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HR Performance Review 2564

คะแนนประเมินปี 2564
ระดับ AA 97.53% 
(ปี 2563 ระดับ B 84.89%)

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 



ระเบียบวาระที ่1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชมุทราบ
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งานพัฒนาบุคลากร และ

วัฒนธรรมองค์กร
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สุดารัตน์ แวงวิจิตร                                                   

รวิวรรณ ฟองเพชร                                                       
สมใจ พิบูลย์มหาโชติกุล

รัชฎาภรณ์ ขวัญปัญญา                                                  

รัฐกานต์ พรหมประเสริฐ (disabled)
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1. Upskill & Reskill

2. Employee Engagement 

3. Organization Restructuring and Manpower Planning 

4. Succession Planning

5. DGA Values & Culture

40%
HR Operation

2564

1. สรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกงาน
2. จัดฝึกอบรมประจ าปี ปรับเป็น online 100%
3. ประสานเรื่องนักเรียนทุน กับ ก.พ. และ สถาบันอ่ืนๆ
4. เจ้าหน้าที่ดีเด่น ปีงบ 2563 และ ลูกจ้าง  
5. ประเมินผลปฏิบัติงานประจ าปี
6. การปรับเลื่อนต าแหน่ง
7. จัดท าเงินเดือน ผลประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิการ
8. การตรวจสุขภาพประจ าปี 
9. การฉีดวัคซีนไวรัสโคโรน่า เข็ม 1-3 ให้เจ้าหน้าที่ สพร.การ

ตรวจ ATK ก่อนเข้าส านักงาน 
10. การประสานงานการดูแล ให้ค าแนะน าเจ้าหน้าที่พบความเสี่ยง 

และติดเชื้อ เช่น การจัดบรรจุถุงยาและเวชภัณฑ์ส าหรับแจก
เจ้าหน้าทิ่ในสถานการณ์ Covid-19

11. การท าประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส าหรับเจ้าหน้าที่และการขอ
งบประมาณเพื่อการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส าหรับเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างในกรณีฉุกเฉิน

12. ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ เช่น การปฏิบัติงานจากบ้านหรือที่พัก (WFH)
13. การติดตามผลการปฏิบัติจากบ้าน หรือที่พัก 
14. ทดสอบและพัฒนาระบบ HR ERP 
15. กิจกรรม Employee Relations / CSR เช่น ถวายพระกฐินพระราชทานผ้า

พระกฐิน ประจ าปี 2563 , ร่วมบริจาคโลหิตกับศูนย์บริการเคลื่อนที่
16. จัดท าวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพร. คณะอนุกรรมการ

บริหารงานบุคคล คณะอนุกรรมการประเมินผล ผอ. คณะกรรมการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

17. สนับสนุนคณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
18. ปฏิบัติงาน HR Business Partner ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่



รายการข้อมูล 2562 2563 2564
อัตราก าลัง 300 300 300
อัตราว่าง 27 17 35
จ านวนบุคลากร 273 283 265
Turnover Ratio 8.9% 5.0% 13.5%

รายการข้อมูล 2562 2563 2564
ลาออก 26 15 37
รับเข้า 11 26 20
จ านวนบุคลากร 273 283 265

อัตราก าลังของ สพร. ประจ าปี 2562-2564



HR Performance 2564

ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ
ความส าเร็จ

1. ด้านสมรรถนะบุคลากร => 
การเพ่ิมสมรรถนะ
(Competency Gap)

ร้อยละ 70 ร้อยละ 92
(252 คน จาก

273 คน) 

100%

2. ด้านบุคลากร => ผลส ารวจ
ความผูกพันองค์กรของ
เจ้าหน้าที่

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 5

ร้อยละ 41% 
(เพ่ิมข้ึน 1%)

20%

3. ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการท างาน => ลด
กระบวนการท างานได้

