รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี
การประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กบข. ได้จัดทำแผนงำนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริห ำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจำปี 2561 เพื่อ
สนับสนุนภำรกิจขององค์กรและแผนงำนยุทธศำสตร์ชำติ โดยได้นำเสนอแผนงำนและตัวชี้วัดต่อ คณะกรรมกำร
กบข. เพื่อพิจำรณำอนุมัติก่อนเริ่มดำเนินกำร และได้จัดทำรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรดำเนินกำรให้ทรำบเป็นรำย
ไตรมำสและสรุปผลกำรดำเนินกำรประจำปี รวมทั้งสรุปผลกำรดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ในแต่ละด้ำนไว้ใน
รำยงำนประจำปีของ กบข. ที่เผยแพร่ในกำรประชุมใหญ่ผู้แทนสมำชิก กบข. ประจำปีและบนเว็บไซต์ของ กบข.
สรุ ปรายงานผลการด าเนิน การบริ หารและพัฒนาทรั พยากรบุค คลตามแผนงานยุทธศาสตร์ ที่น าเสนอต่อ
คณะกรรมการ กบข. ทราบในการประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ดังนี้
1. แผนการเสริมสร้าง กบข. ให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization)
ผลการดาเนินงาน :
กำรสร้ำง กบข. ให้เป็นองค์กรดิจิทัล สำนักงำนได้ดำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้ ดังนี้
1.1 จัดทานโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาองค์กรดิจิทัล : ประกำศใช้แนวปฏิบัติในกำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2561 และ อนุมัติใช้งำนคู่มือบริหำร
ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและภัยคุกคำมทำงไซเบอร์
1.2 พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลของผู้บริหารและพนักงาน: สำนักงำนได้จัดอบรมหลักสูตรดังนี้
- หลักสูตร Digital Transformation หัวข้อ Disruptive Trends and Crucial Digital Technologies
- หลักสูตร Digital Transformation โดยจัดกำรบรรยำยเป็น 2 หัวข้อได้แก่
(1) Customer Centric Brand Through Digital Transformation
(2) Digital Trends and Technology Disruption
- หลักสูตร Customer Centric Brand through Digital Transformation
- หลักสูตร How BLOCKCHAIN changes the way we work
- หลักสูตร บทบำทของเทคโนโลยี AI ในอุตสำหกรรมกำรเงิน
- หลักสูตร Cyber Security and Cloud Technology
จัดอบรมบุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำมแผนพัฒนำฯ ปี 2561 จำนวน 9 หลักสูตรได้แก่
(1) หลักสูตร Certified Information Systems Security Professional (ISC2)
(2) หลักสูตร CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+)
(3) หลักสูตร Cb Defense Admin Training
(4) หลักสูตร Cb Defense Analyst Training
(5) หลักสูตร กำรใช้ Symantec Package Shaper & Symantec Bluecoat Reporter เพื่องำนด้ำน
Security
(6) หลักสูตร Network Security Administration and Handler
(7) หลักสูตร Secure Software Development for Mobile Applications
(8) หลักสูตร Tenable.io Vulnerability Assessment สำหรับผู้ดูแลระบบ & ผู้กำกับดูแล
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(9) หลักสูตร Microsoft Intune & Azure Information Protection (RMS) สำหรับผู้ดูแลระบบ &
ผู้กำกับดูแล
1.3 จัดทาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ:
(1) ติดตั้งระบบป้องกันและกำจัดภัยคุกคำมบนเครื่องแม่ข่ำยและลูกข่ำย (Advanced Endpoint
Protection: Carbon Black) เพื่อปรับเพิ่มประสิทธิภำพระบบรักษำควำมปลอดภัย และรับมือภัยคุกคำมด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงทันท่วงทีแล้วเสร็จ และพร้อมใช้งำน
(2) ติดตั้งระบบบริหำรจัดกำรปริมำณกำรจรำจรและกำรส่งผ่ำนข้อมูลเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต (Bandwidth
Management) เพื่อบริหำรจัดกำรปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของสำนักงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และรองรับกำรให้งำนเทคโนโลยีสำรสเทศบน Cloud แล้วเสร็จ และพร้อมใช้งำน
