รายงานผลการบริหารและ
พั ฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปี 2564
สพธอ. ดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล สอดคล้องตำมแผนกลยุทธ์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล และข้อบังคับคณะกรรมกำรกำกับ
สพธอ. ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2564
พร้อมมีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรดำเนินกำรอย่ำงโปร่งใส
ในทุกขั้นตอน เน้นกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน ผู้บริหำร
และคณะกรรมกำรกำกับ สพธอ.

ฝ่ายอานวยการและทรัพยากรบุคคล สพธอ.
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รายงานผลการบริหารและพั ฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี 2564
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02

03

ผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจาปี 2564

ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ

ข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพั ฒนาทรัพยากร
บุคคล
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O1 ผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจาปี 2564
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

1. การวางแผน
กาลังคน

กิจกรรมสาคัญ

❑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) ปรับโครงสร้างองค์กรและ
ทบทวนกรอบอัตรากาลัง
(1) กำรประชุม Workshop ระดับพนักงำน
ปฏิบัติกำร (3 ครั้ง Workshop A, B, C)
(2) กำรประชุม Workshop ระดับผู้บริหำร
และหัวหน้ำทีม
❑ การประชุมพิ จารณาอนุมัติโครงสร้างใหม่
และแผนอัตรากาลัง ของ สพธอ. ของ
คณะอนุกรรมกำร HR (ธันวำคม 63) และ
คณะกรรมกำรกำกับ (มกรำคม 64)

ผลการดาเนินงาน

• สรุปรายงานผลการวิเคราะห์
อัตรากาลัง ขอบเขตงำนและภำรกิจ
สพธอ. ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรกำกับ สพธอ.
(ดำเนินกำรแล้วในเดือนมกรำคม 64)
• นำไปสู่ โครงสร้างใหม่และการจัดการ
อัตรากาลังตามโครงสร้างใหม่
(มีผลใช้บังคับ 1 มี.ค. 64)
• ประกาศ คาสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้ำงองค์กร อัตรำกำลัง และ
ตำแหน่งงำนภำยใน สพธอ.

ในการจัดการอัตรากาลังในแต่ละสายงาน ศู นย์หรือฝ่าย
พิ จารณาและอ้างอิงมาจากกิจกรรมสาคัญและการศึ กษาขอบเขตหน้าที่ของ สพธอ. ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ข้อมูล
จากผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร เพื่ อนาไปวิเคราะห์ ในหัวข้อดังต่อไปนี้
• ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงานส่งมอบหลักตลอดจนโครงการที่เกี่ยวข้อง
• ผลต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และภารกิจ ของสพธอ.
• กระบวนการทางาน/กิจกรรมหลัก และ เวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม (FTE: Full Time Equivalent)
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• ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข (Lean I Automate I Outsource I Retool)

1. การวางแผนอัตรากาลังคนตามภารกิจ 4 สายงาน
(คานึงขอบเขตภารกิจ & กระบวนการกิจกรรม (FTE))
สายงานที่กาหนดนโยบาย ทิศทาง &
แหล่งข้อมูลสาหรับภายในและภายนอก
•
•
•
•
•

e-Transactions Policy & Strategy
Foresight & Policy Research
ETDA Plan & Budget
Project Performance & Management
Data Analytics & Information
Technology

สายงาน Core Function ใน
การสร้างความเป็นเลิศและส่ง
มอบงานสู่ภายนอกและภายใน
•
•
•
•

Infrastructure & Security
system
Innovation & Promotion
Advisory & Training
Customer Service Center

Tier 1 รับเรื่อง/ตอบข้อซักถำมทั่วไป
Tier 2 ให้คำปรึกษำ สนับสนุน/ส่งเสริม
และถ่ำยทอดควำมรู้
Tier 3 พั ฒนำ/ให้ข้อมูลเชิงลึก

