
การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
ทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปี 2564



ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่

• ด้านการพัฒนาบุคลากร
• ด้านการบริหารผลงาน (PMS)
• ด้านการเลื่อนระดับและเลื่อนต าแหน่ง
• ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต



ด้านการพัฒนาบุคลากร



กรอบการพัฒนาบุคลากร 2564
Development Needs Development Plan

1) องค์กร : ทิศทางองค์กร

2) ส านัก : People Plan ส านัก

3) บุคคล : Competency Gap

แผนพัฒนาส่วนกลาง

แผนพัฒนาส านัก**

IDP รายบุคคล**

** สิ่งที่ต้องการให้ส านัก
พิจารณาเป็นพิเศษ

Content กลไก

Mindset Skill Set Tools Set

 Digital
 Adaptive Agility
 Consumer First
 Collaboration

 Skill 2021
 ทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 Digital Skills
 Multi Skills

 Blended Learning
 LMS
 70 : 20 : 10
 KPI ปิด Gap IDP



Training & Development Needs

ผังโครงสรา้งแผนพฒันาบุคลากร ประจ าปี 2564

ติดตามและประเมินผล

2. การพัฒนาสมรรถนะ
ตามต าแหน่ง

1. การพัฒนาก่อน
การด ารงต าแหน่ง

3. การพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์

4. การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท างาน

ประเมิน Competency 
และจัดท าแผนพัฒนา

รายบุคคล IDP

เตรียมความพร้อม
ในการขึ้นสู่

ต าแหน่งบริหาร

 นโยบายและยทุธศาสตร์
องค์กร

 Digital Competency
Future Skills

การพัฒนาทักษะความสามารถตามต าแหน่ง/ระดับ การพัฒนาทักษะความสามารถตามยุทธศาสตร์

เป็นการพัฒนาเตรียมความพร้อมในการ
เป็นผู้บริหาร และผู้น า ประกอบด้วย
 พัฒนากลุ่ม Successor
 พัฒนากลุ่ม Talent

เป็นการพัฒนา Competency ตามระดับ/
ต าแหน่ง ส าหรับพนักงานท่ัวท้ังองค์กร 
ประกอบด้วย
 Core Competency 
 Leadership Competency

เป็นการพัฒนาทักษะตามยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย
 Digital Mindset & Skills
 Agile
 Data Analytic

เป็นการพัฒนาทักษะใหม่ท่ีมีความส าคัญใน
อนาคต ประกอบด้วย
 Future Skills 2021

โครงการ HR Pool



ผังโครงสร้างแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2564

2. การพัฒนาสมรรถนะ
ตามต าแหน่ง

1. การพัฒนาก่อน
การด ารงต าแหน่ง

3. การพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ / นโยบาย

4. การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท างาน

การพัฒนาทักษะความสามารถตามต าแหน่ง/ระดับ การพัฒนาทักษะความสามารถตามยุทธศาสตร์

เป็นการพัฒนา Competency ตามระดับ/
ต าแหน่ง ส าหรับพนักงานท่ัวท้ังองค์กร 
ประกอบด้วย
 Core Competency 
 Leadership Competency

เป็นการพัฒนาทักษะตามยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย
 Agile
 Digital Mindset & Skills
 Data Analytic

เป็นการพัฒนาทักษะใหม่ท่ีมีความส าคัญใน
อนาคต ประกอบด้วย
 Future Skills

เป็นการพัฒนาเตรียมความพร้อมในการเป็น
ผู้บริหาร และผู้น า ประกอบด้วย
 พัฒนากลุ่ม Successor
 พัฒนากลุ่ม Talent