ร้อยละ 50 จาก
4 กระบวนงาน

หลัก

64% 80%

4. ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการท างาน =>
สามารถลดการใช้กระดาษร้อย
ละ 40 จากกระบวนการที่ปรับ
ลด

ร้อยละ 40 จาก
กระบวนการที่

ปรับลด

71%

5. ด้านเทคโนโลยี => จ านวน
นวัตกรรมดิจิทัลที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน

3 นวัตกรรม ร้อยละ 70
3 นวัตกรรม

100%

Output Output:

ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ
ความส าเร็จ

6. ด้านค่าใช้จ่ายบุคคลากร
องค์การมหาชน

ไม่เกิน 30% ตาม
กรอบวงเงิน และ

ไม่สูงกว่างบท่ีได้รบั
จัดสรรจากส านกั

งบประมาณ

ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร

16.31%  

100%

7. การบริหารงานบุคคล ตามแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี 2564

ร้อยละ 90
ตามแผน

รายงานไตรมาส 100%

8. การด าเนินการตามแผน 
Succession Planning 

ร้อยละ 90
ตามแผน

รายงานไตรมาส 100%

9. การออกแบบ และ
Implement ERP Module 
HR 

ร้อยละ 90
ตามแผน

รายงานไตรมาส 100%

10 การบริหารจัดการองค์ความรู้ ร้อยละ 90
ตามแผน

ขึ้นข้อมูลบน
ระบบ service 

now

100%

11 ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ร้อยละ 90
ตามแผน

รายงานไตรมาส 100%



จ ำนวนผู้ผ่ำนกำรอบรม ร้อยละ 70

100 %
People

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าอบรม Competency 
Courses (Virtual จากสถาบัน SEAC
มีผู้ผ่านการอบรม 252 คน จากทั้งหมด 273 คน 
นอกจากน้ี ยังได้ด าเนินการจัดอบรมเพิ่มเติม ดังนี้
- PDPA Classroom 153 คน
- Cyber Security online 220 คน
- PDPA online 251 คน

เพ่ิมสมรรถนะและทักษะ

คะแนน Engagement เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

สร้างความผูกพันองค์กร

▪ ประเมินความผูกพันองค์กร วันที่ 20 – 24 กันยายน 2564 
จ านวนผู้ประเมิน 242 คน จาก 267  คน  คิดเป็น 91%

▪ ชุดยาห่วงใยใส่ใจสุขภาพ ของส านักงาน (เจ้าหน้าที/่ลูกจ้าง) 
▪ Town Hall ครั้งที่ 1/2565 การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ 

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 11.30 น.-12.00 น. ผ่าน MST
▪ ผลการประเมินภาพรวม อยู่ที่ค่าคะแนน 41 %

20 %

+1%

20%

92%

100%



จัดท ำโครงสร้ำงของสพร. ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยใหม่

100 %

People



ไม่เกิน 30% ตำมกรอบวงเงิน และไม่สูงกว่ำงบที่ได้รับจัดสรรจำกส ำนักงบประมำณ

100 %

People



การบริหารจัดการความรู้

ร้อยละ 90 ควำมส ำเร็จตำมแผนที่ตั้งไว้

100 %

https://support.dga.or.th/esc

Process



ร้อยละ 90 ควำมส ำเร็จตำมแผนที่ตั้งไว้

100 %
Process

การออกแบบ และ Implement ERP Module HR 



ลดกระบวนกำรร้อยละ 50 จำก 4 กระบวนงำนหลักและ ลดกระดำษร้อยละ 40 จำกกระบวนกำรที่ปรบัลด

80 %
Process

ลดขั้นตอนการท างาน
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรข้อมูลและการวางแผนกระบวนการท างาน (Enterprise 
Resource Planning : ERP)
1. กระบวนงาน: ลดลงร้อยละ 64 ของกิจกรรมย่อย ที่ระบบ ERP ช่วยลดได้ ภายใต้ขั้นตอนการ

ท างานที่มีอยู่ในปัจจุบัน
2. กระดาษ: ลดลงร้อยละ 71 ของกิจกรรมย่อย ที่สามารถลดการใช้กระดาษ ภายใต้ขั้นตอนการ

