
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ธนาคารออมสินได้ด าเนินการตามแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ที่ตอบสนอง
ต่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ พันธกิจ และนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ธนาคาร ปี 2565-2569
1. การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนภารกิจเชิงสังคม
2. การบริหารคุณภาพสินทรัพย์ต้นทุน และการสร้างรายได้
3. การยกระดับสู่องค์กรดิจิทัล
4. การเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน 

การด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2565
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลงัอย่างมีประสทิธิภาพ

สอดคล้องกับทิศทางองค์กร
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างและพัฒนาทกัษะอนาคต (Future Skill) และทักษะ

ภารกิจเชิงสังคม
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารผู้มีศักยภาพสงู และปรับปรุงการบริหารผลตอบแทน
กลยุทธ์ที่ 4 ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร การจัดการเปลี่ยนแปลง 

และความผูกพันองค์กร
กลยุทธ์ที่ 5 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานทรัพยากรบุคคล



แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 1 บริหารโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทิศทางองค์กร

• ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรรองรับ
ภารกิจเชิงสังคม
o จัดต้ังหน่วยงานรองรับภารกิจ

เชิงสังคม

มีหน่วยงานรองรับภารกิจ    
เชิงสังคมตามแผนงานท่ี
ก าหนด

1) ปรับโครงสร้างฝ่ายงานในสังกัดกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ฝ่ายยุทธศาสตร์และวิจัย 
ฝ่ายพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน ฝ่ายนวัตกรรม
และประเมินผลองค์กร ฝ่ายส่งเสริม
การออมพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ฝ่ายบริหารคุณภาพและกระบวนการ 
แล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี 9 มี.ค. 65

• บริหารอัตราก าลังตามภารกิจเชิงสังคม 
o วิเคราะห์อัตราก าลังรายหน่วยงาน

(Workforce analytic for 
Organization Design) 

o บริหารอัตราก าลังตามเป้าหมาย 
(Cost & Span of control)
- Organization Downsizing
- Rotation/Transfer

o ทบทวนอัตราก าลังสาขารองรับ
ขยายธุรกิจร่วมกับพันธมิตร / 
New Business Model

บริหารอัตราก าลังได้ตาม
เป้าหมาย

1) ด าเนินการวิเคราะห์อัตราก าลังราย
หน่วยงาน แล้วบริหารอัตราก าลังส่วนขาด
และส่วนเกิน โดยเคลื่อนย้ายอัตราก าลัง
จากหน่วยงานส่วนกลางไปยังหน่วยงาน
สายงานกิจการสาขา ผ่านโครงการ You 
Can Choose Season 3 มีผลต้ังแต่วันท่ี 
17 ม.ค. 65

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าเดือน มกราคม - มีนาคม 2565



แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 1 บริหารโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทิศทางองค์กร

• การปรับรูปแบบการจ้างงาน       
เพื่อเอื้อต่อการสรรหาบุคลากร
ต าแหน่งเฉพาะ 
o ปรับรูปแบบการจ้างแบบใหม่

ส าหรับต าแหน่งเฉพาะ เช่น 
Freelancer/Hybrid Employee

o สรรหาบุคลากรต าแหน่งเฉพาะ 
เช่น Data Scientist, Data 
Analyst, Data Engineer, IT Risk, 
IT Compliance, Cyber Security

สรรหาบุคลากรต าแหน่งเฉพาะ

ได้ตามเป้าหมาย
1) ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานศึกษา

แนวทางการจ้างผู้บริหารในรูปแบบ
สัญญาจ้าง

2) อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางก าหนดสัญญา
จ้าง เงินค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ การ
ประเมินผล และการต่อสัญญาจ้าง

• พัฒนารูปแบบการท างานแบบใหม่
o ขยายผลการใช้แนวทาง/วิธีปฏิบัติ

รูปแบบการท างานแบบใหม่ เช่น 
WFH, Flexible Time

o สื่อสารสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร

ใช้รูปแบบการท างานแบบใหม่

กับหน่วยงานตามผลการศึกษา
1) อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาแนวทางในการ

ปรับปรุงรูปแบบการท างานแบบ Work 
from Home

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างและพัฒนาทักษะอนาคต (Future Skill) และทักษะภารกิจเชิงสังคม

• พัฒนาทักษะอนาคต (Future 
Skill) และทักษะภารกิจเชิงสังคม
o ออกแบบและพัฒนาทักษะ

อนาคตของบุคลากร (T-Shaped) 
o พัฒนาทักษะรองรับภารกิจ

เชิงสังคม
o พัฒนาทักษะเพื่อการใช้

เทคโนโลยี Microsoft 365
o ปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรม

