รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2563
มุ่งเน้นการยกระดับบุคลากรให้มีศักยภาพและเพียงพอ พร้อมขับเคลื่อนงานตามพันธกิจของ ธปท. อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการดูแลพนักงานในมิติต่างๆ เช่น การพัฒนาพนักงาน การสร้างความผูกพันต่อองค์กร ทั้งในช่วง
การระบาด COVID-19 และช่วงปกติ มีการดาเนินการดังนี้
1. การสรรหาบุคลากร ยังคงสรรหาต่อเนื่องโดยปรับกระบวนการคัดเลือกให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้อง
กับสถานการณ์ โดยเฉพาะในช่วง COVID-19 เช่น สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ทดสอบออนไลน์ผ่านวิดีโอ (แทนการ
สอบข้อเขียน) มีการเปิดสรรหาคัดเลือกแบบคู่ขนานในระดับบริหาร (Mid-Career) มากขึ้น โดยเปิดโอกาสทั้ง
พนักงานภายในและผู้สมัครจากภายนอก เพื่อให้ได้ผู้ที่มีศักยภาพและความรู้ความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับงานมาก
ที่สุด โดยเฉพาะงานที่ตลาดต้องการสูง หายากและประสบการณ์เฉพาะ
2. การเตรียมความพร้อมด้านกาลังคนทดแทน
2.1 ระบบการคั ด เลื อ กพนั ก งานกลุ่ ม ศั ก ยภาพสู ง พั ฒ นาและยกระดั บ ระบบการคั ด เลื อก
พนักงานกลุ่มศักยภาพสูง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร เพื่อสร้างผู้นาของ ธปท. ในอนาคต โดยกาหนด
คุณลักษณะสาคัญของผู้นาของ ธปท. ซึ่งได้เปรียบเทียบกับองค์กรชั้นนาระดับสากล คือ ผู้ที่มี Growth Mindset
ไม่ย่อท้อ พร้อมปรับตัว ล้มเร็วลุกเร็ว และสามารถผลักดันงานจนสาเร็จ นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญกับผู้นาที่เก่ง
งานและเก่งคน ทั้งนี้ ระบบการบริหารจัดการกลุ่มศักยภาพสูงได้รับความสาคัญและการสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดับสูง ทั้งในมิติของการบริหารในภาพรวม ธปท. และ การบริหารของสายงาน (Empower) เพื่อสร้างความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการพนักงานกลุ่มศักยภาพสูงอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 การจัดเตรียมบุคลากรทดแทนตาแหน่งสาคัญ เพื่อรองรับการเกษียณอายุของผู้บริหาร
ระดับสูงและการเปลี่ยนแปลงบทบาทและงานสาคัญของ ธปท. ในอนาคต ซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญและต้องวางแผนที่
ชัดเจน จึงได้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้บริหารระดับผู้อานวยการขึ้นไป ทั้งในด้านประสบการณ์ ภาวะ
ผู้นา และทักษะการบริหารจัดการ โดยจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล และติดตามพัฒนาการของผู้บริหาร มีแผนการ
หมุนเวียนงานของกลุ่มผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งส่งผู้บริหารไปปฏิบัติงานองค์กรภายนอก ธปท. เพื่อเปิดมุมมอง
ประสบการณ์ และเป็นการขยายหน้างาน นอกจากนี้ยังมีแผนดาเนินการสรรหาพนั กงานกลุ่ม Mid-Career ใน
ตาแหน่งงานสาคัญ เพื่อมาร่วมผลักดันงานตามยุทธศาสตร์องค์กร
3. การเตรียมความพร้อมของผู้นาและพนักงานเพื่อรองรับโลกบริ บทใหม่ (new normal) ในการ
สร้างผู้นาศักยภาพสู งได้เน้นเสริมสร้างภาวะผู้นาและทักษะที่จาเป็นทั้งต่อการบริหารงานและบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อรองรับกับโลกบริบทใหม่ (New Normal) รวมทั้งการสร้างเครือข่ายระดับสูงด้วยการอบรม สัมมนา
และ One-on-one Coaching เพื่อเตรี ย มความพร้อ มต่ อการเป็นผู้ น าในอนาคต และเพื่อเป็นการยกระดั บ
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Learning) เ ช่ น Project Assignment, Job Shadowing, Mentoring, Coaching แ ล ะ One on One
Feedback เป็นต้น
สาหรับพนักงานในทุกระดับ ธปท. เน้นการพัฒนาความรู้เชิงเทคนิคที่จาเป็นในการทางาน (Technical
