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▪ เป็นรายงานผลของปีท่ีผ่านมา พ.ศ. 2564
▪ แสดงผลการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล
▪ มีขอ้มลูรายละเอียดของการด าเนินการ อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย  ผลการด าเนินการตาม

นโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล  ปัญหา  อปุสรรค  และขอ้เสนอแนะ  ผลการวิเคราะห์
การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล



การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี  2564

1)   การบริหารอัตราก าลัง

2)     การบริหารผลการปฏิบัติงาน

3)     การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4)   การบริหารและพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ

5)     การสร้างความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร 



1)  การบริหารอัตราก าลัง

1.1 สนับสนุนเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กร

1.2 การจัดโครงการสมัครใจเกษียณก่อนก าหนด 



วันที่ 16 เมษายน 2564 ประกาศโครงสร้างส.ส.ท. จัดตั้งศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม1
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 1) กลุ่มงานข่าว (News Cluster)
คณะกรรมการนโยบาย เห็นชอบให้จัดตั้ง หน่วยงานใหม่ภายใต้โครงสร้าง 2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาสื่อสาธารณะ 

3) กลุ่มงานเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
2

สนับสนุนเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กร

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ประกาศโครงสร้างจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาสื่อสาธารณะ3

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ประกาศจัดโครงสร้างของ ส.ส.ท. และโครงสร้างส านัก (ยุบส านักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์ ส านัก
เครือข่ายสาธารณะ ส านักงานผู้อ านวยการ ส.ส.ท. และ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ และจัดตั้งส านักเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมสาธารณะ จัดตั้งฝ่ายศูนย์การเรียนรู้สื่อสาธารณะ ฝ่ายสร้างมูลค่าและวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ายสื่อสารองค์การ

4

1.1



การจัดโครงการสมัครใจเกษียณก่อนก าหนด 1.2

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเครื่องมือในการบรหิารงานด้านทรพัยากรมนุษย์ของ ส.ส.ท. 
ให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดในการบริหารอัตราก าลังขององค์การ



ขั้นตอนการด าเนินโครงการ ได้เริ่มจากวิธีคิดในการบริหารอัตราก าลัง และด าเนินการกับกลุ่ม Critical ดังนี้

HR POOL

รอง.ผอ , ผอ.ส ำนัก และ 
HR ประชมุแนวทำง

บรหิำรอตัรำก ำลงัใน

สงักดั

- ปรมิำณงำนในปัจจบุนั

- ต ำแหน่งงำนใหม่ทีจ่ ำเป็น

- ต ำแหน่งงำนทีก่ ำลงัจะหมดควำม

จ ำเป็น

- ต ำแหน่งงำนทีท่ดแทนโดย 

Outsource

- พนักงำนทีเ่ป็นก ำลงัหลกั

- พนง.ทีม่ผีลกำรปฏบิตังิำน
ต ่ำกวำ่เกณฑ ์

- พนง.ทีต่อ้ง Up Skill/Re Skill
- พนง.ทีม่พีฤตกิรรม/ทศันคต ิไม่

สอดคลอ้งกบังำน

HR วเิครำะห ์
อตัรำก ำลงั        

ทีเ่หมำะสม

- แผนพฒันำ/Career
- ปรบัโครงสรำ้ง/ปรบั Workflow กำรท ำงำน
- ปรบัรปูแบบกำรสรรหำวำ่จำ้งอตัรำก ำลงัใหม่

