นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) (พ.ศ. 2563 - 2565) มุ่งเน้นให้ ธปท.
พร้อมรับมือกับความท้าทายท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อให้สามารถทาหน้าที่ธนาคารกลาง
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนให้ระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศมีพัฒนาการและปรับตัวได้
อย่างเท่าทัน ในการดาเนินการให้บรรลุตามพันธกิจดังกล่าว ธปท. ได้กาหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องการปลดล็อก
และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้เป็นพลังขององค์กร โดยเตรียมความพร้อมของบุคลากรรองรับ
การขับเคลื่อนงานตามภารกิจในอนาคต ส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้และทักษะใหม่ที่หลากหลาย
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับภารกิจใหม่ในอนาคต สามารถใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันในทุกระดับ ตลอดจนสามารถใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายของบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ธปท. จึงต้องมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทีเ่ อื้อต่อการทางานในบริบทใหม่ ดังนี้
1. การวางแผนกาลังคนและการสรรหา
กาหนดโครงสร้างองค์กร วางแผนกาลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง
การโยกย้ายหมุนเวียน เพื่อคัดสรรให้คนดี คนเก่ง มีคุณสมบัติตรงตามตาแหน่งงานที่กาหนด เข้ามาปฏิบัติ
งานในตาแหน่งงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ ธปท. สามารถตอบสนองต่อการทางานรูปแบบใหม่ ๆ
รวมถึงสภาพแวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
การดาเนินการตามนโยบาย ดังนี้
1.1 วางแผนกาลังคนเชิงกลยุทธ์ 3 ปี โดยทบทวนทุกปี เพื่อให้มีความพร้อมด้านบุคลากร สามารถ
รองรับงานตามยุทธศาสตร์และแผนงานของ ธปท. โดยครอบคลุมตั้งแต่การทบทวนโครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่ อัตรากาลัง เพื่อให้การบริหารจัดการอัตรากาลังเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1.2 ดาเนินการสรรหาพนักงานให้ทันกับความต้องการกาลังคนของแต่ละฝ่ายงาน จัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานเชิงรุก ผ่านช่องทางเว็บไซต์ทั้งภายในและภายนอก ธปท. สื่อสังคมออนไลน์
การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนาเพื่อแนะนาเกี่ยวกับงานของ ธปท. รวมถึงการจัดกิจกรรม job fair และ
open house และดาเนินการคัดเลือกบุคลากรโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น การทดสอบความถนัดทาง
ปัญญา การสัมภาษณ์ รวมถึงการทดลองปฏิบัติงาน
1.3 กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการย้าย เลื่อนตาแหน่ง และแต่งตั้งพนักงาน
โดยเน้นการส่งเสริมเปิดกว้างให้พนักงานสามารถสมัครงานในตาแหน่งที่สนใจหรือมีความรู้ความสามารถ
ตรงความต้องการในตาแหน่งงาน รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการคัดเลือกที่เป็นธรรมและโปร่งใส โดยดาเนินการ
ในรูปแบบคณะกรรมการต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการสัมภาษณ์ที่มาจากฝ่ายงานต่าง ๆ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของฝ่ายหรือสาย รวมถึงคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ ธปท. (กบค.)
