
  



ก า ร ด  า เ น ิน ก า ร ต า ม น โ ย บ า ย ก า ร บ ร ิห า ร ท ร ัพ ย า ก ร บ ุค ค ล  

1. การวางแผนก าลังคน 

 สถาบันมีการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ทีมบริหารสถาบัน (ทบส.) ในการประชุมเม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2564  มีการปรับโครงสร้างองค์กรและวางแผน
ก าลังคน ก าหนดจ านวนพนักงานในแต่ละสายงานให้เหมาะสม เพ่ือให้สามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยจัดโครงสร้างภายในสถาบัน แบ่งเป็น 3 ฝ่าย 14  งาน และ 2 ศูนย์ ดังนี้ 

 

ผ ัง โ ค ร ง ส ร ้า ง ส ถ า บ ัน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผ ู้บ ร ิห า ร ส ถ า บ ัน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



  



2. การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบัน 

 ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที ่สอดรับกับโครงสร้างและอัตราก าลัง โดย มี
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกที่โปร่งใสและเป็นธรรม สอดรับตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง    
เพ่ิมช่องทางการสรรหาทีห่ลากหลาย เพ่ือการเข้าถึงผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถ   

ส่งเสริมและสนับสนุนการการศึกษาในสายงานที่ส าคัญและเป็นที่ต้องการ ทั้งนี้ ไม่เพียงให้
ความส าคัญกับการสรรหาคนเก่ง พนักงานทุกคนจะได้รับการปลูกฝังให้มีความตระหนักในการเป็นคนดีมีความ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ ทุ่มเท   
  

3. การพัฒนาบุคลากร 

 สถาบัน มีการแผนการพัฒนาบุคลากรและแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ปี 2565 ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบ ในที่ประชุมทีมบริหารสถาบัน (ทบส.) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564  มีการก าหนดดัชนีชี้
วัด KPI ของฝ่าย ทั้ง 3 ฝ่ายตามโครงสร้าง มีดัชนีชี้วัด KPI รายบุคคล ซึ่งพนักงานทุกคนรับทราบตรงกัน เป็น 
KPI แนบท้ายสัญญาจ้างปฏิบัติงานประจ าปี   โดยมุ ่งหวังให้พนักงานในทุกระดับได้ร ับการพัฒนาขีด
ความสามารถอย่างเหมาะสม  มีการส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาทักษะความรู้เฉพาะด้าน ทักษะการปฏิบัติงาน 
Hard skill และทักษะที่เป็น Soft skill มุ่งเน้นทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ 
ทักษะด้านกฎหมาย หรือนโยบายใหม่ ๆ การเพิ ่มทักษะด้านการวิจัย การเงิน ภาษีบริษัท นิติบุคคล  
อิเล็คทรอนิคส์, การคิดประดิษฐ์อุปกรณ์ รวมทั้งมีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงจากการท างาน
ระหว่างพนักงานภายใน 

 
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ด าเนินการตามนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยมีการจัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ให้กับบุคลากรเพื ่อสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในหลาย ๆ ด้าน นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานรวมทั้งครอบครัวของพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงอยู่
ในสังคมได้อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะได้มีก าลังกายและก าลังใจอย่างเต็มที่ในการท างาน โดยจัดให้มีการขึ้น
เงินเดือน มีโบนัสประจ าปี มีค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานล่วงเวลา ค่าตอบแทนความช านาญเฉพาะทาง 
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  การจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรประจ าปี  มีการดูแลสุขภาพ
และสวัสดิภาพพนักงาน เช่น จัดให้มีการท าประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ การจัดให้มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าป ีการจัดซื้อชุดตรวจ ATK สวัสดิการเกี่ยวกับการลา  ยานพาหนะ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม มีการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน รวมทั้งให้ความส าคัญต่อการบริหาร



จัดการเวลาอย่างเหมาะสมในการท างานที่มีความยืดหยุ่น เช่น การท างานจากบ้าน (Work from Home) หรือ 
การลงเวลาปฏิบัติงานแบบยืดหยุ ่น  มีการจัดเวลาการเข้างานเป็น 3 กะ คือ 08.00 น. 08.30 น. และ       
09.00 น. เพื่อให้พนักงานสามารถบริหารจัดการภารกิจส่วนตัวได้ก่อนมาท างาน   การมีสภาพแวดล้อมการ
ท างานให้เอื้อต่อการคิดค้นสิ่งใหม่ด้วยการให้เลือกจุดที่นั่งท างานได้ตามความสมัครใจ  มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกรองรับ และสวัสดิการอื่น ๆ ตามประกาศสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ
พนักงาน นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการให้กับครอบครัวของพนักงาน เช่น การเบิกค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง 
ค่าเล่าเรียนบุตร การจัดกิจกรรมเรียนรู้เสริมให้กับบุตรพนักงานในช่วงที่เรียนออนไลน์ เช่น กิจกรรมด้านศิลปะ 
เป็นต้น 

 
5. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

 ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเสมอ
ภาคและโปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติเฉพาะตัว และ/หรือประสบการณ์เป็น
ส าคัญ มีการก าหนดมาตรฐานต าแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในทุกต าแหน่ง บุคลากรที่สถาบันรับเข้าปฏิบัติงาน
เต็มเวลาจะต้องทดลองปฏิบัติงานมีก าหนดระยะเวลา 3 เดือน  และเมื่อผ่านการทดลองงาน 3 เดือนจะได้รับ
การบรรจุเป็นพนักงานตามประเภทและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย อิงตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา
พลังงานนครพิงค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการพนักงาน   

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สถาบัน มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน อิง
ประกาศของสถาบัน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPI) ของฝ่าย และตัวชี้วัดรายบุคคล ที่ได้ก าหนดไว้ก่อนการปฏิบัติงาน  ตามความ
เห็นชอบในที่ประชุมทีมบริหารสถาบัน (ทบส.) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 โดยก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
ของฝ่าย ทั้ง 3 ฝ่ายก่อน เพื่อน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดรายบุคคล  โดยเป้าหมายและตัวชี้วัด
รายบุคคลจะประกอบไปด้วยผลงานซึ่งอาจเป็นผลงานจากงานประจ าและโครงการ การประเมินผลพนักงานมี
เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม เป็นที่รับรู้ของพนักงาน  

นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบ 360 องศา ซึ่งเป็นการประเมินผลรอบ
ทิศ ในมุมของผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และตัวพนักงานเอง ซึ่งจะท าให้รับรู้ข้อมูลได้จาก
หลากหลายมุมมอง หลากหลายมิติ หลากหลายระดับ ช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการ
ท างาน และสร้างพัฒนาการ สร้างศักยภาพองค์กร ท าให้เห็นจุดอ่อน จุดแข็ง ข้อบกพร่อง ตลอดจนปัญหาได้
ง่าย เนื่องจากมองจากหลายมุมมอง และสามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา 



 
7. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร  

สถาบัน ให้ความส าคัญและก าหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมและวินัยในการปฏิบัติงาน     
ซ่ึงระบุในสัญญาจ้าง พนักงานจะต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเต็มก าลังความสามารถ ไม่ทุจริต
ต่อหน้าที่    

พนักงานจะต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนดเป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ มีการน า
ผล การขาด ลา มาสาย มาพิจารณาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี เพ่ือให้พนักงานเกิดความ
ตระหนัก ยึดมั่นในการประพฤติตน ท างานตามกฎระเบียบวินัยและมีจริยธรรม  อิงตามประกาศสถาบัน ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการพนักงาน หมวดที่ 6  ระเบียบวินัยและการลงโทษ  

 

  


