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1. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
(Push Up HR System) 

มีรายงานผลการประเมินและ
ข้อสังเกตตามหลักการและ
มาตรฐานสากล และ ร้อยละ
ความส าเร็จของโครงการ 
 

1) ในปี 2562 ธพส. มีรายงานผลการประเมินและข้อสังเกตตามหลักการและ
มาตรฐานสากล ผ่านโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2562 เพ่ือเป็นแนวทางการวางแผนงาน 

2) มีเล่มแผนแม่บทประจ าปี 2562-2566 ด้านทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) โดยมีการ
ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในเชิงปริมาณรายงานผลการเปรียบเทียบระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ ธพส. เทียบกับรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกัน 
(Benchmarking) โดยมีการเปรียบเทียบกับองค์กรของกลุ่มธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 

3) มีรายงานผลการถ่ายโอนองค์ความรู้ของผู้มีประสบการณ์สูงหรือผู้ที่จะเกษียณอายุที่
เป็นผู้บริหารระดับสูงต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ คือคุณจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์ ซ่ึง
เกษียณอายุ ในปี 2562  

4) รับค าแนะน าจากท่ีปรึกษาการจัดท า HR Dashboard เพ่ือการน าเสนอรายงาน 
2. โครงการวางแผน
อัตราก าลังและสรรหา
บุคลากรเชิงรุก 
(Manpower Planning 
& Recruitment 
Proactive) 

1) มีการทบทวนกระบวนการ
ท างานและแผนอัตราก าลังรองรับ
ธุรกิจ 
2) มีช่องทางการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์การสรรหาเชิงรุกที่
ได้รับความเห็นชอบจาก กจ. 
3) มีบุคลากรที่ต้องตามลักษณะที่
องค์กรต้องการ 
 

1) มีรายงานการทบทวนแผนอัตราก าลังรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนาคต
และการทบทวนโครงสร้างองค์กร 

2) มีการบรรจุต าแหน่งงานและจัดท ารายงานรายละเอียด บุคคลที่ได้รับการสรรหา ส่ง
ให้ผู้บริหารและรายงานคณะกรรมการ ทุก ๆ ไตรมาส 
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3 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมความปลอดภัย 
สุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

1) มีรายงานผลจัดกิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย 
สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 
2) มีรายงานผลการศึกษาและ
ฝึกอบรม เกี่ยวกับ “มาตรฐาน
OHSAS18001” และแนวทาง
การยกระดับองค์กรด้านความ
ปลอดภัย 

1) มีรายงานผลจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

2) ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดอันตราย ในสถานที่ท างาน  

4. โครงการพัฒนาภาวะ
ผู้น าผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
(Leadership for 
Mega-Trend ) 

มีการพัฒนาผู้บริหารและ
บุคลากรในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัลทุก ๆ ปี 

มีการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล  ดังนี้  
 1) การฝึกอบรม หลักสูตร: Practical Innovation 
 2) การโค้ชเพ่ือ เตรียมพร้อมก่อนน าเสนอ 
 3) การน าเสนอผลงาน 
 4)  การศึกษาดูงาน   
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้บริหาร ผู้มีความสามารถสูง และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 35 คน 
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5. โครงการประเมินและ
พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร (Assessment 
Capacity& Capability)  

1) มากกว่าร้อยละ 90 มีการ
ประเมินช่องว่างสมรรถนะและมี
แผนและเครื่องมือการพัฒนา
พนักงานรายบุคคล 
2) ร้อยละ 90 ของพนักงานได้รับ
การพัฒนา  

ร้อยละ 100 ของพนักงานใน ธพส. (ประมาณ 170 คน) ได้รับการประเมินช่องว่าง
สมรรถนะ (Competency Gap) ในเดือน  การประเมินและพัฒนา สมรรถนะบุคลากร 
ธพส. ประจ าปี 2562 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โดยวิทยากรและแบบสอบถาม
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   และได้มีจัดท าวางแผนและเครื่องมือการพัฒนา
พนักงานรายบุคคล  ผลการประเมินสมรรถนะน าไปสู่การวางแผนพัฒนาและฝึกอบรม
แก่บุคลากรรายบุคคล 

6. โครงการพัฒนาระบบ
การจัดการความรู้และ
การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (KM System) 
 

1) มีการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบ KM อย่างต่อเนื่องทุกปี  
2) มีรายงานผลการประเมินการ
จัดการความรู้ และการบ่งชี้องค์
ความรู้ทั้งในระดับองค์กร ฝ่าย
และบุคคล 

1) จัดให้พนักงานเข้าไปเรียนรู้ องค์ความรู้ขององค์กร ธพส. 3 รายวิชา ผ่านระบบ E- 

Learning ในวิชา หลักสูตร การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 2562 หลักสูตร

จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ 2562 และหลักสูตรพ้ืนฐานการก ากับดูแล

กิจการที่ดี 2562 

2) จัดให้มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้

อย่างยั่งยืน” หลักสูตรนักจัดการความรู้ (KM Facilitator) จ านวนผู้บริหารและ

พนักงาน 35 คน 

3) จัดให้มีกิจกรรมการแสดงผลงานของ KM Day ในไตรมาส 4 ปี 2562 เพ่ือการน าเสนอ

ผลงานการจัดการความรู้ (Presentation) - นักจัดการความรู้ น าเสนอผลงานการ

จัดการความรู้ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ แผนที่ความรู้ (KM Mapping) ของ

หน่วยงาน, ชุดความรู้ ของหน่วยงาน และ KM Landscape ของหน่วยงาน เป็นต้น 

4) จัดให้มีการเก็บองค์การถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้มีประสบการณ์ (ผู้เกษียณ) เป็นต้น  
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7. โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กร 
(CUPIC)  

1) มีแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กร (CUPIC) 
2) มีผู้บริหารและพนักงานที่เป็น
ต้นแบบที่ดี (Role Model) ที่
สะท้อนค่านิยม (CUPIC) อย่าง
น้อย ด้านละ 1 คน 

1) ธพส. มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (CUPIC) เช่น 
การประกวดการแต่งค าขวัญเกี่ยวกับ CUPIC  

2) มีผู้บริหารและพนักงานที่การเสนอชื่อตัวอย่างพนักงานที่ได้ปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร 
(CUPIC) ประจ าปีป็นต้นแบบที่ดี (Role Model) ที่สะท้อนค่านิยม (CUPIC) อย่าง
น้อย ด้านละ 1 คน ซึ่งในปี 2562 ที่จะมีข้ึนในเดือนมีนาคม ของทุกปี  

8. โครงการวางระบบ
การบริหารผู้มีศักยภาพ
สูง และพัฒนาผู้สืบทอด
ต าแหน่งรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
(Development 
Talents & 
Successors) 

1) มีแนวทางในการสร้างความ
ชัดเจนในการสร้างความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของพนักงานใน 
ธพส. รวมถึงมีเกณฑ์ 
กระบวนการ และแนวทางในการ
พัฒนาพนักงานแต่ละสายอาชีพ
ให้เลื่อนระดับได้ 
2) การวางแผนพัฒนาผู้มี
ศักยภาพสูง (Talent 
Management) และแผนผู้สืบ
ทอดต าแหน่ง (Succession 
Planning) อย่างเป็นระบบและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

1) มีร่างหลักเกณฑ์ในการเลื่อน โอน ย้ายของแต่ละต าแหน่ง รวมถึงแนวทางในการสั่ง
สมประสบการณ์ผ่านการหมุนเวียนงานที่จ าเป็น และการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
ต าแหน่งงาน  

2) มีร่างข้อเสนอทางเดินสายอาชีพ และกระบวนการในการวางแผนทางเดินสายอาชีพ 
รวมถึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเ พ่ือยืนยันหลักเกณฑ์การก าหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าของพนักงานแต่ละต าแหน่งกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3) มีร่างรายงานน าเสนอเรื่องแผนการสืบทอดต าแหน่งหลัก (Succession Planning) 
ซึ่งจะประกอบด้วย การก าหนดต าแหน่งงานหลัก (Critical Jobs) การจัดท าการ
วิเคราะห์คุณสมบัติและระบุต าแหน่งที่ต้องจัดท าการสืบทอดต าแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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9. โครงการสร้างความ
พึงพอใจและความผูกพัน
ในบุคลากร (Employee 
Engagement) 

1) มีรายงานและเปรียบเทียบผล
ส ารวจฯ และแผนด าเนินการ
เกี่ยวกับความพึงพอใจ ความ
ผาสุกและความผูกพันในการ
ท างานของพนักงาน ธพส. 

