รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562

การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิ นได้ดาเนินการตามแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ที่ตอบสนองต่อเป้ าหมาย
พันธกิจ และนโยบายด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็ นส่ วนสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธาาสตร
ของธนาคารใน 4 ด้าน ได้แก่
 ยุทธาาสตรที่ 1 การสร้างความมัน่ คงทางการเงินและขีดความสามารถในการแข่งขัน
(Traditional Banking)
 ยุทธาาสตรที่ 2 การพัฒนาสู่ ความยัง่ ยืน (Social Banking)
 ยุทธาาสตรที่ 3 การพัฒนาและยกระดับสู่ การเป็ น (Digital Banking)
 ยุทธาาสตรที่ 4 การเพิ่มาักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน (Fundamental Capabilities)
โดยธนาคารได้มีการกาหนดวิสัยทัาน พันธกิจ ด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
วิสัยทัศน์ : เป็ น Digital banking ที่มีโครงสร้างองคกร กระบวนการทางานที่มีประสิ ทธิภาพ
และบุคลากรมีขีดความสามารถพร้อมและทันต่อการแข่งขัน
พันธกิจ : 1. จัดโครงสร้างองคกรและกระบวนการทางานรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
การแข่งขันในยุคดิจิทลั
2. ยกระดับการบริ หารทรัพยากรบุคคลให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงและรองรับ
ธุรกิจในอนาคต
3. ส่ งเสริ มบุคลากรให้มีขีดความสามารถพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
การแข่งขันในยุคดิจิทลั
4. บริ หาร จัดการ และสร้างวัฒนธรรมองคกรที่ส่งเสริ มการพัฒนานวัตกรรม
5. ส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้อง โปร่ งใส
ตามหลักจริ ยธรรม จรรยาบรรณและธรรมาภิบาล
6. ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรตามค่านิยม (GSB Way)
7. สร้างความผูกพันและเสริ มสร้างคุณภาพชีวติ พนักงาน

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วดั

ผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ด้ านโครงสร้ างองค์ กรและกระบวนการทางานทีร่ องรับการเปลีย่ นแปลง
1. ปรั บโครงสร้างองคกรและกรอบ
อัตรากาลังรองรับยุทธาาสตร
การดาเนิ นงาน 3 Bank
(Re-Organization)

รายละเอียดการจัดโครงสร้ าง
องคกรและกรอบอัตรากาลัง
รองรับยุทธาาสตรการดาเนินงาน
3 Bank

ธนาคารได้อนุมตั ิหลักการปรับปรุ ง
โครงสร้างองคกรรองรับยุทธาาสตรการ
ดาเนินงาน 3 Bank และเห็นชอบการกาหนด
กรอบอัตรากาลังสาขา Tradition/Social
Branch รวมทั้งจัดทาแผนอัตรากาลังระยะสั้น
และระยะยาว (5 ปี ) ที่สอดคล้องกับการ
ดาเนินยุทธาาสตร

2. การจ้างบุคคลภายนอกดาเนินการ
แทนธนาคาร (Outsource)

จ้างบุคคลภายนอกดาเนินการ
แทนธนาคารอย่างน้อยจานวน
2 งาน

3. าึกษา ค้นคว้าการนา Intelligence
Technology เข้ามาใช้

รายงานผลการาึกษา

ธนาคารมีการจัดจ้างบุคคลภายนอก
ดาเนิ นการแทนได้ตามเป้ าหมาย ได้แ ก่
งานขับรถยนต และงานจดจานองและ
ไถ่ถอนจานอง
ธนาคารได้รับรายงานผลการาึกษาความ
เหมาะสมและความเป็ นไปได้ในการนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานของ
ธนาคาร เพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิในปี 2563

ด้ านการบริหารจัดการบุคลากรอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
1. ทบทวนโครงสร้างอัตรากาลัง
ปรับปรุ งกระบวนการและประเมิน
ขีดความสามารถ (าูนย SMEs/NPLs/
สิ นเชื่อรายย่อย)