(3) ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยโครงสร้ำงพื้นฐำน Microsoft Hybrid Cloud และ MS
Office 365 E3 + EMS แล้วเสร็จ และพร้อมใช้งำน
1.4 พัฒนาระบบ Smart Back Office: ระบบ Digital Meeting แล้ ว เสร็จ โดยเริ่มใช้ระบบ Digital
Meeting ในกำรประชุมคณะกรรมกำร พร้อมทั้งพัฒนำระบบ Portal และระบบ GPF Corporate Portal แล้ว
เสร็จเปิดใช้บริกำรในเดือนธันวำคม
2. แผนการจัดโครงสร้างองค์กร จัดสรรอัตรากาลังคนและงบประมาณเพื่อรองรับภารกิจใหม่ ที่มุ่งเน้นการ
บริหารงานสมาชิก
ผลการดาเนินงาน :
ดำเนินงำนแล้วเสร็จตำมแผนที่วำงไว้ โดยสำนักงำนได้ปรับผังโครงสร้ำงองค์กรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
ภำรกิจที่มุ่งเน้นกำรบริหำรงำนสมำชิก โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนำยน 2561 และจัดสรรอัตรำกำลังให้
เหมำะสมกับโครงสร้ำงใหม่ รวมทั้งได้จัดทำ Functional Description (FD) Job Description (JD) Skill set และ
ค่ำตอบแทนสำหรับตำแหน่งใหม่ พร้อมจัดสรรอัตรำกำลังให้เหมำะสมกับงำน
3. แผนการปรับวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture Change)
ผลการดาเนินงาน :
เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมที่เปิดรับกำรเปลี่ยนแปลง คำนึงถึงภำพรวม มีกำรร่วมมือกันในกำรพัฒนำแนวคิด
ใหม่ๆ เพื่อเป้ำหมำยร่วมกันขององค์กร สำนักงำนจึงได้ดำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรใหม่และหมุนเวียน
ผู้บริหำรระดับกลุ่มงำนและฝ่ำยงำนบำงส่วนเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้บริหำรได้เ ปิดรับแนวควำมคิดในกำรทำงำนที่
แตกต่ำงจำกเดิม และได้เปิ ดรั บ ผู้ บ ริ ห ำรระดับฝ่ ำยงำนจำกภำยนอกเพื่ อให้ มีแนวควำมคิด ใหม่ๆ เข้ำมำร่ว ม
ขับเคลื่อนองค์กร
นอกจำกนี้ได้มีกำรกำหนดวัฒนธรรมองค์กรใหม่ คือ กำรมุ่งเน้นสมำชิกเป็นหลัก (Member Centric) และ
ควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย (Achievement) เพื่อผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมดังกล่ำว สำนักงำนได้
ปรับหลักเกณฑ์กำรประเมินผลงำนและหลักเกณฑ์กำรขึ้นเงินเดือนที่สะท้อนตำมผลงำน โดยกำรกำหนดตัวชี้วัด
ผลงำน (KPI) ของพนั กงำน ให้ มีควำมท้ำทำยมำกขึ้น ยกเลิ ก Common KPI และให้ น้ำหนักกับ KPI ในงำนที่
รับผิดชอบโดยตรง
สำหรับกำรสื่อสำรภำยใน ได้ดำเนินกำรสื่อสำรแผนยุทธศำสตร์และทิศทำงกำรขับเคลื่อนองค์กรประจำปี
2561 ผลกำรดำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ เช่น สวัสดิกำรใหม่และ Mobile Application ที่เปิดให้บริกำรกับสมำชิก
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รวมถึงช่องทำงใหม่ Line@ ที่ใช้สื่อสำรกับสมำชิก ทั้งนี้เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ กำรมีส่วนร่วมและกำรเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร โดยได้สื่อสำรผ่ำนช่องทำง Townhall กำรประชุมคณะผู้บริหำรระดับสูง กำรประชุมหัวหน้ำงำน และผ่ำน
ช่องทำงกำรสื่อสำรอื่นที่ได้เปิดขึ้นเพิ่มเติม เช่น Line ของคณะผู้บริหำรระดับสูง Line ของหัวหน้ำงำน Line ของ
พนั ก งำน นอกจำกนี้ ยั ง ได้ เ ปิ ด ช่ อ งทำงรั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น จำกพนั ก งำนโดยตรงถึ ง เลขำธิ ก ำรผ่ ำ น Email
Voice2Vitai@gmail.com
4. แผนการสรรหา คัดเลือกและพัฒนาผู้สืบทอดผู้บริหารเพื่อความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ
ผลการดาเนินงาน :
สำนักงำนได้ทบทวน Career Path ให้เป็นไปตำมผังโครงสร้ำงองค์กรใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22
มิถุนำยน 2561 แล้วเสร็จ รวมถึงผู้สืบทอดตำแหน่งในระดับผู้บริหำรระดับกลุ่มงำนทุกตำแหน่งได้รับกำรพัฒนำ
ตำมแผนพัฒนำผู้สืบทอดตำแหน่งที่กำหนดไว้ และสำมำรถดำเนินกำรคัดเลือกกลุ่มพนักงำนที่มีศักยภำพ (Talent)
ได้ตำมแผน
-------------------------------------------------------------
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