ท างานที่มีอยู่ในปัจจุบัน

Technology
นวัตกรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน

4 นวัตกรรม ประกอบด้วย
1. PDPA   
2. DGF ด้าน HR
3. Service Request
4. e-Document ด้านเบิกจ่าย

100 %
4 เรื่อง

100%

3 นวัตกรรม 

64%

71%

80%



60%

HR Strategy



รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  
ไตรมาสที่ 1-2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประชมุคณะกรรมการส านักงานพัฒนารัฐบาลดจิทัิล ครัง้ที ่
4/2564

วาระที ่4.5.1 - 3

1. Reskills & 
Upskills

แผนชือ่โครงการ

2. Employee 
Engagement 

Output : Q1 – Q2 อปุสรรค

ไมม่ี

Next 

• เจา้หนา้ทีเ่ขา้เรยีน Competency Courses จน
ครบ 273 คน ในไตรมาส 4 และ PDPA/Cyber 
Security ครบ 150 คน ไตรมาส 4

• ผูบ้งัคับบญัชา ประเมนิผลการท างาน ดา้น
PDPA ของผูเ้ขา้อบรม ไตรมาส 4

• สือ่สาร ผลคะแนน ของ Engagement 
Survey ปี 2563 ใหผู้บ้รหิาร

• Engagement Score เป็น KPI ของ
องคก์ร

• จัด workshop เพือ่คน้หา root cause
ของผลคะแนนทีต่ า่

3. Organization 
Restructuring and 
Manpower 
Planning

ไมม่ี• จัดท า (รา่ง) โครงสรา้งองคก์ร
• ศกึษาอัตราก าลังทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้

ส าหรับภารกจิใหมข่อง สพร. 

• ผูบ้รหิาร/จนท. เขา้เรยีน 
Competency Courses 100 คน 

• เจา้หนา้ทีเ่ขา้ฝึกอบรม PDPA & 
Cyber Security 50 คน 

• ผูบ้รหิาร/จนท. เขา้อบรม 113 คน และสอบ 
“ผา่น” test 100%

• เจา้หนา้ทีเ่ขา้เรยีน PDPA & Cyber 
Security 50 คน

• จัด meeting สือ่สารผลคะแนน ให ้
ผูบ้รหิารระดับผูอ้ านวยการฝ่ายขึน้ไป

• ก าหนด KPI องคก์ร คอื 5% เพิม่ข ึน้จากปี
ทีแ่ลว้

• ได ้Root causes และเขา้ใจปัจจัยทีม่ผีล
ตอ่คะแนน

เนือ่งดว้ย
สถานการณ์โค
วดิ-19 ท าใหก้าร
จัดกจิกรรมไม่
ตอ่เนือ่ง

• น า Root cause ทีไ่ดม้า
ปรับปรงุ การบรหิารงานดา้น
บคุคลและพัฒนาบคุลากร เพิอ่
สรา้งความผกูพันใหก้ับ
เจา้หนา้ที ่ในไตรมาสที ่3-4

• 1st Draft โครงสรา้งองคก์รใหม่

• รายงานอัตราก าลังแบง่ตามภารกจิของ
สพร. มตคิรม. และขอ้สัง่การอืน่ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

• (รา่ง)  โครงสรา้งองคก์ร เสนออนุฯ บคุคล
ภายในเดอืนพฤษภาคม 2564

• จัดคนลงในต าแหน่งทีเ่หมาะสม (People 
Fit) ในปี 2564 - 2565

4. DGA Values & 
Culture

• รณรงคแ์ละสือ่สารคา่นยิมองคก์ร 
“CHANGE” ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ

• จัดท าคูม่อืวฒันธรรมองคก์ร

• สรา้งแรงบัลดาลใจผา่นกจิกรรม Techtalk
และอบรมจากวทิยากรผูท้รงคณุวฒุ ิ
ส าหรับ C: Co-creation 