เพื่อลดต้นทุน

1) ประเมินผลลัพธ์ (Result) จาก

การเรียนรู้ของผู้บริหารและ

พนักงาน สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

ร้อยละ 90

2) ผลประเมินความพึงพอใจของ

ลูกค้าเพิ่มขึ้น

3) มีผลงานด้านนวัตกรรมที่ได้รับ

พิจารณาสามารถน าไปพัฒนา

ต่อยอดได้จริง 

1) ออกแบบหลักสูตรโดยพิจารณาจากทักษะ

อนาคต (Future Skill) และทักษะภารกิจเชิง

สังคม แล้วเสร็จเมื่อ 21 มี.ค. 65 

ประกอบด้วย

 Social Bank & Sustainability Skills

 Cognitive Skills

 Business Skills

 Technological Skills 

• พัฒนาบุคลากรด้าน Data 
Analytic, Data Scientist, 
Data Engineer  และ Digital 
Marketing 
o พัฒนาบุคลากรที่ใช้ทักษะ

เฉพาะด้าน เพื่อสร้างความ
เชี่ยวชาญเชิงลึก

1) ประเมินผลลัพธ์ (Result) จาก
การเรียนรู้ของผู้บริหารและ
พนักงาน สามารถปฏิบัติงาน
ได้จริง ร้อยละ 90

2) ประเมินผลลัพธ์ (Result) จาก
การเรียนรู้ของผู้บริหารและ
พนักงาน สามารถปฏิบัติงาน
ได้จริง ร้อยละ 80

1) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้าน Data & 
Digital Skill Blueprint แล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 
21 มี.ค. 65 ดังน้ี
• Data Visualization Bootcamp 

(Tableau)
• Crafting the High-Impact 

Presentation
• อบรมภายนอกหลักสูตร 

Harbour.Space

• พัฒนาภาวะผู้น าสมัยใหม่ 

o พัฒนาผู้น าในทักษะการ

บริหารคนแบบใหม่

เพื่อดึงศักยภาพบุคลากร 

ประเมินผลลัพธ์ (Result) จากการ
เรียนรู้ของผู้บริหารและพนักงาน 
สามารถปฏิบัติงานได้จริง ร้อยละ 90

1) ด าเนินการปรับเน้ือหาหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายของธนาคาร
และการปฏิบัติงาน และมุ่งเน้นพัฒนาใน
ทักษะส าคัญในการบริหารเพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการภายใน
หน่วยงาน โดยพัฒนาในต าแหน่งดังต่อไปน้ี 
1. ผู้อ านวยการภาค/ผู้อ านวยการฝ่าย/   

เทียบเท่า
2. ผู้อ านวยการเขต/รองผู้อ านวยการฝ่าย/

เทียบเท่า 
3. ผู้จัดการสาขา/ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย/

รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการสาขา/เทียบเท่า 
4. รักษาการผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย/

รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการสาขา/เทียบเท่า

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าเดือน มกราคม - มีนาคม 2565



แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างและพัฒนาทักษะอนาคต (Future Skill) และทักษะภารกิจเชิงสังคม

• สร้างและส่งเสริมวัฒนธรรม   
การเรียนรู้ 
o พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ 

ท่ีตรงกับความต้องการของ
บุคลากร

o สร้าง Mindset ผู้น า ในการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้

1) จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาและประเมินแล้วผ่าน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดมากกว่า 
17,000 คน

2) การให้ทุนการศึกษาพนักงาน
ระดับปริญญาโท ในประเทศ 
และทุนการศึกษาผ่านระบบ 
Online จ านวน 95 ทุน 
การให้ทุนการศึกษา
บุคคลภายนอก

1) ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกรับทุน
ปริญญาโทในประเทศ
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 5 ทุน 
ปีการศึกษา 2565   จ านวน 5 ทุน

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าเดือน มกราคม - มีนาคม 2565



แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารผู้มีศักยภาพสูง และปรับปรุงการบริหารผลตอบแทน

• ทบทวนและออกแบบ ระบบ
บริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูง
o การสรรหา/คัดเลือก

- พัฒนาและส่งเสริม
ความก้าวหน้าของผู้มี
ศักยภาพสูง (Talent 
Management) 
- ทบทวน/ปรับปรุง   
เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career 
Path) แบบ Dual Track 
(ผู้ช านาญการ ผู้เชี่ยวชาญ)

o การพัฒนา
- พัฒนาพนักงานท่ีมี   
ศักยภาพสูง (Talent 
Fast Track)
- เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง
(Successor)
- พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารระดับต้น 

1) คัดเลือกแล้วเสร็จภายใน ธ.ค.
2) บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกได้รับ

