
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อ รายละเอียดแนวทางปฏิบัติ

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 1. การรับสมัครจากบุคคลภายใน ประกาศรับสมัครงานผ่านข่องทาง
• เว็บไซต์ บสย.
• Intranet
• E-mail

2. การรับสมัครจากบุคคลภายนอก   ประกาศรับสมัครงานผ่านช่องทาง
• เว็บไซต์ บสย.
• เว็บไซต์สมัครงาน เช่น JobsDB และ JobTopgun ฯลฯ
• เพื่อนพนักงานบอกต่อ

กระบวนการสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลพิจารณาผู้สมัครจากภายในและภายนอกที่มีคุณสมบัติตามเกณฑท์ี่ก าหนด
1. กรณีบุคคลภายใน ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑท์ี่ก าหนดและได้รับการพิจารณาตามขั้นตอนและหลักเเกณฑเ์ดียวกันกับบคุคลภายนอก  (เว้นแต่ต้นสังกัดพิจารณายกเวน้เป็นรายกรณีไป)
2. ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกต้องผ่านการทดสอบและสมัภาษณ์ ดังนี้

2.1 ท าแบบทดสอบและสัมภาษณ์เบือ้งต้น โดยตน้สงักัดและฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2.2 เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เสนอชื่อพนักงานที่มีความเหมาะสมให้ด ารงต าแหนง่ที่สรรหา

3. เสนอคณะกรรมการ หรือ/ผู้มีอ านาจอนุมัติ
กรณีบุคคลภายนอก ต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรและตรวจร่างกายตามที่ก าหนด ก่อนการเร่ิมทดลองปฏิบัติงาน

- การสรรหารองผู้จัดการทั่วไปให้เสนอคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ บสย. เพื่ออนุมัติ  และธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นชอบ ก่อนการแต่งตั้ง

การบรรจุและแต่งตั้งบคุลากร ก าหนดระยะเวลาทดลองงานปฏิบตัิงาน 120 วัน และ 180 วัน ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่เร่ิมงาน  โดยก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานช่วง
ทดลองงานไวอ้ย่างชัดเจน ดังนี้

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ต าแหน่ง KPI (น้ าหนัก 70%) Competency (น้ าหนัก 30%) คะแนนผ่านเกณฑ์

• รองผู้จัดการทั่วไป
• ผู้อ านวยการ 
• ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
• ผู้จัดการ

ตัวช้ีวัดการประเมินผล KPI  ผู้บังคับบัญชาก าหนด KPI 
ร่วมกับพนักงาน ให้สอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ
หลักของพนักงานและก าหนดน้ าหนักความส าคญัและ
ระดับ 

สมรรถนะหลัก Core Competency   มีรายละเอียดการ
ประเมินตามแบบประเมินสมรรถนะหลัก (Core 
Competency Assessment) 

• ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
• ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
• ตั้งแต่ 75% ขึ้นไป
• ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป

• ผู้ช่วยผู้จัดการ
• เจ้าหน้าท่ีอาวุโส
• เจ้าหน้าท่ี

ก าหนดหัวข้อและวิธีการประเมินในเชิงพฤติกรรม ดังน้ี  
(1) ประเมินเกี่ยวกับผลงานในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรบัผิดชอบ ปริมาณ คุณภาพ ความส าเร็จและความถูกตอ้ง 
(2) ประเมินการแสดงออกของพฤติกรรมตามสมรรถนะหลัก Core Competency ขององค์กร

• ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป
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หัวข้อ รายละเอียดแนวทางปฏิบัติ

การโอนย้ายบุคลากร 1. การโอนย้ายตามความสมัครใจ  พนักงานต้องมีคุณสมบตัิ ดังนี้ 
• พนักงานจะต้องปฏิบัติงานใน บสย. ไม่ต่ ากว่า 1 ปี และจะต้องอยู่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่ขอโอนย้ายไม่นอ้ยกว่า 1 ปี
• มีอัตราว่างในระดับต าแหนง่เดียวกัน
• พนักงานมีคุณสมบตัิเบือ้งตน้ของานในต าแหนง่ที่ขอโอนย้ายนัน้ 
• ได้รับความเห็นชอบจากผู้บงัคับบญัชาต้นสังกัด/ผู้บงัคับบญัชาของต าแหนง่งานที่

ขอโอนย้าย
• กรณีพนักงานไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการการ
พนักงาน พิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอผู้จัดการทั่วไปอนุมัติ

2. การพิจารณาโอนย้ายให้พนักงาน
• ผู้บริหารฝ่าย/เทียบเท่า คณะกรรมการการพนักงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอ

คณะกรรมการบริหารทราบ
• ระดับต่ ากว่าผู้บริหารฝ่าย

- ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่าย-บริหารส่วน /เทียบเท่า คณะกรรมการการพนักงานพิจารณาให้
ความเห็นชอบ

- ต่ ากว่าผู้บริหารส่วน /เทียบเท่า ย้ายภายในฝ่าย เสนอขอความเห็นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชาตามสายงานจนถึงผู้จัดการทั่วไปอนมุัติ  ย้ายไปฝ่ายงานอ่ืน  
คณะกรรมการการพนักงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน กรอบการประเมินผลการปฎิบัติงานประจ าป ีประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 การประเมินตัวชี้วัดผลการด าเนนิงาน (KPIs)   น้ าหนัก  70%
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร แผนธุรกิจ/แผนงานของสายงาน/หนว่ยงาน และภาระ
งานในต าแหนง่งานที่รับผดิชอบ โดยผู้บังคับบญัชาและพนกังานร่วมกันก าหนดตัวชี้วดั
และค่าเป้าหมายการปฏิบตัิงาน) 
ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ (Competency)   น้ าหนัก 30%

