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บทท่ี 1 บทนํา 
 

1.1 หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนยุทธศาสตรด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กองทุนบริหารเงินกู�เพ่ือการปรับโครงสร�างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.)  

มีความประสงค�ท่ีจะพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของ กปพ. ให�เป.นมาตรฐาน และบริหารจัดการองค�กร 
ได�อย'างเข�มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซ่ึง “ทรัพยากรบุคคล” ถือเป.นปCจจัยชี้ขาดความสําเร็จขององค�กร ดังนั้น เพ่ือให�
บุคลากรของ กปพ. สามารถปฏิบัติงานได�อย'างมีประสิทธิภาพ สอดคล�องกับทิศทางและยุทธศาสตร�การดําเนินงาน
ของ กปพ. รวมท้ังรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมท้ังภายในและภายนอกองค�กร ได�แก' การเปลี่ยนแปลง
ท่ีรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจ ระบบการเงิน และนวัตกรรมทางการเงินใหม'ๆ การเปลี่ยนแปลงด�านเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังนโยบายรัฐบาลท่ีตั้งเป)าหมายในการนําพาประเทศเข�าสู'โมเดล “ประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0)” ท่ีมุ'งปรับเปลี่ยนโครงสร�างเศรษฐกิจไปสู' “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรม” จึงมีความจําเป.น
อย'างยิ่งท่ีจะวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปพ. ให�เป.นระบบ และรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล'าว
ข�างต�น เพ่ือให�องค�กรสามารถเติบโตได�อย'างเข�มแข็งและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังทําให�บุคลากรของ กปพ. สามารถ
ปรับตัวและพัฒนาเพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเป.นอุปสรรคต'อการบรรลุภารกิจและเป)าประสงค�ของ 
กปพ. หรืออาจเป.นปCจจัยหนุนท่ีทําให�การทํางานในองค�กรบรรลุเป)าหมายได�ดีข้ึน  

 

เพ่ือเป.นการเตรียมความพร�อมของบุคลากรในการรองรับพันธกิจของ กปพ. ในระยะยาว จึงจําเป.นต�องมีการ
วางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให�สอดคล�องกับทิศทางและระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร�ของ กปพ. 
ผ'านกระบวนการ HR Scorecard เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการทํางานของบุคลากรท้ังระดับบุคคล
และระดับองค�กร รวมท้ังการแสวงหาความรู�ร'วมกับหน'วยงานท่ีเป.นเครือข'ายเพ่ือให�การทํางานของ กปพ. บรรลุ
เป)าหมายท่ีวางไว�ได�อย'างมีประสิทธิภาพ 
 

1.2 วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปพ. ให�มีประสิทธิภาพ และครอบคลุม 

กลุ'มเป)าหมายในทุกระดับ 
2. เพ่ือสร�างขวัญกําลังใจให�กับบุคลากร ผ'านระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปพ. 

 

1.3  กลุ<มเป=าหมายการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. ผู�บริหาร และเจ�าหน�าท่ีส'วนบริหาร กปพ. 
2. คณะกรรมการ กปพ. 
3. คณะทํางานเพ่ือช'วยปฏิบัติงานของ กปพ. 

 

1.4  ขอบเขตของแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. ตอบสนองวิสัยทัศน� พันธกิจ ยุทธศาสตร�ของ กปพ. 
2. ตอบสนองต'อแนวทางการจัดทําแผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard 

ของสํานักงาน ก.พ. 
3. ตอบสนองต'อการเปลี่ยนแปลงขององค�ความรู� และสภาพแวดล�อมในด�านต'างๆ ท้ังภายใน และภายนอก

องค�กร 
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1.5  กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  
1. ทบทวนวิสัยทัศน� พันธกิจและยุทธศาสตร�ของ กปพ.  
2. ทบทวนข�อมูลพ้ืนฐานองค�กรในด�านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือวิเคราะห� SWOT Analysis 

ขององค�กร 
3. ประเมินสถานภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล (Gap Analysis) 
4. จัดทําแผนยุทธศาสตร�การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปพ. 
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บทท่ี 2 
กองทุนบริหารเงินกู�เพ่ือการปรับโครงสร�างหน้ีสาธารณะและ 

พัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ 
 

2.1 ความเป>นมาและความสําคัญของ กปพ. 
ด�วยกระทรวงการคลังเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให�เป.นหนึ่งในสามเสาหลัก 

ของการระดมทุนนอกเหนือจากตลาดหุ�น และตลาดเงิน จึงมีการจัดทําแผนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย  
โดยการกําหนดให�มีการออกพันธบัตรเพ่ือใช�เป.นอัตราดอกเบ้ียอ�างอิงเพ่ือใช�ในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 
ในประเทศ โดยพันธบัตรท่ีใช�เป.นอัตราดอกเบ้ียอ�างอิงจะต�องมีสภาพคล'องในตลาดรองเพียงพอ ให�สามารถซ้ือขาย
ได�ง'าย เพ่ือให�ราคาของตราสารสะท�อนถึงอุปสงค�และอุปทานในตลาดได�ใกล�เคียงความเป.นจริง รวมท้ังเป.นการ 
สร�างความม่ันใจให�กับนักลงทุนและผู�ระดมทุนท่ีจะมีอุปทานพันธบัตรรัฐบาลในตลาดอย'างต'อเนื่อง เพ่ือให�เกิด 
การพัฒนาตลาดตราสารหนี้อย'างยั่งยืน ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงมีความต�องการท่ีจะออกพันธบัตรเพ่ือใช�เป.น
อัตราดอกเบ้ียอ�างอิงให�มีวงเงินต'อรุ'นขนาดใหญ' และประกอบกับความต�องการท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถในการ
บริหารการชําระหนี้ของภาครัฐในวงเงินจํานวนมากท่ีครบกําหนดในคราวเดียวกันไม'ให�มีการกระจุกตัว รวมท้ัง 
ในปQ พ.ศ. 2555 พันธบัตรออมทรัพย�ช'วยชาติ วงเงิน 206,023 ล�านบาท ครบกําหนดชําระหนี้ ซ่ึงต�องมีการ 
ปรับโครงสร�างหนี้ในวันเดียว แต'เนื่องจากท่ีผ'านมาสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะสามารถระดมเงิน 
จากตลาดเพ่ือทําการปรับโครงสร�างหนี้ได�ในวงเงินไม'เกิน 50,000  ล�านบาทภายในหนึ่งวัน ซ่ึงหากวงเงินของ 
การปรับโครงสร�างหนี้สูงกว'า 50,000 ล�านบาท จะมีโอกาสท่ีกระทรวงการคลังอาจปรับโครงสร�างหนี้ของรัฐบาล 
ได�ไม'ครบจํานวน ซ่ึงจะส'งผลให�เกิดการผิดนัดชําระหนี้ได� 

