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ปรับปรุงโครงสรา้ง/อตัราก าลงั ใหท้นัยคุดจิทิลั 
ปรับปรุงโครงสรา้ง อตัราก าลงัสายกจิการสาขา 
Streamline work process 
Lean & Kaizen suggestion 
การใช ้Intelligent Technology ทดแทน
กระบวนการท างาน 
บรหิารอตัราก าลงัเชงิกลยทุธ ์
Outsource ทีไ่มใ่ชธ่รุกจิหลกัของธนาคาร 

กลยทุธท์ี ่1 
พฒันาสมรรถนะองคก์ร 

พัฒนาผูบ้รหิารและพนักงาน (Reskill & Upskill) 
ดา้นสนิเชือ่ ดา้นการขาย/ทีป่รกึษา  และดา้น 
Digital literacy & Data Analysis 
เสรมิสรา้งวฒันธรรมการสอนงานแบบ Peer to 
Peer Learning by GSB Wisdom 
ชอ่งทางการเรยีนรู ้GSB TV/ Intelligent 
Training Center) 

กลยทุธท์ี ่2 
ยกระดบัขดีความสามารถพนกังาน  

รองรบัการแขง่ขนั 

Career Management  Planning 
โครงการพัฒนาศกัยภาพผูบ้รหิาร 

กลยทุธท์ี ่4 
พฒันาผูม้ศีกัยภาพสงูเพือ่ทดแทน
ต าแหนง่ และเตรยีมผูน้ าในอนาคต 

เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รผา่น 
     คา่นยิม GSB Way 

เสรมิสรา้งความผกูพันของพนักงาน 
งานระบบ GSB Way Point 

กลยทุธท์ี ่5 
ขบัเคลือ่นวฒันธรรมองคก์รและสรา้ง

ความผกูพนัพนกังาน 

HR Analytic 
พัฒนาระบบประเมนิผลตามแนวทาง 
Performance Based Organization 
จา้งพัฒนาระบบ My Partner (Chatbot) 
MEMO 
ปรับสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ตอ่การท างานในยคุ 
Digital 

กลยทุธท์ี ่6 
เพิม่ศกัยภาพโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น HR 

Human Resource 
Master Plan 2563-2567 

การด าเนนิการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

           ธนาคารออมสนิด าเนนิการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล  โดยขบัเคลือ่นกระบวนการท างาน
ดา้นทรพัยากรบคุคลอยา่งมปีระสทิธภิาพดา้นการพฒันาผูม้ศีกัยภาพสงู  เพือ่การเตรยีมความพรอ้มรองรบัธุรกจิ
ธนาคารในอนาคต โดยมแีผนแมบ่ทดา้นทรพัยากรบคุคล ปี 2563-2567 ดงันี ้

GSB Talent & Innovation Grand Slam 
แผนการบรหิารจัดการความรู ้(KM) 

กลยทุธท์ี ่3 
พฒันาการบรหิารจดัการความรู ้

และนวตักรรม 
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กลยทุธท์ ี ่1 
พฒันาสมรรถนะองคก์ร 
 

แผนงาน รายละเอียดการด าเนินการ 
1. ปรับปรุงโครงสร้าง กระบวนการ และอัตราก าลัง 

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 
ก าหนดรูปแบบ/โครงสร้าง และคัดเลือกหน่วยงานน าร่อง  
เสนอขอความเห็นชอบปรับปรุงโครงสร้าง กระบวนการ และอัตราก าลัง 

2.  ปรับปรุงโครงสร้าง กระบวนการและอัตราก าลัง 
    สายงานกิจการสาขา 

พิจารณาปรับปรุงโครงสร้าง กระบวนการ และอัตราก าลังของสายงานกิจการสาขา  

3.  ปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญ 
    (Streamline Key work process) 

ปรับปรุงกระบวนการ  ท างานที่ส าคัญ  
1) กระบวนการให้บริการ สินเชื่อ SMEs 
2) กระบวนการให้บริการสาขา รูปแบบ Social  Banking 
3) กระบวนการให้บริการสาขา รูปแบบ Traditional Banking 

4.  ปรับปรุงกระบวนการท างานโดยใช้เครื่องมือ  
    Lean และ Kaizen suggestion 

ก าหนดแนวทาง ทบทวน/ปรับปรุงแบบฟอร์ม คู่มือ เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ  
ด าเนินการกิจกรรม Lean และ Kaizen Suggestion 

5. ปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยน า 
   Intelligence Technology  มาใช้ทดแทน 

พิจารณาคัดเลือกงาน/กระบวนการที่จะท า Intelligence Technology มาใช้ทดแทน 

6. การบริหารอัตราก าลังเชิงกลยุทธ์ (Strategic  
   Workforce Management) 

วางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ศึกษาการจัดอัตราก าลังส าหรับงานด้านการตลาด 

7. สนับสนุนการจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการแทน 
   ในงานที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของธนาคาร 

สนับสนุนการวิเคราะห์ความคุ้มค่าเพื่อจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการแทน 
จัดท าแผนปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง และอัตราก าลัง 
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กลยทุธท์ ี ่2 
ยกระดบัขดีความสามารถพนกังานรองรบัการแขง่ขนั 

แผนงาน รายละเอียดการด าเนินการ 
1. พัฒนาผู้บริหารและพนกังาน (Reskill & 

Upskill) ด้านสินเชื่อ ด้านการขาย/ที่
ปรึกษา และด้าน Digital literacy & 
Data Analysis 