2. การพัฒนาบุคลากร
เตรียมความพร้อมผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็น
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้พื้นฐาน ความรู้เชิงลึกของแต่ละวิชาชีพหรือตาแหน่งงาน ความรู้ด้านการบริหาร
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จัดการ รวมทั้งทัศนคติและพฤติกรรมที่สอดรับกับพฤติกรรมหลัก 5 ด้านของ ธปท. ได้แก่ มีหลักการ
(integrity) รู้ลึก คิดไกล (insightfulness & visionary) เปิดใจ (openness) คล่องตัว ทันการณ์
(agility) และมุ่งผลสาเร็จ (outcome-oriented) โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือและวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย
รวมถึงยังมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาผ่านกระบวนการจัดการความรู้ และเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ
การดาเนินการตามนโยบาย ดังนี้
2.1 กาหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรประจาปี โดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพบุคลากรให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเทคโนโลยี สามารถรองรับและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร
2.2 จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานประจาปีของแต่ละส่วนงาน เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถรองรับกับแผนงานและการดาเนินงานต่าง ๆ ของส่วนงาน โดยเปิด
โอกาสให้พนักงานได้มีอิสระในทางเลือกของตนเองที่เหมาะกับความสนใจและศักยภาพของตนเองมากขึ้น
(Voice and Choice) และส่งเสริมการใช้ digital platform ในการเรียนรู้ (e-Learning)
2.3 จัดทาเส้นทางการพัฒนาพนักงาน (training roadmap) โดยคานึงความรู้ความสามารถที่
จาเป็นในการปฏิบัติงานในแต่ละระดับตาแหน่ง ซึ่งนอกจากความรู้ในงานแล้ว ยังรวมถึงการส่งเสริมด้าน
จริยธรรม และการประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางพฤติกรรมหลักของ ธปท.
2.4 เตรียมความพร้อมผู้สืบทอดตาแหน่ง โดยการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual
Development Plan : IDP) สาหรับพนักงานกลุ่มศักยภาพ โดยเน้นการวางแผนพัฒนาร่วมกันระหว่าง
พนักงานและผู้บังคับบัญชา
2.5 สนับสนุนให้พนักงานโยกย้ายหมุนเวียนงานในทุกระดับ เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากร
ของแต่ละตาแหน่งงาน รวมทั้งเพื่อพัฒนาให้พนักงานเป็นมืออาชีพ รู้ลึก และรู้รอบ โดยผ่านระบบการ
หมุนเวียนงานภายใน และการไปปฏิบัติงานองค์กรภายนอก
2.6 การพัฒนาทักษะด้านไอที และการพัฒนาให้มีทักษะหลายด้าน (Multi skills) เพื่อให้เท่าทัน
กระแสการเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กระบวนการทางานและ
สภาพแวดล้อมภายนอกยุคดิจิทัล
2.7 ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน การจัดการบรรยายและวงเสวนาต่าง ๆ รวมทั้งการส่งพนักงาน
ไปปฏิบัติงานองค์กรภายนอก เพื่อนาประสบการณ์มาต่อยอดและพัฒนางาน ธปท.
3. การรักษาไว้
วางแผนการสืบทอดตาแหน่งงาน การบริหารจัดการเส้นทางอาชีพและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของพนักงาน การบริหารผลงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสภาพแวดล้อมในที่ดีในการทางาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีขวัญและกาลังใจที่ดี ตลอดจนเพื่อ
จูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร
การดาเนินการตามนโยบาย ดังนี้
3.1 วางแผนการสืบทอดตาแหน่งงานของผู้บริหารระดับผู้อานวยการขึ้นไป เพื่อพัฒนาให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดาเนินงานต่าง ๆ ของแต่ละส่วนงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
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3.2 วางแผนและบริหารจัดการเส้นทางอาชีพและความก้าวหน้าของพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาและมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้พนักงานสามารถเติบโตและก้าวหน้าในสายอาชีพได้
อย่างเต็มศักยภาพ
3.3 จัดทาแนวทางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภายใน
3.4 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคลให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยสะดวก
3.5 พัฒนาระบบการบริหารผลงาน โดยมีการตั้งเป้าหมายงาน การติดตามให้คาปรึกษาแนะนา
เกี่ยวกับการทางาน รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานและให้รางวัล เพื่อส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงาน
อย่างเต็มศักยภาพ ได้รับการตอบแทนการทางานที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งมีขวัญและกาลังใจใน
การทางาน
3.6 บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ โดยมีการทบทวนให้มีอยู่ในระดับที่เหมาะสม
จูงใจ และสามารถแข่งขันกับองค์กรภายนอกได้
3.7. จัดให้มีการสารวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร เพื่อนาข้อมูลผลการสารวจมา
จัดทาแผนยกระดับความผูกพัน รวมทั้งแต่งตั้งคณะทางานของแต่ละส่วนงาน เพื่อทาหน้าที่ส่งเสริม
ยกระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ให้พนักงานประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางค่านิยมร่วม
4. การบริหารจัดการ
ร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยสื่อสารให้
พนักงานเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม กากับดูแล
พนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
การดาเนินการตามนโยบาย ดังนี้
4.1 จัดทาระบบบริการพนักงานออนไลน์เพื่อให้เป็นแหล่งรวมข้อมูลพนักงาน สิทธิประโยชน์
แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงพนักงานสามารถแก้ไขข้อมูลของตนเองได้ โดยเผยแพร่ให้
พนักงานทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ยังมีช่องทางการสื่อสารอื่นเพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านทรัพยากรบุคคล
เช่น LINE@ “บ้านเลขที่ 273” email เป็นต้น
4.2 ทบทวนและแก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ์ เพื่อลดอุปสรรคในการบริหารงานด้านบุคลากรและ
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
4.3 กาหนดให้ผู้บังคับบัญชากากับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบของ ธปท.
