
รายงานผลการบริหารและ
พฒันาทรพัยากรบคุคล ปี 2562



ธนาคารออมสินไดด้ าเนินการตามแผนแม่บทดา้นทรัพยากรบุคคล ท่ีตอบสนองต่อเป้าหมาย
พนัธกิจ และนโยบายดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนยทุธาาสตร 
ของธนาคารใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

 ยทุธาาสตร ท่ี 1 การสร้างความมัน่คงทางการเงินและขีดความสามารถในการแข่งขนั 
(Traditional Banking) 

 ยทุธาาสตร ท่ี 2 การพฒันาสู่ความยัง่ยนื (Social Banking) 
 ยทุธาาสตร ท่ี 3 การพฒันาและยกระดบัสู่การเป็น  (Digital Banking)
 ยทุธาาสตร ท่ี 4 การเพิ่มากัยภาพโครงสร้างพื้นฐาน (Fundamental Capabilities)

โดยธนาคารไดมี้การก าหนดวสิัยทาัน   พนัธกิจ ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ดงัน้ี 

วสัิยทศัน์ : เป็น Digital banking ท่ีมีโครงสร้างองค กร กระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ
และบุคลากรมีขีดความสามารถพร้อมและทนัต่อการแข่งขนั 

พนัธกจิ : 1. จดัโครงสร้างองค กรและกระบวนการท างานรองรับการเปล่ียนแปลงและ
การแข่งขนัในยคุดิจิทลั

2. ยกระดบัการบริหารทรัพยากรบุคคลใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงและรองรับ
ธุรกิจในอนาคต

3. ส่งเสริมบุคลากรใหมี้ขีดความสามารถพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงและ
การแข่งขนัในยคุดิจิทลั

4. บริหาร จดัการ และสร้างวฒันธรรมองค กรท่ีส่งเสริมการพฒันานวตักรรม
5. ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรทุกระดบัใหป้ฏิบติังานอยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส 
ตามหลกัจริยธรรม จรรยาบรรณและธรรมาภิบาล

6. ขบัเคล่ือนวฒันธรรมองค กรตามค่านิยม (GSB Way)
7. สร้างความผกูพนัและเสริมสร้างคุณภาพชีวติพนกังาน 

การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ธนาคารออมสิน



รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ปี 2562

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวดั
ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

ด้านโครงสร้างองค์กรและกระบวนการท างานทีร่องรับการเปลีย่นแปลง
1. ปรับโครงสร้างองค กรและกรอบ
อตัราก าลงัรองรับยุทธาาสตร 
การด าเนินงาน 3 Bank 
(Re-Organization)

รายละเอียดการจดัโครงสร้าง
องค กรและกรอบอตัราก าลงั
รองรับยทุธาาสตร การด าเนินงาน       
3 Bank

ธนาคารไดอ้นุมติัหลกัการปรับปรุง
โครงสร้างองค กรรองรับยทุธาาสตร การ
ด าเนินงาน 3 Bank  และเห็นชอบการก าหนด
กรอบอตัราก าลงัสาขา Tradition/Social 
Branch รวมทั้งจดัท าแผนอตัราก าลงัระยะสั้น
และระยะยาว  (5 ปี) ท่ีสอดคลอ้งกบัการ
ด าเนินยทุธาาสตร 

2. การจา้งบุคคลภายนอกด าเนินการ
แทนธนาคาร (Outsource)

จา้งบุคคลภายนอกด าเนินการ
แทนธนาคารอยา่งนอ้ยจ านวน 
2 งาน

ธนาคารมีการจดัจา้งบุคคลภายนอก
ด าเนินการแทนไดต้ามเป้าหมาย ไดแ้ก่
งานขบัรถยนต  และงานจดจ านองและ
ไถ่ถอนจ านอง

3. าึกษา คน้ควา้การน า Intelligence 
Technology เขา้มาใช้

รายงานผลการาึกษา ธนาคารไดรั้บรายงานผลการาึกษาความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการน า
เทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้นงานของ
ธนาคาร เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัในปี 2563