ด้านสินเชื่อ 
จัดประชุม Focus Group ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาด้านสินเชื่อ 
ออกแบบและจัดท า Master Credit Skills Blueprint  
ประเมินขีดความสามารถ Assessment Test 
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตาม Master Credit Skills Blueprint  

ด้านการขาย/ที่ปรึกษา  
จัดประชุม Focus Group ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาทักษะด้านการขายและ 
ให้ค าปรึกษา ทบทวนการถือใบอนุญาตต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับ 
ออกแบบและจัดท าแผนพัฒนาผู้บริหารและพนักงานด้านการขายและการเป็นที่ปรึกษา 
ประเมินขีดความสามารถ Assessment Test ผ่านระบบ e-Testing 

ด้าน Digital Literacy & Data Analysis 
จัดประชุม Focus Group  ก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้าน Digital & Analytic 
ออกแบบและจัดท าแผนพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน ด้าน Digital & Analytic Skill Blueprint  
ประเมินขีดความสามารถบุคลากร (User) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ e-Testing 
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้  

2.  เสริมสร้างวัฒนธรรมการสอนงาน ก าหนดแนวทางในการผลักดันบทบาทหน้าที่ในการสอนงานของผู้บริหารที่เชื่อมโยงกับการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 
ออกแบบคู่มือการสอนงาน ที่เป็นมาตรฐาน ที่สามารถใช้งานผ่านระบบ GSB Wisdom 
สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์/หนงัสือซักซ้อมการใช้งาน 
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กลยทุธท์ ี ่3 
พฒันาการบรหิารจดัการความรูแ้ละนวตักรรม 

แผนงาน รายละเอียดการด าเนินการ 

1. GSB Talent & Innovation Grand Slam ออกแบบ พัฒนาแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารโครงการฯ 
ด าเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมน าเสนอผลการตัดสิน และน าผลงานไป
พัฒนาให้เกิดขึ้นจริง 

2. แผนการบริหารจัดการความรู้ (KM) จัดท าการประเมินการจัดการความรู้ (KMA) ตามเกณฑ์ SEPA/TQA ,เกณฑ์ใหม่ของ 
TRIS  
จัดท าแผนที่ความรู้ผู้เชี่ยวชาญระดับหน่วยงาน 
การสร้างองค์ความรู้ที่เป็นเลิศ จาก Best Practice และ Lesson Learn 
สร้างผู้บริหารต้นแบบ (Role Model) ในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
ปรับปรุง พัฒนาระบบ e-Library 
เชื่อมโยงแหล่งองค์ความรู้จากหน่วยงานภายในและภายนอก (e-book) 
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กลยทุธท์ ี ่4 
พฒันาผูม้ศีกัยภาพสงูเพือ่ทดแทนต าแหนง่ และเตรยีมผูน้ า 
ในอนาคต 

แผนงาน รายละเอียดการด าเนินการ 
1. การบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

(Career Management) 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนการจัดกลุ่มงาน (job family) 

วิเคราะห์ก าหนดต าแหน่งงานเป้าหมายในการจัดท าแผนความก้าวหน้าทางสายอาชีพ 

ศึกษาจัดท าแผนความก้าวหน้าทางสายอาชีพของต าแหน่งเป้าหมาย 

2.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พัฒนาศักยภาพผู้สืบทอดต าแหน่ง ระดับอ านวยการและผู้บริหารระดับสูง 

พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับต้น  
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กลยทุธท์ ี ่5 
ขบัเคลือ่นวฒันธรรมองคก์รและสรา้งความผกูพนัพนกังาน 

แผนงาน รายละเอียดการด าเนินการ 
1. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านค่านยิม GSB Way สร้างบุคคลต้นแบบ 

สื่อสารค่านิยมองค์กร : Culture Day     

สร้างความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่าน Change Catalyst 
ประเมินพฤติกรรมตามค่านิยม 

2. เสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน ด้านบุคลากรแวดล้อม 

เสริมสร้างความผูกพันตามกลุ่มบุคลากรเป้าหมาย 
GSB CSR พนักงาน 

ส ารวจความพึงพอใจ 

ด้านคุณภาพชีวิต 
GSB Happy Family 
งานกีฬาและนนัทนาการ 
งานเชิดชูเกียรติพนักงานเกษียณอายุ 

3. งานระบบ GSB Way Point พัฒนาระบบ GSB Way Point เพื่อเสริมสร้างความผูกพันพนักงาน 

4. ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรม จัดท าโครงการให้รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน                        
ธนาคารออมสนิประพฤติปฏบิัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน                   
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน 
ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาและมีคุณธรรมผ่านกิจกรรมของชมรมจรยิธรรมธนาคารออมสิน 
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กลยทุธท์ ี ่6 
เพิม่ศกัยภาพโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น HR 

แผนงาน รายละเอียดการด าเนินการ 
1. HR Analytic พัฒนาฐานข้อมูลระบบ HR   

พัฒนาทีมวิเคราะห์ข้อมูล 

2. พัฒนาระบบประเมินผลตามแนวทาง  
    Performance Based Organization 

ศึกษาระบบการขึ้นเดือนเงินเดือนเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอ่ืน 

3. จ้างพัฒนาระบบ My Partner (Chatbot) พัฒนาระบบ My Partner (Chatbot) 
 

4. ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อและส่งเสริมต่อการ 
    ท างานในยุค Digital 

ปรับเวลาการท างานให้ยืดหยุ่น  

5. พัฒนาการรายงานผลการด าเนินงานรายบุคคล พัฒนาระบบการรายงานผลการด าเนินงานรายบุคคลด้านสินเชื่อและผลิตภัณฑ์ 
การเงินอ่ืนๆ 


