
          
 

 

รายงานผลการด าเนินงานด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ประจ าปี 2564 
แผน แผนงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 

1 แผนการทบทวนการจัดท าแผนแม่บทด้าน HCM ปี 
2565 - 2569 และแผนปฏิบัติการดา้น HCM ปี 2565  

1. แผน HCM มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนวิสาหกิจและแผนงานอื่น ๆ ที่
ส าคัญ 
2. Outcome : คะแนน Enablers HCM ด้าน 6 ข้อ 1 ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ดา้น
บริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ เพ่ิมขึน้ไม่น้อยกว่า 10%  

1. ด าเนินการตามแผนได้ 100% แผน HCM เชื่อมโยงกับ
แผนด้าน 2 4 และ 7 
2. รอผลประเมิน  

2 แผนการจดัท าแนวทาง HR Audit 1. แผน HCM มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนวิสาหกิจและแผนงานอื่น ๆ ที่
ส าคัญ 
2. Outcome : มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงให้ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือดีกว่าเป้าหมาย หรือน าไปปรับปรุงปีต่อไป 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

1. ด าเนินการตามแผนได้ 100%  
แผน HCM เชื่อมโยงกับ Enablers 2 4 5 7   
2. มีข้อเสนอแนะ 1 เรื่องจากการ Audit ได้แก่ ควรก าหนด
แผนการอบรมประจ าปีและสื่อสารให้พนักงานทราบตั้งแต่
ต้นปี เพื่อให้พนักงานบริหารจดัการเวลาในการเข้าอบรมได้
โดยไม่ทับซ้อนกิจกรรมอื่นๆ  

3 แผนการพัฒนาผู้ บริ หารภายในองค์กร  ( Line 
Manager) ให้มีความรู้และทักษะในงานด้านการ
บริหารทุนมนุษย์  

1. ระดับการเรียนรู้ด้านบริหารทุนมนุษย์ของผู้บริหารระดับต้นขึ้นไปเพิ่มสูงขึ้น 
เช่น การน าความรู้ด้านบริหารทุนมนุษย์ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 
2. Outcome :  ระดับผู้จดัการขึน้ไปที่เข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาได้รับการ
ประเมินอยู่ในเกณฑผ์่าน > 70 

1. ด าเนินการตามแผนได้ 100% และระดับการเรยีนรูไ้ด้
คะแนนหลังอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม  
2. ระดับผูจ้ัดการขึ้นไปที่เข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาได้รับ
การประเมินอยู่ในเกณฑผ์่าน > 70  ทุกคนคิดเป็น 100%   

4 แผนการสร้างโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้าน HR ให้มีความรูค้วามสามารถด้าน 
HCM  

1. ความส าเร็จของแผน HCM ที่ส าคัญบรรลุเป้าหมาย 
2. Outcome : จ านวน HR Certificate เพิ่มขึ้นจ านวน 1 คน 

1. ด าเนินการตามแผนได้ 100%  
2. บุคลากรในฝ่าย ทบ ได้รบั HR Certificate เพิม่ขึ้น
จ านวน 1 คน  

5 แผนการทบทวนสมรรถนะทรัพยากรบุคคล 
(Competency base management)  

1. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาตนเองตามแผน IDP  
2. ช่องว่างสมรรถนะ (Competency GAP) ลดลง อย่างต่อเนื่อง 
3. Outcome : ผลประเมินองค์กรด้านผลลัพธ์เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน  

1. ด าเนินการตามแผนได้ 100% โดยพนักงานมีแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ครบทุกคน (100%) และไดด้ าเนินการตาม
แผนพัฒนาท่ีก าหนด โดยมีการรายงานสิ่งที่ได้ด าเนินการ
ครบ 100% 
2.1 การประเมิน Competency Gap ลดลง 
2.1 การประเมิน Comp[etency Gap ภาพรวมของทั้ง
องค์กร ลดลงจ านวน 28.09% 



          
 

 

แผน แผนงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 
2.2 การประเมิน Core และ Managerial Competency 
Gap ระดบัผู้บิหารฝา่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 มี
จ านวน 91 Gap ต้นปี 2564 มีจ านวน 28 Gap   และ 
ปลายปี 2564 มีจ านวน   16 Gap 
3. ผลประเมินองค์กร ปี 64 = 4.0900 ดีขึ้นกว่าปีก่อน 
(ประมาณการ) 

6 แผนการจดัท าหลักสูตรการพัฒนาผู้น าระดับสูง 
(Leadership Academy) 

1. ผลการด าเนินงานของสายงานเพิ่มสูงขึ้น 
2. Outcome : ผลคะแนนความพงึพอใจต่อภาวะผู้น ามากกว่า 80%    
 