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประเมินปีละ 1 คร้ัง
• ผู้บังคับบัญชาจะติดตามประเมินผลการด าเนนิงาน ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะในการ

แก้ปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานของพนักงานรายบคุคล เกิดการปรับปรุงผลงานใน
ทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อให้ที่มีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ตามที่ก าหนดไว้

การให้คุณให้โทษและการสรา้งขวัญ
ก าลังใจ

การจัดสรรงบประมาณการข้ึนเงินเดือนประจ าปี
- อัตราร้อยละในการจัดสรรให้กับพนักงานรายบุคคลจะเชื่อมโยงกับคะแนนประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนกังานประจ าป ีแบ่งเป็น  2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 จัดสรรให้กับพนักงานรายบุคคลตามผลประเมินการปฏิบตัิงานในลักษณะ 
Bell Curve
ส่วนที่ 2 จัดสรรให้กับพนักงานที่มีศักยภาพและเปน็ก าลังส าคัญขององค์กร โดย
คณะกรรมการการพนักงานเป็นผู้พิจารณา

การจัดสรรโบนัสประจ าปี
- งบประมาณเชื่อมโยงกับคะแนนประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานประจ าปี แบ่งเป็น  2 

ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ให้พนักงานให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินโบนสัจ านวนเท่ากัน (70%) ของจ านวน
งบประมาณที่ได้รับตามเกณฑท์ี่ก าหนด
ส่วนที่ 2 จ านวนเงนิโบนสัร้อยละ  30 ที่จัดสรรให้กับพนักงานรายบุคคลตามผลประเมินการ
ปฏิบัติงานในลักษณะ Bell Curve

การบริหารทรัพยากรบุคคล
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนารายบุคคล IDP
(Individual Development Plan)

Learning Model Online  Offline

Development Program

Competency Gap

Technology

Legal & 
Regulatory

ปัจจัยภายนอก

Social & 
CultureEconomic

o การเรียนรู้ด้วตนเอง
o Knowledge Sharing
o Project Assignment 
o Coaching 
o Functional Competency
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หัวข้อพิจารณา รายละเอียดแนวทางปฏิบัติ

คุณสมบัติด้านอายุงานของพนักงาน 1.ต้องมีอายุงานครบ 120 วัน
2.กรณีพนักงานมีอายุงานนอ้ยกว่า 120 วัน หากมีความจ าเป็นในการขอเข้ารับการอบรมฯ และมีค้าใช้จ่ายให้เสนอคณะกรรมการการพนักงานเพื่อพิจารณาอนมุัติเปน็กรณีไป ยกเว้น การขอ

อบรมในหลักสูตรที่ต้องเข้าอบรมตามข้อก าหนดตาม พรบ./กฎหมาย/กฎกระทรวง โดยให้เป็นไปตามอ านาจการอนุมัติที่ก าหนด

การเสนอขออนุมัติ พนักงานระดับต่ ากว่าผูอ้ านวยการลงมา
กรณีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท ให้ผู้อ านวยการฝ่ายต้นสังกัดเป็นผู้อนมุัติ
กรณีค่าใช้จ่ายเกิน 50,000 บาท ให้ผู้บริหารสายงานต้นสังกัดอนมุัติ

พนักงานระดับตั้งแต่ผู้อ านวยการข้ึนไป
กรณีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท ให้เสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหารสายงาน  สายตรงให้เสนอกรรมการและผู้จัดการทั่วไป
กรณีค่าใช้จ่ายเกิน 50,000 บาท ให้ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พิจารณาน าเสนอคณะกรรมการการพนักงานพิจารณาอนมุัติ

การขออนุมัติค่าใช้จ่าย ให้พิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม โดยเสนอขออนมุัติตามวงเงินค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
กรณีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท ให้ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้อนมุัติค่าใช้จ่าย
กรณีค่าใช้จ่ายเกิน 50,000 บาท ให้ผู้บริหารสายงานสนับสนนุเปน็ผู้มีอ านาจในการอนุมัติ กรณีพนักงานตั้งแต่ผู้ชว่ยผู้บริหารฝ่ายลงมาเข้ารับการอบรม/สัมมนาภายนอก หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง และเป็นไปตาม Career Path ของพนักงานรายนัน้ได้
กรณีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 50,001 บาท ขึ้นไป ให้เสนอกรรมการและผู้จัดการทั่วไปเป็นผู้อนมุัติค่าใช้จ่าย

การชดใช้ทุนฝึกอบม สัมมนา 
ดูงาน ทั้งภายในและต่างประเทศ

ผู้ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร เนื้อหา ของการอบรมสัมมนา ดูงาน ที่เป็นเร่ืองวิชาการหรือความรู้ในการบริหารงานในด้านต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชนไ์ด้กับองค์กรทั่วไปเท่านัน้ โดยไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือภารกิจของ บสย. โดยฉพาะเจาะจง จะต้องชดใช้ทุน ดังนี้
 ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 50,000 บาท แต่ไม่ถึง 100,000 บาท ให้พนักงานท างานชดใช้ทุนเปน็ระยะเวลา 1 ปี
 ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 – 300,000 บาท ให้พนักงานท างานชดใช้ทุนเปน็ระยะเวลา 2 ปี
 ค่าใช้จ่ายเกิน 300,000 บาทขึ้นไป ให้น าเสนอคณะกรรมการ บสย. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมถึงเพื่อก าหนดระยะเวลาการท างานชดใช้ทุน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล


