นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

บทนา
ในสภาวะที่การดาเนินธุรกิจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและการแข่งขันที่รุนแรง ทุกองค์กร
จาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน บสย. ควบคู่ไปกับการดูแลและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ
ขององค์กร ดังนั้น นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา บสย. จึงมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีการวางโครงสร้างองค์กรและอัตรากาลังคนอย่างเหมาะสม และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในทุกระดับให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างผลงานที่ดีและขับเคลื่อนเป้าหมายทางธุรกิจให้
บรรลุผลสาเร็จ และสามารถเติบโตก้าวหน้าในสายงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างบุคลากรให้มีความผูกพันต่อ
องค์กร และสามารถธารงรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง
การวางแผนอัตรากาลังคน
บสย. มีกระบวนการประเมินความต้องการอัตรากาลัง ประเภทของอัตรากาลังที่ต้องการ และทาการ
ตรวจสอบจ านวนบุ คคลากรและโครงสร้ างตาแหน่งปัจจุบัน รวมทั้ง ทบทวนคาบรรยายลั กษณะงาน (JD) ให้
สอดคล้องกับภารกิจปัจจุบัน เพื่อคาดคะเนความต้องการบุคลากรในปีถัดไป (แผนอัตรากาลังระยะสั้น )และห้าปี
(แผนอัตรากาลังระยะยาว) โดยใช้เทคนิค Work Force / Workload Analysis เฉพาะงานในส่วนที่ต้องการ
อัตรากาลังประจา สาหรับอัตรากาลังชั่ว คราว ได้พิจารณาจากลักษณะของงานที่ไม่ใช่ธุรกรรมหลักของฝ่ายงาน
หรือมีระยะเวลาที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กาหนด ซึ่งอาจจะไม่มีความจาเป็นต้องว่าจ้างเป็นอัตรากาลัง
ประจา
ทั้งนี้ แผนอัตรากาลังจะได้รับการกลั่นกรองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม และสอดคล้องกับแผนงาน
วิสาหกิจประจาปี รวมทั้งเป้าหมายและภารกิจตามแผนประจาปี ก่อนดาเนินการสรรหาต่อไป
การเตรียมอัตรากาลังทดแทนเพื่อรองรับการเกษียณอายุ
บสย. มีโครงการสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) โดยจัดทาในรูปแบบแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
(Candidates for Successors) เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทดแทนตาแหน่งระดับผู้อานวยการ
ขึ้นไป โดยในแต่ละปี จะมีการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพของการคัดเลือกบุคลากร
เพื่อให้ได้ทั้งคนเก่งและคนดีมาบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของผลการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ใน
ระดับหน่วยงานและองค์กร
การดาเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร
บสย. ตระหนักเสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สาคัญและมีคุณค่า ดังนั้น การพัฒนาเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจ และทักษะให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานจึงเป็นภารกิจสาคัญ โดย บสย. ได้มีการ
กาหนดแผนการอบรมที่มุ่งเน้นความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเป็นประจาทุกปี มีการจัดอบรมพนักงานให้พร้อมต่อการ
รองรับการขยายงานและการแข่งขัน พร้อมทั้งเสริมสร้างสมรรถนะแก่พนักงานให้ตรงกับความต้องการของ บสย.

โดยมีแนวทางในการกาหนดหลักสูตรฝึกอบรมตามความสามารถของบุคลากร Competency-based ทั้งนี้ ในปี
2562 มีการทบทวน competency เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรและทิศทางธุรกิจที่ที่ปรับเปลี่ยนตาม
สภาพการแข่งขันในปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน พนักงานหรือผู้บริหารที่จะเกษียณอายุงาน บสย. จะจัดให้มีการถ่าย
โอนความรู้สู่พนักงานรุ่นถัดไป (Knowledge Transfer) รวมถึงการส่งพนักงานเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้จาก
หลักสูตรอบรมต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ที่สาคัญในปี พ.ศ. 2561 บสย. ได้จัดทา
กิจกรรมองค์กรคุณธรรม เพื่อระดมความคิดเห็นในการเสริมสร้างพฤติกรรมพึงประสงค์ตามค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร และเสริมสร้างบรรยากาศร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปรับเพิ่มช่องทางการสื่อสารและสร้างความใกล้ชิด
ระหว่างผู้บริหารระดับสูง และพนักงานระดับปฏิบัติงาน มากขึ้น เพื่อเปิดรับความคิดเห็นที่หลากหลายและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี อันจะส่งผลต่อความรักความผูกพันระหว่างพนักงาน บสย.