จากเหตุผลและความจําเป.นดังกล'าวข�างต�น จึงได�มีการแก�ไขพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2548 เพ่ือให�กระทรวงการคลังสามารถทยอยกู�เงินเป.นการล'วงหน�าได�ไม'เกินสิบสองเดือนก'อนวันท่ี 
หนี้ถึงกําหนดชําระ ในกรณีท่ีหนี้สาธารณะท่ีจะทําการปรับโครงสร�างมีจํานวนมากและกระทรวงการคลังเห็นว'า 
ไม'สมควรกู�เงินดังกล'าวในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ เพ่ือให�กระทรวงการคลังสามารถกู�เงินเพ่ือพัฒนาตลาด 
ตราสารหนี้ในประเทศได�โดยการออกตราสารหนี้ตามความจําเป.นในการสร�างอัตราดอกเบ้ียสําหรับใช�อ�างอิง 
ในตลาดตราสารหนี้ กระทรวงการคลังโดย สบน. จึงได�จัดต้ัง “กองทุนบริหารเงินกู�เพ่ือการปรับโครงสร�าง 
หนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ” เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติ 
การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ในหมวด 5 ว'าด�วยกองทุนบริหารเงินกู�เพ่ือการปรับโครงสร�าง 
หนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ โดยกําหนดให�กองทุนเป.นนิติบุคคล มีฐานะเป.นหน'วยงาน 
ของรัฐท่ีไม'เป.นส'วนราชการตามกฎหมายว'าด�วยระเบียบบริหารราชการแผ'นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย 
ว'าด�วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน 
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2.2 วัตถุประสงค 
1. เพ่ือบริหารเงินท่ีได�รับจากการกู�เงินเพ่ือปรับโครงสร�างหนี้สาธารณะตามมาตรา 24 /1 และกู�เงินเพ่ือ

พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามมาตรา 25/1 ของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2551 

2. เพ่ือลดต�นทุนการกู�เงินล'วงหน�าเพ่ือปรับโครงสร�างหนี้และการกู�เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
ให�น�อยท่ีสุด โดยรักษาสมดุลระหว'างความปลอดภัยของเงินต�นและผลตอบแทนท่ีได�รับจากการลงทุน 

3. เพ่ือให�การลงทุนของกองทุนเป.นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 
โดยคํานึงถึงการลงทุนท่ีมีความเสี่ยงตํ่า มีความม่ันคงสูง และสามารถชําระหนี้คืนได�ครบถ�วนและทันตาม
กําหนดเวลา 
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2.3 วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร 
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2.4 การบริหารงาน 
กปพ. มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู�เพ่ือการปรับโครงสร�างหนี้สาธารณะ

และพัฒนา ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ซ่ึงมีอํานาจหน�าท่ี ดังนี้ 
1. กํากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให�เป.นไปตามวัตถุประสงค�ของกองทุน 
2. กําหนดหลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการนําเงินของกองทุนไปลงทุน และการทําธุรกรรมเพ่ือ

ป)องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุน 
3. กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการในการเก็บรักษาและจ'ายเงินของกองทุน 
4. กํากับดูแลการดําเนินงานของผู�จัดการกองทุน ผู�ช'วยผู�จัดการกองทุน และผู�บริหารสินทรัพย�ของ

กองทุนในการจัดการเงินของกองทุน 
5. ออกข�อบังคับว'าด�วยการปฏิบัติงานของผู�จัดการกองทุน ผู�ช'วยผู�จัดการ กองทุน และผู�บริหาร

สินทรัพย�ของกองทุน 
6. กําหนดหลักเกณฑ�และเง่ือนไขในการมอบอํานาจให�บุคคลอ่ืนกระทําการแทนผู�จัดการกองทุน 
7. ออกข�อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเก่ียวกับการบริหารกิจการของกองทุน ค'าใช�จ'าย 

ในการบริหารกองทุนและค'าใช�จ'ายอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานของกองทุน การบริหารงานบุคคล  
การจ�างผู�บริหารสินทรัพย�ของกองทุน การบัญชีและการตรวจสอบภายใน 

8. ปฏิบัติงานอ่ืนใดเพ่ือให�เป.นไปตามวัตถุประสงค�ของกองทุนตามท่ีกําหนด ในพระราชบัญญัติการ
บริหารหนี้สาธารณะ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 
 

ท้ังนี้ คณะกรรมการ กปพ. ประกอบด�วย ผู�บริหาร ผู�ทรงคุณวุฒิ และผู�แทนจากหน'วยงานท่ี
เก่ียวข�อง โดยมีองค�ประกอบ ดังนี้ 

1. รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน�ากลุ'มภารกิจด�านรายจ'ายและหนี้สิน) ประธานกรรมการ 
2. ผู�อํานวยการสํานักงบประมาณ     กรรมการ 
3. อธิบดีกรมบัญชีกลาง       กรรมการ 
4. ผู�อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กรรมการ 
5. ผู�อํานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง    กรรมการ 
6. ผู�ว'าการธนาคารแห'งประเทศไทย     กรรมการ 
7. เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และ   กรรมการ  

ตลาดหลักทรัพย�แห'งประเทศไทย 
8. ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย�แห'งประเทศไทย   กรรมการ 
9. ผู�อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ    กรรมการและ  