สาย
ยุทธศาสตร์

กำรบริหำรจัดกำรภำพรวมภำยใน
กำรสื่อสำรภำยใน/ภำยนอก ด้ำนผลงำน
และภำพลักษณ์องค์กร
กำรพั ฒนำบุคลำกรและอำนวยกำรให้เกิด
กำรเชื่อมโยงกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ
ระหว่ำงฝ่ำยบริหำรและผู้ปฏิบัติ

•
•
•

สายบริหาร
องค์กร
สายพั ฒนา
และส่งเสริม
ความเป็นเลิศ
ด้านธุรกรรมฯ

สายงานบริหารองค์กร สนับสนุน
ภารกิจทุกสายให้สามารถขับเคลื่อน
ไปสู่เป้าหมาย

3
สายนโยบาย
มาตรฐาน
และกากับดูแล

สายงาน Core Function ในด้าน
การส่งเสริมและกากับดูแล
ให้บริการธุรกรรมฯ มีความ
น่าเชื่อถือ
•
•
•

กำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์ในกำร
กำกับดูแลธุรกิจ
พั ฒนำ/ปรับปรุงกฎหมำยเพื่ อนำไปสู่
กำรกำกับและดูแล
ออกตรวจ/กำกับดูแลเพื่ อให้ธุรกิจบริกำร
นั้นๆ น่ำเชื่อถือ
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O1 ผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจาปี 2564
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2. การสรรหาคนดี
และคนเก่งเพื่ อ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ

กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

กาหนดเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก
ประเมินและวัดผลควำมรู้ควำมสำมำรถ
ประเมินทัศนคติ ควำมคิด ทักษะ Softskill
กำหนดกระบวนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ
ดำเนินกำรสรรหำผู้บริหำรระดับสูงพนักงำน และ
ลูกจ้ำง สพธอ.
• บรรจุแต่งตั้งพนักงำน ตำมข้อบังคับของ สพธอ.
(สรรหำพนักงำนใหม่)

• พนักงำนที่ได้รับกำรบรรจุ
แต่งตั้งตำมกรอบ
อัตรำกำลังที่กำหนด
สอดคล้องตำมโครงสร้ำง
องค์กร
(มีผลใช้บังคับ 1 มี.ค. 64)

•
•
•

Page 5

O1 ผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจาปี 2564
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

3. การพั ฒนา
บุคลากร

กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

• กำรจัดทำแผนพั ฒนำบุคลำกรประจำปี 2564
• รำยงำนผลกำรพั ฒนำบุคลำกรประจำปี 2564
- Core competency course
(ตำมแผนฯ) ได้รับควำมเห็นชอบและ
- Management course
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรและ
- Function Course
อนุกรรมกำร HR (ดำเนินกำรแล้วในเดือน
(Regulation& Promotion& Support)
กันยำยน 2564)
• พั ฒนำพนักงำนและผู้บริหำรให้มีควำมสำมำรถที่
• ผลกำรคัดเลือกพนักงำนเพื่ อได้รับทุน ก.พ.
สูงขึ้นผ่ำนรูปแบบกำรพั ฒนำที่หลำกหลำย ทั้ง
(สำขำเกี่ยวกับเทคโนโลยี /Data analytics)
กำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน และกำรเรียนรู้ด้วย
(ดำเนินกำรแล้วในเดือนธันวำคม 2564)
ตนเองทั้ง Functional Competency และ Soft • กิจกรรม Knowledge Sharing ภำยในและ
Competency ตำมแผน
ภำยนอก (ดำเนินกำรตลอดปี 2564)
• กำรประเมินและติดตำมผลกำรพั ฒนำ/ฝึกอบรม
พนักงำน
• ประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือก ผู้ได้รับทุนกำร
พั ฒนำ/ฝึกอบรมประจำปี (ทุน ก.พ.)
• จัดกิจกรรม Knowledge Sharing ของ สพธอ.
ปี 2564
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3. ผลสรุปการพั ฒนาบุคลากรประจาปี 2564

(1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64)

