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๑.๑ การจดัท าแผนยทุธศาสตร์การบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล

๑.๒ การจดัท านโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล

๑.๓ การจดัท ากฎบตัรคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล

๑.๔ ด าเนินการประชาสัมพนัธแ์ผนยทุธศาสตร์ฯ / นโยบายฯ /กฎบตัรฯ

๒.๑ ดา้นอัตราก าลัง

     ๒.๑.๑ ก าหนดโครงสร้างงานและกลุ่มของงาน (Job Family)

     ๒.๑.๒ การทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการจดัองค์การ

 (workforce landscape)  ใหส้อดคล้องกบัโครงสร้างธรุกจิ
ขึ้นอยู่กับการสร้างอู่

เรือแหง่ใหม่

     ๒.๑.๓ การจดัท าแผนอตัราก าลังระยะส้ันและระยะยาว

     ๒.๑.๔ การด าเนินการวเิคราะหอ์ตัราก าลัง ทั้ง demand side

 และ supply side

     ๒.๑.๕ จดัท าการวเิคราะหก์ระบวนการท างาน 

(Workflow analysis)

     ๒.๑.๖ การจดัท าแผนการรักษาบคุลากรใหอ้ยูก่บัองค์กร (Retention)   

                  

     ๒.๑.๗  การจดัท าแผนการทดแทนอตัราก าลังที่เกดิจากการ 

เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยดิีจทิัล

     ๒.๑.๘  จดัท ากระบวนวเิคราะหแ์ละประเมินค่างาน 

(Job Valuation)

๒.๒ ดา้นผลตอบแทนและสิทธปิระโยชน์

      ๒.๒.๑  จดัท าแนวทางการพฒันาผลตอบแทนและสิทธปิระโยชน์

      ๒.๒.๒  ศึกษา / ทบทวน ปรับปรุง / จดัท า  ขอ้บงัคับที่เกีย่วขอ้ง

กบัแรงงานของการบริหารทรัพยากรบคุคล

๒.๓ ดา้นระบบประเมนิผลการปฎบิตังิาน

       ๒.๓.๑  ศึกษา / ปรับปรุง / จดัท าหลักเกณฑ์แนวทางในการ

ประเมินผล       

       ๒.๓.๒  จดัท าหลักเกณฑ์/แนวทางการวดัและประเมินผล

การปฎบิติังาน เชื่อมโยงกบัการปรับเล่ือนต าแหน่ง (Promotion)

๓.๑ ดา้นการเรียนรู้และพัฒนา

     ๓.๑.๑ การวเิคราะหส์มรรถนะหลัก สมรรถนะรายต าแหน่ง

 (Core / Managerial / Functional  Competency) ที่จ าเปน็ต่อธรุกจิทั้ง

ในปจัจบุนัและในอนาคตรวมถงึรองรับการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี

ดิจทิัล

๑. การพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบคุคล

๒. การบริหารทนุมนุษย์

๓. การพัฒนาทนุมนุษย์

ก าหนดใหแ้ล้วเสร็จในป ี๖๕

ก าหนดใหแ้ล้วเสร็จในป ี๖๔

ก าหนดใหแ้ล้วเสร็จในป ี๖๕

แผนการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๗)

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที ่๑ (ต.ค. - ธ.ค.๖๒)

แผนงาน/โครงการ ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่๔ หมายเหตุ
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     ๓.๑.๒ การประเมินช่องวา่งสมรรถนะ (Competency Gap) ครบทุก

ต าแหน่งงาน

     ๓.๑.๓ จดัท าแผนพฒันารายบคุคล (Individual 

 Development Plan : IDP)

     ๓.๑.๔ จดัท าแผนพฒันาบคุลากรระยะยาว 

(Development Roadmap)

     ๓.๑.๕ จดัท าแผน / แนวทางการพฒันาผู้น า

 (Leadership development) ทุกระดับ

     ๓.๑.๖ จดัท าแนวความคิดและหลักเกณฑ์การสร้างความ

 รับผิดชอบในการพฒันาตนเอง (Self-Learning)

     ๓.๑.๗ จดัท าแผนพฒันากลุ่มพนักงานภายนอกและลูกจา้ง

 (Temporary &  Outsourcing Development)

     ๓.๑.๘ จดัท าแผนการพฒันาเทคโนโลยดิีจทิัลที่สนับสนุน

ระบบการเรียนรู้และพฒันาของบคุลากร

     ๓.๑.๙  การวเิคราะหค์วามคุ้มค่าในการพฒันา

(ROI in employee development)

๓.๒ ดา้นการสืบทอดต าแหน่ง / การบริหารจัดการคนเก่ง /

การจัดการสายอาชพี

     ๓.๒.๑ จดัท าแนวทางในการสืบทอดต าแหน่ง

 (Scuession plan)

     ๓.๒.๒ การวเิคราะหต์ าแหน่งที่สืบทอดทั้งต าแหน่งบริหาร

 และต าแหน่งที่ส าคัญ

     ๓.๒.๓ การจดัท าแนวทาง / หลักเกณฑ์การคัดเลือกคน

เกง่ที่มีประสิทธภิาพ (Talent  Acquisition)