เลขานุการ 
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นอกจากนี้ ด�วยข�อจํากัดในการสรรหาบุคลากรเพ่ือมาปฏิบัติงาน กปพ. จึงได�แต'งต้ังคณะทํางานเพ่ือช'วย
ปฏิบัติงานของกองทุนบริหารเงินกู�เพ่ือการปรับโครงสร�างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 
ในประเทศ  ตามคําสั่ง กปพ. ท่ี 2/2559 เพ่ือทําหน�าท่ีสนับสนุนการดําเนินงานในด�านต'างๆ ของ กปพ.  
ให�เป.นไปอย'างต'อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเป.นไปตามโครงสร�างและภารกิจของกองทุน และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปCญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานต'อผู�จัดการกองทุนเพ่ือทราบหรือ
พิจารณาสั่งการ โดยมีองค�ประกอบ  ดังนี้ 

 

1. ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาตลาดตราสารหนี้    ประธานคณะทํางาน 
2. ผู�เชี่ยวชาญด�านพัฒนาตลาดตราสารหนี้     คณะทํางาน 
3. ผู�อํานวยการส'วนพัฒนาตลาดตราสารหนี้รัฐบาล    คณะทํางาน 
4. นางสมหญิง พรนาถหิรัญ      คณะทํางาน 
5. นางสาวอัจฉรา อาธารมาศ       คณะทํางาน 
6. นางสาวมณฑาทิพย� ชุมทอง      คณะทํางาน 
7. นายวรวุฒิ แซ'ลิ่ม       คณะทํางาน 
8. ผู�อํานวยการส'วนบริหารกองทุนและพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน คณะทํางานและ 

เลขานุการ 
9. นางสาววันทนีย� โพธิ์งาม คณะทํางานและ

ผู�ช'วยเลขานุการ 
 
 

และกําหนดให�มีท่ีปรึกษาคณะทํางานฯ โดยเป.นท่ีปรึกษาหรือรองผู�อํานวยการสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ
ท่ีได�รับมอบหมายให�กํากับดูแลสํานักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ทําหน�าท่ีเป.นท่ีปรึกษาคณะทํางานฯ  
นอกจากนี้ กปพ. ได�ว'าจ�างผู�บริหารสินทรัพย�ภายนอกเพ่ือบริหารจัดการการลงทุนตามกรอบการลงทุน 
ท่ีกําหนด 
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2.6 อัตรากําลัง 
ปCจจุบัน กปพ. ดําเนินงานในรูปแบบคณะทํางานเพ่ือช'วยปฏิบัติงานของกองทุนฯ โดยมีบุคลากร 

จํานวน 9 คน โดยมีการมอบหมายงาน ดังนี้  
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บทท่ี 3 
กรอบแนวคิดและสถานภาพป6จจุบันด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

3.1 กรอบมาตรฐานความสําเร็จด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของสํานักงาน ก.พ. 
การจัดทําแผนยุทธศาสตร�การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปพ. ดําเนินการตามกรอบแนวคิดในการ

จัดทําแผนกลยุทธ�ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จด�านการบริหารทรัพยากร
บุคคล  (HR Scorecard) ของสํานักงาน ก.พ. ซ่ึงได�กําหนดกรอบมาตรฐานความสําเร็จไว� 5 มิติ เพ่ือเป.น
แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน'วยงานต'างๆ โดยมีวัตถุประสงค� เพ่ือให�ทิศทาง ยุทธศาสตร� 
และแนวปฏิบัติทางด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลตอบสนอง สนับสนุน และเป.นไปในแนวทางเดียวกันกับ
ยุทธศาสตร�ของหน'วยงาน โดยให�เกิดการมุ'งเน�นผลลัพธ� ยุทธศาสตร� และการติดตามประเมินผลลัพธ�อย'าง
ต'อเนื่องและเพ่ือปรับบทบาทงานด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส'วนราชการให�มีความเป.นหุ�นส'วนทาง
กลยุทธ� (Strategic Partner) หรือสนับสนุนความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร�ของหน'วยงาน  

 
มาตรฐานความสําเร็จด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ มีรายละเอียด ดังนี้ 
มิติท่ี 1 ความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร 

- มีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึงมีความสอดคล�องและ
สนับสนุนให�บรรลุพันธกิจ เป)าหมาย และวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว� 

- มีการวางแผนและบริหารกําลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ “กําลังคนมีขนาดและ
สมรรถนะ” ท่ีเหมาะสมสอดคล�องกับการบรรลุภารกิจและความจําเป.นท้ังในปCจจุบันและในอนาคต มีการ
วิเคราะห�สภาพกําลังคน (Workforce Analysis) 

- มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูด 
ให�ได�มาซ่ึงบุคลากรท่ีมีคุณภาพ พัฒนา และรักษาไว�ซ่ึงกลุ'มผู�ปฏิบัติงานท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซ่ึงจําเป.น
ต'อความคงอยู'และขีดความสามารถในการแข'งขัน 

- มีแผนการสร�างและแผนการพัฒนาผู�บริหารทุกระดับ รวมท้ังมีแผนสร�างความต'อเนื่องในการ
บริหารราชการ รวมถึงการท่ีผู�นําปฏิบัติตนเป.นแบบอย'างท่ีดี และสร�างแรงบันดาลใจให�กับข�าราชการและ
ผู�ปฏิบัติงาน ท้ังในเรื่องผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 

มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
- กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช'น การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต'งต้ัง 

การพัฒนา การเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหน'ง การโยกย�าย ฯลฯ มีความถูกต�องและทันเวลา 
- มีระบบฐานข�อมูลด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถูกต�อง เท่ียงตรง ทันสมัย และ

นํามาใช�ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลได�จริง 
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- สัดส'วนค'าใช�จ'ายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต'องบประมาณ
รายจ'ายของส'วนราชการ มีความเหมาะสมและสะท�อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจน
ความคุ�มค'า 

- มีการนําระบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ 

มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
- การรักษาไว�ซ่ึงผู�ปฏิบัติงานท่ีจําเป.นต'อการบรรลุเป)าหมาย พันธกิจของหน'วยงาน 
- ความพึงพอใจของบุคลากรผู�ปฏิบัติงานต'อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ 

ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- การสนับสนุนให�เกิดการเรียนรู�และพัฒนาอย'างต'อเนื่อง รวมท้ังส'งเสริมให�มีการแบ'งปCน
แลกเปลี่ยน ข�อมูลข'าวสารและความรู� เพ่ือพัฒนาผู�ปฏิบัติงานให�มีทักษะและสมรรถนะท่ีจําเป.นสําหรับ 
การบรรลุภารกิจ และเป)าหมายของหน'วยงาน 