Core Competency
(การฝึกอบรมสาหรับพนั
Q3กงานทั้งองค์กร)
Q2
Fundamentals of Agile
จำนวน 169 คน

PDPA
จำนวน 98 คน

คุณธรรมจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน
พนักงำนทั้งหมด

Problem Solving
จำนวน 149 คน

Growth /Agile Mindset & Soft Skills
จำนวน 159 คน

Design Thinking
จำนวน 135 คน

Q4
หลักสูตรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต
พนักงำนทั้งหมด

Technology Knowledge: AI / Blockchain / Sandbox

Management (การฝึกอบรมสาหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง)
Executive Sharing:
Agile Management in Practice &
Digital ID
จำนวน 54 คน

Project Management
จำนวน 63 คน

People Management
จำนวน 32 คน

Regulator (การฝึกอบรมสาหรับผู้ปฏิบัติงานภารกิจด้านการกากับ)
กำรกำกับดูแลธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 69 คน

ISO 27001 ISO 27701
จำนวน 64 คน

CompITA Cloud Essentials & Cloud+
จำนวน 20 คน

Cybersecurity & IT Risk Management
จำนวน 15 คน

Promoter (การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการพั ฒนาและส่งเสริม)
Kubernetes
จำนวน 10 คน

Power Apps & Automate & Power BI
จำนวน 44 คน

Deep Learning for Image Applications
จำนวน 3 คน

Data Governance
จำนวน 2 คน

Supporter (การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจหลัก)
เสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนกำรเงินกำรคลัง
ภำครัฐ
จำนวน 1 คน

Reshaping Talent Management
จำนวน 3 คน

Financial Modelling with Excel
จำนวน 1 คน

THAILAND HR DAY 2020 HR & the Future
Strategy on Transformation
จำนวน 7 คน
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3. Knowledge Sharing

ทั้งภายในและภายนอก ของ สพธอ. ปี 64

(เฉลี่ยเดือนละ 4-5 ครั้ง)

ตัวอย่างกิจกรรม KM (Internal & External) ที่ผ่านมา ปี 2564
โดยมีการจัดทั้ง Online และ Hybrid เพื่ อพั ฒนาองค์ความรู้บุคลากร สพธอ.
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O1 ผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจาปี 2564
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

4. การสร้างเส้นทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ

กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

• ศึกษำและพั ฒนำโครงสร้ำงระดับตำแหน่งของ
• รำยงำนผลกำรศึกษำ
สพธอ. ที่สอดคล้องกับโครงสร้ำง (ใหม่)
• ผลกำรประชุมอนุมัติโครงสร้ำง
• ประชุมคณะกรรมกำรกำกับ และคณะอนุกรรมกำร
ระดับตำแหน่งของพนักงำน
เพื่ อพิ จำรณำโครงสร้ำงตำแหน่งงำนและเส้นทำง
(Grading System)
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
• สื่อสำรพนักงำน (ดำเนินกำรแล้วใน
• กำรจัดกิจกรรมสื่อสำรและทำควำมเข้ำใจกับ
เดือนกุมภำพั นธ์ 2564)
พนักงำน
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Enterprise Leader
Generalist
Group of Function Leader

Career
Growth

Specialist
Thought Leader

Function Leader

Practice Area Expert

Team Leader

Experienced Specialist

Individual Contributor

Specialist

Staff

Staff

Performance
Year of Experience

Competency
FC&SC

Career
Growth

ปัจจัยในการพิ จารณา
การเลื่อนขั้นระดับตาแหน่ง
1.

Performance ผลประเมิน
กำรปฏิบัติงำนโดยอย่ำงน้อย
ต้องได้ผลประเมินในระดับ
มำตรฐำน

2.

Year of Experience มี
ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
กับองค์กรมำแล้วตำมจำนวน
ปีที่กำหนด

3.