2.2 Finance & 
Accounting for Non 
Finance & Accounting

3.3 Data Analytics and 
Data Visualization

4.1 Complex Problem 
Solving

หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร

มี.ค.64

2.1 People for 
Executive

1.2 Next Digital 
Leadership Program

3.1 Thai PBS Agile : 
Simplicity

3.2 Digital Mindset

1.1 Next Step for
ผู้น ารุ่นใหม่ไทยพีบีเอส 

มี.ค.64 พ.ค.64

พ.ค.64

มิ.ย.64

4.2 Critical Thinking and 
Analysis

2.3 คุณค่าหลักสื่อ
สาธารณะและจริยธรรม

ไตรมาส
ละครั้ง

3.4 เตรียมความพร้อม
พนักงานก่อนเกษียณ

4.3 Thai PBS Online 
Learning ก.ค.64

ส.ค.64

ก.ย.64

ม.ค.-
ธ.ค.64

โครงการ HR Pool









พัฒนาบนระบบ LMS ปี 2564



Class Management
ระบบจะเตรียมเอกสารให้อ่านก่อนการพัฒนา 
และมีระบบการติดตามผลหลังการอบรม

Online Course and LIVE
ระบบสามารถเปิดให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามความ
ต้องการ ด้วยการเรียนผ่าน VDO หรือ LIVE Class 
และมีการท าแบบทดสอบหลังการอบรม

Test
ระบบมีการจัดการข้อสอบ โดยใช้วิธีการ
สุ่มจากข้อสอบที่มีในระบบ หรือสร้าง
ข้อสอบเอง ได้ทั้งอัตนัย ปรนัย และการ
จับคู่

Evaluation
ระบบสามารถสร้างแบบสอบถาม หรือแบบประเมินผล
ส่งให้ผู้เข้าอบรม ทั้งก่อนและหลังการอบรม

OJT & Project Assignment
สามารถมอบหมายงาน หรือโครงการพิเศษเป็นรายบุคคล

Message
สามารถสร้างห้องส าหรับแลกเปลี่ยนความรู้ได้

Learning Path
ระบบสามารถสร้างแผนการพัฒนารายบุคคล
โดยก าหนดหลักสูตร และมอบหมายโครงการ
รวมถึงการติดตามผล และให้ Feedback ได้

Report
ระบบสามารถสรุปรายงานการพัฒนารายบุคคล

และส านัก



CONTENTS

 Accountancy
 Data Analytic
 Finance
 Management
 Marketing

หมวด: Business
 Self-awareness
 Leadership
 Team 

Management
 Communication
 Presentation

หมวด: Soft Skill
 Excel
 Word
 PowerPoint
 Digital

หมวด: Productivity

 Design Thinking

หมวด: Technology 
& New Skills  English

 Japanese
 Chinese

หมวด: Languages

“ThaiPBS Online Learning”



ตัวอย่าง New Release Courses ปี 2564



ตัวอย่าง New Release Courses ปี 2564



ตัวอย่าง New Release Courses ปี 2564



ตัวอย่าง New Release Courses ปี 2564



ตัวอย่าง New Release Courses ปี 2564



ด้านการบริหารผลงาน (PMS)



การพัฒนาระบบบรหิารผลการปฏบิัตงิาน
(PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM)

THAI PBS 2021



Agenda

• กระบวนการส าคญัในระบบ PMS

1 • วตัถปุระสงคข์องระบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน 
(Performance Management System)

2

• แผนการปรับปรงุระบบบรหิารผลการปฏบิัตงิานของ ส.ส.ท.

3

• Standard Job KPIs4

• Key Performance Indicators (KPIs)

5



1.WHY PMS?

5. เพื่อเป็นหลักประกันของ
ความอยู่รอด และ
ความยั่งยืนขององค์กร

4. ส่งเสริมบรรยากาศการท างานที่สนับสนุนกัน
และช่วยให้เกิดความส าเร็จระดับบุคคล
และระดับองค์กร

1. เพ่ือถ่ายทอด
เป้าหมายขององค์กร
ไปสู่เป้าหมายการ
ท างานของพนักงาน

2. มุ่งเน้น
ผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานที่จะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
ผลการปฏิบัติงาน

ขององค์กร

3.ส่งเสริมการสื่อสารและ
การสอนงานของหัวหน้า
และลูกน้องอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ เพื่อมุ่งสู่การ
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด

1-5 คะแนน.pptx
1-5 คะแนน.pptx


ตวัชีว้ัด                                               
ระดบัองคก์าร

การก าหนดตวัชีว้ัด                          
ระดบัส านัก

การก าหนดตวัชีว้ดั                          
ระดบัฝ่ายงาน

การก าหนดตวัชีว้ดัรายบคุคล

ชีว้ดัความส าเร็จในการด าเนนิ
กลยทุธ/์ยทุธศาสตร ์                  
ระดบัองคก์าร

ใชเ้พือ่ชีว้ดัความส าเร็จในการท างานของแตล่ะต าแหนง่งาน

ใชเ้พือ่ชีว้ดั
ความส าเร็จในการ
ด าเนนิงาน ระดบัฝ่าย
รวมท ัง้งานประจ าตาม
ภารกจิของฝ่ายงาน

22

ใชเ้พือ่ชีว้ดัความส าเร็จใน
การด าเนนิกลยทุธ ์ระดบั
ส านกั รวมท ัง้งานประจ า
ตามภารกจิของส านกั

Lag KPIs

Lag KPIs

Lead KPIs

Lag KPIs

Lead KPIs

Lag KPIs

การถา่ยทอดเป้าหมายองคก์รสูเ่ป้าหมายพนกังาน



Planning

Review

ManagingRecognition &
reinforcement

 Reward

 People Plan 

 Career Management

 Training & 

Development

 Succession 

Planning

Organization Strategy

ขั้นตอนที ่1 : วางแผนการปฏบัิติงานรายบุคคล
ถ่ายทอดเป้าหมายขององค์กรมาเป็นเป้าหมายของ 
บุคคลระดับส านักและฝ่าย โดยหวัหนา้และลูกนอ้งร่วม 
ก าหนดตวัช้ีวดัผลงานและเป้าหมายร่วมกนั

ขั้นตอนที ่3 : การทบทวนความก้าวหน้ากลางปี
(Mid-Year Performance Review)

ทบทวนความกา้วหนา้ของผลการปฏิบติังาน และ
Competency ของพนกังาน ยงัไม่มีการใหค้ะแนน
และ จดัท าแผนการปฏิบติังานในส่วนท่ียงัไม่บรรลุ    
ตามเป้าหมาย

ขั้นตอนที ่2: การบริหารผลงาน      
ระหว่างปี
เป็นเครือ่งมอืของผูบ้รหิารในการ
บรหิารงานและบรหิารคนของหน่วยงาน
เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายในการท างาน
รว่มกนั

ขั้นตอนที ่5 : การตอบแทนพนักงาน

ขั้นตอนที ่4 : การทบทวนผลการ
ปฏบิัติงานปลายปี (Year-End 
Performance Review)

How

Clear output criteria and 
targets for jobs, linked with 
department objectives (KPIs)

Clearly described 
behavioural criteria in 
relation to performance 
to be delivered 
(Competency)

What

Department 
Objectives

2. กระบวนการส าคญัในระบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน (PMS)



WHY KPIs?

 ประเมินผลและชี้วัดประสิทธิภาพการท างานของ
บุคคลแต่ละต าแหน่ง ว่าสามารถบรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ได้หรือไม่ หรือควรปรับปรุงอะไร

 ชี้วัดความส าเร็จขององค์กร/
หน่วยงาน ว่าสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ได้หรือไม่

SUCCESS
ความ
ส าเร็จ

Goal
เป้าหมาย
เส้นชัย

Indicator
ตัวชี้วัด
KPIs

1-5 คะแนน.pptx
1-5 คะแนน.pptx


Corporate KPIs

25

ภารกจิองคก์ร

Department KPIs

Individual KPIs

วตัถปุระสงค์

องคก์ร

Job Function 

ของส านกั/ฝ่าย

Job ของบคุคล (JD)

Standard Job KPIs 

3. Key Performance Indicators
ระบบ

บรหิารผลงาน

ปลายปี 54
ปี 51



3. Key Performance Indicators

• Measurable – สามารถวดัได ้

S • Specific – เฉพาะเจาะจง

M

• Timely – ก าหนดชว่งเวลาทีช่ดัเจน

A

• Realistic – สมเหตสุมผล สอดคลอ้งกบั

สถานการณ์และความเป็นจรงิ
R

• Achievable – บรรลผุลได ้

T
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4.กรอบความคดิ Standard Job KPIs (ตวัอยา่งส านักขา่ว) 
ประเภท KPI Job KPIs