- การมีระบบบริหารผลงาน (Performance Management) ท่ีเน�นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความคุ�มค'า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสามารถจําแนกความแตกต'างและจัดลําดับ 
ผลการปฏิบัติงานได�อย'างมีประสิทธิภาพ 

มิติท่ี 4 ความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- รับผิดชอบต'อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน

การดําเนินการด�านวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชน 

- มีความโปร'งใสในทุกกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว<างชีวิตกับการทํางาน 

- ผู�ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต'อสภาพแวดล�อมในการทํางาน ระบบงาน และบรรยากาศ 
การทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเข�ามาใช�ในการบริหารงาน และให�บริการ ซ่ึงจะช'วยให�
ผู�ปฏิบัติงานได�ใช�ศักยภาพอย'างเต็มท่ีโดยไม'สูญเสียรูปแบบการใช�ชีวิตส'วนตัว 

- มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมท่ีไม'ใช'สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
- มีการส'งเสริมความสัมพันธ�อันดีระหว'างฝvายบริหารของหน'วยงานกับบุคลากรผู�ปฏิบัติงาน 

และระหว'างผู�ปฏิบัติงานด�วยกันเอง 
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3.2 การประเมินสถานภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รายงานผลการดําเนินงาน กปพ. ประจําปQบัญชี 2560 (จัดทําโดยกรมบัญชีกลาง) ประกอบด�วย

การประเมิน 4 ด�าน มีตัวชี้วัดหลัก 11 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ด�าน ตัวชี้วัด น�าหนัก คะแนนท่ีได� 
การเงิน 1. ร�อยละของอัตราผลตอบแทนจากการบริหารจัดการเงินลงทุนกองทุนฯ 20 5.0000 
การสนองประโยชน� 
ต'อผู�มสี'วนได�ส'วนเสีย 

2. การสํารวจและดําเนินการตามข�อคิดเห็นและความคาดหวังของ  
ผู�มีส'วนได�ส'วนเสีย 

10 5.0000 

การปฏิบัติการ 3. ร�อยละการเบิกจ'ายภาพรวมท่ีเกิดข้ึนจริง 5 5.0000 
4. การรายงานการรับจ'ายและการใช�จ'ายเงินรายได�ท่ีไม'ต�องนําส'งเป.น

รายได�แผ'นดิน  
5.0000 

5. ระดับความสําเร็จของการกํากับดแูลการบริหารเงินลงทุน 
ของผู�บริหารสินทรัพย�ภายนอก 

15 5.0000 

6. ระดับความสําเร็จของการส'งคืนเงินต�นให�แก'กระทรวงการคลังได�
ครบถ�วนตามจํานวนและกําหนดเวลา 

20 5.0000 

การบริหารพัฒนาทุน 
หมุนเวียน 

7. บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 6 4.5400 
8. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 6 4.5500 
9. การตรวจสอบภายใน 6 4.3000 
10. การบริหารจัดการสารสนเทศ 6 2.4500 
11. การบริหารทรัพยากรบุคคล 6 4.1750 

คะแนนรวม 4.7009 
 

ในปQงบประมาณ 2560 กรมบัญชีกลางได�แจ�งผลการประเมินการดําเนินงานของ กปพ. มีคะแนน 
ผลการประเมิน ท่ีระดับ 4.7009 คะแนน ซ่ึงอยู'ในระดับดี-ดีมาก (4.0000 ข้ึนไป) เม่ือพิจารณาผลการ
ดําเนินงานด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบการประเมินของกรมบัญชีกลางจะเห็นได�ว'า การ
ดําเนินการด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน โดยในปQงบประมาณ 2559  ตัวชี้วัดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ กปพ. มีคะแนนการประเมินเพียง 1.3500 คะแนน และในปQงบประมาณ 2560 
กปพ. ได�ดําเนินการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทําให�มีผลการประเมินท่ี 4.1750 คะแนน  

อย'างไรก็ตาม ยังมี Gap สําหรับการพัมนาตามผลการประเมินของกรมบัญชีกลางซ่ึงได�แสดงให�เห็น
ข�อควรปรับปรุง ดังนี้ 
 

1) ปCจจัยพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลครบถ�วน แต'ยังไม'มีการนําผลการประเมิน
รายบุคคลไปประกอบการพัฒนาบุคลากรหรือประกอบการเลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน 

2) การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจําปQครบถ�วน แต'ไม'มีโครงการใดท่ีมีผลการ
ดําเนินงานดีกว'าเป)าหมายท่ีกําหนดไว�  

3) แผนยุทธศาสตร�การบริหารทรัพยากรบุคคลขาดคุณภาพในองค�ประกอบ ดังนี้  
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- ไม'พบว'ามีการวิเคราะห�สภาวะปCจจุบันและแนวโน�มในอนาคตของการบริหารทรัพยากร
บุคคลท้ังภายในและภายนอกทุนหมุนเวียนท่ีจะสะท�อนให�เห็นถึงปCญหาท้ังท่ีมีอยู'ในปCจจุบันและท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือนําไปสู'การกําหนดยุทธศาสตร�ท่ีถูกต�องมากยิ่งข้ึน 

- ยังไม'สามารถแสดงให�เห็นได�อย'างชัดเจนว'ายุทธศาสตร�ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มีความเชื่อมโยงและสามารถสนับสนุนให�ยุทธศาสตร�หลักของทุนหมุนเวียนบรรลุผลได�อย'างไร 
 

ซ่ึงข�อเสนอแนะดังกล'าวจะได�นําไปประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การบริหารทรัพยากรบุคคล และ
ปรับปรุงการดําเนินงานด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปพ. ต'อไป 
 

3.3 การวิเคราะหสภาวะป6จจุบันด�านการบริหารทรัพยากบุคคลของ กปพ. SWOT (Analysis) 
กปพ. ได�วิเคราะห�สภาพแวดล�อมขององค�กรท้ังภายนอกและภายในท่ีมีผลกระทบต'อการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล โดยใช�แนวคิด SWOT Analysis เพ่ือประเมินสถานการณ�ท่ีมีผลกระทบต'อการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลของ กปพ. ในปCจจุบัน และแนวโน�มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ัง 
ความคาดหวังของผู�บริหาร เจ�าหน�าท่ี และผู�ท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยผลจากการ
วิเคราะห�สภาพแวดล�อมขององค�กรสรุปได� ดังนี้ 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ<อน (Weaknesses) 
1) กปพ. มีวัตถุประสงค�ในการจัดตั้งท่ีชัดเจน 
2) เป.นหน'วยงานขนาดเล็ก และโครงสร�างการบริหารงาน

