O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี
ในปี 2563 กองทุนการออมแห่งชาติ มีแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ/กิจกรรม เป็นแผนระยะสั้น 1
โครงการ/กิจกรรม และเป็นแผนระยาว 7 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปี 2563
โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการพัฒนาระบบการ
สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
บุคลากร (โครงการระยะ
สั้น สิ้นสุดในปี 2563)

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนิน
โครงการ
- Q2/2563 Q4/2563

- ทบทวนแนวทางการสรรหา
ในปัจจุบัน ปัญหาและ
อุปสรรค
- จัดทาคู่มือการสรรหา
- Q2/2563 บุคลากร
Q4/2563
2.โครงการพัฒนา
- ติดตามและประเมินผลการ - Q4/2563 ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ใช้งานดัชนีชี้วัดผลงาน
Q4/2563
ระดับองค์กรด้าน
ที่ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่
ทรัพยากรบุคคล
(โครงการระยะยาว สิ้นสุด
ในปี 2565)

ผลลัพธ์

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

- ทบทวนได้ร้อยละ 100 - ไมมี
- จัดทาคู่มือแล้วเสร็จร้อย - ไมมี
ละ 100
- ติดตามและประเมินผล - ได้รับความร่วมมือจากพนักงาน
การใช้งานดัชนีชี้วัดผล
เป็นส่วนใหญ่
งานได้ร้อยละ 98.6
แต่มีพนักงานที่ยังไม่ให้ความ
ร่วมมือ และยังไม่เข้าใจ
วัตถุประสงค์ ซึ่งต้องทาความ
เข้าใจมากขึ้นในการดาเนินการ
ครั้งต่อไป

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

3.โครงการพัฒนาดัชนีชี้
- ประกาศหลักเกณฑ์การ
วัดผลการปฏิบัติงาน
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคลและเกณฑ์การ
ของบุคลากรประจาปี
ประเมินผลการปฏิบัติงาน - มีการสัมมนาเพื่อทบทวน
(โครงการระยะยาว สิ้นสุด การจัดทาตัวชี้วัดระดับ
ในปี 2565)
บุคคลที่สอดคล้องกับหน้าที่
รับผิดชอบและยุทธศาสตร์
องค์กรอยู่เสมอ
- กากับการจัดทาตัวชี้วัดการ
ประเมินผลงานในระดับ
บุคคลของทุกหน่วยงาน
- ติดตามให้ทุกหน่วยงาน
ดาเนินการประเมินผลงาน
ประจาปีตามตัวชี้วัดระดับ
บุคคลที่กาหนดไว้
4.โครงการปรับปรุงระบบ - สารวจค่าตอบแทนของ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตลาดแรงงาน และองค์กรที่
(โครงการระยะยาว สิ้นสุด อยู่ในระดับเดียวกัน
ในปี 2565)
- ทบทวนค่าตอบแทนและ
สวัสดิการเพื่อให้แข่งขันกับ
ตลาดได้

ระยะเวลาดาเนิน
โครงการ
- Q4/2563 Q4/2563
- Q2/2563 Q2/2563

- Q3/2563 Q3/2563

ผลลัพธ์

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

- ประกาศหลักเกณฑ์แล้ว - ปี 2563 ปรับปรุงประกาศให้
เสร็จร้อยละ 100
สามารถใช้บังคับได้ในระยะยาว
จากเดิมที่ต้องประกาศทุก ๆ ปี
- จัดการฝึกอบรมเชิง
- ระยะเวลาที่จัดฝึกอบรม กับ
ปฏิบัติการแล้วเสร็จ
ระยะเวลาการประเมินผลห่าง
ร้อยละ 100
กันพอสมควรทาให้พนักงาน
บางส่วนลืม และกาหนดตัวชี้วัด
ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
- กากับการจัดทาตัวชี้วัด - มีพนักงานที่ไม่ให้ความร่วมมือ
ได้ร้อยละ 98.6
1 ราย (เป็นปัญหาส่วนบุคคล)

