (หากมี) 

300,000 บาท  
 

   5% ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

กลยุทธ์ที่ 2.2 จัดท า
ระบบแผนทางเดินสาย
อาชีพ และการสืบทอด
ต าแหน่งท่ีชัดเจน 

บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนา/แต่งตั้งตาม
แผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพท่ีก าหนดไว ้

จ านวนบุคคลที่ได้รับการ
พัฒนา/แต่งตั้งตามแผน
ความก้าวหน้าที่ก าหนดไว ้

โครงการวางแผนทางก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path) 

และระบบสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Planning)  

400,000 บาท 

 
 

 

 
 

 
  

10% ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ทบทวน
การจ่ายค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสม โดยเฉพาะ
เรื่องมีการจ่ายโบนสัหรือ
แรงจูงใจประจ าปีที่
เหมาะสมและแข่งขันได ้

มีการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสม 

ระดับความส าเร็จใน
การศึกษาแนวทางในการ
จ่ายค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสม 

โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อ
ศึกษาและจดัท าข้อเสนอ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
(โครงสรา้งเงินเดือน  
เงินจูงใจและสวสัดิการ) 
 
 
 
 
 
 

300,000 บาท 

          

5% ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้า 

ประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) ข้อเสนอโครงการ งบประมาณ 

พ.ศ. ทีด่ าเนินการ 
น้ าหนัก ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารให้มีศักยภาพอย่าเท่าเทียม ทั้งเชิงศักยภาพ ค่านิยม และสุขภาวะ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 การต่อ
ยอดการพัฒนาศักยภาพ
พนักงานในการ
ปฏิบัติงานตามหลัก
สมรรถนะ และองค์กร
แห่งการเรียนรู ้

 เกิดการพัฒนาบุคคลตาม 
Training Roadmap โดย
ครอบคลมุพนักงานและ
ลูกจ้างของ กสศ. 

หลักสตูรการคิดเชิงระบบ 
(รวมถึงการคิดรวบยอด) 

300,000 บาท 

 

 

  
 

  10% ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

 
 

   
หลักสตูรการสื่อสาร 
(ความสามารถในการอธิบาย
หรือถ่ายทอดงาน/ทักษะการใช้
สื่อ/การสื่อสาร) 

1,000,000 
บาท 

 

 

   
หลักสตูรความสามารถดา้น IT      
หลักสตูรดา้นการปรับปรุงและ
พัฒนางาน/การท างานเชิงรุก      
หลักสตูรการวางแผนและการ
จัดระบบงานอยา่งเป็นระบบ  

 
   

หลักสตูรการบริหารจัดการ
โครงการ  

 
   

หลักสตูรการสรุปความและ
เขียนหนังสือ 

200,000 บาท 
     

หลักสตูรความรู้ระบบ 
ธรรมาภิบาล การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 

   
หลักสตูรดา้นการคดิเชิง
สร้างสรรค ์  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้า 

ประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) ข้อเสนอโครงการ งบประมาณ 

พ.ศ. ทีด่ าเนินการ 
น้ าหนัก ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 

กลยุทธ์ที่ 3.1 (ต่อ) เกิดการพัฒนาบุคคล
ตาม Training 

Roadmap โดย
ครอบคลมุพนักงาน
และลูกจ้างของ กสศ. 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาบุคลากรด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

หลักสตูรการตัดสินใจแก้ปัญหา
ในงาน 

1,000,000 
บาท  

 
   

5% ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

หลักสตูรการติดตามและ
ประเมินผล  

 
   

หลักสตูรการบริหารเครือข่าย
เชิงยุทธศาสตร ์  

 
   

หลักสตูรการ Coaching 
ส าหรับผู้บรหิาร  

 
   

หลักสตูร Public Training 
เช่น การท างานภายใต้ความ
หลากหลายทางสังคม ทักษะ
การบริหารจัดการหน่วยงาน
ด้านการวิจัย ทักษะการบริหาร
จัดการกองทุน การตรวจสอบ
ภายใน การจัดซื้อจัดจ้าง 
ทักษะการพัฒนาและการ
บริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์      

กลยุทธ์ที่ 3.2 การ
พัฒนาพนักงานตาม
ค่านิยม 2S-2E-2I 
 

บุคลากรรับรู้และ
ปฏิบัติตนตามค่านยิม
ของ กสศ. 

ร้อยละการรับรู้ค่านิยม
ของบุคลากรในส านักงาน 
 

โครงการทบทวนและจัด 
กิจกรรมสร้างเสรมิ 2S-2E-2I 
 

300,000 บาท  

  

 

 

5% 
 
 
 
 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้า 

ประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) ข้อเสนอโครงการ งบประมาณ 

พ.ศ. ทีด่ าเนินการ 
น้ าหนัก ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 

กลยุทธ์ที่ 3.3 สร้าง
ระบบหรือพื้นที่ให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และจัดการความรู ้
 

บุคลากรมีพื้นท่ีใน
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และจดัการ
ความรู้ (KM) 

จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับ
การจัดการตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว ้

โครงการด าเนินการกิจกรรม 
KM ประจ าเดือนและ 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเฉพาะ
ประเด็น (1 ครั้งต่อเดือน) 

240,000 บาท 

  

 
 
 
 
 

  

5% ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

กลยุทธ์ที่ 3.4 สร้าง
ระบบการพัฒนาผู้น า
ระดับต่าง ๆ ในทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 

มีการพัฒนาผู้น า
ระดับต่าง ๆ ที่
เหมาะสม 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาผู้น า กสศ. 