     ๓.๒.๔ การจดัท าแผนพฒันาคนเกง่ (Individaul 

Development Plan)

     ๓.๒.๕ การจดัท าเส้นทางความกา้วหน้าสายอาชีพ

  (Career Path)

๔.๑ ความผูกพันองค์กร / ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร / 

การจัดการการเปลี่ยนแปลง / จรรยาบรรณ / จริยธรรม

      ๔.๑.๑ จดัท าแนวทางการสร้างความผูกพนัในองค์กร

      ๔.๑.๒ การส่งเสริมและจดัท าแผนกจิกรรมเพือ่เสริมสร้างค่านิยมองค์กร 

(Core Value)

 ๔ การยกระดบัโครงสร้างพ้ืนฐานตา่ง ๆ เพ่ือสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทนุมนุษย ์ (HCM)

ก าหนดใหแ้ล้วเสร็จในป ี๖๗

ก าหนดใหแ้ล้วเสร็จในป ี๖๗

ก าหนดใหแ้ล้วเสร็จในป ี๖๗

ก าหนดใหแ้ล้วเสร็จในป ี๖๕

ก าหนดใหแ้ล้วเสร็จในป ี๖๗

ก าหนดใหแ้ล้วเสร็จในป ี๖๕

ก าหนดใหแ้ล้วเสร็จในป ี๖๔

ก าหนดใหแ้ล้วเสร็จในป ี๖๗

ก าหนดใหแ้ล้วเสร็จในป ี๖๗

ก าหนดใหแ้ล้วเสร็จในป ี๖๗
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       ๔.๑.๓  จดัท าระบบ / แนวทางการจดัการการเปล่ียนแปลง

 (Change Management)  และก าหนดตัวผู้รับผิดชอบเพือ่ขบัเคล่ือนการ

จดัการการเปล่ียนแปลง

      ๔.๑.๔  จดัท าแผนพฒันาการพฒันาบคุลากรใหม้ีความสามารถ

ปรับตัวใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงที่เกดิขึน้ (Changing  Capability)

       ๔.๑.๕  การก าหนดจรรยาบรรณและจริยธรรม                

4.2 เทคโนโลยดีจิิทลัดา้น HR

      ๔.๒.๑  การมีระบบฐานขอ้มูล HR ของบคุลากรและของสายงาน

ท่ีครบถว้น

      ๔.๒.๒  แผนงานการพฒันาระบบเทคโนโลยดิีจทิัล

 เพือ่สนับสนุนงานด้าน HR

4.3 ดา้นความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน

      ๔.๓.๑  การจดัท าแผนระยะส้ัน และระยะยาวด้านความปลอดภยั

 สวสัดิภาพ อาชีว อนามัย และส่ิงแวดล้อม  (Safety Security Health and

 Environment)

      ๔.๓.๒  ศึกษา ทบทวน ปรับปรุง กฎระเบยีบ ขอ้บงัคับ ค าส่ัง

 ด้านความปลอดภยัด้าน ความปลอดภยั สวสัดิภาพ อาชีวอนามัย  และ

ส่ิงแวดล้อม  (Safety Security Health and Environment)

      ๔.๓.๓  การก าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภยั สวสัดิภาพ 

อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม (Safety Security Health and 

Environment)

     ๔.๓.๔ จดักจิกรรมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ เกีย่วกบัความปลอดภยั

และการสร้าง  สภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน

4.4 บทบาทของแผนกทรัพยากรบคุคล และการสนับสนุนจากผู้บริหาร

      ๔.๔.๑ จดัท าแนวทางการสร้าง/เขา้ร่วมเครือขา่ยภายนอก

 เพือ่แลกเปล่ียนองค์ความรู้อยา่งต่อเนื่อง

     ๔.๔.๒ พนักงานแผนกทรัพยากรบคุคลได้รับคุณวฒิุวชิาชีพ

     ๔.๔.๓ การก าหนดแนวทาง / วธิกีารในการสอบทานการด าเนินงาน

กระบวนการที่ส าคัญด้าน HR (HR Audit)

     ๔.๔.๔ แนวทางและการก าหนดบทบาทของผู้บริหารในแต่ละระดับ

มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานด้าน HR

                          

                           

                          

หน่วยงานแผนกความปลอดภยัเป็นผู้ด าเนินการ

ก าหนดใหแ้ล้วเสร็จในป ี๖๗

ก าหนดใหแ้ล้วเสร็จในป ี๖๗

หน่วยงานแผนกความปลอดภยัเป็นผู้ด าเนินการ

หน่วยงานแผนกความปลอดภยัเป็นผู้ด าเนินการ

หน่วยงานแผนกความปลอดภยัเป็นผู้ด าเนินการ

ก าหนดใหแ้ล้วเสร็จในป ี๖๖

ก าหนดใหแ้ล้วเสร็จในป ี๖๖

ก าหนดใหแ้ล้วเสร็จในป ี๖๖
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