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การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ (HRM 
Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ (HRM 
Goals) 

ตัวชี้วัด  
(HRM KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline) ค่าเป้าหมาย (HRM Target) ผู้รับ 
ผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 รวม 4 ปี 

มิต ิ1 ความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 

           

1. พัฒนาระบบและ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้
เหมาะสมสอดคล้อง
กับภารกิจของ
สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ 

1.1 สสช. มีแผนกล
ยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของ สสช.  
 

1.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ
การจัดทำแผนกล
ยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของ สสช.  
 

แผน 
กลยุทธ์ ฯ  
ปี 61-64  

แผน 
กลยุทธ์ ฯ  
ปี 61-64  

แผน 
กลยุทธ์ ฯ  
ปี 61-64  

แผนกลยุทธ์
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลของ 
สสช. พ.ศ. 
2565 – 
2568 ไดร้ับ
ความเห็นชอบ
จากผู้บรหิาร
และมีการ
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ให้ทราบ  
 
 
 
 
 

ดำเนินการ
ตามแผนกล
ยุทธ์การ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคลฯ  
 

ทบทวน
แผน 
กลยุทธ์ 
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลฯ  
 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน
ตามแผนกล
ยุทธ์การ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคลฯ 
และจัดทำ
แผน 
กลยุทธ์ฯ 
ของ สสช.
พ.ศ. 2565 
- 2568  

1. สรปุผล
การ
ดำเนินงาน
ตามแผน 
กลยุทธ์ฯของ 
สสช.  
พ.ศ. 2565  
ถึง 2568  
2. จัดทำ
แผนกลยุทธ์ฯ
ของ สสช. 
พ.ศ. 2569 
- 2572  

กกจ. 
และ

คณะทำงาน 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสถิติแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ (HRM 
Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ (HRM 
Goals) 

ตัวชี้วัด  
(HRM KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline) ค่าเป้าหมาย (HRM Target) ผู้รับ 
ผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 รวม 4 ปี 

  1.1.2 ระดับ
ความสำเร็จของ
การจัดทำแผน  
ปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประจำปีของ  
กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี  

แผน 
ปฏิบัติการ
ประจำปี 
2562  

แผน  
ปฏิบัติการ
ประจำปี 
2563 

แผน  
ปฏิบัติการ
ประจำปี 
2564 

แผนปฏิบัติ 
การฯ 
ประจำป ี
2565  
ได้รับความ  
เห็นชอบ  
ในไตรมาส
แรกของปีงบ  
ประมาณ  

แผนปฏิบัติ 
การฯ 
ประจำป ี
2566 
ได้รับความ  
เห็นชอบ  
ในไตรมาส
แรกของปีงบ  
ประมาณ  

แผนปฏิบัติ 
การฯ 
ประจำป ี
2567  
ได้รับความ  
เห็นชอบ  
ในไตรมาส
แรกของปีงบ  
ประมาณ  

แผนปฏิบัติ 
การฯ 
ประจำป ี
2568  
ได้รับความ  
เห็นชอบ  
ในไตรมาส
แรกของปีงบ  
ประมาณ  

แผนปฏิบัติ 
การฯ 
ประจำปี
ได้รับความ
เห็นชอบรวม 
4 ปี 

กกจ. 
และ

คณะทำงาน 

 1.2 ขับเคลื่อนแผนกล
ยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565-2568 
ให้บรรลเุป้าหมาย 

1.2.1 ร้อยละ
เฉลี่ยของการ
ดำเนินการตาม
แผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคล สำนักงาน
สถิติแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565-
2568 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

กกจ. 
และ

คณะทำงาน 

 1.3 ยกระดบัการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ของ สสช. ให้บรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิ 

1.3.1 ระดับ
ความสำเร็จของ
การจัดทำ
แผนการกำหนด

แผนการ
กำหนด
ตำแหน่ง  

ปี 62-64  

แผนการ
กำหนด
ตำแหน่ง  
ปี 62-64 

แผนการ
กำหนด
ตำแหน่ง  
ปี 62-64 

แผนการ
กำหนด
ตำแหน่ง  
ปี 65-67  

ดำเนินการ
ตาม
แผนการ

1. ดำเนิน 
การตาม
แผนการ

ดำเนินการ
ตาม
แผนการ

แผนการ
กำหนด
ตำแหน่งท่ี
สอดคล้องกับ

กกจ. 
และ

คณะทำงาน 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ (HRM 
Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ (HRM 
Goals) 

ตัวชี้วัด  
(HRM KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline) ค่าเป้าหมาย (HRM Target) ผู้รับ 
ผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 รวม 4 ปี 

ตำแหน่งเพ่ือ
ปรับปรุงการ
กำหนดตำแหน่ง
เป็นระดับที่สูงขึ้น
ของ สสช. 