Reassignment

v

v

โครงกำรวำงแผนอำชพีในยุคทีช่วีติยนืยำว HRM 
@25Aug20

Sep20 Oct-Nov20 Dec-Feb21

คณะกรรมกำร

พจิำรณำ

Critical Position

Critical People

โครงกำรพฒันำ

ศกัยภำพพนักงำน

Up Skill / Re Skill

v

โครงการ ER
กลุ่มที ่1 (MSP)
ผลตอบแทนสูงสุด 

25 เดอืน

v

v

โครงการ ER
กลุ่มที ่2 (MSP 
/EVR)
ผลตอบแทนสูงสุด 

22 เดอืน

v

- Productive
- Inadequate

Non Productive

No Need



ไม่สามารถ
โอนย้าย/พัฒนา

HRM ส ารวจ Critical Position/ Critical People

HRM เจรจาต้นสังกัดใหม่

กรณี Critical Positions

จบ
กระบวนการ

HRM เจรจาพนักงาน

ค าสั่งโอนย้าย

ทดลองงาน 4 เดือน

กรณี Critical People

HRM ส่งรายชื่อให้ทาง HRD

HRD ด าเนินการพัฒนา

ประเมินผล 3 เดือนตาม
ข้อตกลงกับหัวหน้างาน

ประเมินผล
ประจ าปี

ไม่ผ่านผ่าน

ประเมินผล

กลับที่
เดิม

โอน
ย้าย

ประเมินผล
ประจ าปีเลิก

จ้าง

ไม่ผ่านผ่าน

ER
ประเมินผล
ประจ าปี

กระบวนการด าเนินการของส านักทรัพยากรมนุษย์

เข้า ER

ขออนุมัติยุบ
ต าแหน่ง

ไม่เข้า ER

จบ
กระบวนการ

เลิกจ้าง

โอนย้าย

เข้า ER รองผู้อ านวยการและ
ต้นสังกัดเจรจาให้ ER

ยุบต าแหน่ง โอนย้าย พัฒนา

รองผู้อ านวยการ
และต้นสังกัด
เจรจาให้ ER

เข้า ER ไม่เข้า ER

จบ ประเมินผล
ประจ าปี

จบ

เข้า ER

รอง ผอ สสท / ผอ ต้นสังกัด/ 
ผจก HRM สื่อสารกับพนักงาน



การด าเนินงานโครงการสมัครใจเกษียณกอ่นก าหนด ประจ าปี 2563-2564 (ช่วงที่ 1- 3)

ช่วงที่ 1 ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 26 คน  

ช่วงที่ 2 ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน 5 คน

ช่วงที่ 3 ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม ถึง 28 ตุลาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน 10 คน 



กรณีเข้าโครงการ ER

HRM เจรจาต้นสังกัดใหม่

กรณียุบต าแหน่ง กรณีเข้าโครงการฟ้ืนฟู

ปิด Job

HR เจรจาพนักงาน

ค าสั่งโอนย้าย

ทดลองงาน 3 เดือน

รองผู้อ านวยการและต้นสังกัด
เจรจาให้เข้า ER

กรณีโอนย้าย

HRM ส่งรายชื่อให้ทาง HRD

HRD น าพนักงานเข้าโครงการ
ฟ้ืนฟู

HRM ส่งพนักงานกลับเข้าต้นสังกัด

ประเมินผล 3 เดือน

ประเมินผลประจ าปี

ไม่ผ่านผ่าน

ประเมินผล

กลับท่ีเดิม ER

ประเมินผลประจ าปี

ประเมินผล
ประจ าปี

ไม่ผ่านผ่าน

ERประเมินผล
ประจ าปี

กระบวนการด าเนินการพนักงานที่อยู่ในกลุ่ม Critical People

หมายเหตุ : สืบเนื่องจากการท า People Plan ประจ าปี 2563 และได้มีการน าเสนอภาพน้ีประมาณปลายป ี2563



2. การบริหารผลการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย :  มีระบบการบริหารผลงานที่มีความยุติธรรมและมีประสทิธิภาพ 

1.  ก าหนดสัดส่วนการน า KPI แต่ละประเภทใปใช้วัดผลงานในแต่ละระดับ

2.  ท าคู่มือ Job Standard KPI เพื่อเป็นแนวทางให้ส านกั

3.  สนับสนนุการจัดท า Functional KPI แต่ละส านัก

4.  ประสานให้ CBU ท า OKR ที่สะท้อนผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากขึ้น

ผลลัพธ์    :   ปรับปรุงระบบบริหารผลงาน ดังนี้

1.  ผลักดันให้มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จระดับส านัก และบุคคล  (Functional KPI & Job Standard KPI) 
2. ปรับปรุงเกณฑ์ และสื่อสาร



3) การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.1  การพัฒนาของส่วนกลาง