แผนอัตรากาลังรองรับ 3 าูนย

2. สรรหาบุคลากรในตาแหน่งงานที่
สาคัญและหายาก

สรรหาบุคลากรที่ตรงกับความ
ต้องการของธนาคาร

ธนาคารมีการปรับปรุ งกระบวนการ
โครงสร้างและทบทวนอัตราของ
- าูนยควบคุมและบริ หารหนี้
- าูนยสิ นเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs
- าูนยสิ นเชื่อรายย่อย
เป็ นไปตามเป้ าหมายทาให้สามารถรองรับ
การดาเนินกลยุทธของธนาคาร และมี
อัตรากาลังที่เพียงพอและเหมาะสมกับการ
ปฏิบตั ิงานภายใต้กระบวนการทางานที่
ปรับปรุ งใหม่
สรรหาบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ
เฉพาะด้านในตาแหน่งผูบ้ ริ หารสังกัดกลุ่ม
ลงทุนและบริ หารเงิน ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
Digital Banking และฝ่ ายบริ หารข้อมูลลูกค้า

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วดั

ผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ด้ านการพัฒนาบุคลากรให้ มคี วามพร้ อมและมีประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1. การพัฒนาผูบ้ ริ หาร พนักงาน และ
ลูกจ้าง ตามแผนพัฒนาของโครงการ
พัฒนาบุคลากร

ร้อยละ 90 ของจานวนผูบ้ ริ หาร
พนักงาน และลูกจ้างที่ได้รับการ พัฒนาสาเร็ จตามตัวชี้วดั (ร้อยละ 108)
พัฒนาตามแผน

2. การพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ ร้อยละ 80 ของผูเ้ ข้ารับการพัฒนา ดาเนินการพัฒนาบุคลากรที่มีความ สามารถ
เฉพาะด้านรองรับธุรกิจในอนาคต ได้แก่ สอบผ่านตามเกณฑที่กาหนด
เฉพาะด้าน และร้อยละ 80 สอบผ่านตามเกณฑ
กลุ่มไอที กลุ่มการลงทุน กลุ่มกากับและ
ที่กาหนด ดังนี้
ธรรมาภิบาล
-ด้านลงทุน พัฒนาผ่านโครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู้การบริ หารพอรตลงทุนและ
ทักษะด้านการวิเคราะหหลักทรัพย
อบรมเชิงปฏิบตั ิการสายงานการลงทุน
รายไตรมาส
- ด้าน IT พัฒนาบุคลากรรายบุคคล
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทา โดยการ
ส่งอบรม ณ สถาบันภายนอก
-ด้านตรวจสอบ/กากับ/ความเสี่ ยง
ได้ปรับรู ปแบบเป็ น e-Learning
3. การจัดทาแผนพัฒนาผูบ้ ริ หาร
รายบุคคล (PLDP)

ร้อยละ 20 ของผูบ้ ริ หารที่ได้รับ
การพัฒนาตามแผน

4. การจัดทาแผนพัฒนาพนักงาน
รายบุคคล (IDP)

พนักงานได้รับการพัฒนาไม่นอ้ ย
พัฒนาสาเร็ จตามตัวชี้วดั
กว่าร้อยละ 80

5. การพัฒนาบุคลากรด้วยสื่ อเรี ยนรู้
ออนไลน (e-learning)

คะแนนความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
คะแนนความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน >4.50
≥4.00

6. โครงการพัฒนาาักยภาพผูส้ ื บทอด
ตาแหน่ง (Successor)

ร้อยละ 90 ของผูส้ ื บทอด
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง

จานวนผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งจากกลุ่ม
ผูส้ ื บทอดตาแหน่ง ร้อยละ 94

7. โครงการพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับต้น

ร้อยละ 70 ของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการที่ได้รับการแต่งตั้ง

จานวนผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งจากกลุ่ม
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ร้อยละ 77