ได้รับความ
เห็นชอบจาก 
อ.ก.พ.
กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคม 

กำหนด
ตำแหน่ง  
ปี 65-67  

กำหนด
ตำแหน่ง  
ปี 65-67 
2. แผนการ
กำหนด
ตำแหน่ง  
ปี 68-70 
ได้รับความ
เห็นชอบ
จาก อ.ก.พ.
กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจ
และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนด
ตำแหน่ง  
ปี 68-70 

ภารกิจของ 
สสช.  
และได้รับ
ความ
เห็นชอบจาก 
อ.ก.พ.
กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจ
และสังคม 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ (HRM 
Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ (HRM 
Goals) 

ตัวชี้วัด  
(HRM KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline) ค่าเป้าหมาย (HRM Target) ผู้รับ 
ผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 รวม 4 ปี 

 
มิตทิี ่2 ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

           

2. การพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือ
ยกระดับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

2.1 ปรับปรุง
ฐานข้อมูลด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
(DPIS) ของ สสช. ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
และสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1.1 ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของผู้นำข้อมูลมา
ใช้ประโยชน์ใน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
 

N/A N/A N/A ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

กกจ. 
และ

คณะทำงาน 

 2.2 วิธีการ/ช่อง
ทางการสื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ในเรื่อง
ดำเนินงานด้านการ
บริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

2.2.1 จำนวน
ช่องทางการ
สื่อสาร 
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2 ช่องทาง 
(nso.go.th, 
intranet) 

2 ช่องทาง 
(nso.go.th, 
intranet) 

2 ช่องทาง 
(nso.go.th, 
intranet) 

2 ช่องทาง 
(nso.go.th, 
intranet) 

2 ช่องทาง 
(nso.go.th, 
intranet) 

2 ช่องทาง 
(nso.go.th, 
intranet) 

2 ช่องทาง 
(nso.go.th, 
intranet) 

2 ช่องทาง 
(nso.go.th, 
intranet) 

กกจ. 
และ

คณะทำงาน 

 2.3 ระบบการเรยีน
ออนไลน์สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ (NSO  

2.3.1 ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบการ

N/A N/A N/A ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

กกจ. 
และ

คณะทำงาน 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ (HRM 
Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ (HRM 
Goals) 

ตัวชี้วัด  
(HRM KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline) ค่าเป้าหมาย (HRM Target) ผู้รับ 
ผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 รวม 4 ปี 

e-Learning) เรียนออนไลน์
สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ (NSO  
e-Learning)  

 2.4 เพื่อสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรใหไ้ด้
ตามปรมิาณ คณุภาพ 
และระยะเวลาที่องค์กร
ต้องการ  

2.4.1 ร้อยละ
ของการสรรหา
บุคลากรไดต้าม
แผนปฏิบัติการ  
 

N/A N/A N/A ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  

70 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  

75 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  

80  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  

80  

สรรหา
บุคลากรได้
ตามแผนฯ 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80  

กกจ. 
และ

คณะทำงาน 

  2.4.2 ระยะเวลา
เฉลี่ยของการสรร
หาและคดัเลือก
ต่อครั้ง  
 
 
 

N/A N/A N/A ไม่เกิน  
180 วัน  

ไม่เกิน  
170 วัน  

ไม่เกิน  
160 วัน  

ไม่เกิน  
150 วัน   

ระยะเวลา
การสรรหา/
คัดเลือกต่อ
ครั้งไม่เกิน 
150 วัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กกจ. 
และ

คณะทำงาน 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ (HRM 
Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ (HRM 
Goals) 

ตัวชี้วัด  
(HRM KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline) ค่าเป้าหมาย (HRM Target) ผู้รับ 
ผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 รวม 4 ปี 

 
มิตทิี ่3 ประสิทธิผล
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

           

3. การพัฒนาระบบ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน และระบบ
การพัฒนาบุคลากร
ให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