• กจิกรรมเจา้หนา้ทีด่เีดน่ ส าหรับ G: Good 
Governance

• รณรงคแ์ละสือ่สารคา่นยิมองคก์ร H: 
High Performance, A: Agility, N: 
Nation First และ E: Entrepreneur 
ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ ในไตรมาส 3-4 

5. Succession 
Planning

ไมม่ี
• จัดท า IDEAL Profile ส าหรับต าแหน่งที่
ส าคัญ เพือ่ใชเ้ป็นเกณฑ ์ในการ
คัดเลอืก ผูส้บืทอดต าแหน่ง หรอื 
Successor 

• จัดท าแมแ่บบของ คณุสมบัต ิทักษะ 
ส าหรับ 4 ต าแหน่ง คอื 4 ต าแหน่งคอื 
DD1 Director, DD2 Director, SD 
Director และ DS Director

• ท าการประเมนิเพือ่คัดเลอืกบคุคลที่
เหมาะสมเป็น Successor จ านวน 2 คน
ตอ่ต าแหน่ง และจัดท า IDP ในไตรมาส
3-4 

เนือ่งดว้ย
สถานการณ์โค
วดิ-19 ท าใหก้าร
จัดกจิกรรมไม่
ตอ่เนือ่ง



รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  
ไตรมาสท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. Reskills & 
Upskills

แผนชือ่โครงการ

2. Employee 
Engagement 

Output : Q3 อปุสรรค

ไมม่ี

Next Q4 

• เจา้หนา้ทีเ่ขา้เรยีน Competency Courses จน
ครบ 273 คน ในไตรมาส 4 และ PDPA/Cyber 
Security ครบ 150 คน ไตรมาส 4

• ผูบ้งัคับบญัชา ประเมนิผลการท างาน ดา้น PDPA
ของผูเ้ขา้อบรม ไตรมาส 4

• สือ่สาร ผลคะแนน ของ Engagement 
Survey ปี 2563 ใหผู้บ้รหิาร

• Engagement Score เป็น KPI ของ
องคก์ร

• จัด workshop เพือ่คน้หา root cause 
ของผลคะแนนทีต่ ่า

3. Organization 
Restructuring and 
Manpower 
Planning

ไมม่ี• จัดท า (รา่ง) โครงสรา้งองคก์ร
• ศกึษาอัตราก าลังทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้

ส าหรับภารกจิใหมข่อง สพร. 

• ผูบ้รหิาร/จนท. เขา้เรยีน 
Competency Courses 100 คน 

• เจา้หนา้ทีเ่ขา้ฝึกอบรม PDPA & 
Cyber Security 50 คน 

• ผูบ้รหิาร/จนท. เขา้อบรม 139 คน และสอบ 
“ผา่น” test 100%

• เจา้หนา้ทีเ่ขา้อบรม PDPA 121 คน

• จัดกจิกรรม  Focus Group 2 กลุม่ เป้าหมายประกอบดว้ยกลุม่
เจา้หนา้ที ่(25 ทา่น) และ กลุม่ผูอ้ านวยการฝ่ายและทีป่รกึษา
อาวโุส (12 ทา่น) 

• น าเสนอผลการท า Focus ตอ่ผูบ้รหิารระดับสงู ผูอ้ านวยการฝ่าย 
เพือ่ออกแบบแผนการยกระดับฯ

• สือ่สารแผนการยกระดับใหฝ่้ายรับทราบ และออกแบบแผนราย
ฝ่าย

• HRBP Program

สถานการณ์โค
วดิ-19และWFH 
ท าใหก้ารจัด
กจิกรรมไม่
ตอ่เนือ่ง

• แตล่ะฝ่าย/สว่น ปรับใชแ้ผนทีไ่ดรั้บการอนุมัตฯิ
• สว่น CMD/CMH ด าเนนิงานตามแผน และตดิตามแผน

ตามรอบทีก่ าหนด
• สือ่สารการใชง้านระบบ ERP เพือ่สนับสนุนการท างาน 

WFH
• จัดประเมนิความผกูพันองคก์รประจ าปี 2564
• วเิคราะหผ์ลการประเมนิ

• (รา่ง) โครงสรา้งองคก์รใหมเ่สนอคณะกรรมการ
สพร. ครัง้ที ่6/2564 วันที ่16 ม.ิย.2564

• รายงานอตัราก าลังแบง่ตามภารกจิของ สพร.

