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กลยุทธ์ แผนงาน ผลการด าเนินการ 

๑. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

• Succession & Talent Plan ร่าง โครงการแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) และพัฒนาระบบ
ที่เก่ียวข้อง (เอกสารแนบ ๑) 

• Competency & Course outline เห็นชอบ จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี ๒๕๖๒ ในการประชุมครั้งที่ 
๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  (เอกสารแนบ ๒) 

• Training and Development Road Map & 
Digital technology 

ด าเนินการพัฒนาพนักงานจ านวน ๒๖ หลักสูตร  
 

๒. การเสริมสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

• Role Model  ด าเนินการก าหนด Role Model จากคุณลักษณ์เฉพาะบุคคล โดยก าหนด ดังนี้ 
E : Equality ก าหนดให ้รองผู้อ านวยการส านักงาน กลุม่งานโครงการพิเศษ  
Q : Quality ก าหนดให ้รองผู้อ านวยการส านักงาน กลุม่สังคมและก าลังคน 
S : Smart ก าหนดให ้รองผู้อ านวยการส านักงาน กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล 
S : Service Mind ก าหนดให ้รองผู้อ านวยการส านักงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร 
S : Simplify ก าหนดให ้ผู้อ านวยการส านักงาน 
ประกอบกับมีการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก และสะท้อนค่านิยม 

• Change Agent มอบหมายให้ส่วนบริหารและพัฒนาจัดกิจกรรม depa Core Value (EQSSS) : 
Building Successful Team เพ่ือเฟ้นหา Change Agent เพ่ือเผยแพร่ และ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมองค์กร โดยเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มงาน กลุม่งานละ ๒ คน 
ดังนี้ 



กลยุทธ์ แผนงาน ผลการด าเนินการ 
กลุ่มงานโครงการพิเศษ  : นายวิชัย ตรีฐิตพัฒน์ นส. นรเพ็ญพร พรานไพร  
กลุ่มสังคมและก าลังคน   : นายธนายุทธ์ จิรัฐพงศ์ และนายบุญทวี ดวงราช 
กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล   : นส.วิรัญชนา วาหะรักษ์ นส. ชนัทดา ภูจ านงค์ และ    
                                  นายทันตภณ ปานนาคทองเจริญ  
กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร : นส. เมืองเพลง ปัญญาโชต นส. กษมา กองสมัคร  
กลุ่มบริหารส านักงาน : นายเกรียงศักดิ์ ลาด า นายณธกร ไชยกาล 
กลุ่มกิจการสาขา : นางสาวซาโรนี บินบอสอ 

๓. การบริหารทรัพยากรบุคคล
เชิงกลยุทธ์ 

• Open House & HR Branding จัดท ากรอบนโยบายให้ด าเนินการด าเนินการก าหนดกจิกรรม และมหาวิทยาลัย 
และจุดนัดพบแรงงาน 

• Manpower Plan & Recruitments & 
Selections 

ด าเนินการประกาศทางเว็บไซต์ของส านักงาน และจัดจ้าง Job site ( Job  Top 
Gun ) เพ่ือเป็นช่องทางในการสรรหา และพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน เพ่ือใช้ในการ
คัดเลือกบุคลากร โดยผลการด าเนินการ ดังนี้  
สรรหา                  จ านวน ๒๑๒   คน 
คัดเลือก                 ได้รับการคัดเลือก จ านวน  ๕๕  คน 
อยู่ระหว่างทดลองงาน จ านวน ๒๕  คน 
บรรจุ แต่งตั้งแล้ว       จ านวน ๒๐ คน  

• Scholarship plan For Talent อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

• Career Model เห็นชอบหลักเกณฑ์ และแนวทางการด าเนินการ รวมทั้งมอบหมายให้ส่วนบริหาร
และพัฒนาบุคคล ด าเนินการสื่อสารให้กับพนักงานทุกหน่วยงานทราบ และปฏิบัติ



กลยุทธ์ แผนงาน ผลการด าเนินการ 
ตามต่อไป 

• Engagement เห็นชอบ Factor Engagement & Satisfaction และมอบหมายให้ส่วนบริหาร
และพัฒนาบุคคล ด าเนินการส ารวจ วิเคราะห์ และน ามาเสนอเพ่ือให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนส านักงานอย่างเป็นรูปธรรม  

• HR Strategic Partner มอบหมายให้ส่วนบริหารและพัฒนาบุคคล ด าเนินการเป็นตัวแทนพบปะพนักงาน
ทุกหน่วยงาน เพ่ือรับความเห็นมาด าเนินการพัฒนาส านักงานต่อไป 

• Benchmark Welfare & Benefit System มอบหมายให้ส่วนบริหารและพัฒนาบุคคล ไปด าเนินการพัฒนาสวัสดิการ โดยที่
เห็นชอบไปแล้ว มีดังนี้ 
 

๕. การพัฒนาการบริหารและ
บุคคลเข้าสู่ระบบ Digital 

• Personal Movement & Attendant 
&Recruitment  System  

เห็นชอบกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบ HR เพ่ือเข้าสู่การเป็นองค์กร Digitize 
โดยมอบหมายให้ส่วนบริหารและพัฒนาบุคคล จัดจ้างตามกระบวนการพัสดุ โดย 
บริษทั อาวาแลน   • E Performance 

 • E Learning & KM   
 
 
 
 
 
 