พัฒนาสมถรรนะด้านดิจิทัล

▪ Data Analysis and Data Visualization
▪ ปรับแนวคิดสู้วิกฤตด้วย Digital Mindset
▪ โครงการ Next Digital Leadership Program

1) Design Thinking and Business Model Canvas 
2) Lateral Thinking 
3) Digital Mindset 
4) การพัฒนา Prototype 

มีการพัฒนาสมถรรนะด้านต่างๆ เช่น

พัฒนาสมถรรนะด้านบริหาร

▪ Next Step for ผู้น ารุ่นใหม่ไทยพีบีเอส 
1) Complex Problem Solving and Decision 

Making
2) Critical Thinking Analysis

▪ Coach การพัฒนาภาวะผู้น า

พัฒนาสมถรรนะหลัก

▪ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์
อย่างสร้างสรรค์ภายใต้จริยธรรม (แนวปฎิบัติการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในส่วนบุคคล)

หลักสูตร 9 หลักสูตร
เข้ารับการอบรม 230 คน



3) การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.2  แผนพัฒนาของหน่วยงาน

พัฒนาสมถรรนะด้านวิชาชีพ
▪ การพัฒนา Multi Skills เรื่อง การพัฒนางานตัดต่อและงานกราฟิกในงานข่าว กลุ่มโปรดิวเซอร์ข่าว
▪ การพัฒนา Multi Skills เรื่อง งานกราฟิกในงานข่าวของเจ้าหน้าที่ตัดต่อ กลุ่มงานตัดต่อข่าว
▪ Multi Skills การควบคุมการถ่ายภาพด้วยรถ Wireless Camera
▪ Multi Skills เรื่อง การก ากับแสงส าหรับการผลิตรายการเคลื่อนท่ีชุดเล็ก (Live Streaming) ฝ่าย

ก ากับงานเสียง
▪ หลักสูตรพูดให้ดีต้อง Make It More 
▪ การพัฒนา Multi Skills เรื่อง การก ากับเสียงส าหรับการผลิตรายการเคลื่อนที่ชุดเล็ก 

(Live Streaming) ฝ่ายก ากับงานแสง
▪ วิธีการท า CL Clip ในงานข่าว กลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว 
▪ การเขียนข่าว และวิธีการน าเสนอเนื้อหาข่าวออนไลน์
▪ โครงการฝึกอบรม “การเขียนสคริปต์และเล่าเรื่องสไตล์ Thai PBS ในยุคดิจิทัล
▪ หลักสูตร Career Development & Succession Planning

มีการพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ เช่น
พัฒนาสมถรรนะด้านดิจิทัล

▪ หลักสูตร Cresitive Thinking (Positive + Creative)
▪ เทคนิคการถ่ายภาพ VDO ด้วย Smart Phone
▪ โครงการพัฒนาทักษะด้าน “Data Analysis and Data Visualization”
▪ หลักสูตร Modern Electric Power Distribution System : Design Operation and 

Technology Application 
▪ การประมวลผลทางสถิติขั้นสูง/การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

หลักสูตร 31 หลักสูตร
เข้ารับการอบรม 469 คน



3) การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.3 การพัฒนาแบบผสมผสาน

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 ที่ท าให้ทุกคนต้องปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  
ไทยพีบีเอสได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าว   ทั้งในด้านการดูแลความปลอดภัยของพนักงาน และการปรับวิธีการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  จึงก าหนดให้มีการท างานจากที่บ้าน (Work from Home) และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้รองรับการปฏิบัติงาน   

และในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ได้ปรับรูปแบบการพัฒนาเป็นแบบผสมผสาน  เพื่อให้การเรียนรู้เข้าถึงทุกคน  
และเหมาะกับ Life Style ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว



“สรุปงานเด่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล”

➢ การยกระดับสมรรถนะ:  Upskill & Reskill ปี 2564

➢ การเสริมสร้างพลังคนรุ่นใหม่: เปิดพื้นที่ให้แสดงศักยภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรม

➢ วิถีใหม่กับ Thai PBS Online Learning



การยกระดับสมรรถนะ:  Upskill & Reskill ปี 2564

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของไทยพีบีเอส ให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ผลประเมินศักยภาพ
และการวางแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกับ

จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง โดยเน้นให้มีการยกระดับขีดความสามารถ (Upskill) ในทุกสายงาน
และพัฒนาความสามารถใหม่ ๆ (Reskill) ที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพมากขึ้น

ตลอดจนสามารถท างานได้หลากหลายในคนเดียว (Multi-skill)  
และสามารถท างานข้ามสายงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ



การเสริมสร้างพลังคนรุ่นใหม:่ เปิดพื้นที่ให้แสดงศักยภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรม

ไทยพีบีเอสเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่พร้อมเติบโตไปกับองค์กรได้พัฒนาความเป็นผู้น าโดยการแสดงศักยภาพ สร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อพัฒนางานและองค์กร จึงได้จัดโครงการ Next Digital Leadership ซึ่งใช้กระบวนการ Design Thinking

ที่เน้นการคิดร่วมกันเป็นทีมเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ  โดยท าความเข้าใจต่อปัญหา หรือกลุ่มเป้าหมายให้มาก
ที่สุด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดีและตอบโจทย์องค์กรอย่างแท้จริง   นอกจากนั้น  กลุ่มคนที่มีศักยภาพสูง ยังได้รับการส่งเสริมและ

โอกาสใหม่ๆ  ด้วยการรับมอบหมายงานที่ท้าทาย งานส าคัญ หรือสนับสนุนให้ท างานในต าแหน่งที่สูงขึ้น  
ไปพร้อมๆ กับการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ



วิถีใหม่กับ Thai PBS Online Learning

การเรียนผ่านแพล์ตฟอร์ม “ThaiPBS Online learning” 

ผู้ใช้งานระบบ
917

93.5%

ภาพสรุป 10 อันดับหลักสูตรยอดนิยม 
(มาจากสถิติการเข้ารับการพัฒนาของพนักงานไทยพีบีเอส ประจ าปี 2564)

คน





เป้าหมายการด าเนินการ

ส านักทรัพยากรมนุษย์ ได้น าระบบบริหารความก้าวหน้าทางสายอาชีพ (Career System) มา Implement  โดยมีท่ีปรึกษา
ร่วมวางระบบและเกิดผลลัพธ์ของการด าเนินการ ในปี 2563 – 2564 ดังน้ี 

2) พนักงานที่ได้รับการเลื่อนต าแหน่ง /ปรับระดับ
ทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านศักยภาพ
ความเป็นผู้น าและสมรรถนะวิชาชีพ 

ผลลัพธ์ของการ Implement ระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ
1) องค์กรมีระบบบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ที่มีมาตรฐานมากข้ึน และสามารถทดแทนบุคลากร
ในต าแหน่งส าคัญได้ทันเวลา 

4) การบริหารและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

1) เชื่อมโยงกับ People Plan และเป็นส่วนหนึ่งของ Career System ไม่ใช่เป็นแค่โปรโมท
2) ปรับเกณฑ์คุณสมบัติให้เป็นมาตรฐานสากล ทั้งเกณฑ์ขั้นต่ า(ผลงานและระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน) และเกณฑ์ตัดสิน (Competency เพิ่ม FC และต าแหน่งช านาญการขึ้นไปต้องมี
Success story )

3) จัดท าFC ใหม่ทั้งหมดให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์สือ่ที่เปลี่ยนไป
4) มีกระบวนการคัดกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เลื่อนต าแหน่งก่อนสั่งให้ทดลองงาน
5) จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติรองรับที่ชัดเจน จะท าให้การเลื่อนต าแหน่งทุกระดับมีมาตรฐาน

ไม่สับสน
6)    เริ่ม implement เครื่องมือและหลักเกณฑ์ใหม่นี้ ในการเลื่อนระดับ และเลื่อนต าแหน่ง ปี 64
7)    จัดท าแผนพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง  (ท าต่อเนื่องจากปี 2563)
8)    เริ่มทดลองน าเครื่องมอืแผนพัฒนาสายอาชีพ (Individual Career Planning) ส าหรับ

พนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพ  



มีการจัดท าแผนการเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) ที่ด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 
และมีผลการด าเนินการดังนี้ 