Output/Outcome Input Process

คณุภาพ เนือ้หา

1. ความถกูตอ้ง 
1. ความสอดคลอ้งกบัแผน 
ยทุธศาสตร ์จดุเนน้ วาระหลกั 1. การบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ

2. ความแหลมคม ชดั ลกึ (วเิคราะห)์ ขององคก์ร 2. การประชุม/วางแผน

3. ความโดดเดน่ แตกตา่ง เหนอืกวา่ 2. ประเด็นทีเ่ป็นสนใจของสงัคม 3. การก ากบั การตรวจสอบ

4. เป็นทีก่ลา่วขวญัถงึ/Talk of the town เป็นประโยชนต์อ่สาธารณะ 4. การควบคมุคณุภาพ

5. เป็นผลงานทีไ่ดร้บัรางวลั (Public Interest) 5. การพฒันาระบบ/บคุลากร

6. ถกูน าไปตอ่ยอด/ขยายผล (เปิดประเด็น) 6. การสรปุบทเรยีน/ AAR/ KM

7 สรา้ง impact  (การเรยีนรู/้เปลีย่นแปลง/
พฒันา)ในระดบัตา่งๆ (ชุมชน/ภมูภิาค/
ประเทศ)

3. ความหลากหลาย (ขอ้มลู/ 
แหลง่ขา่ว/ ภาพ/ วตัถดุบิ/รปูแบบ
การน าเสนอ)

รปูแบบการน าเสนอ

1. หลากหลาย สวยงาม นา่สนใจ attraction

2. เขา้ใจไดง้า่ย

3. Human Touch (เป็นมติร อบอุน่)

4. นา่เชือ่ถอื 

ปรมิาณ 1. จ านวนผูช้ม แชร ์ชืน่ชอบ 
1. ความเพยีงพอ(ขอ้มลู/เนือ้หา/ 
ภาพ) 1.การสบืคน้ขอ้มลู การสมัภาษณ์

2. จ านวน Platform การผลติขา้มสือ่
2. ความเหมาะสมของการใช้

ทรพัยากร (คน เงนิ ของ เวลา) แหลง่ขา่วทีห่ลากหลาย

3. จ านวนชิน้งาน ความเพยีงพอ 3. มตีน้ทนุทีเ่หมาะสมเมือ่เทยีบเคยีง 2. เวลาทีใ่ชใ้นการท างาน

กบัอตุสาหกรรม 

การสง่มอบ 1. ตามแผน/ ข ัน้ตอน/  ก าหนดเวลาทีต่กลงกนั 1. ตามแผน/ ข ัน้ตอน/  ก าหนดเวลา 1. ตามแผน/ ข ัน้ตอน/  ก าหนดเวลา

ทีต่กลงกนั ทีต่กลงกนั
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4. กรอบความคดิ Standard Job KPIs (ตวัอยา่งส านักสรา้งสรรคเ์นือ้หา)
ประเภท KPI Job KPIs

Output/Outcome Input Process

คณุภาพ เนือ้หา

1. เป็นประโยชนต์อ่สาธารณะและสว่นรวม เป็น
ประเด็นทีส่งัคมสนใจ/ paint point ของสงัคม

1. สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์
จดุเนน้ วาระหลกัขององคก์ร

1. การบรหิารจดัการทีม่ ี
ประสทิธภิาพ

2. ยกระดบัการเรยีนรู ้สรา้งจนิตนาการ สรา้ง
แรงบนัดาลใจ สรา้งความสขุ สรา้งการ
เปลีย่นแปลง

2.  Customer Inside 2. การประชุม/วางแผน

3. สง่เสรมิความรกัชาต ิ ภมูใิจในวฒันธรรม 
และเป็นน า้หนึง่ใจเดยีวกนั

3. บทละครด ีบทสารคดคีณุภาพ 3. การก ากบั การตรวจสอบ

4.สง่เสรมิการมสีว่นรว่ม และประชาธปิไตย 4. ผูผ้ลติทีม่คีวามสามารถเชีย่วชาญ 4. การควบคมุคณุภาพ