3.1 บุคลากร สสช. มี
ความรู ้ความสามารถ 
ทักษะ ในการ
ปฏิบัติงาน 
ที่หลากหลาย 

3.1.1 จำนวน
บุคลากรที่ได้รับ 
การสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ 
การปฏิบัติงาน 
ที่หลากหลาย 

จำนวน
บุคลากร 
ที่ได้รับการ 
สับเปลี่ยน 
หมุนเวียน
งาน 

จำนวน
บุคลากร 
ที่ได้รับการ 
สับเปลี่ยน 
หมุนเวียน
งาน 

จำนวน
บุคลากร 
ที่ได้รับการ 
สับเปลี่ยน 
หมุนเวียน
งาน 

10 คน 20 คน 30 คน 40 คน บุคลากรใน 
สสช. 

ที่ได้รับการ 
สับเปลี่ยน 
หมุนเวียน

งาน 

กกจ. 
และ

คณะทำงาน 

 3.2 บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน  
 

3.2.1 ร้อยละ
ของการเตรียม
ความพร้อมให้กับ
ผู้บริหาร สสช. 
โดยการส่งเข้ารับ
การฝึกอบรมที่ 
สถาบัน/
หน่วยงาน
ภายนอกเป็น
ผู้จัดการฝึกอบรม
ได้ตามแผนปฏิบัติ
การ  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

 

กกจ. 
และ

คณะทำงาน 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ (HRM 
Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ (HRM 
Goals) 

ตัวชี้วัด  
(HRM KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline) ค่าเป้าหมาย (HRM Target) ผู้รับ 
ผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 รวม 4 ปี 

 
  3.2.2 ร้อยละ

ของบุคลากรใน 
กกจ.และบุคลากร
ด้าน HR  ภายใน 
สสช.ที่ได้รับการ
พัฒนาสู่ความเป็น
มืออาชีพ (HR 
Professional) 
โดยการส่งเข้ารับ
การฝึกอบรมที่ 
สถาบัน/
หน่วยงาน
ภายนอก เป็น
ผู้จัดการฝึกอบรม
ได้ตามแผนปฏิบัติ
การ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

 

กกจ. 
และ

คณะทำงาน 

  3.2.3 จำนวน
การจัดโครงการ/
กิจกรรม เพื่อ
พัฒนาทักษะ 
เสรมิความรู้ด้าน

N/A N/A N/A 2 กิจกรรม/
โครงการ 

 

3 กิจกรรม/
โครงการ 

4 กิจกรรม/
โครงการ 

5 กิจกรรม/
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
5 กิจกรรม/
โครงการ 

กกจ. 
และ

คณะทำงาน 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ (HRM 
Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ (HRM 
Goals) 

ตัวชี้วัด  
(HRM KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline) ค่าเป้าหมาย (HRM Target) ผู้รับ 
ผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 รวม 4 ปี 

เทคโนโลยีดิจิทลั
แก่บุคลากรในสสช. 

มิตทิี ่4 ความพร้อม
รับผิดด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

           

4. การส่งเสริมการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลของสำนักงาน
สถิติแห่งชาติตาม
หลักธรรมาภิบาล 

4.1 เพื่อให้การ
บริหารทรัพยากร
บุคคลของ สสช. มี
ความโปร่งใสและเปน็
ธรรม  
 

4.1.1 คะแนน
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  
(ป.ป.ช. เป็นผู้
ประเมิน)  

N/A N/A N/A ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

 

กกจ. 
และ

คณะทำงาน 

  4.1.2 ระดับ
ความสำเร็จของ
การกำหนด
หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกและส่ง
บุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม ฯ  
 
 

N/A N/A N/A ศึกษา 
รวบรวมและ
วิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อ
เตรียมจัดทำ
หลักเกณฑ์
การคัดเลือกฯ 
 
 

หลักเกณฑ์
การคัดเลือก
ฯ ไดร้ับ
ความ
เห็นชอบ
จาก
ผู้บริหาร  

ดำเนินการ
ตาม
หลักเกณฑ์
การคัดเลือก
บุคลากรเข้า
รับการ
อบรม  

ทบทวน
หลักเกณฑ์
การคัดเลือก
บุคลากรเข้า
รับการ
อบรม  
 

ทบทวน
หลักเกณฑ์ 
การคัดเลือก
บุคลากรเข้า
รับการอบรม  
 

กกจ. 
และ

คณะทำงาน 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ (HRM 
Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ (HRM 
Goals) 

ตัวชี้วัด  
(HRM KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline) ค่าเป้าหมาย (HRM Target) ผู้รับ 
ผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 รวม 4 ปี 

 
  

  4.1.3 ระดับ
ความสำเร็จของ
การประกาศ
หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
และการบริหาร
วงเงินเพื่อใช้ใน
การเลื่อน
เงินเดือนของ
ข้าราชการใน 
สสช.  
 

