O26 การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(ผลการดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564)
จากแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ประจาปี 2562 - 2565
ซึ่ ง ก าหนดแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลประจ าปี พ.ศ. 2564 ที่ ต้ อ งด าเนิ น การทั้ งสิ้ น
จานวน 16 โครงการ/กิจกรรม ผลการดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 ดังนี้
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
1
โครงการพัฒนาระบบการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งบุคลากร
- ศึกษารูปแบบแนวทางการสรรหาที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- จัดทาหลักเกณฑ์การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งบุคลากรอย่างมีมาตรฐานและ
โปร่งใส
- สื่อสารความเข้าใจให้ผู้บริหารและแต่ละ
ฝ่ายงานรับทราบ นาหลักเกณฑ์การสรรหา
และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรใหม่ไปปรับใช้
2
โครงการจัดทาแผนบริหารบุคลากรให้
เหมาะสมกับตาแหน่งงาน
- จัดตั้งคณะทางานเพื่อทบทวนโครงสร้าง
ตาแหน่งงานและสมรรถนะตามหน้าที่งาน
(Functional Competency)
- ทบทวนโครงสร้างตาแหน่งงานและ
สมรรถนะตามหน้าที่งานในปัจจุบัน ปัญหา
และอุปสรรค
- ศึกษารูปแบบแนวทางโครงสร้างตาแหน่ง
งานและสมรรถนะตามหน้าที่งาน ที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
อนาคต
- ปรับปรุงโครงสร้างตาแหน่งงานและ
สมรรถนะตามหน้าที่งานให้เหมาะสม
- กาหนดแนวทางการหมุนเวียนงาน (Job
Rotation) หรือการโอนย้ายฝ่ายงาน (Job
Transfer) เพื่อความเหมาะสม
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โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ
ผลกำรดำเนินกำร
Q3
- สื่อสารความเข้าใจให้ผู้บริหารและแต่ละ
ฝ่ายงานรับทราบเกี่ยวกับโครงสร้าง
ตาแหน่งงาน สมรรถนะตามหน้าที่งานที่
ปรับปรุงใหม่ และแนวทางการหมุนเวียน
งาน
Q3
- ดาเนินการวัดและประเมินสมรรถนะตาม
หน้าที่งานของบุคลากร
Q3
- สื่อสารผลประเมินสมรรถนะตามหน้าที่งาน
ให้ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทราบ
โครงกำรจัดทำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
งำน (Career Path)
- นาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ Q1 - Q4 อยู่ระหว่างดาเนินการ
ทุกสายงานไปใช้ และติดตามประเมินผล
- นาผลการประเมินไปใช้พิจารณาทบทวน
Q1 - Q4 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของทุกสายงานของ กอช. (เฉพาะสายงาน
ที่มีประเด็นปรับปรุง)
โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ระดับองค์กรด้านทรัพยากรบุคคล
- ติดตามและประเมินผลการใช้งานดัชนีชี้
Q4
วัดผลงานที่ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่
- ปรับปรุงและพัฒนาดัชนีชี้วัดผลงานด้าน
Q1
ดาเนินการได้ตามแผน
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคลและเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
Q4
ปฏิบัติงานของบุคลากรประจาปี
- มีการสัมมนาเพื่อทบทวนการจัดทาตัวชี้วัด
Q2
ระดับบุคคลที่สอดคล้องกับหน้าที่
รับผิดชอบและยุทธศาสตร์องค์กรอยู่เสมอ
- กากับการจัดทาตัวชี้วัดการประเมินผลงาน
Q3
ดาเนินการได้ตามแผน (เลื่อนมา
ในระดับบุคคลของทุกหน่วยงาน
ดาเนินการใน Q1)
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- ติดตามให้ทุกหน่วยงานดาเนินการ
Q4
ประเมินผลงานประจาปีตามตัวชี้วัดระดับ
บุคคลที่กาหนดไว้
โครงการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ
- สารวจความพึงพอใจของบุคลากรด้าน
Q4
ผลตอบแทนและสวัสดิการ
โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะ
(Competency System)
- ประเมินผลและปรับปรุงเครื่องมือประเมิน Q1 – Q2 อยู่ระหว่างดาเนินการ
สมรรถนะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านจิตบริการ
(Service Mind)
- จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านจิตบริการ และ
Q3 - Q4
การฝึกในงานที่ปฏิบัติจริง (OJT)
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านมารยาทของ
การปฏิบัติหน้าที่ในงานราชการด้านงาน
เอกสารและสารบรรณ
- จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านมารยาทของการ Q3 - Q4
ปฏิบัติหน้าที่ในงานราชการด้านงาน
เอกสารและสารบรรณ และการฝึกในงานที่
ปฏิบัติจริง (OJT)
โครงการจัดทาแผนเส้นทางการฝึกอบรมระยะ
ยาว (Training Roadmap) และแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (Individual
Development Plan)
- ประสานงานและติดตามการพัฒนาและ
Q4
ฝึกอบรมตามแผนพัฒนาฯ ที่กาหนดไว้
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้
(Knowledge Management)
- แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการแผนบริหาร
Q1
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ความรู้เพื่อวางแผนในการจัดการความรู้
- มีการประชาสัมพันธ์และมีกิจกรรมการ
Q2
ดาเนินการได้ตามแผน (เลื่อนมา
จัดการความรู้
ดาเนินการใน Q1)

ลำดับ
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โครงกำร/กิจกรรม
- มีการกากับ ติดตามผลการจัดการความรู้
- สร้างเครือข่ายและเผยแพร่องค์ความรู้เป็น
ประจาทุกปี
- มีการสรุปและประเมินผลการจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
โครงการบริหารผู้สืบทอดตาแหน่ง
(Succession Management)
- วิเคราะห์ข้อมูลการเกษียณอายุ และอัตรา
ความเสี่ยงของการลาออกในตาแหน่ง
สาคัญ (Critical Position)
- วิเคราะห์และระบุถึงกลุ่มที่มีศักยภาพ
(Talent) ที่ต้องการส่งเสริม
- จัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งทางการ
บริหาร
- ดาเนินการตามแผน
โครงการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อ
สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน (WorkLife Balance)
- สารวจข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยองค์กร
แห่งความสุข (Happy Workplace)
ประจาปี
- จัดทาแผนพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
(Happy Workplace)
- ดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรแห่ง
ความสุข (Happy Workplace)
- มีการติดตาม สรุปผล และประเมินผลการ
ดาเนินการตามแผน
โครงการสารวจความพึงพอใจและความ
ผูกพันของบุคลากร
- สารวจความพึงพอใจและความผูกพันของ
บุคลากรประจาปี
- วิเคราะห์ สรุปผล และวางแผนจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร
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ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
15 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นหนึ่ง
(Role & Responsibility: All for One)
จัดประชุมสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับ
บุคลากรทั้งหมด เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และ
ค่านิยมองค์กร ประจาปี
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายหรือ
สาส์นจากผู้บริหารรายไตรมาส
16 โครงกำรพัฒนำระบบ HRIS
วิเคราะห์ทางเลือกในการดาเนินการ เช่น
พัฒนาเอง จัดซื้อจากแหล่งภายนอก ฯลฯ
ทดลองใช้งาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง

ระยะเวลำ

ผลกำรดำเนินกำร

Q1

อยู่ระหว่างดาเนินการ

Q1 – Q4

อยู่ระหว่างดาเนินการ
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