การดาเนินการด้านการสรรหาบุคลากรและการรักษาบุคลากร
บสย. ได้มีการกาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรด้วยความโปร่งใส โดยดู
จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิธีการคัดเลือกบุคลากรมีการดาเนินการหลากหลายวิธี เช่น การสอบ
ข้อเขียนด้านบุคลิกที่พึงประสงค์ (Personality Test) การสอบข้อเขียนเฉพาะด้าน (Functional Test) และการ
สัมภาษณ์ (Interview) เป็นต้น โดยนาแนวทางการสัมภาษณ์แบบ Competency-based Interview มาปรับใช้
เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีศักยภาพและคุณลักษณะตรงกับความต้องการของธนาคาร รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อม
ด้านอัตรากาลังและการสรรหาบุคลากรเพื่อรองรับ การปรับเปลี่ยนองค์กร และ Business Model ในปี 2562
สาหรับการรักษาบุคลากร บสย. ได้ดาเนินการผ่านแผนงานหรือกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างให้พนักงานที่เก่งและดี
มีความสามารถ มีความพึงพอใจและความผูกพันที่จะอยู่กับ บสย. ไปนานๆ เช่น แผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อ
สืบทอดตาแหน่ง (Candidates for Successor) นโยบายการปรับเลื่อนตาแหน่งประจาปี การพิจารณาจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษให้กลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานที่เก่ง การเปิด
โอกาสให้พนักงานภายในมีโอกาสสมัครงานในตาแหน่งที่ว่างและแจ้งความประสงค์ในการขอโอนย้ายงาน แผนการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมผ่านค่านิยม และแผนเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทางาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
การดึงดูดและรักษาพนักงานให้มีความผูกพันกับ บสย.
การดาเนินการด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
พนักงาน บสย. ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน หลังจากปฏิบัติงานครบ 4 เดือนแล้ว จะ
ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยฝ่ายงานต้นสังกัดนาเสนอขอบรรจุและแต่งตั้ง และเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการพนักงานเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นพนักงาน ซึ่งกาหนดให้ต้องมีผลการประเมินไม่น้อยกว่า 70% โดย
มีการประเมินด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพและ
ความสามารถในองค์กร

การดาเนินการด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บสย. มีการกาหนด KPI ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และถ่ายทอด KPI ตามลาดับชั้นลงสู่ระดับ
บุคคล โดยมีฝ่ายกลยุทธ์องค์กร (กอ.) ซึ่งเป็นฝ่ายงานหลักในการติดตามวิเคราะห์การดาเนินงานจริงที่เกิดขึ้นเทียบ
กับแผนงานที่วางไว้ เพื่อมุ่งให้ได้ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและภายในระยะเวลาที่กาหนด มีผู้บริหารระดับ
ตาแหน่ ง ผู้ อ านวยการท าหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลควบคู่ ไ ปกั บ การให้ ค าปรึ ก ษา สอนงาน สั งเกตปั ญ หา ร วมถึ ง ให้
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคล เพื่อให้การปรับปรุงผลงานในทิศทาง
ที่ดีขึ้น โดยมีการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเกินความคาดหมาย โดยการให้รางวัลใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติการเพิ่ มเงินพิเศษในช่วงการประเมินผลประจาปี การปรับเลื่อน
ตาแหน่ง เป็นต้น
การดาเนินการด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านการบริ ห ารค่าตอบแทนของพนักงาน บสย. ได้มีการจัดทาโครงสร้างเงินเดือนและกาหนดอัตรา
ผลตอบแทนที่เหมาะสม มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ตอบสนองต่อความต้ องการของพนักงาน เช่น การ
กาหนดค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมและครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัว เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร การจัดให้มี