Skills) ทักษะใหม่ที่ส นั บ สนุ น สมรรถนะการทางาน (Soft Skills) โดยเฉพาะทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital
Skills) นอกจากนี้ ยั ง ส่ ง เสริ ม บรรยากาศแห่ ง การเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ด้ ว ย Learning Environment
และ Bottom Up Culture โดยการจัดให้มีเวทีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร ตลอดจนให้พนักงาน
สามารถสมัครอบรมในหลั กสูตรที่สนใจด้วยตนเองซึ่งมีประโยชน์ในการทางาน เน้นการฝึ กอบรมในรูปแบบ
e-Learning เพื่อให้การเรียนรู้ต่อเนื่องแม้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 และตอบโจทย์ความต้องการการพัฒนา
ที่หลากหลายในทุก Generation
4. การส่งเสริมให้พนักงานทางานที่หลากหลายและร่วมมือกันมากขึ้น มีการส่งเสริมการทางานร่วมกัน
แบบข้ามฝ่ายงานหรือสายงานให้เพิ่มขึ้น โดยพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง Power Match เพื่อเป็นช่องทางเปิดรับ
สมัครพนักงานร่วมผลักดันงานสาคัญของ ธปท. ตามความสนใจและเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาทักษะและ
เรียนรู้หน้างานที่หลากหลายได้ทันที ซึ่งผลการดาเนินโครงการในระยะ 2 เดือนแรก พบว่าประสบผลสาเร็จเป็น
อย่างดี โดยมีพนักงานสนใจเข้าร่วมโครงการจานวนมาก และหลายโครงการสามารถหาผู้ร่วมโครงการได้ครบตาม
คุณสมบัติและจานวนที่ต้องการ
5. การให้ทุนการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศแก่บุคคลภายนอกและพนักงานเพื่อมาช่วยเสริม
กาลังคนกลุ่มศักยภาพ รวมทั้งสิ้น 49 ทุน โดยเน้นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางองค์กรในอนาคตเพื่อรองรับ
ความท้าทายด้านเทคโนโลยี เน้นสาขาที่หาได้ยากหรือแข่งขันสูง ตลอดจนรักษาสาขาวิชาที่มีความสาคัญในงาน
หลักของ ธปท. รวมทั้งดูแลนักเรีย นทุน เพื่อสร้าง Engagement เพื่อให้มีความพร้อมในการปรับตัว และการ
ปฏิบัติงานใน ธปท. และเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ไปทั่วโลก ธปท. ได้ประสานงานกั บ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสานักงานผู้ดูแลนักเรียนทุนในต่างประเทศเพื่อช่วยติดตามดูแล
ความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนที่ยังศึกษาอยู่ในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด สาหรับผู้ที่เดินทางกลับมายังประเทศไทย
หรือต้องเริ่มต้นศึกษาก็ให้เรียนในรูปแบบออนไลน์ไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
ติดเชื้อและดูแลนักเรียนทุนให้ปลอดภัยและกลับมาเป็นกาลังสาคัญของ ธปท. ต่อไป
6. ส่ง เสริม การมีส ่ว นร่ว มและความผูก พัน องค์ก ร มีก ารดูแ ลพนัก งานอย่า งต่อ เนื ่อ ง ในช่ว ง
สถานการณ์ COVID-19 ได้เน้นให้ผู้บริหารดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิด โดยเน้นการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อสนับสนุน
การทางานของพนักงานให้สามารถส่งมอบผลงานได้ รวมทั้งให้พนักงานเคร่งครัดในการดาเนินการตามมาตรการ
ป้องกันการระบาดของโรค มีการจัดทาแบบสารวจความเป็นอยู่ของพนักงาน ซึ่งผลการสารวจพบว่าพนัก งาน

-3มากกว่าร้อยละ 90 ยังคงได้รับการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นอย่างต่อเนื่อง และร้อยละ 89 ยังคงสามารถส่ง
มอบผลงานได้
นอกจากนี้ ทางด้านกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ได้มีการปรับรูปแบบเป็นกิจกรรมผ่านสื่อ
online ด้านการดูแลรั กษาพยาบาลได้ปรับ รูปแบบเป็น การให้ บริการแบบ Telemedicine เพื่อให้พนักงานได้
รั บความสะดวกในการใช้บ ริก าร รวมทั้ง จัด ให้มีบ ริก ารให้คาแนะนาปรึก ษาสภาพจิต ใจกับ ผู ้เ ชี่ย วชาญผ่าน
Application อีกด้วย

