
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 
โดยในปี 2563 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ

องค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้พัฒนาโครงการและกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนและ
ผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายใต้กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ ใน 3 ด้าน ดังนี้ 

1. การสร้างและพัฒนาความเป็นผู้นำในทุกระดับช้ัน (Leadership at all levels)  
1.1 การสรรหาพนักงานศักยภาพสูง (Talent Acquisition) เพื่อเป็นช่องทางการ

สรรหาและพัฒนาผู้นำในอนาคต โดยในปี 2563 สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
คุณภาพให้แก่ด้านและสายงาน จำนวน 40 อัตรา ผ่านช่องทางการสรรหาต่าง ๆ ของสำนักงาน คปภ. ได้แก่ 
การสรรหาผู้มีประสบการณ์เป็นการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา การทาบทามผู้มีศักยภาพสูง จำนวน 9 อัตรา 
และการเรียกบรรจุจากบัญชีสำรอง จำนวน 19 อัตรา  

นอกจากน ี ้  ได ้ ให ้ท ุนการศ ึกษาแก่บ ุคคลภายนอก จำนวน 1 ท ุน และให้
ทุนการศึกษาพนักงานของสำนักงาน คปภ. จำนวน 6 ทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษาในต่างประเทศ จำนวน 3 
ทุน และทุนการศึกษาในประเทศ จำนวน 3 ทุน และได้รับจัดสรรทุนรัฐบาล จำนวน 2 ทุน ได้แก่ ทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย จำนวน 1 ทุน และด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย จำนวน 1 ทุน 

1.2 การพัฒนาทักษะการบริหาร (Executive Development) เพื่อให้การพัฒนา
ผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดส่งผู้บริหารในระดับอำนวยการขึ้นไป จำนวน 52 
คน เข้ารับการอบรมพัฒนาในหลักสูตรทางด้านผู้นำและการบริหารจัดการของสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น  

▪ หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง 
(นยปส.)  

▪ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)  
▪ หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)  
▪ หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)  
▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
▪ หลักสูตร ผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX)  
▪ หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)  
ซึ่งการเข้าอบรมในหลักสูตรผู้บริหารต่าง ๆ นั้น จะเป็นการเสริมสร้างทักษะของ

ผู้บริหารให้มีความพร้อมต่อการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนาคน พัฒนางานและนำพา
สำนักงาน คปภ. ไปสู่องค์กรศักยภาพสูงที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

1.3 การบร ิหารพน ักงานศ ักยภาพส ูงและการส ืบทอดตำแหน ่ง  (Talent & 
Successor Management) สำนักงานได้มีแนวทางการบริหารพนักงานศักยภาพสูงและการสืบทอดตำแหน่ง
และอยู ่ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกและกระบวนการประเมินความสามารถทางด้านผู้นำ 
(Potential) กำหนดแนวทางในการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสำนักงาน โดยจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกพนักงานเข้าสู่ 
Talent Pool ก่อนพัฒนาตามสายอาชีพ(Career Planning) ต่อไป  

สำหรับการสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญขององค์กรนั้น (Critical Position) ขณะนี้ 
อยู ่ระหว่างการจัดเตรียมแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ซึ ่งจะเชื ่อมโยงกับแผนบริหาร
อัตรากำลัง รวมทั้งได้พัฒนาโปรแกรมการพัฒนาพนักงานศักยภาพสูงและผู้สืบทอดตำแหน่ง  (Talent & 
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Successor Development Program) และเตรียมความพร้อมก่อนการหมุนเวียนงานไปยังหน่วยงานที่มี
ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ของสำนักงาน คปภ. และก่อนการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

1.4 ก า ร ส ำ ร ว จ ค ว า ม ค ิ ด เ ห ็ น ข อ ง พ น ั ก ง า น ต ่ อ ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ก ร  
(Employee Survey) 
เพ่ือสำรวจและรับทราบความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อสำนักงาน คปภ. ในปัจจุบัน โดยครอบคลุมปัจจัยต่าง 
ๆ ใน 8 หมวด ได้แก่  

1) กลยุทธ์องค์กร (Strategy) ความเข้าใจในเป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงาน 
และคุณค่าของสำนักงาน  

2) ความเป็นผู้นำ (Leadership) การปฏิบัติตัวของผู้บริหารต่อพนักงาน รวมถึง 
การสื่อสาร การรับฟังความคิดเห็นและการวางตัวในการเข้าถึง  

3) โครงสร้างองค์กร (Structure) ความเอื้ออำนวยของโครงสร้างองค์กรต่อการ
ปฏิบัติงานทั้งภายใน และระหว่างสายงาน รวมถึงความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพนักงานและความ
สอดคล้องของงานต่อเป้าหมายองค์กร  

4) กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) ความมีประสิทธิภาพและเป็นระบบของ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เช่น SOP เป็นต้น) รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน  

5) บุคลากร (People) การบริหารจัดการพนักงาน เช่น การนำทักษะของ
พนักงานมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างตรงจุด การให้คำแนะนำและเสริมสร้างทักษะให้แก่พนักงาน รวมถึง
การมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม  

6) วัฒนธรรมองค์กร (Culture) พฤติกรรมที่สำนักงานส่งเสริมให้บุคลากร
แสดงออก เช่น การทำงานเป็นทีม การเปิดรับความแตกต่าง สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความเชื่อใจใน
หัวหน้าและเพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น  

7) การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Engagement) ความรู้สึกภาคภูมิใจและเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร รวมถึงความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงาน  

8) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ความมีประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยผลการสำรวจได้นำมาวิเคราะห์ทิศทางการ
พัฒนาของสำนักงานและความคาดหวังของพนักงาน เพื ่อเป็นกรอบแนวทางการกำหนดทิศทางการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ SMART OIC และใช้ในการประเมินสภาพปัจจุบันของสำนักงานตามกรอบ High 
Performance Organization (HPO) 

2. การพัฒนาความพร้อมของพนักงาน (Employee as a future) เพื ่อให้สำนักงาน คปภ. 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Infrastructure) ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้พนักงาน มี
ความเข้าใจในนโยบายการบริหารทรัพยากร แนวทางการพัฒนาตามสายอาชีพ และแนวทางวัดผลการ
ปฏิบัติงานและสมรรถนะ ซึ่งจะทำให้พนักงานเห็นความชัดเจนการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็น Digital 
Workforce ที่มีศักยภาพ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญที่ได้ดำเนินการ ในปี 2563 ดังนี้ 

2.1 การศึกษาการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อเตรียมพร้อมสู่ SMART OIC  
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้

สอดคล้องกับ SMART OIC และเพ่ือเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรภายใน และปรับปรุงกระบวนการภายใน ให้
เอ้ือต่อการเปลี่ยนผ่านในการบริหารจัดการภายในองค์กรและมุ่งสู่การเป็น SMART OIC โดยขณะนี้การดำเนิน
โครงการดังกล่าวมีผลการศึกษาและแผนในการขับเคลื่อนองค์กรแล้ว และยังได้ดำเนินโครงการติดตามการ
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ดำเนินการภายใต้แผนการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ SMART OIC (SMART OIC Project Management Office : 
SMART OIC PMO) เพ่ือบริหารโครงการให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงานและเพ่ือให้การดำเนินโครงการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ทันต่อสภาวการณ์และปัจจัยภายนอกของสำนักงาน
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

2.2 การบริหารจัดการอัตรากำลังเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ SMART OIC 
(Digital Workforce Management)  

เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังเป็นไปด้วยความยืดหยุ่นคล่องตัว และรองรับการ
ปรับเปลี ่ยนองค์กรสู่ Smart OIC โดยดำเนินการเพิ ่มประสิทธิภาพการใช้อัตรากำลังของสำนักง าน  
วางแผนการประเมินคุณภาพอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการและมีวิธีการ
พัฒนาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงรูปแบบการจ้างให้มีความหลากหลาย ทั้งการจ้างลูกจ้างของ
สำนักงาน คปภ. การจ้างลูกจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการจ้างในรูปแบบพนักงานสัญญาจ้าง เพื่อ
รองรับการปฏิบัติงานของสำนักงานที่เปลี่ยนแปลงไปและการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ SMART OIC 

2.3 การทบทวนโครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทนวิชาชีพ และการจ่ายค่าตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงาน  

ปัจจุบันสำนักงานได้ดำเนินการทบทวนโครงสร้างเงินเดือนให้สามารถแข่งขั นกับ
องค์กรชั้นนำ และสามารถสร้างแรงกระตุ้นและจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

2.๔ การทบทวนระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
เพื่อให้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของสำนักงานง่ายต่อการใช้งานและสะท้อน

ภาพการประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างแท้จริง จึงได้ศึกษาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ รวมถึงปรับปรุงระบบสมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 7 ตัว ได้แก่  

1) การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา (Decision making & Problem solving) 
2) การส่งเสริมการริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & Innovation 

nurturing)  
3) วุฒิภาวะทางอารมณ์ (Emotional intelligence)  
4) การปรับตัวและยืดหยุ่นให้เข้ากับสถานการณ์ (Adaptive capacity & 