Competency ผลประเมิน

สมรรถนะของแต่ละระดับ
ตำแหน่งเพื่ อใช้ร่วมเป็นปัจจัยใน
กำรเลื่อนตำแหน่ง โดยนำผลกำร

ประเมิน Competency ของพนักงำน ทั้ง
ในส่วนของ Functional และ Soft
Competencies มำประกอบกำรพิ จำรณำ

O1 ผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจาปี 2564
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

5. การพั ฒนาคุณภาพ
ชีวิต

กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

• กำรทำงำนจำกบ้ำน (Work from Hom
e) และกำรลงเวลำปฏิบัติงำนแบบ
ยืดหยุ่น (Flexible work hour)
• กำรสำรวจ Engagement Survey
เพื่ อนำไปสู่กำรวิเครำะห์ พร้อมสำรวจ
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำนของพนักงำน สพธอ.
• กำรจัดหำวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
ให้กับพนักงำน สพธอ.
• กิจกรรมเพื่ อสวัสดิกำรและส่งเสริม
สุขภำพของพนักงำน

• ประกำศกำร Work from Home ของ
สพธอ. (ประกำศล่ำสุดเดือนมกรำคม 2564)
• ผล Engagement Survey เพื่ อใช้
ประกอบกำรจัดทำแผน HR ปี 65 และ
แผนพั ฒนำบุคลำกรของ สพธอ.
(ดำเนินกำรแล้วในเดือนกันยำยน 64)
• กำรดูแลสนับสนุน/ช่วยเหลือพนักงำนที่ติด
่ วข้อง จัดหำ
เชื้อ (ประสำนหน่วยงำนที่เกีย
รพ. และประสำนประกันสุขภำพ) (ดำเนินกำร
ตลอดปี 2564)
• กำรจัดทำระเบียบ/ข้อบังคับฯ ที่ครอบคลุม
กำรเบิกค่ำฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
พร้อมจัดหำวัคซีนสำหรับพนักงำนที่ต้องกำร
(ดำเนินกำรแล้วในเดือนกรกฎำคม 2564)
• กำรจัดกิจกรรมออกกำลังกำยออนไลน์โดย
ผู้เชี่ยวชำญด้ำน Office syndrome
(ดำเนินกำรแล้วในเดือนกันยำยน 2564)
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กลยุทธ์
End Goals

ผล
สารวจ

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ปี 2563 – 2565

5. สรุปผลคะแนนภาพรวม Engagement ที่สอดคล้องกับ End Goals
ของแผนกลยุทธ์ HR ปี 2564
กลยุทธ์ 1
Agile
Organization
สพธอ. เป็น
องค์กรแห่ง
ควำมคล่องตัว
พร้อมรับ
กำรเปลี่ยนแปลง
ภำยใต้รูปแบบ
กำรทำงำนที่สมดุล
และ Agile

กลยุทธ์ 2
Effective
Performance
& Career Success

กลยุทธ์ 3
HR
Digitalization

กลยุทธ์ 4
Employee
Engagement

กลยุทธ์ 5
Life-Long
Learning
Organization

กำรบริหำรผลงำนที่
เป็นระบบ
เป็นธรรม มี
Incentive ที่จูงใจ
และมี Career
Path ที่ชัดเจน

กำรให้บริกำร
ของ HR ผ่ำน
ระบบดิจิทัลที่มี
ควำมทันสมัย
โปร่งใส รวดเร็ว
และตอบโจทย์
ควำมต้องกำร

เป็นองค์กรที่
มีวัฒนธรรม/
สภำพแวดล้อม
กำรทำงำน
ที่ใส่ใจ
และมุ่งสร้ำง
ประสบกำรณ์
ที่ดีให้กับ
พนักงำน

กำรพั ฒนำคน
ทั้งด้ำน Hard
Skill & Soft Skill
ที่เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่ อสร้ำง
ควำมพร้อมในกำร
ขับเคลื่อนพั นธกิจ
และยุทธศำสตร์
ขององค์กร

รวม 5 กลยุทธ์ = 76.52%
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O1 ผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจาปี 2564
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