ท่ีเป.นแนวราบทําให�การบริหารงานในด�านต'างๆ มี
ความคล'องตัว ท้ังในด�านการบริหารจัดการและการ
ประสานงาน 

3) บุคลากรเป.นบุคลากรรุ'นใหม'ท่ีมีความรู� ความสามารถ 
และปฏิบัติงานได�อย'างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเรียนรู�
เทคโนโลยีใหม'ๆ  ได�อย'างรวดเร็ว 

1) บุคลากรมีจํานวนไม'สอดคล�องกับปริมาณงาน 
2) กลยุทธ�ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลยังไม'

สอดคล�องกับยุทธศาสตร�หลักของ กปพ. และไม'
สะท�อนทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน  

3) บุคลากรท่ีมีอย'างจํากัดทําให�ขาดการถ'ายทอดความรู� 
และความต'อเน่ืองในการปฏิบัติงาน 

4) การสรรหาบุคลากรในตําแหน'งหลกั ท่ียังมีข�อจํากัด
ในด�านอัตราคาตอบแทน ซ่ึงไม'สามารถแข'งขันกับ
ภาคเอกชนได� 

5) การนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาช'วยในการ
ปฏิบัติงานยังไม'มีประสิทธิภาพเท'าท่ีควร 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1) มีหน'วยงานท่ีเป.นเครือข'าย ซ่ึงมีความรู�ความสามารถ 

และสามารถแลกเปลี่ยนองค�ความรู�ได� (Knowledge 
Sharing & Transfer) 

2) ต�นทุนการบริหารจัดการลงทุนท่ีต่ํา และ 
การได�รับผลตอบแทนการลงทุนท่ีดี 

1) กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับต'างๆ ของกองทุน 
ท่ีไม'เอ้ืออํานวยให� กปพ. ขับเคลื่อนอย'างคล'องตัว 
และมีประสิทธิภาพ 

2) สภาพเศรษฐกิจ และภาวะตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงอย'าง
รวดเร็ว  
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3.4 การวิเคราะหแนวโน�มในอนาคตด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

แนวโน�มทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 1 มีประเด็นสําคัญท่ีผู�ท่ีเก่ียวข�องต�องเริ่มตระหนัก 
เพ่ือเตรียมพร�อมรับผลกระทบดังกล'าว ดังนี้  

1) การพัฒนาการรู�ดิจิทัล (Digital Literacy) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดข้ึนเร็วมาก  
สิ่งท่ีมาพร�อมกับการเปลี่ยนแปลง คือรูปแบบการทํางาน ซ่ึงบางส'วนต�องปรับหน�าท่ีความรับผิดชอบใหม'
เนื่องจากมีการนําระบบดิจิทัลหรือระบบปCญญาประดิษฐ� (Artificial Intelligence : AI) มาทํางานแทน รวมท้ัง
การพัฒนาทักษะท่ีจําเป.นต'อการทํางาน ในขณะเดียวกัน องค�กรเกือบทุกแห'งเริ่มขาดแคลนพนักงานท่ีมีทักษะ
ด�านดิจิทัล ทิศทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคล จึงต�องให�ความสําคัญเร'งด'วนในการพัฒนาการรู�ดิจิทัล 
(Digital Literacy) เพ่ือให�พนักงานมีทักษะพ้ืนฐานในการนําเครื่องมือ อุปกรณ� และเทคโนโลยีท่ีมีอยู'ใน
ปCจจุบันมาใช�ให�เกิดประโยชน�สูงสุด ซ่ึงการพัฒนาการรู�ดิจิทัลจะครอบคลุมใน 4 มิติ ได�แก' 

- การใช� (Use) วัดจากความคล'องแคล'วทางเทคนิคพ้ืนฐานท่ีจําเป.นในการใช�งานคอมพิวเตอร�และ
อินเทอร�เน็ต 

- การเข�าใจ (Understand) ในบริบทของสารสนเทศดิจิทัล เพ่ือการค�นหา ประเมิน ติดต'อสื่อสาร 
ประสานงานร'วมมือ และแก�ไขปCญหา  

- การสร�าง (Create) ซ่ึงครอบคลุมท้ังเนื้อหา (Content) และช'องทางการสื่อสารผ'านสื่อดิจิทัล 
ท่ีหลากหลาย  

- การเข�าถึง (Access) ซอฟต�แวร�และฮาร�ดแวร� รวมท้ังเทคโนโลยีใหม'ๆ เช'น Cloud Computing 
เพ่ือให�สามารถทํางานร'วมกับผู�อ่ืนได�อย'างมีประสิทธิภาพ 

2) การบริหารคนรุ<นดิจิทัล (Digital Generation) เทคโนโลยีดิจิทัลได�สร�างการเปลี่ยนแปลงท้ังใน
ด�านวัฒนธรรมและพฤติกรรมของมนุษย� คนท่ีมีอายุเกิน 30 ปQจะคุ�นเคยกับการรับข�อมูลข'าวสารและเรียนรู�ใน
ลักษณะเรียงลําดับ และใช�ความเป.นเหตุเป.นผลในการตัดสินใจ ทําให�มีการคิดไตร'ตรองและวางเป)าหมาย
ชัดเจน ขณะท่ีคนรุ'นใหม'ท่ีเกิดมาพร�อมความก�าวหน�าของเทคโนโลยีสมัยใหม' เรียกว'าคนรุ'นดิจิทัล (Digital 
Native) จะเข�าถึงข�อมูลแบบสุ'ม เรียนรู�จากระบบอินเตอร�เน็ต จึงขาดเป)าหมายและฐานความคิดในการ
ไตร'ตรอง คนรุ'นดิจิทัลจึงมักเบ่ือง'ายและไม'ชอบการเรียนรู�แบบห�องเรียนตามหลักสูตรท่ีกําหนด แต'ต�องการ
เรียนรู�ตามความสนใจและความสามารถของตนเอง ลักษณะเฉพาะของคนรุ'นดิจิทัล คือ มีทักษะในการรับ
ข�อมูลข'าวสารได�พร�อมๆ กันจากหลายแหล'ง ให�ความสําคัญกับรูป เสียง วิดีทัศน� เกมส� และสื่อสังคมออนไลน� 
มากกว'าตัวหนังสือ สามารถเชื่อมโยงสิ่งต'างๆ (Hyperlink) ได�ในหลายมิติ มีปฏิสัมพันธ�แบบทันที และสร�าง
เนื้อหาได�เอง การเรียนรู�จึงเป.นไปอย'างรวดเร็ว และสนุกเพราะตรงกับสิ่งท่ีตนเองสนใจ ดังนั้น การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลต�องปรับให�สอดคล�องกับลักษณะของคนรุ'นดิจิทัลซ่ึงกําลังเริ่มเข�าสู'ระบบการจ�างงาน เช'น นํา
สื่อ Social Networking Instant-Massing (IM) และ Video-Streaming มาปรับใช�เพ่ือให�การแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู� และแบ'งปCนความคิด สามารถทําได�ง'าย ในทุกเวลา ดังนั้น จากท่ีองค�กรเคยเน�น