1. ด าเนินการตามแผนได้ 100%  รอผลการประเมิน
ประจ าปี 2564  
2.  ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อภาวะผู้น ามีคะแนน = 
82.40 % 

7 แผนการจดัท าโปรแกรมการพัฒนาพนักงานของ
หน่วยธุรกิจหลักงานสนับสนุนท่ีส าคัญ และส านักงาน
เขต (Academy) รองรับการเปลี่ยนแปลง   

1. ผลการด าเนินงานและเป้าหมายทางธุรกิจบรรลุผลส าเร็จ 
2. Outcome : ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมารับค าปรึกษาเพิม่สูงขึน้ไม่น้อยกว่า 
10%  

1. ผลการด าเนินงานและเป้าหมายทางธุรกิจบรรลุผลส าเรจ็ 
100% 
2. คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมารับค าปรึกษาหลัง
การอบรมเพิ่มขึ้น 12% 

8 แผนการจัดโปรแกรมการสอนงานและพี่ เลี้ ยง 
(Mentoring Program)  
 
 

1. ร้อยละการลดลงของพนักงานใหม่ที่ไมไ่ดร้ับการบรรจเุป็นพนักงานหรือ
ลาออก 

2. ขีดความสามารถของบุคลากรเพิ่มสูงขึ้น โดยวัดจากการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนพนักงานในฝ่ายงาน   
3. วัดความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อพ่ีเลี้ยง ไม่น้อยกว่า 70% 
4. วัดความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อโปรแกรม ไม่น้อยกว่า 70% 
5. Outcome : พนักงานมีความพงึพอใจในโปรแกรมพี่เลีย้ง 70% ข้ึนไป 

1. ด าเนินการตามแผนได้ 100%, ร้อยละการลดลงของ
พนักงานใหม่ที่ไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานหรือลาออก 
คือ 10% 

2. ขีดความสามารถของบุคลากรเพิ่มสูงขึ้น โดยผูเ้ข้ารับการ
อบรมทุกคนผ่านการประเมิน โดยมีคะแนน 70% ข้ึนไป  

3. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อพ่ีเลี้ยง   95.08% 
4. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อ  เท่ากับ 90.53% 
5. พนักงานมีความพึงพอใจในโปรแกรมพี่เลีย้งเท่ากับ91.30% 

9 แผนการบริหารอัตราก าลังรองรับการเปลี่ยนแปลง
ระยะสั้น และระยะยาว  

1. มีแผนอัตราก าลังระยะสั้น และระยะยาว 
2. Outcome : แผนอัตราก าลังระยะสั้น และระยะยาว ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ บสย.  

1. ด าเนินการตามแผนได้ 100%  
2. คณกรรมการ เห็นชอบแผนอัตราก าลัง ปี 2565-2569 



          
 

 

แผน แผนงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 
10 จัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารผลตอบแทนและ

สิทธิประโยชน์ท้ังระยะสั้นและยาว  
1. มีแผนกลยุทธ์ดา้นการบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว    
2. Outcome ความพึงพอใจของพนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านการบริหาร
ผลตอบแทน ไม่ต่ ากว่าปี 63  

1. ด าเนินการตามแผนได้ 100%  
2. ผลส ารวจความพึงพอใจปัจจัยด้านการบริหาร
ผลตอบแทน ปี 64 = 75% สูงกว่าปีก่อน 

11 แผนการทบทวนและจัดท าระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

1.ประสิทธิผลของระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสูงขึ้น   

2.อัตราการลาออกของพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานสูงลดลงอย่างมีนัยส าคัญ  
3.ผลการส ารวจความผูกพันด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องไม่ต่ ากว่าปีท่ี
ผ่านมา  
4. Outcome : ผลประเมินองค์กรด้านผลลัพธ์เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน  

1. รอผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงาน     
2. อัตราการลาออกลดลงปี 64 = 2.8% ลดลงจากปีก่อน 
3. ผลส ารวจความพึงพอใจปัจจัยด้านด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงานปี 64 = 86.20% สูงกว่าปีก่อน 
4. ผลประเมินองค์กร ปี 64 = 4.0900 ดีขึ้นกว่าปีก่อน 
(ประมาณการ)  

12 แผนทบทวน และการบริหารจัดการด้านความ
ป ล อ ด ภั ย  ส วั ส ดิ ภ า พ   อ า ชี ว อ น า มั ย  แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  

1.  พนักงานมีความพึงพอใจด้ านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน อยู่ในระดับที่เพิ่มขึ้นทุกปี  
2. Outcome :  ไม่พบอุบัตเิหตจุากการท างานในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของ บสย. ทั้ง
ที่ส านักงานใหญ่และส านักงานเขต 