หลักสตูรผู้น าระดับสูง (ต้องไป
ก าหนดรายละเอียดหลักสตูร) 

1,000,000 
บาท      

5% 

หลักสตูรผู้น าระดับกลาง (ต้อง
ไปก าหนดรายละเอียด
หลักสตูร)  

 

   
หลักสตูรผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ระดับต้น (ต้องไปก าหนด
รายละเอียดหลักสูตร)  

 

   
หลักสตูรผู้น ารุ่นใหม่ (ควรรวม
ปฐมนิเทศด้วย)  

 

   
กลยุทธ์ที่ 3.5 พัฒนาเชิง
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ
เจ้าหน้าท่ี กสศ. 
 
 
 

บุคลากรรับรู้และ
ปฏิบัติตนตามหลัก
จริยธรรม 

จ านวนความผดิทางวินัย
ที่น้อยลง 

โครงการกิจกรรม CSR เพื่อ
สร้างนิสยัการเสียสละและ
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าท่ี  
กสศ. 

100,000 บาท 

  

  

      

5% ส านัก
อ านวยการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้า 

ประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) ข้อเสนอโครงการ งบประมาณ 

พ.ศ. ทีด่ าเนินการ 
น้ าหนัก ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 4.1 
ด าเนินการสรรหาเชิงรุก 
 

สามารถได้บคุคลที่
เหมาะสมกับต าแหน่ง
งาน 

เกิดระบบการสรรหาเชิง
รุก 

โครงการจดัท าแนวทางการสรร
หาเชิงรุก 

500,000 บาท 
 

  

  

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 % 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

 
กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้าง
หลักเกณฑ์ประเมินผล
งานและการคดัเลือกที่
ยุติธรรมและโปร่งใส  
 

สามารถแยกผูม้ี
ผลงานโดดเด่น ผู้มี
ผลงาน และผู้ทีไ่ม่มี
ผลงานได้อย่างเป็นท่ี
ประจักษ์และ
น่าเชื่อถือ 

ระดับความส าเร็จของการ
ปรับปรุงระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี และเกณฑ์ใน
การเลื่อนระดับบุคคล 

กิจกรรมสื่อสารแนวทางในการ
ประเมินผลงานประจ าป ี

50,000 บาท
ต่อป ี

          
กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสรมิ
ระบบธรรมาภิบาล
ส าหรับผู้บรหิาร 
  

ส่งเสริมให้พนักงาน
ระดับบริหาร
บริหารงานด้วย
คุณธรรม ความ
โปร่งใส 

 โครงการสัมมนา/อบรม ปลูกฝัง
ความมีคณุธรรม จริยธรรมใน
การบริหารงาน 

50,000 บาท
ต่อป ี

 

    
กลยุทธ์ที่ 4.4 สร้าง
ระบบการร้องเรียนที่
โปร่งใสและหลากหลาย
ช่องทาง 

มีช่องทางการ
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต ์

มีช่องทางร้องเรียนการ
ท างาน การบริหารงาน
ส าหรับบคุลากร และ
ประชาชนท่ัวไป 

จัดให้มีพื้นท่ีบนเว็บไซต์เพื่อเก็บ
ข้อมูลการร้องเรียน และมี FAQ 
ในการตอบค าถาม เพื่อให้
บุคลากรทุกคนรับทราบ 

- 

 

 

   
กลยุทธฺที่ 4.5 สร้าง
วัฒนธรรมการดูแล
พนักงานด้วยความ
โปร่งใส 

พ นั ก ง า น ไ ด้ รั บ 
การดู แลอย่ า ง เท่ า
เทียมทั่ วถึง ทั้งด้าน
สวัสดิการ และการ
ปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจของ
พนักงานต่อการไดร้ับการ
ดูแลด้านต่างๆ จาก สนง. 

ส่งเสริมเริ่มวัฒนธรรมการดูแล
พนักงาน 

- 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้า 

ประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) ข้อเสนอโครงการ งบประมาณ 

พ.ศ. ทีด่ าเนินการ 
น้ าหนัก ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 66 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ต่อยอดการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรในส านักงาน 

กลยุทธ์ที่ 5.1  
จัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์และเสรมิ
สุขระหว่างผู้บริหารและ
พนักงาน/ลูกจ้างอย่าง
สม่ าเสมอบนหลัก
สมรรถนะ 

เกิดความสัมพันธ์และ
การสื่อสารระหว่าง
บุคลากรใน กสศ. 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ที่จัดขึ้นเกินกว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว ้

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
กาย เช่น ออกก าลังกายตอน 
15.00 การสรา้งชมรมกีฬา
รูปแบบต่าง ๆ การแข่งกีฬาสี
กับเครือข่าย ฯลฯ หรือ 

30,000 บาท 

     

5% ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพจิต เช่น การบริหาร
ความเครยีด การใช้หลักธรรม
ในการท างาน ฯลฯ 

     
กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาองค์กร
ทุกเดือน (OD) 

 

มีกิจกรรมที่สรา้งให้
เกิดการพัฒนาองค์กร
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

 กิจกรรมเพื่อสร้างสามัคคี สร้าง
ความเข้าใจในเรื่องต่าง การ
ปรับปรุงพัฒนาองค์กร หรือ
การฉลองความส าเร็จ ฯลฯ 

20,000 บาท  

    

5% ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

 

หมายเหตุ : 1. หลักสูตรฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสมรรถนะแต่ละต าแหน่ง / ระดับงาน และความจ าเปน็ในองค์ความรู้ หรือสาขาวิชาที่ตอ้งใช้ในการ   
    พัฒนางาน โดยในปี 2562 – 2563 ก าหนดให้พนักงานพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามแนวทาง 21th century skill เป็นหลักสูตรพื้นฐาน  
                 2. งบประมาณที่ตั้งไว ้เป็นเพียงประมาณการเท่าน้ัน  