Flexibility)  
5) การส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน (Collaboration & Teamwork 

creation)  
6) การสร้างแรงจูงใจและสอนงานผู้อ่ืน (Motivating & Coaching)  
7) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic planning & Execution) 
โดยจะนำเสนอระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที ่เหมาะสมกับสำนักงานต่อ

ผู้บริหาร ก่อนนำมาใช้ในการประเมินผลงาน และจะต้องเชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติกับระบบการ
ขึ้นเงินเดือนประจำปี เพ่ือเป็นการกระตุ้นและจูงใจให้พนักงานสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรมากขึ้น 

2.5 การปรับปรุงระบบสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection) 
ปัจจุบันการสรรหาบุคลากรจะเป็นไปตามแผนอัตรากำลังของสำนักงาน และเพื่อให้

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเป็นไปอย่างมีคุณภาพและรวดเร็วมากขึ้น จึงต้องปรับปรุงและพัฒนาให้มี
ช่องทางในการสรรหาที่หลากหลายมากข้ึน โดยปี 2563 เปิดให้มีการยื่นสมัครงานทั่วไปออนไลน์ (Job Pool) 
เพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึงบุคลากรเป้าหมายตามที่องค์กรต้องการได้มากขึ้น พร้อมได้พัฒนาเครื่องมือในการ
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คัดเลือกและประเมินคุณภาพของบุคลากรเป้าหมาย โดยได้จัดทำคลังข้อสอบความรู้เฉพาะด้านของแต่ละสาย
งาน และนำระบบการประเมินด้านทัศนคติและแนวคิด (Attitude & Mindset) ซ่ึงออกแบบและพัฒนาโดยมือ
อาชีพ มาใช้ในการคัดกรองบุคลากรเป้าหมาย ก่อนดำเนินการสรรหาและคัดเลือกตามกระบวนการที่ปรับปรุง
ใหม่ ด ังนี้ 1) ทดสอบ Aptitude cognitive test 2) ทดสอบความร ู ้ประกันภ ัย   3) ทดสอบจิตวิทยา 
บุคลิกภาพ และความถนัด  และ 4) สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านการคัดกรอง  

2.6 การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และรายละเอียด
ลักษณะงาน (Job Description) โดยได้กำหนดรูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
ของพนักงานตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่จนถึงระดับบริหาร รวมทั้งได้ออกแบบและกำหนดเกณฑ์การย้ายและการ
หมุนเวียนงาน (Job Movement Matrix) และการเลื่อนตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับกลุ่มงาน (Job Family) 
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้ สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่พนักงานและผู้บริหารได้รับทราบ สำหรับรายละเอียด
ลักษณะงาน (Job Description) เพื่อให้ง่ายต่อการปรับปรุงและทบทวนของสายงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้
จัดทำเป็นไฟล์เอกสารส่งให้ผู้บริหารแต่ละระดับชั้นดำเนินการทบทวนรายละเอียดลักษณะงานที่ปฏิบัติให้เป้น
ปัจจุบัน และได้นำเข้าระบบ HRIS เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการต่อไป 

2.7 การออกแบบโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะของแต่ละตำแหน่งงาน (Career 
Development Program) และโปรแกรมการพัฒนาตามสมรรถนะของตำแหน่งงาน (Competency 
Development Program) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) และโครงการพัฒนาศักยภาพระบบริหารผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงสมรรถนะ เพื่อให้
พนักงานมีเครื่องมือในการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายอาชีพของแต่ละตำแหน่งที่เหมาะสม ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ มองเห็นภาพรวมทั้งหมดของการพัฒนาในแต่ละตำแหน่งงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองของ
พนักงานให้ประสบผลสำเร็จตามแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ (Career Path) 

2.8 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรแบบ Active Learning  
ในปี 2563 การพัฒนาบุคลากรได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยเน้นระบบการเรียนรู้แบบ 

Active Learning ที่ผู้เรียนสามารถเลือกความรู้และทักษะที่ต้องการพัฒนาทางระบบ  Online และสามารถ
เรียนได้ Anywhere, Anytime, Any device ซึ ่งการอบรมในรูปแบบ Online สอดคล้องกับการพัฒนา
บุคลากรในสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสู่การเป็น SMART OIC จึงได้
ประสานบริษัท SkillLane Education จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ (Online Learning) 
ให้กับพนักงานของสำนักงานในทุกระดับตำแหน่ง โดยหลักสูตร Online จะแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 
Functional Competencies, Business, People and Leadership และ  Data & Digital Innovation 
จำนวน 595 หลักสูตร ซึ่งผู้เข้าเรียนสามารถเลือกเรียนได้ไม่จำกัด  และแต่ละหลักสูตรใช้ระยะเวลา 3-5 
ชั่วโมง พนักงานสามารถเข้าอบรมผ่าน Website (Notebook, PC) หรือผ่าน Mobile Application โดยฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลสามารถติดตามผลการอบรมได้ เช่น ประวัติการอบรมรายบุคคล ผลการทดสอบเป็นรายวิชา  
และการสรุปผลการอบรมตามสายงาน เป็นต้น 

นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของพนักงาน โดย
ให้พนักงานเข้ารับการทดสอบที่ศูนย์สอบ TOEIC และเพื่อให้กระบวนการพัฒนาพนักงานเป็นไปอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเห็นควรกำหนดกรอบการพัฒนาพนักงาน โดยจัดทำระเบียบ
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติขององค์กรต่อไป ซึ่งขณะนี้ ได้ร่างระเบียบการพัฒนาบุคลากร พร้อม
ศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ 
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2.9 การศึกษาและออกแบบสถานที่ทำงานให้รองรับการเป็น Smart Workplace 
เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ Smart OIC และเพื่อเตรียมความพร้อมองค์กร 

ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและสถานที่ทำงานให้ดึงดูดคนรุ่นใหม่ และรองรับการเป็น Smart 
Workplace จึงได้ประสานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานที่ทำงาน (Facility Management) เพื่อประเมิน
และออกแบบสถานที่ทำงานให้รองรับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานที่เปลี ่ยนแปลงไป ร วมถึงการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่การทำงาน (Space Management) เพื่อสนับสนุนให้พนักงานทำงานร่วมกันมากขึ้น (Agile 
Network) 

2.10 การจัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ ในรูปแบบของกิจกรรม Happy Activities ซึ่ง
จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยมีกิจกรรมเพื่อให้พนักงานในด้านและสายงานต่าง ๆ ได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น  
รวมถึงกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ที่กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเชิญประธานรุ่นและตัวแทน
พนักงานรุ่นพ่ี ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน 

3. การยกระดับความเป็นมืออาชีพด้านทรัพยากรบุคคล (Professional HR) เพ่ือยกระดับความรู้ 
ความสามารถและความเป็นมืออาชีพ ในการคิดค้น พัฒนาและส่งมอบระบบการบริหารทรัพยากรอย่างมีกลยุทธ์
และอย่างมีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการเพื ่อพัฒนาบุคลากร HR ให้มีความรู ้ ทักษะ และ
ความสามารถด้านการบริหารงานบุคคล สามารถยกระดับการให้บริ การให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญที่ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 

(1) การพัฒนาความรู ้  ความสามารถด้านการบริหารงานบุคคล (Develop HR 
Capability) ของบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  

(2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS) เพื่อสนับสนุนและ
ยกระดับการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ โดยมีระบบงาน
ทั้งหมด 8 ระบบ ได้แก ่

- ระบบงานสรรหาบุคลากร (Recruitment Module)  
- ระบบงานทะเบียนประวัติ (Personnel Data Module) 
- ระบบงานอ ัตรากำล ั งและโครงสร ้ างองค ์กร (Organization Structure 

Module) 
- ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management Module)  
- ระบบงานฝึกอบรม (Training Module)  
- ระบบงานบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Attendance Module)  
- ระบบงานเงินเดือน (Payroll Module) 
- ระบบ Manager & Employee Self Service (MSS & ESS) 

(3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพนักงาน  (Employee Data) ผ่านระบบ HRIS เพ่ือ
บร ิหารจ ัดการข้อมูลพนักงาน โดยข้อมูลบุคลากรในระบบจะถ ูกนำมาว ิเคราะห์และประมวลผล   
(HR Analytics) เพื่อใช้วางแผนการบริหารจัดการพนักงาน และออกรายงานข้อมูลบุคลากรเสนอต่อผู้บริหาร 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและประกอบการตัดสินใจด้านบุคลากร โดย HR จะใช้ระบบ HRIS เพ่ือ
ประสานงานและสื่อสารข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้ องและการ
รายงานข้อมูลทางทรัพยากรบุคคลเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร (Reporting for Management Decision) 
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(4) การปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการลดขั้นตอนงานที่ไม่จำเป็น การปรับบทบาทความรับผิดชอบให้กว้างมากขึ้น  และ
การปรับใช้ระบบเทคโนโลยีในการทำงานมากขึ้น 

ทั ้งนี ้ การดำเนินการภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2563 เป็นการ
ดำเนินงานต่อเนื่องในการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อก้าวสู่องค์กรศักยภาพสูง 
(High Performance Organization) ส่วนแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลในระยะต่อไป จะมุ่งตอบสนองต่อ
เป้าหมายขององค์กรในการก้าวสู่ SMART OIC “OIC Transformation” 


