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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561 
แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

ด้านการพัฒนาสมรรถนะขององค์กร  
1. การปรับโครงสร้างองค์กร 
    1.1 การจัดตั้งฝ่ายพัฒนาธุรกจิ Digital Banking                         
         เพื่อรองรับ Digital Business and FinTech 
    1.2 การจัดตั้งหน่วยงานรปูแบบเฉพาะ ได้แก่ ศูนย์ควบคุม     
         และบริหารหนี้ ศูนย์อนุมัติสินเชื่อรายย่อย ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs  

- จัดตั้งหน่วยงานรองรบั Digital Business and  
FinTech ภายใน 30 กันยายน 2561 

  
 - จัดตั้งฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Digital Banking เดือน
กรกฎาคม 2561 
 - สรรหาบุคคลภายนอกมาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการฝ่าย 
 - ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ 74 ศูนย์ 
 - ศูนย์อนุมัติสินเชื่อรายย่อย 17 ศูนย์ 
 - ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs  64 ศูนย์ 

2.  การจ้าง Outsource ด าเนินการงานทีไ่ม่ใชธ่รุกิจหลักของธนาคาร  จ้างบุคคลภายนอกด าเนินการแทนอย่างน้อย 1 งาน 
 - จ้าง Outsource ประเมินหลักสูตร               
การฝึกอบรม  

3. แผนการสรรหาผู้มีความสามารถเฉพาะด้าน 

เตรียมบุคลากรรองรบัโครงสร้างหน่วยงานรปูแบบ
พิเศษ ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
- ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ภายในเดือน มี.ค 61 
 - ศูนย์อนุมัติสินเชื่อรายย่อย ภายในเดือน พ.ย. 61 
 - ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ภายในเดือน ต.ค. 61 

เตรียมบุคลากรรองรบัโครงสร้างหน่วยงานรปูแบบ
พิเศษ ดังนี้ 
- ศูนย์ควบคุมและบรหิารหนี้ แล้วเสร็จ  เดือน  มี.ค 61 
 - ศูนย์อนุมัติสินเชือ่รายย่อย แล้วเสร็จ  เดือน  ก.ย. 61 
 - ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs แล้วเสร็จ  เดือน  ส.ค. 61 

ด้านการพัฒนาความพร้อมผู้บริหารและพนักงาน  
1. การพัฒนาผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ตามแผนพัฒนา     
   ของโครงการพัฒนาบุคลากร 

ร้อยละ 100 ของจ านวนผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างที่ได้รับการพฒันาตามแผนฯ พัฒนาส าเร็จตามตัวชีว้ดั   

2. การจัดท าแผนพัฒนาผู้บริหารรายบุคคล (PLDP) ร้อยละ 20 ของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาตามแผน                          พัฒนาส าเร็จตามตัวชีว้ดั  
3. การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล                               
   (Individual Development Plan : IDP) พนักงานได้รับการพัฒนาไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 พัฒนาส าเร็จตามตัวชีว้ดั  

4. การพัฒนาบุคลากรด้วยสื่อเรยีนรูอ้อนไลน์ (e-learning) คะแนนความพึงพอใจของผู้เรียน  ≥ 4.00 คะแนนความพึงพอใจของผู้เรียน  > 4.50 

ด้านการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงเพ่ือทดแทนต าแหน่งและเตรียมผู้น าในอนาคต 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) ร้อยละ 90 ของผู้สืบทอดต าแหน่งที่ได้รบัการแตง่ตัง้ 
จ านวนผู้ได้รับการแต่งตัง้จากกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง 
ร้อยละ 81.81 

2. โครงการพัฒนาผู้บริหารระดบัต้น พัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งครบทุกต าแหน่งร้อยละ 100 พัฒนาส าเร็จตามแผน  
3. โครงการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง (Talent) มีผลงานนวัตกรรมอย่างน้อย 5 ผลงาน มีผลงานนวัตกรรมน าเสนอธนาคาร 5 ผลงาน 

ด้านการยกระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานเช่ือมโยงกับค่าตอบแทน  

1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสตามผลงานให้สอดคล้องกับ KPIs  
ปรับปรุงหลักเกณฑ์แล้วเสร็จ และสื่อสารให้พนักงาน
รับทราบ แล้วเสร็จตามแผน 100% 

2. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (KPIs) รายบุคคล 
จัดท า/บันทึก KPIs รายบุคคล และลงระบบงาน                       
Web HR ภายในเวลาที่ธนาคารก าหนด ด าเนินการแล้วเสรจ็ตามก าหนด  

ด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและเสริมสร้างความผูกพัน 

1. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการแขง่ขันยุคดิจทิัลเพือ่ให้เกิด                                           
    ความได้เปรียบ  

จัดท าแผนฯ ด าเนินการตามแผนฯ และประเมินผล       
การด าเนินงานตามแผนการเสรมิสรา้งวัฒนธรรม
องค์กรและความผูกพนั  

แล้วเสร็จตามแผน 100% 

2. เสริมสร้างความผูกพันบุคลากร คะแนนความผูกพัน 4.80 คะแนน คะแนนความผูกพัน 4.81 คะแนน 
ด้านการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมเพ่ือสร้างความยั่งยนื   

1. โครงการ GSB IDEA มีผลงานนวัตกรรมอย่างน้อย 10 ผลงาน มีผลงานนวัตกรรมน าเสนอธนาคาร 10 ผลงาน 

2. พัฒนาบุคลากรด้านการค้นคว้าวจิยัเพื่อการสร้างนวตักรรม 

ให้ทุนการศึกษา  
- ทุน ป.เอก 3 ทุน 
- ทุน ป.โททั่วไป 50 ทุน 
- ทุน ป.โทคัดเลือกพิเศษ 5 ทุน 
- ทุน ป.โท MBA Online 50 ทุน 

ด าเนินการให้ทุนการศึกษาครบตามแผนงาน 

3. พัฒนาระบบ KMS/LMS เป็น GSB Smart Digital Learning Platform 
มีระบบงานบริหารจัดการความรูใ้หม่ทดแทนระบบ
เดิม 

พัฒนาระบบงานใหม่แล้วเสร็จตามก าหนด  

4. แผนถอดองค์ความรู้ 
การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานสินเชือ่ ให้มี
มาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติของธนาคาร 
จ านวน 5 องค์ความรู้ 

พัฒนาบุคลากรแล้วเสร็จตามแผนจ านวน 6 องค์
ความรู้  

ด้านการยกระดับขีดความสามารถการบริหารทรัพยากรบุคคล    

   1. พัฒนา Mobile HR 
พัฒนาระบบ และเปิดใช้งาน Mobile HR  ในเรื่องการ
บันทึกเวลาการท างาน ด าเนินการแล้วเสรจ็เดอืนธนัวาคม 2561 