ในปี 2560 - 2562 ธพส.ได้,มอบหมายให้ Third Party คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จัดท าการส ารวจและการจัดท ารายงานและเปรียบเทียบผลส ารวจฯ และแผน
ด าเนินการเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความผาสุกและความผูกพันในการท างานของ
พนักงาน ธพส ผลคือพนักงานมีความพึงพอใจต่อองค์กร ในระดับดีมากคือ ในปี 2560, 
2561 และ 2562 คือจาก 4.25 เป็น 4.40 และ 4.50 ตามล าดับ 
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10. โครงการและ
แผนงานของ
คณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ (Employee 
Relation) 

1) มีรายงานผลและประเมินผล
ความส าเร็จของการจัด
กิจกรรมกิจการสัมพันธ์ 

2) มีการประชุมคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์อย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง 

 

1) เสนอปรับปรุงสวัสดิการค่าช่วยเหลือบุตรจาก 50 บาท เป็น 300 บาท ซึ่ง 
คณะกรรมการ ธพส. มีมติครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เห็นชอบ
ตามท่ีคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เสนอ 

- ส ารวจความเห็นของพนักงานเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารและแรงงานสัมพันธ์แล้วเสร็จ 
- จัดโครงการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ด้านสาธารณประโยชน์และสิ่งแวดล้อม ในวันที่  
  2 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี 
- จัดโครงการ DAD Sport Day ในวนัที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายภุักษ์ กทม. 
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นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ธพส. ได้จัดท าแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ประจ าปีี 2562 - 2566 โดยวิเคราะห์จากทิศทางการ
ด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของ ธพส. และพิจารณาปัจจัยภายใน/ภายนอกที่มีผลกระทบต่อด้าน 
ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงมีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการถ่ายทอดและเชื่อมโยงการก าหนดกลยุทธ์ด้าน HR กับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร มี
การก าหนดยุทธศาสตร์ด้าน HR ครอบคลุมทุกเรื่องที่ส าคัญ เช่น ด้านโครงสร้างบริหารและโครงสร้าง
องค์กร ด้านอัตราก าลัง ด้านการพัฒนาพนักงาน และด้านบริหารจัดการ องค์ความรู้ เป็นต้น 
นอกจากนี้ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน HR ที่ถ่ายทอดมาจากแผนแม่บททรัพยากรบุคคล และ
สามารถด าเนินการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ได้ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัด 
ที่ก าหนดส่วนใหญ่เป็นเชิง output จึงควรเพ่ิมเติมตัวชี้วัดในเชิง outcome รวมทัง้มีการก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

การสรรหาและการจัดการอัตราก าลัง ในปี 2562 ธพส. มีการทบทวนโครงสร้างองค์กรและอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการเพื่อ
ประกาศใช้ในปี 2563 โดย ธพส. ได้มีการปรับปรุงค าบรรยายลักษณะงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างใหม่ รวมถึงมีการน า Competency มาใช้ในการสรรหาบุคลากร รวมถึงมีการทบทวน
นโยบายหรือกลยุทธ์ด้านการรักษาบุคลากร ซึ่งอัตราการคงอยู่ของบุคลากรอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ ธพส. 
มีการวิเคราะห์และจัดท าแผ่นสรุปอัตราก าลังที่ต้องการ (Demand side) โดยการสอบถามความ
ต้องการอัตราก าลังจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงน ากลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ในปี 2562-2566 และ
แนวโน้มของอัตราก าลังที่มีความจ าเป็นต้องการเพ่ิมขึ้นตามสัดส่วนของปริมาณงานที่จะเพ่ิมข้ึนใน
อนาคต รวมทั้งเริ่มมีการวิเคราะห์การทดแทนอัตราก าลังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล
เทคโนโลยีอย่างไรก็ตาม ในการวิเคราะห์อัตราก าลัง ธพส. ควรมีการวิเคราะห์ผลิตภาพ
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(Productivity) ในภาพรวมขององค์กร หรือการก าหนดเป้าหมายหรือกรอบอัตราก าลังที่มาจากการ
วิเคราะห์กระบวนการท างาน (Workflow Analysis) รวมถึงการน าข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับอัตราก าลังมาวิเคราะห์และพิจารณาในการก าหนดกรอบอัตราก าลังเพ่ือให้การบริหารจัดการ
อัตราก าลังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

การบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ เนื่องจาก ธพส. ได้มีการด าเนินการประเมินค่างานอยู่แล้วในปี 2562 จึงเป็นการทบทวนผลการ
ประเมินค่างานในทุกต าแหน่งตามการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างองค์กร ภาระงานและยุทธศาสตร์ 
ขององค์กร อีกท้ังมีการเปรียบเทียบโครงสร้างผลตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์กับ
รัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารกรุงไทย เป็นต้น 
ส าหรับหลักเกณฑ์ในการปรับเพ่ิมอัตราเงินเดือนในภาพรวมนั้นมีความสอดคล้องกับผลการ
ด าเนินงานขององค์กร รวมถึงมีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและเป็น
ธรรมกับพนักงาน 
 

การวัดและประเมินผลการด าเนินงาน ธพส. มีการก าหนดตัวชี้วัด KPI และ KQIs ในระดับองคก์ร/ฝ่าย/ส่วน/รายบุคคล โดยก าหนดตั้งแต่
ระดับ ผอ. ถึง เจ้าหน้าที่ เพ่ือการก ากับติดตามงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งการก าหนด
ตัวชี้วัดรายบุคคล มีการเชื่อมโยงและถ่ายทอดจากตัวชี้วัดองค์กร อย่างไรก็ตาม ควรมีกลไกในการ
สอบทาน KPI ในระดับบุคคลให้มีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน 
งาน ภาระงาน และผลผลิตหลักในแต่ละต าแหน่ง อย่างสม่ าเสมอนอกจากนี้ มีการเชื่อมโยงระหว่าง
ผลการประเมินของพนักงาน และการปรับเพ่ิมเงินเดือนของพนักงานและการเลื่อนต าแหน่ง รวมถึง 
เริ่มมีการน าผลการประเมินมาเชื่อมโยงกับผลตอบแทนจูงใจ และควรเพิ่มเติมการน าผลการประเมิน
รายบุคคล มาใช้ในการวิเคราะห์ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาบุคลากร/ทีมงาน/หน่วยงาน เช่น 
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การน าผลการด าเนินงานมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายเพ่ือการปรับปรุงงาน การน าผลการด าเนินงาน
มาเปรียบเทียบกันและกันเพ่ือการหาจุดเด่นจุดด้อยในแต่ละทีมงาน เป็นต้น 
 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธพส. มีการวิเคราะห์ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะรายต าแหน่ง (Core/Functional 
Competency) ครบถ้วนทุกต าแหน่งและมีการทบทวน Functional Competency ด้านดิจิทัล 
และในปีี 2562 ด าเนินการวิเคราะห์ซ่องว่างด้านความสามารถของพนักงานทุกคนในองคก์ร 
(Competency gap) รวมทั้งมีการวางแผนการฝึกอบรมเพ่ือลดช่องว่างของสมรรถนะ โดยมีการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ที่สอดคล้องกับ Competency gap นอกจากนี้ มีการจัดท า 
โครงการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมถึงการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent 
Management) และแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession plan) อย่างไรก็ตาม ควรมีการจัดท า
แผนการฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training Roadmap) และการพัฒนาบุคลากรโดย 
กระบวนการสอนงาน (Coaching) ของบุคลากรระดับหัวหน้างาน หรือการ On-the-Job Training 
ที่เป็นมาตรฐานทั้งองค์กร รวมทั้งเพ่ิมเติมการประเมินผลลัพธ์จากการสอนงานที่ชัดเจน 
 

ช่องทางการสื่อสารและแรงงานสัมพันธ์ ธพส. มีช่องทางสื่อสารกลยุทธ์ นโยบาย ทิศทาง การด าเนินงานขององค์กร การบริหารทรัพยากร
บุคคล ถึงพนักงาน โดยการแจ้งให้ทราบ เช่น จดหมายเวียน, กระดานข่าว, HR News 
Letter, Application Line, การประชุมผู้บริหาร เป็นตัน ทั้งนี้ ในปี 2562 ธพส. มีการส ารวจ
ทัศนคติและความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน ธพส. ในประเด็นต่าง ๆ ครบถ้วน รวมถึงมีการ
ก าหนดแนวทางในการน าผลการส ารวจมาใช้ประโยชน์ เพ่ือพัฒนาความพึงพอใจและความผูกพันของ
พนักงาน รวมทั้งมีการศึกษาเพ่ือก าหนดปัจจัยและประเมินผลความผูกพันองค์กรของพนักงาน 
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หลักปฏิบัติและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ธพส. มีการปรับปรุงประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงาน และทบทวนคู่มือการก ากับดูแล