• (รา่ง) โครงสรา้งองคก์รเขา้คณะอนุ
กฎหมายและคณะกรรมการ

• จัดคนลงในต าแหน่งทีเ่หมาะสม (People 
Fit) ในปี 2564 - 2565

4. DGA Values & 
Culture • รณรงคแ์ละสือ่สารคา่นยิมองคก์ร 

“CHANGE” ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ
• จัดท าคูม่อืวฒันธรรมองคก์ร

• ซองทีใ่สบ่ตัรสกนี CHANGE
• กจิกรรม Spirit Talk by SP (ผอ.สพุจน)์ 
• ออกแบบ ชดุค าถามการรับสมัคร และเกณฑก์ารให ้

คะแนน (DGA Culture)
• ออกแบบแนวทางการดแูลเจา้หนา้ทีใ่หมแ่ละชว่งทดลอง

งาน (พีเ่ลีย้ง)

• กจิกรรมสรา้งความสมัพันธเ์จา้หนา้ทีช่ว่ง WFH
• ประยกุตใ์ชช้ดุค าถามการรับสมัคร และเกณฑก์าร

ใหค้ะแนน  (DGA Culture) และ แนวทางการ
ดแูลเจา้หนา้ทีใ่หมแ่ละชว่ง  ทดลองงาน (พี่
เลีย้ง)

5. Succession 
Planning

สถานการณ์โค
วดิ-19และWFH

• จัดท า IDEAL Profile ของต าแหน่งที่
ส าคัญ 
4 ต าแหน่งเป้าหมาย

• รายชือ่วา่ทีท่ายาทในการสบืทอด
ต าแหน่ง (Candidates)

• ท าการประเมนิเพือ่คดัเลอืกบคุคลทีเ่หมาะสม
เป็น Successor จ านวน 2 คนตอ่ต าแหน่ง ใน
หนา้ที ่4 ต าแหน่งเป้าหมาย

• วเิคราะหช์อ่งวา่งสมรรถนะ (Competency Gap 
Analysis) และท าการออกแบบเครือ่งมอืเฟ้นหา
บคุลาดรทีเ่หมาะสมตอ่ต าแหน่ง

• IDEAL Profile ของต าแหน่งทีส่ าคัญ 
4 ต าแหน่งเป้าหมาย

• รายชือ่วา่ทีท่ายาทในการสบืทอดต าแหน่ง 
(Candidates)

สถานการณ์โค
วดิ-19และWFH 
ท าใหก้ารจัด
กจิกรรมไม่
ตอ่เนือ่ง



รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  
ไตรมาสท่ี 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. Reskills & 
Upskills

แผนชือ่โครงการ

2. Employee 
Engagement 

Output : Q4 ขอ้เสนอแนะ

• สือ่สาร ผลคะแนน ของ Engagement 
Survey ปี 2563 ใหผู้บ้รหิาร

• Engagement Score เป็น KPI ของ
องคก์ร

• จัด workshop เพือ่คน้หา root cause 
ของผลคะแนนทีต่ า่

3. Organization 
Restructuring and 
Manpower 
Planning

• จัดท า (รา่ง) โครงสรา้งองคก์ร
• ศกึษาอัตราก าลังทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้

ส าหรับภารกจิใหมข่อง สพร. 