การพัฒนาตามแผนท่ีก าหนด      
ร้อยละ 100

1) อยู่ระหว่างทบทวนแนวทาง และเครื่องมือ
ท่ีจะน ามาใช้คัดเลือกและพัฒนา Successor 
ตามการก าหนด Competency เพิ่มใหม่ เพื่อ
รองรับการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทาง
การด าเนินงานของธนาคาร

2) อยู่ระหว่างศึกษาลักษณะงานและหลักเกณฑ์
การเลื่อนต าแหน่งในกลุ่มวิชาการ ต าแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญขององค์กรชั้นน า 

3) อยู่ระหว่างก าหนดหลักเกณฑ์ โครงการ
Fast Track และกระบวนการคัดเลือก 
Talent  เพื่อน าเสนอธนาคารให้ความ
เห็นชอบ

4) อยู่ระหว่างน าเสนอหลักสูตร Executive 
Successor รองรับต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
ธนาคารออมสิน ผู้ช่วยผู้อ านวยการธนาคาร
ออมสิน และผู้อ านวยการฝ่าย ต่อ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

• ปรับปรุงระบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน ให้เชื่อมโยง
กับการบริหารค่าตอบแทน 

รายงานผลการศึกษาภายใน พ.ย. 1) ด าเนินการจัดท าขอบเขตงานจ้างท่ีปรึกษา
ออกแบบระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน   
ของพนักงาน

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 4 ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร การจัดการเปลี่ยนแปลง และความผูกพันองค์กร

• ทบทวน ส่งเสริม และ
ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร 
ที่ส่งเสริมการพัฒนาด้าน 
Social Bank & 
Responsible 

o ทบทวนและก าหนด
พฤติกรรมพึงประสงค์ผ่าน
วัฒนธรรมองค์กรย่อย 
(Sub Culture) เพื่อพัฒนา
ด้าน Social, Responsible,  
CG & Risk, Data, Digital 
& Innovation

o ปลูกฝังพฤติกรรมผ่านการ
พัฒนาผู้น าต้นแบบ (Role 
Model)

o เชื่อมโยงกับระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

1) ระดับคะแนน ≥ ปี 64
2) รายงานผลประเมินพฤติกรรมตามค่านิยม  

GSB Way เดือน พ.ย.
3) ด าเนินการตามแผนแล้วเสร็จ ร้อยละ 100
4) ระดับคะแนนความผูกพันของบุคลากรต่อ

ธนาคารออมสิน อยู่ในเกณฑ์ผูกพันมากที่สุด 
(คะแนน 4.21 - 5.00)

1) ด าเนินการถอดแนวทางปฏิบัติท่ีดี
จากต้นแบบด้านนนวัตกรรม (S) 
และด้านจริยธรรม (G)

• ด าเนินการและสร้าง
มาตรฐานการจัดการการ
เปลี่ยนแปลง 
o สื่อสารเพื่อสร้างการ

รับรู้บทบาทหน้าท่ีของ
กลุ่มบุคลากรท่ีมีบทบาท
ส าคัญในการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลง มุ่งสู่
การเป็น Data-Driven 
Organization/
Innovation

o พัฒนากลุ่มบุคลากรที่มี
บทบาทส าคัญในการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง
ตาม Change Party 
Skills Blueprint

1) บุคลากรรับรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง
ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ≥ ร้อยละ 70

2) บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผน ท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

1) ด าเนินการทบทวนบทบาทหน้าท่ีของ
กลุ่มบุคลากรที่มีบทบาทส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

2) จัดท าแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์ GSB 
Swift โดยเน้นสื่อสารเพื่อสร้างการ
รับรู้และเข้าใจในการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นการขับเคลื่อน
องค์กรด้วยข้อมูล (Data-Driven 
Organization) และการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการท างานในรูปแบบ Digital 
จากการใช้งาน Microsoft 365
แล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี 28 ก.พ. 65

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าเดือน มกราคม - มีนาคม 2565



แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 4 ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร การจัดการเปลี่ยนแปลง และความผูกพันองค์กร

• ด าเนินการและสร้าง
มาตรฐานการจัดการการ
เปลี่ยนแปลง 
o สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้

บทบาทหน้าท่ีของกลุ่ม
บุคลากรที่มีบทบาท
ส าคัญในการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลง มุ่งสู่
การเป็น Data-Driven 
Organization/ 
Innovation

o พัฒนากลุ่มบุคลากรที่มี
บทบาทส าคัญในการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง
ตาม Change Party 
Skills Blueprint

1) บุคลากรรับรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง
ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ≥ ร้อยละ 70

2) บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

3)   ประชาสัมพันธ์กิจกรรม GSB Swift 
สื่อสาร Infographic ผ่านช่องทาง
ของ GSB Swift บน email All 
users, Yammer, SharePoint และ
ระบบ GSB Wisdom
- ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 23 มี.ค. 65 เรื่อง   