กิจการที่ดี ประจ าปี 2562 โดยมีการสื่อสารให้ความรู้เรื่องมาตรฐานจรรยาบรรณ (Code of 
Corporate Conduct หรือ Code of Ethics) ถึงบุคลากรในองค์กร โดยการแจ้งให้ทราบ เช่น แจก
เอกสาร, คู่มือ, ลง Intranet, วารสาร, ติดบอร์ด รายงานประจ าปี) รวมทั้งมีการสื่อสารโดยให้
พนักงานมีส่วนร่วม (Interactive) เช่น การจัดกิจกรรม CG DAY และอบรมในหลักสูตร E-Learning 
เป็นต้น นอกจากนี้ มีการก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ ว่าด้วยความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และทบทวนคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจ าปี 2562 อีกทั้งยังมี 
การให้พนักงานเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจเกี่ยวข้องในกรณีขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อใช้ใน
การตรวจสอบ และการรายงาน ถึงกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีมาตรการ 
ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีฐานข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นด้านทรัพยากรบุคคลตามท่ีเกณฑ์ก าหนด และได้มีการน าฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคลมาใช้ในประโยชน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การพิจารณา การตรวจสอบ 
พิจารณาให้รางวัล การฝึกอบรม การปรับโครงสร้าง ผลตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เป็นตัน มีการจัดท ารายงานด้านอัตราก าลังส าหรับผู้บริหาร และมีรายงานเปรียบเทียบช่องว่างด้าน
ความสามารถ (Competency Gap) ของบุคลากรแต่ละระดับ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ 
วางแผน ก าหนดนโยบายด้านการอบรมพัฒนาบุคลากรขององค์กร อย่างไรก็ตาม ควรมีการน าข้อมูล
สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ในระดับองค์กร เพื่อ
สนับสนุนการก าหนดกลยุทธ์ของผู้บริหารด้านการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลให้มากยิ่งขึ้น 
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ความปลอยภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในด้านนโยบาย ความปลอดภัย สุขอนามัย และผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ

กรณีฉุกเฉินและกรณีทั่วไปที่ชัดเจน รวมทั้งมีก าหนดแผนงานระยะสั้นและระยะยาวด้านความ
ปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท างาน ทั้งนี้ ในปี 2562 มีการทบทวนมาตรการหรือ
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น มีการ
เก็บสถิติด้านความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ควรจัดท าแผนงานทั้งระยะสั้น และระยะยาวที่ครอบคลุม
ทั้งด้านสวัสดิภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Security Safety Health 
Environment) และมีการทบทวนมาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือ แผนงาน 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้แผนงานมีความครอบคลุม ชัดเจน และน าไปปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ ควรมีการประเมินดัชนีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามมิติของ SรHE เพ่ือหาช่องว่างในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

การเพ่ิมศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธพส. มีการให้ความส าคัญกับการด าเนินงานเชิงรุกมากข้ึน โดยมีการให้ความรู้
ใหม่ ๆ ทางด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มบทบาทผู้บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Manager) ให้แก่
ผู้บริหารในสายงาน (Line Manager) อย่างไรก็ตาม ควรมีการปรับบทบาทในการเป็นหุ้นส่วนทางกล
ยุทธ์ (Strategic partner) หรือที่ปรึกษา (Internal Consultant) ด้าน HR ของสายงานภายใน
องค์กรให้มากข้ึน และประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน รวมถึงการจัด
ให้มีการมีเครื่องมือ/ระบบเทคโนโลยีเพ่ือเป็นแนวทางให้สายงานได้น าระบบ HR ที่ดีไปใช้ 
นอกจากนี้ ในส่วนของการให้ความรู้ทางด้านทรัพยากรบุคคลแก่ ผู้บริหารควรมีอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการบริหารการเปลี่ยนแปลง ส าหรับบุคลากรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital 
Change Management) เพ่ือเตรียมให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจและพร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

 