การตรวจสุขภาพประจาปี เป็นต้น นอกจากนี้ บสย. ยังมีกิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬาและสันทนาการ ในรูปแบบ
ชมรม มีการให้พนักงานกู้ยืมฉุกเฉิน โดยในปี 2562 ยังมีโครงการช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยพิบัติ มีแนวทาง
การพิจารณาให้ทุนการศึกษากับพนักงาน เป็นต้น ทั้งนี้ บสย. มุ่งเน้นที่จะให้มีการปรับปรุงสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันให้พนักงานทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ใน
การปฏิบัติงาน ทั้งยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถรักษาพนักงานให้ปฏิบัติงานอยู่กับ บสย. ได้ตลอดไป
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บสย. มีการกาหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สาคัญเพื่อให้พนักงานทราบ โดย
ได้จัดทา HR Handbook ประกอบด้วยเนื้อหาหลักเกณฑ์ที่สาคัญ ดังนี้
1. การจัดสรรการขึ้นเงินเดือนประจาปี
2. การจัดสรรเงินโบนัสประจาปี
3. การสรรหา (Recruitment)
4. การโอนย้าย (Rotation)
5. การเลื่อนตาแหน่ง (Promotion)
6. การคัดเลือกพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรภายนอก
7. Competencies และ เครื่องมือการพัฒนาพนักงาน

ทั้งนี้ ในแต่ละปี จะมีการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่อง โดยบรรจุเนื้อหาดังกล่าวไว้ใน Intranet เพื่อให้พนักงานทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน
นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส
บสย. ให้ความสาคัญอย่างมากในการส่งเสริมให้พนักงานประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม ด้วยการ
จัดทาเป็นข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณให้พนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน โดยเชื่อว่าหากพนักงานปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความขยัน และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมแล้ว ย่อมทาให้เกิดผลดีต่อองค์กร
สังคม และประเทศชาติโดยรวม นอกจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลแล้ว บสย. ยังมีหน่วยงานหลักที่ร่วมกันกากับดูแล
เรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เช่น องค์กรคุณธรรม และพฤติกรรมตามค่านิยม พัฒนาคุณภาพจิตใจให้เป็นผู้พร้อมด้วยคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อนาไปปรับใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติงานตลอดจนสร้างสมดุลให้แก่ชีวิต
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้แก่องค์กร โดยมีแผนงานต่างๆ ที่สนับสนุนการทางานโปร่งใส เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ บสย. ประจาปี จริยธรรมและจรรยาบรรณ
นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) แนวปฏิบัติ เรื่องการแจ้งการกระทาผิดและให้ความ
คุ้มครองเรื่องผู้ร้องเรียน (Whistleblower) แนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตลอดกาหนด แนวทาง
ปฏิบัติการรายงานรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์(Conflict of interest) เพื่อแสดงความโปร่งใสในการ
ทางาน เป็นต้น นอกจากนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ยังมีการจัดอบรมให้พนักงานได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความตระหนัก และให้พนักงานยึดถือความโปร่งใส ต่อต้าน
คอรัปชั่น ทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง
มาตรการจัดการรับสินบน เป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน
บสย. มีการกาหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมจากประกาศ ปปช. และระเบียบสานักนายกฯ ว่าด้วยการให้หรือ
การรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันการรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด โดย
ระบุวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักและให้ความสาคัญในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว โดยบรรจุเนื้อหาใน intranet เพื่อให้พนักงานถือปฏิบิตทั่วกัน