ภาพรวมการใช้งาน Microsoft 
365 และ Microsoft Teams

- ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 30 มี.ค. 65 เรื่อง     
การใช้ฟีเจอร์ Calls ใน Microsoft 
Teams

4) ด าเนินการบูรณาการแผนการพัฒนา
กลุ่มบุคลากรทีมีบทบาทส าคัญใน
การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Change Party Skills Blueprint) 
กับหลักสูตรตามแผนงานโครงการ
พัฒนาบุคลากรเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อ
วันท่ี 21 มี.ค. 65

5) ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน
ท่ีก าหนด

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าเดือน มกราคม - มีนาคม 2565



แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 4 ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร การจัดการเปลี่ยนแปลง และความผูกพันองค์กร

• การสร้างประสบการณ์ 
(Employee Experience) 
และคุณภาพชีวิตที่ส่งผล
ต่อความผูกพันพนักงาน 
(Well-Being & Digital 
Experience) 
o ปรับปรุงแนวทางการ

ดูแลพนักงานตาม
รูปแบบการท างานแบบ
ใหม่ (WFH, WFA)  
เช่น ช่วยเหลือ
ค่าอินเตอร์เน็ต

o ปรับปรุงสวัสดิการและ
บริการตามกลุ่ม/ส่วน
บุคลากร

o ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการดูแลความ
เป็นอยู่ของพนักงาน 
เช่น  AI Chatbot

ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

1) จัดประชุมหารือแนวทางสนับสนุน    
ค่าใช้บริการอินเทอร์เนต/อุปกรณ์
ส าหรับการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ 
ร่วมกับกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เมื่อวันท่ี 1 มี.ค. 2565

2) คณะกรรมการธนาคารออมสิน 
มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การเลือกสิทธิ และอนุมัติให้แก้ไข
ระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือพนักงาน
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและคลอดบุตร 
เมื่อวันท่ี 15 ก.พ. 2565

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าเดือน มกราคม - มีนาคม 2565



แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 5  เพิ่มศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานทรัพยากรบุคคล

• ปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนแนวทางการ
ท างานในหน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคลให้มีการ
ท างานแบบ Agile ในงาน
ทีเ่หมาะสม 

1) รายงานผลศึกษาแนวทางการ
ท างานในรูปแบบ Agile ภายใน 
มี.ค. 65

2) ปรับปรุงระเบียบค าสั่งเกี่ยวกับ
การปรับปรุงโครงสร้าง ภายใน 
มิ.ย. 65

1) ด าเนินการเก็บข้อมูลและจัดท ารายงานผล
การศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการในการ
ท างานแบบ Agile

• ปรับแนวทางการบรหิาร
ตามแนวทาง Social Bank 
ในกระบวนการส าคัญ

ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามแผน

1) แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงกระบวนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง Social 
Bank เมื่อวันท่ี 22 ก.พ. 65

• พัฒนาบทบาทหน้าที่ของ 
HR Business Partner  
ให้สอดคล้องกับการ
ประยุกตใ์ช้ Data ในการ
บริหารและตัดสินใจทาง
ธุรกิจ 

ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 
ร้อยละ 100

• ติดตามผลภายหลังการท ากิจกรรมร่วมกัน

ระหว่าง HRBP และกลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ 

และรายงานผลการติดตามฯ เมื่อวันท่ี 24 มี.ค. 

2565

• ให้ค าปรึกษากับกลุ่มงานเป้าหมายท่ีเป็น Core 

Business ของธนาคาร โดยเข้าพบผู้บริหาร

ระดับผู้ช่วยผู้อ านวยการธนาคารออมสินและ

ผู้อ านวยการฝ่ายของหน่วยงานเพื่อพูดคุยหารือ

ประเด็นปัญหาด้านการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ครบทุก 5 กลุ่มงาน ตามแผน ได้แก่ 

1) กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน 

2) กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ  

3) กลุ่มลูกค้าบุคคล 4) กลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศ และ 5) กลุ่มดิจิทัลแบงก์กิ้ง   

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าเดือน มกราคม - มีนาคม 2565



แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 5  เพิ่มศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานทรัพยากรบุคคล

• พัฒนาระบบ HRIS เพื่อ
รองรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
(HR Analytic & People 
Analytic) ในการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ 
o พัฒนาระบบ HRIS
o พัฒนาฐานข้อมูล

บุคลากรและระบบการ
รายงานข้อมูล

ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 
ร้อยละ 100

1) ด าเนินการพัฒนาระบบ Data Virtualization 
โดยเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 17 ม.ค. 65

2) ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
หลังเปิดใช้งานระบบ และแจ้งแก้ไขกรณีพบ
ความไม่ถูกต้องของข้อมูล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าเดือน มกราคม - มีนาคม 2565