1. ด าเนินการตามแผนได้ 100% พนักงานมีความพึงพอใจปี 
2564 = 87.60% สูงกว่าปีก่อน 
2. ไม่พบอุบัติเหตุจากการท างานในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของ 
บสย. ทั้งที่ส านักงานใหญ่และส านกังานเขต  

13 แผนการเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพัน
พนักงาน  

1. ระดับความพึงพอใจ และความผูกพันเพิ่มขึ้นทุกปี (ปี 63 = 83%) 
2. Outcome : พนักงานมีความพึงพอใจต่อนโยบายและในการดูแลพนักงานให้

มีความปลอดภัย ในสถาณการณ์แพร่ระบาด Covid-19 และการท างานในช่วง 
WFH ไม่น้อยกว่าปี 80%   

1. ด าเนินการตามแผนได้ 100%  
ระดับความพึงพอใจและความผูกพัน ปี 64 = 85.60% สูง
กว่าปีก่อน 
2. พนักงานมีความพึงพอใจต่อนโยบายและในการดูแล
พนักงานให้มีความปลอดภัย ในสถาณการณ์แพรร่ะบาด 
Covid-19 = 88.20% และการท างานในช่วง WFH = 
89.40%  

14 แผนการบริหารความก้าวหน้าเติบโตในอาชีพ  
 

1. ระดับความพึงพอใจ และความผูกพันของพนักงานเพิ่มสูงขึ้น (คะแนนเฉลี่ย
ย้อนหลัง 2 ปี = 68.5%) 

2. Outcome : พนักงานรับรู้เรื่องความก้าวหน้าเติบโตในสายอาชีพมากกว่า    
70 %  

 

1. ด าเนินการตามแผนได้ 100%  และ ผลการประเมินความ
พึงพอใจเรื่องโอกาสก้าวหน้า สูงขึน้ ปี 2564 = 76.20 %  

2. สร้างการรับรูเ้รื่องความก้าวหน้าเติบโตในอาชีพ 
2.1 การสื่อสารใน HR News ส าหรับพนักงานทุกคน ใน

หัวข้อ การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ หรือ 



          
 

 

แผน แผนงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 
Career Management วันท่ี 15 -19 มีนาคม 2564   
% การรับรู้ = 71.26 %   

2.2 มีการสื่อสารในหลักสตูร Career Management in 
Action วันท่ี 15 -21 มิถุนายน  มีผู้เข้าร่วมจ านวน 
281 คน (80% จากจ านวนพนักงานท้ังหมด) 

 15 แผนการบริหารผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession 
Plan)  

1. ร้อยละ 80 ของการแต่งตั้งมาจาก Successor Pool 
2. Outcome : มี Successor Pool อยู่ในกระบวนการพัฒนาซึ่งมีระยะเวลา   

3 ปี  

1. ด าเนินการตามแผนได้ 100% ใน ปี 64 เปิดรับเป็น 
ต าแหน่ง ผู้บริหารฝ่ายบริหารการลงทุน และผู้บริหารฝ่าย
บริหารหนี้ ซึ่งเป็นต าแหน่งเฉพาะ และผู้ที่อยู่ใน 
successor pool ไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และยังไม่
มีความพร้อม จึงใช้การสรรหาคดัเลือกจากภายนอก  

2. ในปี 2564  มี Success Pool อยูใ่นกระบวนการพัฒนา 
จ านวน 18 คน ซึ่งมีระยะเวลาในการพัฒนา 3 ปี 

16 แ ผ น ส ร้ า ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ที่ ดี ใ ห้ แ ก่ บุ ค ล า ก ร 
(Employee experience)  

1. ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อกิจกรรม 
2. ผลส ารวจความพึงพอใจของพนักงานเพิ่มสูงขึ้น (ปี 63 = 83%) ข้อร้องเรียน
เรื่องเกี่ยวกับการท างานลดลง/ ไมม่ี 
3. จ านวนอดีตพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกับพนักงานเพิ่มสูงขึ้น  
4. Outcome : อัตราการลาออกลดลง  
 

1. ด าเนินการตามแผนได้ 100%  
ผลส ารวจความพึงพอใจของพนักงาน Tust point   
- พนักงานใหม่ 82.20%   
- โปรแกรมพี่เลี้ยง 91.30% 
- ผลส ารวจความผูกพัน 85.60% 
- การบริหารผลการปฏบิัติงาน 86.20% 
- การพัฒนาพนักงาน = 84.60%   
- พนักงานเกษียณอายุ 97.50% 
2. ผลส ารวจความพึงพอใจของพนักงาน = 82.20% เพิ่มขึ้น
จากปี 63 และไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการท างาน  
3. อดีตพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มสูงขึ้น เป็นท่ีปรึกษา 
จ านวน 2 ราย ท่ีศูนย์ FA.Center 
4. อัตราการลาออกลดลงจากปีก่อน ปี 64=2.8% 