5. มคีวามโดดเดน่และแตกตา่ง 5. เครอืขา่ย 5. การพฒันาระบบ/บคุลากร

6. เป็นทีก่ลา่วขวญัถงึ/Talk of the town 6. การสรปุบทเรยีน/ AAR/ KM

7. เป็นผลงานทีไ่ดร้บัรางวลั

8. เป็น Content ทีส่รา้งรายได้

9. สรา้ง impact  (การเรยีนรู/้เปลีย่นแปลง/
พฒันา)ในระดบัตา่งๆ (ชุมชน/ภมูภิาค/
ประเทศ)

รปูแบบการน าเสนอ

1. สนกุ และมเีสนห่ ์ชวนตดิตาม

2. หลากหลายรปูแบบและอารมณ์

3. เขา้ใจไดง้า่ย

ปรมิาณ 1. จ านวนผูช้ม แชร ์ชืน่ชอบ 1. ขอ้มลู 1. การสบืคน้ขอ้มลู การสมัภาษณ์

2. จ านวน Platform การผลติขา้มสือ่ 2. ความเหมาะสมของการใช้ แหลง่ขา่วทีห่ลากหลาย

ทรพัยากร (คน เงนิ ของ เวลา) 2. เวลาทีใ่ชใ้นการท างาน

3. มตีน้ทนุทีเ่หมาะสมเมือ่เทยีบเคยีง 1. ข ัน้ตอน กระบวนการ ระบบ

กบัอตุสาหกรรม 2. เวลาทีใ่ชใ้นการท างาน

การสง่มอบ 1. ตามแผน/ ข ัน้ตอน/  ก าหนดเวลาทีต่กลงกนั 1. ตามแผน/ ข ัน้ตอน/  ก าหนดเวลา 1. ตามแผน/ ข ัน้ตอน/  ก าหนดเวลา

ทีต่กลงกนั ทีต่กลงกนั
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ตวัอยา่ง Standard Job KPIs

Standard Job KPIs 

ส ำนักขำ่ว

Standard Job KPIs 

ส ำนักสรำ้งสรรคเ์นือ้หำ



5. แผนการพัฒนาระบบบรหิารผลการปฏบิัตงิานของ ส.ส.ท.ปี 2564

ส ารวจและ
วเิคราะหปั์ญหา

เชงิระบบ       
ทีผ่า่นมา

(Focus Group)

Verified JF 
ส านัก และ JD 
ต าแหน่งงาน

จัดท า 
Standard 
Job KPIs

ปรับปรงุ
หลักเกณฑแ์ละ
วธิกีารก าหนด
เป้าหมายและ
การประเมนิผล

ชีแ้จงผูบ้รหิาร
และอบรม

ผูบ้ังคับบัญชา

1-15 ก.พ. 15 ก.พ.- 31 พ.ค. 1-15 ม.ิย. 16-30 ม.ิย.

(ด าเนนิการจรงิ 11 ม.ีค.)



Focus Group 11 มีนาคม 2563 

กล ุม่

พนกังาน

1



Focus Group

2

กล ุม่ผ ูจ้ดัการ

11 มีนาคม 2563 



Focus Group

3

11 มีนาคม 2563 

กล ุม่ผ ูอ้ านวยการ

ส านกั



ด้านการเลื่อนระดับ
และเลื่อนต าแหน่ง



แผนด าเนินการเลื่อนระดับและเลื่อนต าแหน่ง
ปี 2564

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์



Process

HR รวมรวมรายชื่อ
พนักงานที่ผ่านเกณฑ์เลื่อน

ระดับ/ต าแหน่งขั้นต้น 
(Normal & Fast Track) 
และจัดท า Mapping ส่ง
ให้หน่วยงานต้นสังกัด

หน่วยงานต้นสังกัด
พิจารณา Competency 
และ Success Story ของ

พนักงาน แล้วจึงเสนอ
รายชื่อผู้ที่เหมาะสมจะ
ได้รับการเลื่อนระดับ/

ต าแหน่ง มาท่ี HR

HR ตรวจสอบคุณสมบัติและประเมิน                  
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

Core Competency

Managerial Competency

Functional Competency

HR เสนอรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน (สัดส่วนผู้ได้รับการเลื่อน