4.4 เปิดโอกาสให้พนักงานสมัครเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลื่อนตาแหน่งเป็นผู้บริหารระดับต้น
และระดับกลาง โดยประกาศทางเว็บไซต์ภายในของ ธปท. เพื่อให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
4.5 แต่งตั้งและเลื่อนระดับพนักงาน โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ภาวะผู้นา ผ่าน
กระบวนการและคณะกรรมการคัดเลือกที่โปร่งใสและเป็นธรรม
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5. การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร
ส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดี มีคุณธรรม และเคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยจัดให้มี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน วินัยพนักงาน ตลอดจนมีมาตรการและ
กลไกต่าง ๆ ในการส่งเสริมให้เกิดการประพฤติปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
การดาเนินการตามนโยบาย ดังนี้
5.1 จัดทาข้อบังคับระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดแนวทางให้พนักงานปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
5.2 ปรับปรุงทบทวนหลักเกณฑ์และกระบวนการดาเนินการทางวินัยให้สอดคล้องกับกฎหมาย
5.3 จัดทาและเผยแพร่สื่อให้ความรู้และแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจแก่
พนักงาน ตลอดจนเพื่อให้พนักงานสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
5.4 เผยแพร่และอบรมให้ความรู้ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ ตลอดจนวินัยพนักงานแก่พนักงานใหม่
6. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร
ธปท. ได้กาหนดค่านิยมร่วม “ยืนตรง มองไกล ยื่นมือ ติดดิน” ตลอดจน 5 พฤติกรรมหลักในการ
ทางาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางที่พึงประสงค์ นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญ
ในการดูแลความเป็นอยู่ สร้างสภาพแวดล้อมการทางานและความพึงพอใจที่ดี ตลอดจนเสริมสร้างความ
ผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
การดาเนินการตามนโยบาย ดังนี้
6.1 จัดให้มีคณะ “Change champion เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในองค์กร (สคส.)” ของแต่ละ
ฝ่ายงานเพื่อทาหน้าที่ส่งเสริมผลักดันวัฒนธรรมองค์กร และเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
6.2 จัดสารวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร เพื่อนาข้อมูลผลการสารวจมาใช้ในการ
จัดทาแผนงานปรับปรุงสภาพแวดล้อม กระบวนการทางาน การบริหารจัดการและระบบงานต่าง ๆ เพื่อ
สร้างความพึงพอใจและยกระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
6.3 จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการผ่านชมรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การมีส่วนร่วมและ
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
6.4 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบสองทางผ่านช่องทางสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสื่อสารนโยบาย
ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน
6.5 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมร่วมและ 5 พฤติกรรมหลักในการทางาน ผ่านบทเรียนออนไลน์
จัดอบรมให้ความรู้ทาความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรสาหรับพนักงานที่เข้าทางานใหม่
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