รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคล ปี 2561

ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561
แผนงาน/โครงการ
ด้านการพัฒนาสมรรถนะขององค์กร
1. การปรับโครงสร้างองค์กร
1.1 การจัดตั้งฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Digital Banking
เพื่อรองรับ Digital Business and FinTech
1.2 การจัดตั้งหน่วยงานรูปแบบเฉพาะ ได้แก่ ศูนย์ควบคุม
และบริหารหนี้ ศูนย์อนุมัติสินเชื่อรายย่อย ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs

ตัวชี้วัด

- จัดตั้งหน่วยงานรองรับ Digital Business and
FinTech ภายใน 30 กันยายน 2561

2. การจ้าง Outsource ดาเนินการงานทีไ่ ม่ใช่ธรุ กิจหลักของธนาคาร

จ้างบุคคลภายนอกดาเนินการแทนอย่างน้อย 1 งาน

3. แผนการสรรหาผู้มีความสามารถเฉพาะด้าน

เตรียมบุคลากรรองรับโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบ
พิเศษ ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
- ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ภายในเดือน มี.ค 61
- ศูนย์อนุมัติสินเชื่อรายย่อย ภายในเดือน พ.ย. 61
- ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ภายในเดือน ต.ค. 61

ด้านการพัฒนาความพร้อมผู้บริหารและพนักงาน
1. การพัฒนาผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ตามแผนพัฒนา
ของโครงการพัฒนาบุคลากร
2. การจัดทาแผนพัฒนาผู้บริหารรายบุคคล (PLDP)
3. การจัดทาแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล
(Individual Development Plan : IDP)
4. การพัฒนาบุคลากรด้วยสื่อเรียนรูอ้ อนไลน์ (e-learning)
ด้านการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงเพื่อทดแทนตาแหน่งและเตรียมผู้นาในอนาคต
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สืบทอดตาแหน่ง (Successor)

2. โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น
3. โครงการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง (Talent)
ด้านการยกระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับค่าตอบแทน
1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสตามผลงานให้สอดคล้องกับ KPIs
2. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (KPIs) รายบุคคล

ร้อยละ 100 ของจานวนผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างที่ได้รับการพัฒนาตามแผนฯ
ร้อยละ 20 ของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาตามแผน

ผลการดาเนินงาน
- จัดตั้งฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Digital Banking เดือน
กรกฎาคม 2561
- สรรหาบุคคลภายนอกมาดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการฝ่าย
- ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ 74 ศูนย์
- ศูนย์อนุมัติสินเชื่อรายย่อย 17 ศูนย์
- ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 64 ศูนย์
- จ้าง Outsource ประเมินหลักสูตร
การฝึกอบรม
เตรียมบุคลากรรองรับโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบ
พิเศษ ดังนี้
- ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ แล้วเสร็จ เดือน มี.ค61
- ศูนย์อนุมัติสินเชือ่ รายย่อยแล้วเสร็จ เดือน ก.ย.61
- ศูนย์ธุรกิจลูกค้าSMEs แล้วเสร็จ เดือน ส.ค.61
พัฒนาสาเร็จตามตัวชีว้ ดั
พัฒนาสาเร็จตามตัวชีว้ ดั

พนักงานได้รับการพัฒนาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

พัฒนาสาเร็จตามตัวชีว้ ดั

คะแนนความพึงพอใจของผู้เรียน ≥ 4.00

คะแนนความพึงพอใจของผู้เรียน > 4.50

จานวนผู้ได้รับการแต่งตัง้ จากกลุ่มผู้สืบทอดตาแหน่ง
ร้อยละ 81.81
พัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่งครบทุกตาแหน่งร้อยละ 100 พัฒนาสาเร็จตามแผน
มีผลงานนวัตกรรมอย่างน้อย 5 ผลงาน
มีผลงานนวัตกรรมนาเสนอธนาคาร 5 ผลงาน
ร้อยละ 90 ของผู้สืบทอดตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้

ปรับปรุงหลักเกณฑ์แล้วเสร็จ และสื่อสารให้พนักงาน
แล้วเสร็จตามแผน 100%
รับทราบ
จัดทา/บันทึก KPIs รายบุคคล และลงระบบงาน
ดาเนินการแล้วเสร็จตามกาหนด
Web HR ภายในเวลาที่ธนาคารกาหนด

ด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและเสริมสร้างความผูกพัน

จัดทาแผนฯ ดาเนินการตามแผนฯ และประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรและความผูกพัน
2. เสริมสร้างความผูกพันบุคลากร
คะแนนความผูกพัน 4.80 คะแนน
ด้านการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืน
1. โครงการ GSB IDEA
มีผลงานนวัตกรรมอย่างน้อย 10 ผลงาน
ให้ทุนการศึกษา
- ทุน ป.เอก 3 ทุน
- ทุน ป.โททั่วไป 50 ทุน
2. พัฒนาบุคลากรด้านการค้นคว้าวิจยั เพื่อการสร้างนวัตกรรม
- ทุน ป.โทคัดเลือกพิเศษ 5 ทุน
- ทุน ป.โท MBA Online 50 ทุน
มีระบบงานบริหารจัดการความรูใ้ หม่ทดแทนระบบ
3. พัฒนาระบบ KMS/LMS เป็น GSB Smart Digital Learning Platform
เดิม
การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานสินเชือ่ ให้มี
มาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติของธนาคาร
4. แผนถอดองค์ความรู้
จานวน 5 องค์ความรู้
ด้านการยกระดับขีดความสามารถการบริหารทรัพยากรบุคคล
พัฒนาระบบ และเปิดใช้งาน Mobile HR ในเรื่องการ
1. พัฒนา Mobile HR
บันทึกเวลาการทางาน
1. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการแข่งขันยุคดิจทิ ัลเพือ่ ให้เกิด
ความได้เปรียบ

แล้วเสร็จตามแผน 100%
คะแนนความผูกพัน 4.81 คะแนน
มีผลงานนวัตกรรมนาเสนอธนาคาร 10 ผลงาน
ดาเนินการให้ทุนการศึกษาครบตามแผนงาน

พัฒนาระบบงานใหม่แล้วเสร็จตามกาหนด
พัฒนาบุคลากรแล้วเสร็จตามแผนจานวน 6 องค์
ความรู้
ดาเนินการแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2561

