
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อ รายละเอียดแนวทางปฏิบติั

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

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

กระบวนการสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลพิจารณาผู้สมัครจากภายในและภายนอกที่มีคุณสมบตัิตามเกณฑ์ที่ก าหนด
1. กรณีบุคคลภายใน ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑท์ี่ก าหนดและได้รับการพิจารณาตามขั้นตอนและหลักเเกณฑ์เดยีวกันกับบคุคลภายนอก  (เว้นแต่ต้นสังกัดพิจารณายกเว้นเปน็รายกรณีไป)
2. ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกต้องผ่านการทดสอบและสัมภาษณ์ ดังน้ี

2.1 ท าแบบทดสอบและสัมภาษณเ์บื้องตน้ โดยต้นสังกัดและฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2.2 เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เสนอชื่อพนักงานที่มีความเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งที่สรรหา

3. เสนอคณะกรรมการ หรือ/ผู้มีอ านาจอนุมัติ
กรณีบุคคลภายนอก ต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรและตรวจร่างกายตามที่ก าหนด ก่อนการเร่ิมทดลองปฏิบัติงาน

- การสรรหารองผู้จัดการทั่วไปให้เสนอคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ บสย. เพื่ออนุมัติ  และธนาคารแห่งประเทศไทยเหน็ชอบ ก่อนการแต่งตั้ง

การบรรจแุละแต่งต้ังบุคลากร ก าหนดระยะเวลาทดลองานปฏบิัตงิาน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มงาน  โดยก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานช่วงทดลองงานไว้อยา่งชัดเจน ดังน้ี

การบริหารทรัพยากรบุคคล

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

• รองผู้จัดการทั่วไป
• ผู้อ านวยการ 
• ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
• ผู้จัดการ

ตัวชี้วัดการประเมินผล KPI  ผู้บังคับบัญชาก าหนด KPI 
ร่วมกับพนักงาน ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
หลักของพนักงานและก าหนดน้ าหนักความส าคัญและ
ระดับ 

สมรรถนะหลัก Core Competency   มีรายละเอียดการ
ประเมินตามแบบประเมินสมรรถนะหลัก (Core 
Competency Assessment) 

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

• ผู้ช่วยผู้จัดการ
• เจ้าหน้าที่อาวุโส
• เจ้าหน้าที่

ก าหนดหัวข้อและวิธีการประเมินในเชิงพฤติกรรม ดังน้ี  
(1) ประเมินเก่ียวกับผลงานในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณ คุณภาพ ความส าเร็จและความถูกต้อง 
(2) ประเมินการแสดงออกของพฤติกรรมตามสมรรถนะหลัก Core Competency ขององค์กร

• ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป



หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อ รายละเอียดแนวทางปฏิบติั

การโอนย้ายบุคลากร 1. การโอนย้ายตามความสมัครใจ  พนักงานต้องมีคุณสมบตัิ ดังน้ี 
• พนักงานจะต้องปฏิบัตงิานใน บสย. ไม่ต่ ากว่า 1 ปี และจะต้องอยู่ปฏิบัตงิานใน
หน่วยงานที่ขอโอนยา้ยไม่น้อยกว่า 1 ปี
• มีอัตราว่างในระดับต าแหน่งเดียวกัน
• พนักงานมีคุณสมบัติเบื้องตน้ของานในต าแหน่งที่ขอสับเปลีย่นน้ัน 
• ได้รับความเห็นชอบจากผู้บงัคบับญัชาต้นสังกัด/ผู้บังคบับญัชาของต าแหน่งงานที่

ขอโอนย้าย
• กรณีพนักงานไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการการ
พนักงาน พิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอผู้จัดการทั่วไปอนุมัติ

2. การพิจารณาโอนย้ายให้พนักงาน
• ระดับผู้อ านวยการและผู้อ านวยการอาวุโส คณะกรรมการการพนักงาน
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริหารทราบ
• ระดับต่ ากว่าผู้อ านวยการ

- ต าแหน่งผู้จัดการ-ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  คณะกรรมการการพนักงานพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

- ต าแหน่งต่ ากวา่ผู้จัดการ  ย้ายภายในฝ่าย เสนอขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตาม
สายงานจนถึงผู้จัดการทั่วไปอนุมัต ิ ย้ายไปฝ่ายงานอ่ืน  คณะกรรมการการพนักงานพิจารณาให้
ความเห็นชอบ

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ
ก าลังใจ

การจัดสรรงบประมาณการขึ้นเงินเดอืนประจ าปี
- อัตราร้อยละในการจัดสรรให้กับพนักงานรายบุคคลเชื่อมโยงกับคะแนนประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานประจ าปี แบ่งเป็น  2 ส่วน ดังน้ี
ส่วนที่ 1 จัดสรรให้กับพนักงานที่มีศักยภาพและเป็นก าลังส าคญัขององค์กร โดย
คณะกรรมการการพนักงานเป็นผู้พิจารณา
ส่วนที่ 2 จัดสรรให้กับพนักงานรายบุคคลตามผลประเมินการปฏิบตัิงานในลักษณะ 
Bell Curve