กิจกรรม

6. การบรรจุและแต่งตั้ง • บรรจุแต่งตั้งพนักงำนภำยในให้สอดคล้องตำม
โครงสร้ำง (ใหม่)
บุคลากร

(1) พิ จำรณำควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมถึงควำมสนใจ
ในภำรกิจตำมโครงสร้ำง
(2) ประเมินสมรรถนะ Functional & Soft
Competency ในเบื้องต้น ก่อนพิ จำรณำบรรจุ
แต่งตั้ง
• กำรสรรหำบุคลำกรตำมโครงสร้ำง (ใหม่)
่ วกับกำรสรรหำ
• กำรปรับปรุงกระบวนกำรภำยในเกีย
บรรจุและแต่งตั้งให้มีควำมชัดเจน

ผลการดาเนินงาน
• ผลบรรจุแต่งตั้งพนักงำน
ภำยในให้สอดคล้องตำม
โครงสร้ำง (ใหม่) (ดำเนินกำร
แล้วในเดือนมีนำคม 2564)
• ผลกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
บุคลำกร ปี 2564 จำนวน 17
คน ตำมโครงสร้ำงใหม่
(ดำเนินกำรตลอดปี 2564)
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6. การบรรจุแต่งตั้งพนักงาน (ปัจจุบัน)
ให้สอดคล้องตามโครงสร้าง (ใหม่)
คกก.กากับ สพธอ.
คณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตร์

ผอ.สพธอ.
(นายชัยชนะ มิตรพันธ์)
อัตรากาลังมาจากศูนย์/ฝ่าย

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วย ผอ.

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

รองผูอ
้ านวยการ
สายพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

รองผูอ
้ านวยการ
สายนโยบาย มาตรฐาน
และกากับดูแล
ศู นย์นโยบาย พั ฒนามาตรฐาน
และหลักเกณฑ์การกากับดูแล
• งานนโยบายการกากับดูแล
• งานพัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์

ศู นย์กากับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ
• งานกากับและตรวจสอบ
• งานตรวจประเมินและรับรอง

ศู นย์พัฒนากฎหมาย
• งานพัฒนากฎหมาย
• งานข้อบังคับและนิติกรรม

ศู นย์ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ
และความมัน
่ คงปลอดภัย

•
•
•

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
งานปฏิบัติการและบริหารจัดการด้านสารสนเทศ

ศู นย์พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม
•

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ฝ่ายให้คาปรึกษาและพั ฒนาทักษะ
•
•
•

•
•

ฝ่ายยุทธศาสตร์ธรุ กรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

•
•

งานยุทธศาสตร์
งานเลขานุการ คธอ.

•
•
•
•
•

งานแผนและงบประมาณ
งานติดตามและประเมินผล
งานสร้างความร่วมมือ
งานประกันคุณภาพ
งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ฝ่ายนโยบายและแผน

ฝ่ายบริหารจัดการโครงการ

งานให้คาปรึกษา
งานทดสอบนวัตกรรมและบริการ
งานถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

•

ฝ่ายดูแลบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

•

งานรับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อซักถาม
งานไทยเซิร์ต

รองผูอ
้ านวยการ
สายบริหารองค์กร

รองผูอ
้ านวยการ
สายยุทธศาสตร์

งานบริหารโครงการ

ศู นย์วเิ คราะห์ขอ
้ มูล

ฝ่ายบริหารกลาง
•
•
•

งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบริการส่วนกลาง

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
•
•

งานสื่อสร้างสรรค์
งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ฝ่ายอานวยการและทรัพยากรบุคคล
•
•
•

งานทรัพยากรบุคคล
งานสนับสนุนผู้บริหาร
งานกากับการปฏิบัติตามข้อกาหนด

งานวิเคราะห์ข้อมูล
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O1 ผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจาปี 2564
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
7. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