                                                           
1 “ทิศทางการบริหารงาน HR ปQ 2561 (HR Trend 2018)” โดย ดร .ณัฐวุฒิ พงศ�สิริ คอลัมน� Cover Story วารสาร HR Society magazine ปQที่ 16  
ฉบับที่ 181 เดือนมกราคม 2561 
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สมดุลระหว'างชีวิตและการทํางาน (Work-Life Balance) ต�องปรับเปลี่ยนสู'การทํางานแบบ Work + Leisure 
หรือ “Weisure” ให�สอดรับกับพนักงานรุ'นใหม'ท่ีเป.นคนรุ'นดิจิทัลท่ีมีพฤติกรรม ความคาดหวัง และการดําเนิน
ชีวิตแตกต'างไปจากคนรุ'นก'อนหน�าอย'างเห็นได�ชัด เข�ามาเป.นส'วนหนึ่งของสมาชิกในองค�กร 

3) ข�อบังคับการทํางานในยุคดิจิทัล ในยุคดิจิทัลสถานท่ีทํางานมีแนวโน�มใช�จํานวนพนักงานน�อยลง
เนื่องจากมีการใช�ระบบอัตโนมัติในงานประจําและงานวิเคราะห�เพ่ิมข้ึน ทุกคนสามารถทํางานในเวลาใดก็ได� 
จากสถานท่ีใดก็ได� ผ'านเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร�สาย การทํางานมีรูปแบบของทีมเสมือน (Virtual Team) 
มากข้ึน เทคโนโลยีดิจิทัลไม'เพียงสร�างผลกระทบในเรื่องความสัมพันธ�ระหว'างคนกับสถานท่ีทํางานเท'านั้น แต'
ยังรวมถึงความสัมพันธ�ระหว'างนายจ�างกับลูกจ�าง ข�อบังคับเก่ียวกับการทํางานและระเบียบการปฏิบัติงานแม�
จะยังคงมีความจําเป.น แต'ก็มีหลายประเด็นท่ีต�องใช�มุมมองใหม' ซ่ึงอาจนําไปสู'การแก�ไขปรับปรุงให�สอดคล�อง
กับรูปแบบการทํางานท่ีเปลี่ยนไป อีกท้ังประเทศไทยกําลังก�าวสู'สังคมผู�สูงอายุ ประชากรอายุเกิน 60 ปQมี
มากกว'า 10% ปCญหาด�านโครงสร�างประชากรท้ังการขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะ และการเข�าสู'สังคมวัยชรา
อย'างรวดเร็วทําให�การขยายเวลาเกษียณอายุสําหรับพนักงานบางคนบางกลุ'มกลายเป.นเรื่องจําเป.นท่ีจะต�อง
พิจารณากันอย'างจริงจัง ว'าควรจะต�องปรับให�ยืดหยุ'นข้ึนหรือไม' 

4) การสร�างประสบการณให�กับพนักงานเพ่ือเพ่ิมความผูกพัน (Employee Experience) 
เนื่องจากคนรุ'นใหม'จะมองหาสถานท่ีทํางานท่ีปฏิบัติกับตนเองเช'นเดียวกับลูกค�า องค�กรสมัยใหม'จึงเริ่มให�
ความสําคัญกับการสร�างความผูกพันผ'านการสร�างประสบการณ�ให�พนักงาน (Employee Experience) ท่ีผ'าน
มาเวลาพนักงานได�รับการปฏิบัติตามความคาดหวัง จะรู�สึกพอใจ (Satisfaction) แต'ก็ไม'ได�ใส'ใจกับสิ่งนั้น เช'น 
การข้ึนเงินเดือนประจําปQ การพัฒนาฝ�กอบรม และการใช�สวัสดิการรักษาพยาบาล แต'ในทางตรงข�าม พนักงาน
จะจดจําและรับรู�ได�เป.นอย'างดี เม่ือประสบกับ Delightful Experience หรือประสบการณ�ท่ีเหนือความ
คาดหมาย ซ่ึงต�องอาศัยปCจจัยสําคัญ ประกอบด�วยวัฒนธรรมองค�กร การจัดการข�อมูลเชิงลึกเป.นรายบุคคล 
และการสร�างสภาวะแวดล�อมท่ีเก้ือหนุน องค�กรสมัยใหม'จะผสมผสานปCจจัยดังกล'าวเพ่ือให�พนักงานได�รับ
ประสบการณ�ท่ีดีท่ีสุดทุกครั้งท่ีเข�ามาทํางาน เช'น สถานท่ีทํางานใหม'ของบริษัท อเมซอน ในเมืองซีแอทเทิล 
สหรัฐอเมริกา จัดเป.นสวนปvา ขนาดใหญ' 3 โดมทําหน�าท่ีเป.นเรือนกระจกสําหรับพันธุ�พืชท่ีรวบรวมมาจากท่ัว
โลก ผู�บริหารของ Amazon กล'าวว'าต�องการให�พนักงานเกิดความคิดใหม'ๆ จากสภาพแวดล�อมท่ีไม'ใช'
แบบเดิมๆ ประสบการณ�ท่ีดีท่ีพนักงานได�รับ (Employee Experience) นอกจากจะสร�างความผูกพันต'อ
องค�กรแล�วยังทําให�พนักงานเต็มใจท่ีจะเค�นศักยภาพท่ีมีอยู'เพ่ือสร�างคุณภาพและคุณค'าของงาน ส'งต'อไปสู'
ผลิตภัณฑ�และบริการ สู'แบรนด� จนเกิดเป.นประสบการณ�ของลูกค�า (Customer Experience) ท่ีมีต'อแบรนด�
และองค�กรเจ�าของผลิตภัณฑ�และบริการ 