ประกาศ
หลักเกณฑ์
การระเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการและ
หลักเกณฑ ์
เงื่อนไขการ
บริหารวงเงินฯ 
ได้รับการ
ทบทวน ใน
ปีงบประมาณ 
2562 และ
แจ้งเวียนให้
ทราบทั่วกัน 

ประกาศ
หลักเกณฑ์
การประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการและ
หลักเกณฑ ์
เงื่อนไขการ
บริหารวงเงินฯ 
ได้รับการ
ทบทวน ใน
ปีงบประมาณ 
2563 และ
แจ้งเวียนให้
ทราบทั่วกัน 

ประกาศ
หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
และ
หลักเกณฑ ์
เงื่อนไขการ
บริหารวงเงินฯ 
ได้รับการ
ทบทวน ใน
ปีงบประมาณ 
2564 และ
แจ้งเวียนให้
ทราบทั่วกัน 

ประกาศ
หลักเกณฑ์
การประเมิน 
ผลการปฏิบตัิ
ราชการและ
หลักเกณฑ ์
เงื่อนไขการ
บริหารวงเงินฯ 
และแจ้งเวียน
ให้ทราบโดย
ทั่วกัน 

ทบทวน
ประกาศ
หลักเกณฑ์
การประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการและ
หลักเกณฑ ์
เงื่อนไขการ
บริหาร
วงเงินฯ 
และแจ้ง
เวียนให้
ทราบโดย
ทั่วกัน 

ทบทวน
ประกาศ
หลักเกณฑ์
การ
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการและ
หลักเกณฑ ์
เงื่อนไขการ
บริหาร
วงเงินฯ 
และแจ้ง
เวียนให้
ทราบโดย
ทั่วกัน 

ทบทวน
ประกาศ
หลักเกณฑ์
การ
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการและ
หลักเกณฑ ์
เงื่อนไขการ
บริหาร
วงเงินฯ 
และแจ้ง
เวียนให้
ทราบโดย
ทั่วกัน 

ประกาศ
หลักเกณฑ์
การ
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการและ
หลักเกณฑ ์
เงื่อนไขการ
บริหารวงเงินฯ 
ได้รับการ
ทบทวนทุก
ปีงบประมาณ
และแจ้งเวียน
ให้ทราบท่ัว
กัน 
 
 
 
 
 
 

กกจ. 
และ

คณะทำงาน 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ (HRM 
Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ (HRM 
Goals) 

ตัวชี้วัด  
(HRM KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline) ค่าเป้าหมาย (HRM Target) ผู้รับ 
ผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 รวม 4 ปี 

 
 

มิตทิี ่5 คุณภาพชีวิต
และความสมดลุ
ระหว่างชีวิตกับการ
ทำงาน 

           

5. เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการทำงาน 

5.๑ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
บุคลากรสำนักงานสถติิ
แห่งชาติ 

5.๑.๑ ระดับ
ความสำเร็จของ
โครงการจดัทำ
แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร
สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ 

แผน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากร
สำนักงาน
สถิติแห่งชาต ิ
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
- 2564 

แผน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากร
สำนักงาน
สถิติแห่งชาต ิ
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
- 2564 

แผน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากร
สำนักงาน
สถิติแห่งชาต ิ
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
- 2564 

โครงการจดัทำ
แผน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากร
สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 – 
2567 
ได้รับความ
เห็นชอบจาก
ผู้บริหารและมี
การเผยแพร่

ดำเนินการ
ตามแผน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต
บุคลากร  

ทบทวน
แผน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต
บุคลากร 
 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน
ตามแผน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต
บุคลากร
และจัดทำ
แผน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต
บุคลากร 
ประจำปี
งบประมาณ 

1. สรปุผล
การ
ดำเนินงาน
ตามแผน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากร 
พ.ศ. 2565  
ถึง 2568  
2. จัดทำแผน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากร 
พ.ศ. 2569 
- 2572 