ระดับ/เลื่อนต าแหน่ง)
โควต้า 10% ของพนักงานประจ า

ทั้งหมด

คณะกรรมการบุคคล พิจารณาผอ.ส.ส.ท.อนุมัติ และประกาศ                   
รายชื่อผู้ได้รับการเลื่อนระดับ

ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินการเลื่อนต าแหน่ง
เข้าสู่การทดลองปฏิบัติงาน 120 วัน

คณะกรรมการเลื่อนต าแหน่ง
ประเมินผลผู้ผ่านเกณฑ์การเลื่อนต าแหน่ง           

และเสนอ ผอ.ส.ส.ท. 

ผอ.ส.ส.ท.อนุมัติ และประกาศ
รายชื่อพนักงานที่ได้รับการเลื่อน

ต าแหน่งและ ปรับค่าจ้าง

2 4

5
6

7

9

360 องศา 

หน่วยงานต้นสังกัด
จัดท า People Plan 

โดยระบุ High 
Performance & 

High Potential ที่อยู่
ในแผนโปรโมท

1 3

1) ให้ความเห็นชอบรายชื่อพนักงานเลื่อนระดับ

2) มอบหมายให้คณะกรรมการเลื่อนต าแหน่งไป
พิจารณาและเสนอ ผอ.ส.ส.ท.เพ่ือสั่งทดลองงาน

คณะกรรมการเลื่อนต าแหน่ง พิจารณา
และเสนอ ผอ.ส.ส.ท. เพ่ือสั่งให้เข้าสู่การทดลอง

ปฏิบัติงาน 120 วัน8

10 11



การด าเนินงานเลื่อนระดับ และเลื่อนต าแหน่ง (ประจ าปี 2564)

- HR ช้ีแจงหลักเกณฑ์
- รวมรวมข้อมูลตาม
หลักเกณฑ์/Mapping 
People Plan  และ
ส่งข้อมูลให้ส านัก

หน่วยงานต้นสังกัด 
เสนอรายชื่อ 

ผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม

HR ตรวจสอบ
คุณสมบัติและ

ประเมินผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อ

HR เสนอรายชื่อ
ผู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินต่อ ผอ.

ส.ส.ท. 

คณะกรรมการ
บุคคลพิจารณา

ให้ความ
เห็นชอบ

ประกาศผู้ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน
การเลื่อน

ระดับ

ผู้ผ่านเกณฑ์
การประเมินการ
เลื่อนต าแหน่ง

เข้าสู่การทดลอง
ปฏิบัติงาน 120 วัน

ประเมินผล
ผู้ผ่านเกณฑ์
การเลื่อน
ต าแหน่ง

ประกาศผู้ได้
เลื่อนต าแหน่ง

และ
ปรับค่าจ้าง

1- 31 ม.ีค.

1 เม.ย.-16 เม.ย.

19-20 เม.ย.

21 เม.ย.

28 เม.ย.

30 เม.ย.

1-31 พ.ค. 1-30 ก.ย.

1 ต.ค.

ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 1

คณะกรรมการ
เลื่อนต าแหน่ง
พิจารณา และ

เสนอ ผอ.ส.ส.ท.
ให้พนักงาน
ทดลองงาน

1 มิ.ย.-30 ก.ย.



ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต



ประชมุกบัคณะกรรมการชมรมและเสนอแผนตอ่
คณะกรรมการสวสัดิการเพื่อขออนมุตัิการด าเนินการ

ของกิจกรรมชมรม

3.เสนอแผนกจิกรรมชมรม

รวบรวมแบบส ารวจ HAPPINOMETER
เพื่อวิเคราะหค์วามสขุของคนท างานในองคก์ร

2.HAPPINOMETER

พัฒนาสวัสดิการและส่งเสริม Engagement

การประชมุคณะกรรมการสวสัดิการ
ประจ าเดือน

1.คณะกรรมการสวัสดกิาร



รณรงค์ให้พนักงานดูแล
ป้องกันตนเองตาม
มาตรการกระทรวง

สาธารณสุข

ปรบัตวัสูก่ารท างาน
ในยคุ  New Normal