ดังนั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคตจึงควรให�ความสําคัญกับกระบวนการพัฒนาบุคลากรให�
สามารถเรียนรู�เข�าใจ สามารถใช�เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับพ้ืนฐานได� พร�อมท้ังปรับปรุงกฎระเบียบให�สอดคล�อง
กับสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังให�ความสําคัญกับการสร�างประสบการณ�ให�กับพนักงานเพ่ือสร�างความ
ผูกพันและดึงคนเก'ง คนรุ'นดิจิทัลให�เข�ามาในองค�กร 
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กปพ. ได�นําข�อมูลจากการวิเคราะห�สภาวะปCจจุบันการบริหารทรัพยากรบุคคล และแนวโน�มทิศทางการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคตมากําหนดรูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปพ. โดยในอนาคตจะ
มุ'งเน�นการพัฒนาบุคลากรในเรื่องดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังกําหนดรูปแบบการทํางาน และการฝ�กอบรมพัฒนา
ในรูปแบบท่ีไม'เป.นทางการ เช'น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในช'วงกลางวัน (Lunch Talk) เป.นต�น  
ซ่ึงสอดคล�องกับลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากร กปพ. ซ่ึงอยู'ในรูปแบบคณะทํางาน  
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บทท่ี 4 
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปพ. ประจําป9งบประมาณ 2562-2564 
 

4.1 วิสัยทัศน เป=าประสงค และประเด็นยุทธศาสตร  
 
วิสัยทัศน 
สร�างความเป.นเลิศในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือบริหารจัดการงานของ กปพ. ได�อย'างมี

ประสิทธิภาพ 
 

พันธกิจ 
สรรหา พัฒนา รักษาไว� และใช�ประโยชน�ทรัพยากรบุคคลในองค�กรอย'างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให�เป.น 

กําลังสําคัญในการผลักดันให� กปพ. บรรลุภารกิจตามวิสัยทัศน�และยุทธศาสตร�ท่ีกําหนดไว� 
 

เป=าประสงค 
1. กองทุนมีทิศทางในการดําเนินงานด�านบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป.นรูปธรรม และเป.นระบบเพ่ือ

ผลักดันการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�ของกองทุน 
2. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเป.นระบบและมีประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรของกองทุนมีความรู� ทักษะ และศักยภาพสอดคล�องกับการดําเนินงานตามภารกิจของ

กองทุน 
4. กองทุนมีการดําเนินงานด�านบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
5. บุคลากรมีความผูกพันและมีการทํางานเป.นทีม 
 
ประเด็นยุทธศาสตรด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. วางแผนยุทธศาสตร�การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนบริหารอัตรากําลังให�เหมาะสมกับโครงสร�าง

และภารกิจขององค�กร 
2. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให�สามารถบริหารงานบุคคลได�อย'าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาบุคลากรให�มีองค�ความรู� ทักษะ และศักยภาพท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ของกองทุน 
4. เสริมสร�างการมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของกองทุน 
5. สร�างสภาพแวดล�อมท่ีดีในการปฏิบัติงาน เสริมสร�างบรรยากาศในการทํางานเป.นทีม 
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4.2 ความเชื่อมโยงระหว<างยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล และยุทธศาสตรของ กปพ. 
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4.3 แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปพ. ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

มิติ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร 
เป=าประสงค
เชิงกลยุทธ 

ตัวชี้วัด (KPIs) 
ระดับเป=าหมาย ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู�รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 62 63 64 

มิติที่ 1 
ความสอดคล�อง 
เชิงยุทธศาสตร� 
(ร�อยละ 20) 

วางแผนและ
บริหารอัตรากําลัง
ให�เหมาะสมกับ
โครงสร�างและ 
ภารกิจในอนาคต 
องค�กร 

มีการจัดทํา 
แผนอัตรากําลัง 
ที่สอดคล�อง 
เหมาะสมกับ 
ภารกิจในอนาคต 
องค�กร 

ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทํากรอบ 
อัตรากําลังที่
เหมาะสมของ กปพ. 

ทบทวน 
ความจําเป.นของ

ภารกิจใน
ปCจจุบันให�

สอดคล�องกับ 
ยุทธศาสตร� 
กปพ. และ

มาตรฐานการ 
ประเมินกองทุน 

หมุนเวียน 

ประชุมหารือ 
รวบรวมข�อมลู 
เพื่อสรุปความ 

ต�องการ
อัตรากําลังของ 

กปพ. 

วิเคราะห�และ 
สังเคราะห�
ข�อมูลกรอบ
อัตรากําลัง  
ที่มีอยู'ให� 

สอดคล�องกับ 
ภารกิจ 

ในปCจจุบัน 

กําหนดและ
นําเสนอกรอบ 
อัตรากําลังที่ 
เหมาะสมให� 

ผู�จัดการกองทุน 
พิจารณา 

เสนอกรอบ 
อัตรากําลัง 

ที่เหมาะสมให� 
คณะกรรมการ 
กปพ. เห็นชอบ 

    

มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพ 
ของการบริหาร 
ทรัพยากร 
บุคคล 
(ร�อยละ 20) 

พัฒนาระบบ 
การวัดและ
ประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
เพื่อให�สามารถ
บริหารงานบุคคล
ได�อย'างเหมาะสม
และมปีระสิทธิภาพ 

ระบบการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
และการประเมนิผล 
การปฏิบัติงาน 
ที่เป.นระบบและ 
มีประสิทธิภาพ 

ร�อยละของ 
ผู�ปฏิบัติงานที่ม ี
การจัดทําข�อตกลง
การประเมินการ
ปฏิบัติงานระดับ
บุคคล 

 
ร�อยละ 60 

 
ร�อยละ 70 

 
ร�อยละ 80 

 
ร�อยละ 90 

 
ร�อยละ 100 

    

ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําแผน 
ยุทธศาสตร�การ 

ศึกษาแนวทาง 
การจัดทาแผน 
ยุทธศาสตร�การ 

วิเคราะห�และ 
ประเมิน 

สถานภาพ 

กําหนดประเด็น 
ยุทธศาสตร� 
เป)าประสงค� 

จัดทํา 
รายละเอียด
และแผน

นําเสนอ  
คณะทํางานฯ 
และผู�จัดการ 
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มิติ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร 
เป=าประสงค
เชิงกลยุทธ 

ตัวชี้วัด (KPIs) 
ระดับเป=าหมาย ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู�รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 62 63 64 

บริหารทรัพยากร 
บุคคล และ 
แผนปฏิบัติการ 
ประจําปQ 

บริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

ตามแนวทาง 
HR Scorecard 

ด�าน การบรหิาร 
ทรัพยากรบุคคล 

และตัวชี้วัดการ 
ดําเนินงาน 

ยุทธศาสตร�  
การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 
ของ กปพ. 

กองทุนฯ ให� 
ความเห็นชอบ 

แผน 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผลของ
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
(ร�อยละ 20) 

พัฒนาบุคลากรให�
มีองค�ความรู� 
ทักษะ และ
ศักยภาพที่
สอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร�ของ
กองทุน 

บุคลากรได�รับการ
พัฒนาความรู�และ
เพิ่มทักษะให�
สามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อ
บรรลเุป)าหมาย
องค�กรได� 

ร�อยละการดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการ
ด�านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลของ กปพ. 

 
ร�อยละ 60 

 
ร�อยละ 70 

 
ร�อยละ 80 

 
ร�อยละ 90 

 
ร�อยละ 100 

    

ร�อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต'อการ
ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 
ด�านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลของ กปพ. 

 
ร�อยละ 60 

 
ร�อยละ 65 

 
ร�อยละ 70 

 
ร�อยละ 75 

 
ร�อยละ 80 

    

มิติที่ 4 
ความพร�อม 
รับผิดด�าน 
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(ร�อยละ 20) 

เสรมิสร�างการมี
ธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงาน
ของกองทุน 

การส'งเสริมให�การ
บริหารทรัพยากร
บุคคลมีความ
โปร'งใส พร�อมให�มี
การตรวจสอบ 

ร�อยละของบุคลากร 
ที่เข�าร'วมโครงการ
เกี่ยวกับการสร�าง
ความโปร'งใส 
คุณธรรม และ 
ความพร�อมรับผิด 

 
ร�อยละ 50 

 
ร�อยละ 55 

 
ร�อยละ 60 

 
ร�อยละ 65 

 
ร�อยละ 70 
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มิติ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร 
เป=าประสงค
เชิงกลยุทธ 

ตัวชี้วัด (KPIs) 
ระดับเป=าหมาย ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู�รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 62 63 64 

มิติที่ 5 
คุณภาพชีวิต
และความ
สมดลุระหว'าง
ชีวิตกับการ
ทํางาน 
(ร�อยละ 20) 

สร�างสภาพแวดล�อม 
ที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 
เสรมิสร�าง
บรรยากาศในการ
ทํางานเป.นทีม 

จัดให�มีกิจกรรม
การสร�าง
บรรยากาศของ
การทํางานเป.นทีม 

ร�อยละความพึงพอใจ
ของกิจกรรมการสร�าง
ความสัมพันธ�อันดี
ระหว'างบุคลากรใน
องค�กรทุกระดับ 

 
ร�อยละ 60 

 
ร�อยละ 65 

 
ร�อยละ 70 

 
ร�อยละ 75 

 
ร�อยละ 80 
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4.4 แผนปฏิบัติการด�านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กปพ. ประจําป9งบประมาณ 2562 
 

แผนงาน/โครงการ กลุ<มเป=าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ ป9งบประมาณ 2562 

หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การจัดทําข�อตกลงการปฏิบัติงาน
ระดับบุคคล 

คณะทํางานเพื่อช'วย
ปฏิบัติงานฯ 

งบดําเนินงาน
ปกติ 

            ประกอบการ
ประเมินผล 
การปฏิบัติงาน
รอบ 6 และ 
12 เดือน 

2. การจัดทําแผนยุทธศาสตร� 
การบริหารทรัพยากรบุคคลและ
แผนปฏิบัติการประจําปQ
งบประมาณ 2563 

คณะทํางานเพื่อช'วย
ปฏิบัติงานฯ 

งบดําเนินงาน
ปกติ 

             

3. การติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ด�านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ กปพ. 
ประจําปQงบประมาณ 2562 

คณะทํางานเพื่อช'วย
ปฏิบัติงานฯ 

งบดําเนินงาน
ปกติ 

            ติดตามผลการ
ดําเนินงาน 
รอบ 6 และ 
12 เดือน 

โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร               
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

กปพ. และส'งเสรมิการทํางาน 
เป.นทีม 

คณะทํางานเพื่อช'วย
ปฏิบัติงานฯ/บุคลากร
ผู�ปฏิบัติงาน 

100,000 บาท 
 

            กิจกรรม
แลกเปลีย่น
เรียนรู�/สมัมนา 

5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การทบทวนและจัดทําแผน
ยุทธศาสตร�ของ กปพ.  

คณะทํางานเพื่อช'วย
ปฏิบัติงานฯ/บุคลากร
ผู�ปฏิบัติงาน 

200,000 บาท             อ. รัฐ ธนาดิเรก 
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แผนงาน/โครงการ กลุ<มเป=าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ ป9งบประมาณ 2562 

หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. การพัฒนาศักยภาพด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให�กับ
บุคลากรของ กปพ. 

คณะทํางานเพื่อช'วย
ปฏิบัติงานฯ/บุคลากร
ผู�ปฏิบัติงาน 

150,000 บาท             กิจกรรม
แลกเปลีย่น
เรียนรู�/สมัมนา 

7. โครงการศึกษาแนวทางการ
บริหารจัดการการลงทุน 

คณะกรรมการฯ/
ผู�บริหาร/คณะทํางาน
เพื่อช'วยปฏิบัติงานฯ 

823,000 บาท             การศึกษาดู
งาน 

 