การจัดสรรโบนัสประจ าปี
- งบประมาณเชื่อมโยงกับคะแนนประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงานประจ าปี แบ่งเป็น  2 

ส่วน ดังน้ี
ส่วนที่ 1 ให้พนักงานให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงนิโบนัสจ านวนเท่ากัน (70%) ของจ านวน
งบประมาณท่ีได้รับตามเกณฑท์ี่ก าหนด
ส่วนที่ 2 จ านวนเงินโบนัสร้อยละ  30 ที่จัดสรรให้กับพนักงานรายบุคคลตามผลประเมินการ
ปฏิบัติงานในลักษณะ Bell Curve

การบริหารทรัพยากรบุคคล
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Training Program
การฝึกอบรมภายนอก

การฝึกอบรมภายใน

พนักงานแจ้งความ
ประสงค์ขอเข้ารับ
การอบรม ตาม

แบบฟอร์ม

พนักงานระดับตั้งแต่
ผู้อ านวยการข้ึนไป

พนักงานระดับต่ ากว่า
ผู้อ านวยการลงมา

เข้ารับการอบรม

Finish

ติดตามและประเมินผลการเข้า
อบรมโดยผู้บังคับบัญชา

Finish

คณะกรรมการ กพ.

ผู้บริหารฝ่าย/สายงาน 
ตามค่าใช้จ่าย

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

การวิเคราะห์ Gap และสรุปผล
ข้อมูลแต่ละฝ่ายเพื่อการพัฒนา

HRD 
วิเคราะห์ความสอดคล้องกับ 

Competency

สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง (แจ้งกลับ)
HR น าเสนอ

HR น าเสนอ

ผ่านการกลั่นกรอง
และความเห็นชอบ
จาก ผอ. ฝ่ายงาน 

ไม่เห็นชอบ (แจ้งกลับ)

เห็นชอบ

จัดฝึกอบรมท าแผนที่
ส่วนพัฒนาบุคลากรวาง

ไว้

ฝ่ายงานขอความอนุเคราะห์
ให้จัดอบรมที่เก่ียวข้องกับ 

Functional Competency

จัดหาวิทยากร , ส ารวจ
คน จัดอบรมตามที่ฝ่าย

งานขออนุมัติ
เข้ารับการอบรม

สรุปผลการอบรมและ
ประเมินความพึงพอใจ



จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าตามสายอาชีพ (Career Path)

How Social Media 

Influences Purchase 

Decisions

การพัฒนาอาชีพถือเป็นภาระกิจส าคัญหนึ่งที่องค์กรควรใส่ใจดูแลพนักงานของ
ตนเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ องค์กรที่ดีจะมีการวางแผนและ
จัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง รวมถึงสามารถท าให้พนักงานเห็นถึงเส้นทางตลอดจน
ทิศทางความก้าวหน้าของตนเองได้อย่างชัดเจน



S1-4
• ฝ่ายบริหารงาน

กลาง 
• ส านักกรรมการและ

ผู้จัดการทั่วไป 

S

H1-2
• ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล 

H

PR1-2
• ฝ่ายสื่อสารและ

ภาพลักษณ์องค์กร 

PR

L1
• ฝ่ายกฎหมาย 
• ฝ่ายบริหารงานคดี 

L

F1-4
• ฝ่ายบริหารการ

ลงทุน 
• ฝ่ายบัญชีและ

การเงิน 
• ส่วนงบประมาณ

ภาครัฐ (กอ.)

F

T1-2
• ฝ่ายกลยุทธ์และ

พัฒนาระบบดิจิทัล
• ฝ่ายปฏิบัติการและ

สนับสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

T

R1-2
•ฝ่ายกิจการสาขา 1-2
•ส่วนติดตามหนี้ (บน.)
•ส่วนส่งเสริมลูกค้าและพฒันาผูป้ระกอบการ
•ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ (พบ.)

R

C1-2
• ส่วนพัฒนาและบริหาร

ผลิตภัณฑ์ 1-3 (พบ.)
• ฝ่ายวิเคราะห์ค้ าประกัน

สินเชื่อ (6 ส่วน)
• ส่วนประนอมหน้ี (บน.)

C
ST1-3

• ส่วนวางแผนกลยุทธ์และจัดท าแผน (กอ.)
• ส่วนประเมินผลการด าเนินงานองค์กร 

(กอ.)
• ส่วนการวิเคราะห์ข้อมลูและวิจัยธุรกิจ 

(กอ.)
• ส านักพัฒนาองค์กร 
• ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
• ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
• ฝ่ายบริหารความเสี่ยงฯ
• ส่วนวิเคราะห์นโยบายและแผนงานกิจการ

สาขา
• ส่วนบริหารจัดการหนี้ (บน.)