พัฒนาสาเร็ จตามตัวชี้วดั

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วดั

8. พัฒนาบุคลากรสาขา (Branch
ร้อยละ 80 ของผูเ้ ข้ารับการพัฒนา
Academy) ให้มีทกั ษะที่จาเป็ น
สอบผ่านตามเกณฑที่กาหนด
รองรับอนาคต ได้แก่ ทักษะการขาย
คุณภาพการให้บริ การ ผลิตภัณฑ ทาง
การเงิน/FinTech และ Market
Conduct

ผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาสอบผ่านตามเกณฑ
ที่กาหนด คิดเป็ นร้อยละ 100 ในหลักสูตร
ดังนี้
- การพัฒนาทักษะการเป็ นนักขาย
- เสริ มสร้างความเชี่ยวชาญด้านการเงิน
การตลาดและการขายรองรับ Digital
Banking

ด้ านส่ งเสริมให้ บุคลากรของธนาคารปฏิบัติงานโดยใช้ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และปฏิบัติงานด้ วยความ
ถูกต้ องตามระเบียบคาสั่ ง
1. แผนถอดองคความรู้
2. การพัฒนาบุคลากรสาขาด้านการ
บริ หารจัดการให้บริ การแก่ลูกค้าอย่าง
เป็ นธรรม (Market Conduct)

องคความรู้ที่จาเป็ นต่อการแข่งขัน องคความรู้เกี่ยวกับทักษะใหม่ที่จาเป็ นต่อ
จานวน 15 องคความรู้
การแข่งขัน จานวน 20 เรื่ อง
มีความเข้าใจในผลิตภัณฑและ
แล้วเสร็ จตามแผน 100% และผ่านเกณฑ
บริ การของธนาคาร เพื่อลดความ ที่กาหนด
ผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน

ด้ านธารงรักษาคนเก่ง คนดี และเสริมสร้ างความผูกพันและคุณภาพชีวติ ของบุคลากร
1. โครงการพัฒนาผูม้ ีากั ยภาพสู ง
(Talent)
2. โครงการ GSB IDEA
3. เสริ มสร้างวัฒนธรรมองคกรเพื่อให้
เกิดความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
ยุคดิจิทลั

4. เสริ มสร้างความผูกพันบุคลากร

มี ผลงานนวัตกรรมอย่างน้อย 5
ผลงาน
มีผลงานนวัตกรรมอย่างน้อย 7
ผลงาน
จัดทาแผนฯ ดาเนินการตามแผนฯ
และประเมินผลการดาเนิ นงาน
ตามแผนการเสริ มสร้างวัฒนธรรม
องคกรและความผูกพัน

มีผลงานนวัตกรรมนาเสนอธนาคาร
8 ผลงาน
มีผลงานนวัตกรรมนาเสนอธนาคาร
7 ผลงาน
ธนาคารสามารถดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ได้
ครบถ้วนตามแผนงานที่กาหนดไว้ รวมทั้ง
มีการวัดผลระดับความรู้ความเข้าใจค่านิ ยม
องคกร และระดับการแสดงพฤติกรรมตาม
ค่านิยมองคกร ซึ่งผลที่ได้สูงกว่าเป้ าหมาย
ที่กาหนด
คะแนนความผูกพัน 4.81 คะแนน คะแนนความผูกพัน 4.82 คะแนน

ด้ านการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคล รองรับรู ปแบบธุรกิจในอนาคต
1. พัฒนาระบบ Mobile HR ผ่าน
แอพพลิเคชัน่ MEMO

แผนการพัฒนาระบบการรายงาน
ผลตัวชี้วดั รายบุคคลของกลุ่มขาย
ผลิตภัณฑหน่วยลงทุนและประกัน
ชีวิตรายบุคคล สามารถรายงาน
ผ่าน Mobile HR (MEMO)

การรายงานผลงานตามตัวชี้วดั รายบุคคล
ของกลุ่มขายผลิตภัณฑหน่วยลงทุนและ
ประกันชีวิตรายบุคคล สามารถรายงาน
ผ่านระบบ MEMO