- Q4/2563 Q4/2563

- ติดตามให้ทุกหน่วยงาน - ไม่มี
ดาเนินการประเมินผล
งานได้ร้อยละ 100

- Q4/2563 Q4/2563

- สารวจค่าตอบแทนของ - ไม่มี
ตลาดแรงงาน และ
องค์กรที่อยู่ในระดับ
เดียวกันแล้วเสร็จร้อยละ
100
- ทบทวนค่าตอบแทนและ - ไม่มี
สวัสดิการแล้วเสร็จร้อย
ละ 100

- Q4/2563 Q4/2563

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนิน
โครงการ
- Q4/2563 Q4/2563

- สารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรด้านผลตอบแทน
และสวัสดิการ (ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80)
5.โครงการจัดทาแผน
- ประสานงานและติดตามการ - Q4/2563 เส้นทางการฝึกอบรมระยะ พัฒนาและฝึกอบรมตาม
Q4/2563
ยาว (Training
แผนพัฒนาฯ ที่กาหนดไว้
Roadmap) และ
แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (Individual
Development Plan)
(โครงการระยะยาว สิ้นสุด
ในปี 2565)
6.โครงการส่งเสริมและ
- มีการประชาสัมพันธ์และมี - Q2/2563 พัฒนาการจัดการความรู้
กิจกรรมการจัดการความรู้
Q2/2563
(Knowledge
Management)
(โครงการระยะยาว สิ้นสุด - มีการกากับ ติดตามผลการ - Q3/2563 ในปี 2565)
จัดการความรู้
Q3/2563

ผลลัพธ์

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

- ระดับความพึงพอใจของ - ข้อมูลเป็นร้อยละเฉลี่ยรวมด้าน
บุคลากรร้อยละ 87.28 ความพึงพอใจในภาพลักษณ์ของ
องค์กร ในครั้งต่อไปควรทา
เฉพาะด้านเพิ่มเติม
- พัฒนาและฝึกอบรมตาม - ปี 2563 มีการแพร่ระบาดของ
แผนพัฒนาฯ ที่กาหนด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ไว้ต่ากว่าร้อยละ 80
ทาให้การการพัฒนาและ
ฝึกอบรมหลายหลักสูตรเลื่อน
หรือยกเลิก

- ประชาสัมพันธ์และมี
- Infographic ที่สื่อสารความรู้
กิจกรรมการจัดการ
ภายใน กอช. ยังเป็นเรื่อง
ความรู้ แล้วเสร็จร้อยละ ปกิณกะทัว่ ไป ซึ่งอาจพัฒนาเป็น
100
เรื่องแต่ละกลุม่ งานได้
- ติดตามผลการจัดการ - มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ความรู้แล้วเสร็จร้อยละ ไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้การ
100
จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทาได้
ในวงจากัด

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนิน
โครงการ
- สร้างเครือข่ายและเผยแพร่ - Q4/2563 องค์ความรู้เป็นประจาทุกปี Q4/2563

- มีการสรุปและประเมินผล
การจัดการความรู้อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
7.โครงการสารวจความพึง - สารวจความพึงพอใจและ
พอใจและความผูกพันของ ความผูกพันของบุคลากร
บุคลากร
ประจาปี
(โครงการระยะยาว สิ้นสุด - วิเคราะห์ สรุปผล และ
ในปี 2565)
วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความผูกพันของ
บุคลากร
8.โครงการพัฒนาระบบ
- วิเคราะห์ความต้องการของ
HRIS
ผู้ใช้งานระบบ
(โครงการระยะยาว สิ้นสุด
ในปี 2565)

ผลลัพธ์

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

- Q3/2563 Q3/2563

- สร้างเครือข่ายและ
- ไม่มี
เผยแพร่องค์ความรู้แล้ว
เสร็จร้อยละ 100
- สรุปและประเมินผลการ - ไม่มี
จัดการความรู้ร้อยละ
100
- สารวจความพึงพอใจ
- ไม่มี
แล้วเสร็จร้อยละ 100

- Q4/2563 Q4/2563

- วิเคราะห์และดาเนินการ - ไม่มี
ได้ร้อยละ 100

- Q1/2563 Q4/2563

- วิเคราะห์และดาเนินการ - ไม่มี
ได้ร้อยละ 100

- Q4/2563 Q4/2563