          
 

 

แผน แผนงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 
17 แผนการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent 

Management) 
1. มี Talent Pool รองรับการเติบโตของ บสย. ในอนาคต 
2. outcome   
    2.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ Talent Managemnet มีความพึงพอใจโครงการใน
ระดับสูง   
    2.2  อัตราการลาออกของ Talent ไม่เกิน 5 %    
 

1. ด าเนินการตามแผนได้ 100% มีการจัดโครงการ 
Dream Team ส าหรับ Talent 

2. Outcome 
2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ Talent Managemnet มี

ความพึงพอใจต่อโครงการ  เท่ากบั 90.53% 
2.2 อัตราการลาออกของ Talent = 0% 

18 แผนการสร้ า งต้นแบบที่ ดี  (Role Model)  ด้ าน
จริยธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง  

1. มีพนักงานที่เป็นต้นแบบที่ดีในด้านจริยธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม การ
บริหารการเปลี่ยนแปลง 
2. Outcome : ผลประเมินพฤติกรรมตามต้นแบบที่ดี (Role Model) ไม่น้อย
กว่า 70%  

1. ด าเนินการตามแผนได้ 100% เสริมสร้าง Role Model 
ค่านิยมตัว T (กล้าคดิ กล้าท า กลา้เปลี่ยนแปลง) 
2. ระดับพฤติกรรมตามค่านยิมตัว T = 81.36 %  

 
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ปัญหา/อุปสรรค 

1. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ บสย. ส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการการพัฒนาและปรับปรงุการท างานให้เป็นเชิงรุก เพื่อสามารถสนับสนุนการพัฒนาและปรับเปลี่ยนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี บสย. ต้องบริหารค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานเพื่อรองรับและสอดคล้องกับการสร้างรายได้และการเติบโตขององค์กร 

3. การเพิ่มผลิตภาพบุคลากร(Human Productivity)  โดยการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ มุ่งเน้นการพัฒนา

ทักษะความรู้บุคลากรปัจจุบันด้วยการ Re-Skill สร้างทักษะใหม่ที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับความต้องการ และ Up-Skill เพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการบริหารอัตราก าลังให้อยู่ใน

ระดับที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงผลิตภาพขององค์กร  

4. บุคลากรยังต้องการให้ปรับปรุงในเรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว (Work-life Balance) การจัด

หลักสูตรการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับงาน และความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่  

5. ปี 2565-2569 บสย. จะมีพนักงานเกษียณอายุโดยเฉพาะระดับบริหาร บสย.ต้องเตรียมความพร้อมในด้านการบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management) และด าเนินการพัฒนาผู้บริหาร

เพื่อการทดแทนและสืบทอดต าแหน่งในอนาคต ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนอัตราก าลังของ บสย. ปี 2565 – 2569 

6. สถานการณ์จาก COVID-19 ส่งผลให้รูปแบบการปฏิบัติงานของพนักงานเปลี่ยนแปลงไป บสย. ต้องจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก ปรับรูปแบบในการท างาน และการจัดการด้านทรัพยากร

บุคคลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 



          
 

 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่พร้อมสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร 

2. การบริหารอัตราก าลังและผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ เพื่อให้ผลิตภาพของพนักงานสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ การเตรียมโครงสร้างและอัตราก าลังเพื่อรองรับการปรับรูปแบบของ

ธุรกิจขององค์กร (Business Model) ความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในอนาคต 

3. พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีสมรรถนะหลักท่ีสามารถด าเนินการงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเน้นพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

และการด าเนินธุรกิจของกลุ่มพนักงานในหน่วยธุรกิจหลักขององค์กร (Core Business) ให้มีทักษะด้านการให้ค าปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory : FA) ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย พร้อมท้ังเตรียมการพัฒนาทักษะที่ต้องการส าหรับการด าเนินงานตามรูปแบบธุรกิจใหม่ในอนาคต ได้แก่ ทักษะในการจัดการเทคโนโลยีใหม่ๆ (New Technology and Digital Skills) 

ทักษะในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล (Data Analytics and Management) 

4. การพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor Development) เพื่อเตรียมการทดแทนต าแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆ ที่จะเกษียณอายุและบุคลากรในต าแหน่งงานที่ส าคัญ (Critical Position) 

พร้อมทั้งด าเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยการก าหนดวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างยอมรับ

เพื่อด าเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรที่มีกลุ่มพนักงานผู้มีศักยภาพสูง (Talent) เป็นแนวร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับเสริมสร้างความพึงพอใจและ

ความผูกพันพนักงาน 

5. การสนับสนุนการพัฒนา องค์ความรู้ เทคโนโลยี เครื่องมือในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัยและเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 
 