• ผูบ้รหิาร/จนท. เขา้อบรม 
Competency Courses 100 คน 

• ผูบ้รหิาร/จนท. เขา้อบรม PDPA & 
Cyber Security 50 คน 

• จัดกจิกรรม CEO TALK ,Townhall 4 ครัง้/ปี
• จัดกจิกรรม  Focus Group 2 กลุม่ เจา้หนา้ที ่(25 ทา่น) 
และ กลุม่ผูอ้ านวยการฝ่ายและทีป่รกึษาอาวโุส (12 ทา่น) 

• สือ่สารแผนการยกระดับและออกแบบแผนรายฝ่าย
• HRBP Program
• จัดถงุยาและเวชภัณฑ ์“ชดุหว่งใย ใสใ่จสขุภาพ”                  
แจกเจา้หนา้ทิ ่สพร. ทกุคน 

• จัดกจิกรรมสมัพันธ ์สงกรานต ์, ดแูลสขุภาพแพทยแ์ผนไทย
• ผลการประเมนิภาพรวม อยูท่ีค่า่คะแนน 41 %

4. DGA Values & 
Culture

• รณรงคแ์ละสือ่สารคา่นยิมองคก์ร 
“CHANGE” ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ

• จัดท าคูม่อืวฒันธรรมองคก์ร

• ซองทีใ่สบ่ัตรสกนี CHANGE
• กจิกรรม Spirit Talk by SP (ผอ.สพุจน)์ 
• ออกแบบ ชดุค าถามการรับสมัคร และเกณฑก์าร
ใหค้ะแนน (DGA Culture)

• ออกแบบแนวทางการดแูลเจา้หนา้ทีใ่หมแ่ละชว่ง
ทดลองงาน (พีเ่ลีย้ง)

5. Succession 
Planning

• จัดท า IDEAL Profile ของต าแหน่งที่
ส าคัญ 4 ต าแหน่งเป้าหมาย

• รายชือ่วา่ทีท่ายาทในการสบืทอด
ต าแหน่ง (Candidates)

• ผูบ้รหิาร/จนท. เขา้อบรม Competency Courses                             
(Virtual จากสถาบัน SEAC 252 คน (จาก 273 คน)  = 
92%

• ผูบ้รหิาร/จนท. PDPA  เขา้อบรม = 251 คน 
• ผูบ้รหิาร/จนท. Cyber Security =220 คน 

• ประกาศใชโ้ครงสรา้งองคก์ร 1 ตลุาคม 2564 (บอรด์
อนุมัต ิโครงสรา้ง 22 กันยายน 2564)

• ม ีIDEAL Profile ของต าแหน่งทีส่ าคัญ 
4 ต าแหน่ง SD,DD1.DD2,DS 

• คัดกรองผูม้คีณุสมบัตติามเกณฑใ์นการสบืทอด
ต าแหน่ง (Candidates) ได ้12 คน

เพิม่หัวขอ้/หลักสตูร ทีจ่ะพัฒนาให ้
เจา้หนา้ทีเ่ป็น  Digital Natives และม ี
Digital Skill ตามมาตรฐานของ กพ ให ้
มากขึน้ตอ่ไป 

การวเิคราะหโ์ครงสรา้งต าแหน่งงาน 
อัตราก าลัง ตามโครงสรา้งองคก์รใหม่
และเพือ่การปรับเปลีย่นในอนาคตตอ่ไป

จะน าผลคะแนนประเมนิ Employee 
Engagement มาวเิคราะหร์ายสาย
งาน/รายฝ่าย เพือ่หาขอ้ปรับปรงุที่
เหมาะสม และวางแผนการด าเนนิการ
ในปีตอ่ไป 

น าระบบพีเ่ลีย้งสรา้งระบบ
ความสมัพันธร์ะหวา่งเจา้หนา้ทีไ่ปลง
ภาคปฏบิัตจรงิ ตอ่ไป
และตามขอ้ 2. Employee 
Engagement 

ศกึษากระบวนการ/จัดเก็บองคค์วามรู ้
และแลกเปลีย่นความรู ้น ามาเป็นหนึง่
ในการพัฒนารายบคุคลตอ่ไป