8. การส่งเสริมจริยธรรม
และรักษาวินัย

กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

• กำหนดเกณฑ์และผลกำรประเมินกำร • สรุปผลกำรประเมินทดลองงำน
ปฏิบัติงำนผู้บริหำรระดับสูง ประจำปี
(ดำเนินกำรตลอดปี 2564)
2564
• สรุปผลประเมินกำรปฏิบัตง
ิ ำน
• ประเมินผลทดลองงำน และ
ประจำปี เพื่ อใช้ประกอบกำรจ่ำย
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจำปี
ค่ำตอบแทน และกำรปรับตำแหน่ง
ของผู้บริหำรและพนักงำน ปี 2564
(ดำเนินกำรแล้วในเดือนกันยำยน• กำรพิ จำรณำขึ้นเงินเดือนและ
ตุลำคม 2564)
ค่ำตอบแทนประจำปี 2564
• พิ จำรณำกำรเลื่อนระดับตำแหน่ง
พนักงำนประจำปี
• อบรมจริยธรรม จรรยำบรรณใน
• ผลกำรจัดกิจกรรมจริยธรรมและ
กำรทำงำน และสื่อสำรเรื่องวินัยกำร
คุณธรรมในกำรปฏิบัติงำนภำยใน
ทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
สพธอ. (ดำเนินกำรแล้วในเดือน
กันยำยน 2564)
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รายงานผลการบริหารและพั ฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี 2564
01

02

03

ผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปี 2564

ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ

ข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพั ฒนาทรัพยากร
บุคคล
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O2 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ
ปัญหา/อุปสรรคสาคัญ
❑ สถำนกำรณ์ COVID-19 กับกำรพั ฒนำบุคลำกร สพธอ.
✓ ล่ำช้ำกว่ำแผน
✓ ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
✓ เนื้อหำบำงหลักสูตร อำจไม่เหมำะกับรูปแบบกิจกรรมกำรเรียบรู้ออนไลน์
❑ อุปสรรคในกำรสื่อสำร/สร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับพนักงำน (ประสิทธิภำพ
Engagement ลดลง)
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รายงานผลการบริหารและพั ฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี 2564
O1

O2

O3

ผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปี 2564

ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ

ข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและ
พั ฒนาทรัพยากรบุคคล
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O3 ข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพั ฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านการพั ฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี 2564

Pain Point

- แผนกำรพั ฒนำบุคลำกร
ปี 64 มุ่งเน้นพั ฒนำ
พนักงำนโดยกำรจัด
หลักสูตรอบรมเป็นหลัก
ไม่ได้มุ่งเน้นกำรเรียนรู้
และพั ฒนำตำมโมเดล
70:20:10
- ยังขำดเครื่องมือ
สนับสนุนให้พนักงำนให้
เรียนรู้ด้วยตนเองทำง
ออนไลน์เพื่ อตอบโจทย์ใน
สถำนกำรณ์ช่วง
โควิด-19

ทบทวนแผนพั ฒนา
บุคลากรในปี 2565

คณะกรรมการกากับ I
คณะอนุกรรมการ HR I
คณะผู้บริหาร I ทีม HR

แผนพั ฒนาบุคลากรปี 2564
Your Text Here
มุ่งเน้นพั ฒนาพนักงานโดย
การจัดหลักสูตรอบรมเป็นหลัก

Solution

-ทบทวนแผนพั ฒนำบุคลำกรในปี
2565 โดยอ้ำงอิงตำม
Competency และตำมโมเดลกำร
เรียนรู้พัฒนำ 70:20:10
- สร้ำงกิจกรรมและกระบวนกำร
พั ฒนำกำรเรียบรู้จำกกำรทำงำน
จริง (On the job training) ให้
มำกขึ้น & กำรสื่อสำรด้วยกำร
Coaching และ Mentoring
- ผลักดันและสนับสนุนให้มี Online
learning platform เพื่ อส่งเสริม
ให้พนักงำนเรียนรู้ด้วยตนเอง ทุกที่
ทุกเวลำ สนับสนุนกำรเป็นองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้มำกยิ่งขึ้น
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