ด้านการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมปีระสิทธิภาพ

1. ทบทวนโครงสร้างอตัราก าลงั 
ปรับปรุงกระบวนการและประเมิน          
ขีดความสามารถ (านูย  SMEs/NPLs/
สินเช่ือรายยอ่ย)

แผนอตัราก าลงัรองรับ 3 านูย ธนาคารมีการปรับปรุงกระบวนการ
โครงสร้างและทบทวนอตัราของ 

- านูย ควบคุมและบริหารหน้ี
- านูย สินเช่ือธุรกิจลกูคา้ SMEs 
- านูย สินเช่ือรายยอ่ย 

เป็นไปตามเป้าหมายท าใหส้ามารถรองรับ
การด าเนินกลยทุธ ของธนาคาร และมี
อตัราก าลงัท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัการ
ปฏิบติังานภายใตก้ระบวนการท างานท่ี
ปรับปรุงใหม่

2. สรรหาบุคลากรในต าแหน่งงานท่ี
ส าคญัและหายาก

สรรหาบุคลากรท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของธนาคาร

สรรหาบุคคลภายนอกท่ีมีประสบการณ 
เฉพาะดา้นในต าแหน่งผูบ้ริหารสงักดักลุ่ม
ลงทุนและบริหารเงิน ฝ่ายพฒันาธุรกิจ
Digital Banking และฝ่ายบริหารขอ้มูลลกูคา้
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวดั
ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

ด้านการพฒันาบุคลากรให้มคีวามพร้อมและมปีระสิทธิภาพในการปฏบัิติงาน 

1. การพฒันาผูบ้ริหาร พนกังาน และ
ลกูจา้ง ตามแผนพฒันาของโครงการ
พฒันาบุคลากร

ร้อยละ 90 ของจ านวนผูบ้ริหาร 
พนกังาน และลกูจา้งท่ีไดรั้บการ
พฒันาตามแผน

พฒันาส าเร็จตามตวัช้ีวดั (ร้อยละ 108) 

2. การพฒันาบุคลากรท่ีมีความสามารถ
เฉพาะดา้นรองรับธุรกิจในอนาคต ไดแ้ก่ 
กลุ่มไอที กลุ่มการลงทุน กลุ่มก ากบัและ
ธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 80  ของผูเ้ขา้รับการพฒันา
สอบผา่นตามเกณฑ ท่ีก าหนด

ด าเนินการพฒันาบุคลากรท่ีมีความ สามารถ
เฉพาะดา้น และร้อยละ 80 สอบผา่นตามเกณฑ 
ท่ีก าหนด ดงัน้ี
-ดา้นลงทุน พฒันาผา่นโครงการอบรมเพื่อ
พฒันาความรู้การบริหารพอร ตลงทุนและ
ทกัษะดา้นการวิเคราะห หลกัทรัพย  
อบรมเชิงปฏิบติัการสายงานการลงทุน 
รายไตรมาส 
- ดา้น IT พฒันาบุคลากรรายบุคคล 
กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทา โดยการ
ส่งอบรม ณ สถาบนัภายนอก 
-ดา้นตรวจสอบ/ก ากบั/ความเส่ียง 
ไดป้รับรูปแบบเป็นe-Learning 

3. การจดัท าแผนพฒันาผูบ้ริหาร
รายบุคคล (PLDP)

ร้อยละ 20 ของผูบ้ริหารท่ีไดรั้บ
การพฒันาตามแผน                          

พฒันาส าเร็จตามตวัช้ีวดั 

4. การจดัท าแผนพฒันาพนกังาน
รายบุคคล (IDP)

พนกังานไดรั้บการพฒันาไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 80

พฒันาส าเร็จตามตวัช้ีวดั 

5. การพฒันาบุคลากรดว้ยส่ือเรียนรู้
ออนไลน  (e-learning)

คะแนนความพึงพอใจของผูเ้รียน 
≥4.00

คะแนนความพึงพอใจของผูเ้รียน >4.50

6. โครงการพฒันาากัยภาพผูสื้บทอด
ต าแหน่ง (Successor)

ร้อยละ 90 ของผูสื้บทอด
ต าแหน่งท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง

จ านวนผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งจากกลุ่ม
ผูสื้บทอดต าแหน่ง ร้อยละ 94

7. โครงการพฒันาผูบ้ริหารระดบัตน้
ร้อยละ 70 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง

จ านวนผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งจากกลุ่ม
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 77
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวดั
ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

8. พฒันาบุคลากรสาขา (Branch 
Academy) ให้มีทกัษะท่ีจ าเป็น
รองรับอนาคต ไดแ้ก่ ทกัษะการขาย 
คุณภาพการให้บริการ ผลิตภณัฑ ทาง
การเงิน/FinTech และ Market 
Conduct

ร้อยละ 80 ของผูเ้ขา้รับการพฒันา 
สอบผา่นตามเกณฑ ท่ีก าหนด

ผูเ้ขา้รับการพฒันาสอบผา่นตามเกณฑ 
ท่ีก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 ในหลกัสูตร
ดงัน้ี
- การพฒันาทกัษะการเป็นนกัขาย
- เสริมสร้างความเช่ียวชาญดา้นการเงิน 
การตลาดและการขายรองรับ Digital 
Banking

ด้านส่งเสริมให้บุคลากรของธนาคารปฏบัิติงานโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) และปฏบิัติงานด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบค าส่ัง
1. แผนถอดองค ความรู้ องค ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการแข่งขนั 

จ านวน 15 องค ความรู้
องค ความรู้เก่ียวกบัทกัษะใหม่ท่ีจ าเป็นต่อ
การแข่งขนั จ านวน 20 เร่ือง 

2. การพฒันาบุคลากรสาขาดา้นการ
บริหารจดัการใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่ง
เป็นธรรม (Market Conduct)

มีความเขา้ใจในผลิตภณัฑ และ
บริการของธนาคาร เพื่อลดความ
ผิดพลาดในการปฏิบติังาน

แลว้เสร็จตามแผน 100% และผ่านเกณฑ 
ท่ีก าหนด

ด้านธ ารงรักษาคนเก่ง  คนดี  และเสริมสร้างความผูกพนัและคุณภาพชีวติของบุคลากร
1. โครงการพฒันาผูมี้ากัยภาพสูง 
(Talent)

มีผลงานนวตักรรมอย่างน้อย 5 
ผลงาน

มีผลงานนวตักรรมน าเสนอธนาคาร 
8 ผลงาน

2. โครงการ GSB IDEA มีผลงานนวตักรรมอยา่งนอ้ย 7
ผลงาน

มีผลงานนวตักรรมน าเสนอธนาคาร 
7 ผลงาน

3. เสริมสร้างวฒันธรรมองค กรเพื่อให้
เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
ยคุดิจิทลั

จดัท าแผนฯ ด าเนินการตามแผนฯ 
และประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนการเสริมสร้างวฒันธรรม
องค กรและความผกูพนั 

ธนาคารสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้
ครบถว้นตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้ รวมทั้ง
มีการวดัผลระดบัความรู้ความเขา้ใจค่านิยม
องค กร และระดบัการแสดงพฤติกรรมตาม
ค่านิยมองค กร ซ่ึงผลท่ีไดสู้งกวา่เป้าหมาย
ท่ีก าหนด

4. เสริมสร้างความผกูพนับุคลากร คะแนนความผกูพนั 4.81 คะแนน คะแนนความผกูพนั 4.82 คะแนน
ด้านการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคล รองรับรูปแบบธุรกจิในอนาคต

1. พฒันาระบบ Mobile HR ผา่น
แอพพลิเคชัน่ MEMO

แผนการพฒันาระบบการรายงาน
ผลตวัช้ีวดัรายบุคคลของกลุ่มขาย
ผลิตภณัฑ หน่วยลงทุนและประกนั
ชีวิตรายบุคคล สามารถรายงาน
ผา่น Mobile HR (MEMO) 

การรายงานผลงานตามตวัช้ีวดัรายบุคคล
ของกลุ่มขายผลิตภณัฑ หน่วยลงทุนและ
ประกนัชีวิตรายบุคคล สามารถรายงาน
ผา่นระบบ MEMO