กกจ. 
และ

คณะทำงาน 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ (HRM 
Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ (HRM 
Goals) 

ตัวชี้วัด  
(HRM KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline) ค่าเป้าหมาย (HRM Target) ผู้รับ 
ผิดชอบ ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 รวม 4 ปี 

ประชาสมัพันธ์
ให้ทราบ  

พ.ศ. 2565 
- 2568  

 5.2 เพื่อสำรวจความ
ผูกพันและความพึง
พอใจของบุคลากรใน 
สสช.  เพื่อให้เกิด
มาตรการหรือระบบใน
การรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพให้อยู่ในองค์กร
ได้อย่างมีความสุข 

5.2.1 คะแนน
ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อองค์กร
ในมิติต่างๆ 
 

N/A N/A N/A ร้อยละ 80 
ของเป้าหมาย
ที่กำหนดไว ้

ร้อยละ 85
ของ

เป้าหมายที่
กำหนดไว ้

ร้อยละ 90 
ของ

เป้าหมายที่
กำหนดไว ้

ร้อยละ 95 
ของ

เป้าหมายที่
กำหนดไว ้

ร้อยละ 95 
ของ

เป้าหมายที่
กำหนดไว ้

กกจ. 
และ

คณะทำงาน 

  5.2.2 ร้อยละของ
การโอนย้าย/
ลาออกของ
บุคลากร 

N/A N/A N/A ร้อยละ 4 ร้อยละ 3 ร้อยละ 2 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 กกจ. 
และ

คณะทำงาน 
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5.5  กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 4 ปี) 

มิติของ  
HR Scorecard  

ประเด็นยุทธศาสตร์  
( HRM Strategic Issues)  

กลยุทธ์  
(HRM Strategies)  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
(HRM Initiatives)  

ค่าเป้าหมาย (HRM Target) ผู้รับ 
ผิดชอบ ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 

มิตทิี ่1 ความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจของ สสช. 

1. กลยุทธ์การจัดทำแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของ สสช. 

1. โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของ สสช. ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 - 2568 

    กกจ. 

   2. กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

    กกจ. 

   3. กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบตัิการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจำปี ของ กกจ.  

    กกจ. 

  2. กลยุทธ์การสร้างระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงรุก  

4. โครงการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ  

    กกจ. 

   5. โครงการวิเคราะห์โครงสร้าง แผนอัตรากำลัง 
และแผนการสืบทอดตำแหน่ง  ยทุธศาสตร์ที่
สำคัญ (Succession Plan) ของสำนักงาน
สถิติแห่งชาต ิ

    กกจ. 

   6. โครงการดำเนินงานตามแผนการกำหนด
ตำแหน่ง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)  

    กกจ. 

   7. โครงการจัดทำเส้นทางความกา้วหน้า 
(Career Path)  

    กกจ. 

   8. โครงการระบบข้าราชการผู้มผีลสัมฤทธ์ิสูง 
(Hipps)  
 
 

    กกจ. 
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มิติของ  
HR Scorecard  

ประเด็นยุทธศาสตร์  
( HRM Strategic Issues)  

กลยุทธ์  
(HRM Strategies)  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
(HRM Initiatives)  

ค่าเป้าหมาย (HRM Target) ผู้รับ 
ผิดชอบ ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 

มิตทิี ่2 
ประสิทธิภาพของ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
ยกระดับการบรหิารทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ 

1. กลยุทธ์การนําเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

1. โครงการจัดทำประวัติ ก.พ.7 ออนไลน์  
ผ่านระบบทะเบียนประวตัิอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) 

    กกจ. 

   2. โครงการจัดทำฐานข้อมลูระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 

    กกจ. 

   3. โครงการจัดทำระบบวันลาออนไลน์ของ 
บุคลากรใน สสช. (I-Smart Service) 

    กกจ. 

   4. โครงการจัดทำระบบการเรยีนออนไลน์ 
(NSO e-Learning) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็น
สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

    กพบ. 

  2. กลยุทธ์การพัฒนาความรู ้
ด้าน IT ของบุคลากร 

5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้
ความสามารถดา้นเทคโนโลยดีิจิทลั 

    กพบ. 

มิตทิี ่3 ประสิทธิผล 
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

3. การพัฒนาระบบบรหิารผลการ
ปฏิบัติงาน และระบบการพัฒนา
บุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

1. กลยุทธ์สมรรถนะที่ใช้กับการ
พัฒนางานของ สสช.  
 

1. โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร
จัดการระบบสถิติประเทศไทย 

    กพบ. 

   2. โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสถิติอย่าง 
มืออาชีพ 

    กพบ. 

   3. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการ 

    กกจ. 
กพบ. 

   4. กิจกรรมเพิ่มทักษะ สมรรถนะรายบุคคล 
จากการประเมินของหัวหน้างาน 
 

    ทุกหน่วยงาน 
ใน สสช. 



 
 

14 

มิติของ  
HR Scorecard  

ประเด็นยุทธศาสตร์  
( HRM Strategic Issues)  

กลยุทธ์  
(HRM Strategies)  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
(HRM Initiatives)  

ค่าเป้าหมาย (HRM Target) ผู้รับ 
ผิดชอบ ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 

   5. โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น 

    กกจ. 
 

  2. กลยุทธ์การวางแผนเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับข้าราชการเพื่อ
เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับทีสู่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  

6. โครงการเตรียมความพร้อมใหก้ับผู้บริหาร 
สสช. โดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบัน/
หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดการฝกึอบรม  

    กกจ. 
 

   7. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ
ทางการบริหาร 

    กพบ. 

   8. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับบุคลากรที่เป็น
ต้นแบบความสำเรจ็  

    กพบ. 
 

   9. โครงการเตรียมความพร้อมข้าราชการเพื่อ
เลื่อนระดับจากระดับปฏิบัติการเป็นระดับ
ชำนาญการ  

    กกจ. 

มิตทิี ่4 ความพร้อม
รับผิดด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

4. การส่งเสริมการบริหารทรัพยากร
บุคคลของ สสช. ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. กลยุทธ์สร้างความโปร่งใส 
ชัดเจนในการบรหิารทรัพยากร
บุคคล  

1. โครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน (ITA) ของ สสช.   

    ทุกหน่วยงาน 
ใน สสช. 

   2. โครงการส่งเสรมิธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานบุคคล 

    กกจ. 
กคธ. 

   3. กิจกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การสรรหา 
คัดเลือก และเลื่อนระดับตำแหน่งที่ประกอบ  
ด้วยปัจจัย น้ำหนัก และวิธีการใหค้ะแนน  

    กกจ. 
 

   4. กิจกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
ข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น  

    กกจ. 
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   5. กิจกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือก
และส่งบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม 

    กกจ. 
กพบ. 

   6. กิจกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหาร
วงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ สสช.  

    กกจ. 
 

  2. กลยุทธ์ส่งเสริมบุคลากร สสช. 
เป็นผู้มีวินัยและจรรยาบรรณ
ข้าราชการที่ดี  

7. โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมแก่
บุคลากร สสช.  

    กคธ. 

   8. โครงการอบรมการเป็นข้าราชการ  
ที่ดีให้กับข้าราชการใหม่ของ สสช. 

    กกจ. 
 

มิตทิี ่5 คุณภาพ
ชีวิตและความ
สมดุลระหว่างชีวิต
กับการทำงาน 

5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทำงาน 

1. กลยุทธ์สร้างสุข เพิม่ความ
ผูกพัน รักมั่นใน สสช. 
 

1. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตรพ์ัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรสำนักงานสถติิแห่งชาติ 

    กกจ. 
 

   2. โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของ 
สสช. 

    ทุกหน่วยงาน 
ใน สสช. 

   3. โครงการ สสช. เพื่อสังคม     ทุกหน่วยงาน 
ใน สสช. 

   4. กิจกรรมสำรวจความผูกพันและความ 
พึงพอใจของบุคลากร สสช. ท่ีมีตอ่องค์กร  

    กกจ. 
 

   5. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สสช. 

    กกจ. 

   6. กิจกรรมสำรวจความสุขของบุคลากร สสช. 
ด้วยเครื่องมือ Happy Monitor 

    กกจ. 
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  2. กลยุทธ์สร้างองค์กรแห่ง
ความสุข Happy Workplace  

7. โครงการ 5ส ในที่ทำงาน      ทุกหน่วยงาน 
ใน สสช. 

   8. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสวัสดิการ      กกจ. 
   9. กิจกรรมสร้างสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง 

ออกกำลังกาย ในที่ทำงาน  
    ทุกหน่วยงาน 

ใน สสช. 
 