ST

OS1-2
• ส่วนพิธีการค้ า

ประกัน 1-2
• ส่วนข้อมูลการค้ า

ประกัน
• ส่วนค่าประกัน

ชดเชย 1-4

OS

TCG JOB FAMILIES



หลักเกณฑ์ มีปัจจัยที่ควรพิจารณา ดังนี้
1. ความรู้ (Knowledge)

• วุฒิการศึกษา (Education)
• ผลการสอบ (Test)

2. ประสบการณ์จากการหมุนเวียนงาน (Experience)
• จ านวนหน่วยงาน
• ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  
• ประสบการณ์ตรงในกลุ่ม Job Family
• ทักษะที่จ าเป็น เช่น ทักษะในการบังคับบัญชา 

(Leadership) 
3. ผลการด าเนินงาน (Performance)

• KPI
• Competency
• การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา

4. ปัจจัยอื่นๆ (Others)
• วินัย
• ลักษณะเฉพาะขององค์กร
• ฯลฯ

ผู้จัดการภาค

ผู้บริหาร
ฝ่าย

ผู้ช่วยผู้บริหาร
ฝ่าย

ผู้บริหารส่วน 

พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ-ช านาญการ

ผู้จัดการเขต

แนวทาง การเลื่อนระดับต าแหน่ง (Job Promotion) และหมุนเวียนต าแหน่งงาน (Job Rotation) 
ตามเส้นทางสายอาชีพ (Career Path)



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข (Career Path Criteria)
หลักเกณฑ์การโอนย้าย เลื่อนระดับ และการแต่งตั้งพนักงาน

ผูป้ฏิบัติการ
≥ 3 ปี

ผู้ช านาญการ
≥ 3 ปี

ผู้บริหารส่วน
≥ 5 ปี

ผู้ช่วยผู้บริหาร
ฝ่าย

≥ 4 ปี

ผู้บริหารฝ่าย

≥ 3 ปี

ผู้บริหารสายงาน

ผู้เช่ียวชาญ
≥ 5 ปี

ผู้เช่ียวชาญพิเศษ

≥ 4 ปี

ผู้เช่ียวชาญพิเศษ
อาวุโส

≥ 3 ปี

ผู้ทรงคุณวุฒิ / 
ผู้ตรวจการ

KPI
70%

CC+MC
10%

FC
20%

≥80%
2 ปี

≥80% MC-4

≥80%
2 ปี

≥80%
MC-3
FC-4

≥80%
2 ปี

≥80%
MC-2
FC-3

≥80%
2 ปี

≥80%
MC-1
FC-2

≥80%
2 ปี

≥80% FC-1

ประเภท ปัจจุบัน เสนอ

Managerial 
Ladder

15 ปี 18 ปี

Professional 
Ladder

15 ปี 21 ปี

2 ส่วน
ส่วนละ ≥ 2 ปี
(ยกเว้นสาขา)

2 ส่วน
ส่วนละ ≥ 2 ปี
(ยกเว้นสาขา)

2 ฝ่าย
ฝ่าย ≥ 2 ปี

 พัฒนางานวิจัย/องค์ความรู้ ≥ 1
เรื่อง

 พัฒนานวัตกรรม ≥ 1 เรื่อง
 High-level Certificate 
 Project Manager ≥ 1 คก.

 พัฒนางานวิจัย/องค์ความรู้ ≥ 1
เรื่อง

 Certificate (เช่น FA)

Managerial 
Ladder

Professional 
Ladder



ผู้อ านวยการ

ผู้ช่วยผู้จัดการ
(ผู้ช านาญการงานบริหาร

แรงงานสัมพันธ์)

ผู้จัดการ
ส่วนบริหารบุคลากร(ไม่ระบุ 

Functional Title)

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ผู้อ านวยการอาวุโส

ผู้จัดการอาวุโส
ส่วนพัฒนาบุคลากร

ผู้จัดการอาวุโส
ส่วนพนักงานสัมพันธ์และ

กิจกรรมพนักงาน

ผู้ปฏิบัติการ

ผู้ช านาญการ

ผู้บริหารส่วน

ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่าย

ผู้บริหารฝ่าย

พนักงาน

ผู้จัดการ
(ไม่ระบุ Functional 

Title)

ผู้ช่วยผู้จัดการ
(ผู้ช านาญการบริหารงาน

บุคคล)

Functional Title

เจ้าหน้าที่อาวุโส
(ผู้ช านาญการงานพัฒนา

บุคลากร)
(ว่าง)

ตัวอย่าง แผนผังทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart หรือ Career Track)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล



การใช้ระบบแบบสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Success Profile) 

เข้าระบบผ่านครั้งแรก ผ่าน website 
http://172.104.42.103 โดยกรอก 
รหัสพนักงาน(เฉพาะตัวเลข) ในช่อง ผู้ใช้งาน
และกรอก รหัสพนักงาน(เฉพาะตัวเลข) ในช่อง
รหัสผ่าน 

ระบบจะแสดงหน้าหลัก ให้กดที่
ปุ่ม download เพื่อดาวโหลด 
Functional Competency 
Dictionary Excel มาใช้ 
ประกอบการประเมิน 
Functional Competency

ระบุประสบการณ์จริงที่
ผ่านมาระหว่างด ารง
ต าแหน่ง ตามเกณฑ์
กิจกรรมที่ใช้ในการ
ประเมินระดับนั้นๆ ใน
ช่องว่าง  แนบหลักฐาน
ประกอบ (ถ้าม)ี จากนั้น 
กด บันทึกข้อมูล