จ านวนผู้สืบทอดต าแหน่ง และจ านวนที่ได้รับการเลื่อนต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย/์ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านัก ผู้จัดการฝ่าย 

• มีผู้สืบทอดต าแหน่ง    จ านวน 21 คน
• ได้รับการแต่งตั้ง จ านวน 11 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 53%) 

• มีผู้สืบทอดต าแหน่ง     จ านวน 59 คน 
• ได้รับการแต่งตั้ง         จ านวน  7 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 12%) 

การจัดท าแผนการเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดต าแหน่ง (succession Plan)



Career path & movement 

possibility

การจัดท าแผนพัฒนาสายอาชีพ (Individual Career Plan) ม ีModel และผู้ทีเ่กีย่วข้อง ดังนี้

HR - ICP counselors– เป็นผูก้  ำกบัระบบและบรหิำรหรืออ ำนวยใหเ้กิดกระบวนกำรจดัท ำ ประเมินและพฒันำตำม ICP โดยเป็นผูเ้ก็บ Record และตดิตำมกำรท ำ ICP ของพนกังำน

Direct supervisors– ผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงของ เป็นผูร้บัผิดชอบควำมกำ้วหนำ้ของกำรพฒันำตำม ICP ใหค้  ำแนะน ำ ใหค้วำมชว่ยเหลือ และรบัผิดชอบประเมินควำมกำ้วหนำ้และทบทวน ICP 

ICP owners – พนกังำนหรือผูบ้รหิำรท่ีเขำ้กระบวนกำรท ำ ICP เป็นผูท่ี้ตอ้งผำ่นกระบวนกำรพฒันำตำมเสน้ทำงอำชีพท่ีเป็นไปได้

Coach/ Mentors – โคช้หรือ Mentor (สำมำรถเป็นผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงหรือไมก็่ได)้ อำจเป็นผูเ้ช่ียวชำญในเรื่องท่ี ICP owner ตอ้งกำรพฒันำในปีนัน้ หรือมีควำมเก่ียวขอ้งกบั Assignment ของ ICP Owner 

ระบบงาน ICP ระบบหรือโปรแกรมการพัฒนาที่ TPBS มีอยู่
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เป้าหมาย (Goals)

ทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญยิ่งขององค์กรและเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จท่ีจะขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรชั้นน าท่ัวโลก
พบว่า ความรักและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร รวมท้ังความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีส่วนส าคัญอย่างย่ิงท่ีจะท าให้บุคลากรมุ่งมั่นทุ่มเทท างานเพื่อขับเคลื่อนความส าเร็จให้องค์กร ส านัก
ทรัพยากรมนุษย์ได้ด าเนินงานเพ่ือสร้างความรักความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กรสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย โดยมุ่งหมายให้เกิดผลดังนี้

การปรับตัวเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
น าไปสู่การด าเนินตามวิถีชีวิตแบบ New Normal

ผลสัมฤทธิ์ (RESULTS) 

1) เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกที่เกิดจากการตระหนักใน
คุณค่าของตนเอง คุณค่าของงานท่ีท า และคุณค่าของความ
เป็นสื่อสาธารณะ
2) สร้างหลักประกันและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานและ
การด ารงชีพของพนักงาน
3) สร้างสภาพแวดล้อมดี คนในองค์กรมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อ
กัน มีบรรยากาศในการท างานแบบสร้างสรรค์ 
(Constructive) และปลอดภัย มีความไว้วางใจในการ
ท างานร่วมกัน จากการชื่นชมความส าเร็จ มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน
4) สร้างความรับรู้ เข้าใจและมีส่วนร่วมกับความเป็นไปและ
ความส าเร็จขององค์กร
5) พนักงานรักและมีความผูกพันกับองค์กร (Engagement) 
รู้สึกเป็นเจ้าของและพร้อมจะทุ่มเท เสียสละ และร่วมทุกข์
ร่วมสุขกับองค์กร 

5) การสร้างความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร

1)  บุคลากรของ ส.ส.ท.มีความภาคภูมิใจในตนเอง และตระหนกัในคุณค่าส่ือสาธารณะ

2)  ส.ส.ท.มีบรรยาการท างานท่ีสร้างสรรค์ ท่ีเกิดการชื่นชมความส าเร็จกันและกัน และมีส่วนร่วม  ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การร่วมกันแก้ปัญหา และระดมความคิดสร้างสรรค์

3)  ปัญหาความขัดแย้งและข้อร้องเรียนลดลง 

4)  บุคลากรมีสุขภาพใจท่ีดีและสุขภาพกายแข็งแรง 

5)  บุคลากรมีความสุข รักและผูกพันกับองค์กร ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเสียสละด้วยความเต็มใจ

6)  บุคลากรรู้สึกเป็นเจ้าของและพร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับองค์กร

7)  องค์กรส่งมอบผลงานท่ีดีแก่สังคมตามท่ีคาดหวัง มีภาพลักษณ์ท่ีดี และมีความน่าเชื่อถือ



วิถีชีวิตเปลี่ยน

รูปแบบการสื่อสาร
ออนไลน์มากขึ้น

สถานการณ์โควิด-19 

Work From 
Home 

กิจกรรมในองค์กรลดลง

ติดต่อสื่อสารกันออนไลน์
มากขึ้น

การสื่อสารหรือการมีปฏิสัมพันธ์ของ
พนักงานลดน้อยลง 

ผล Engagement

จัดท าแบบส ารวจ
Engagement

มีระบบการสื่อสารและการจัดการข้อมูลในการ
แก้ไขปัญหาและการสร้าง Engagement ของ

องค์กรในรูปแบบ Online มากขึ้น

ช่องทางหลักในการสื่อสาร
ของพนักงานไม่ชัดเจน

เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการ
สื่อสารกับพนักงานในองค์กร

Action Plan Engagement : ปี 2564







แนวทางการด าเนินการของส านักทรัพยากรมนุษย์
ในการให้ความช่วยเหลือพนักงานที่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19

-



รายงานการด าเนินการฉีดวคัซีนโควิด 19 ของพนักงาน Thai PBS

-

จ านวนรายชือท่ีส่งฉีดวคัซีน

1,473 คน

จ านวนพนักงานทัง้ส่วนกลาง
และส่วนภมิูภาคท่ีฉีดวคัซีน
แล้ว

1,102 คน

พนักงานท่ียงัไม่รบัการฉีด
วคัซีน

6 คน

จ านวนบคุคลในครอบครวั/
แม่บา้น/รปภ.  ท่ีส่งฉีดวคัซีน

471 คน





สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ



สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการพัฒนาบุคลากรปี 2564

1. การพัฒนา
ความสามารถใหม่ๆ 
และ Digital DNA

2. ระบบ
การเรียนรู้

3. การพัฒนาระบบ
ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ

4. การปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรม
องก์กร

อุปสรรคปัญหา
1. พนักงานยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลแผนพัฒนารายบุคคลได้สะดวก 

(แผน IDP เป็นกระดาษ) 

ข้อเสนอแนะ
1. ฝ่าย HRD ก าลังพัฒนาโปรแกรม IDP ด้วยโปรแกรม Python 

มารองรับ
2. หาระบบ HRIS Module การพัฒนาที่รองรับเรื่องนี้

อุปสรรคปัญหา
1. การก าหนดความจ าเป็นในการพัฒนาให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง

ยังไม่  Focus  มากพอ
2. การติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความสามารถยังท าได้ไม่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ
1. ร่วมกับผู้บริหารส านักในการก าหนดสมรรถนะที่เปลี่ยนแปลงไปตาม

ภารกิจ เพ่ือก าหนดช่องว่างสมรรถนะส าหรับวางแผนการพัฒนาให้
ชัดเจน

2. ขอความร่วมมือผู้บริหารทุกระดับของต้นสังกัดในการร่วมกันวาง
แผนการติดตามผล เช่น ก าหนดตัวชี้วัด วิธีการติดตามผล ผู้รับผิดชอบ 
และด าเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกันกับ HRD

อุปสรรคปัญหา
1. การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการเลื่อนต าแหน่ง  ยังไม่

เช่ือมโยงกันเท่าท่ีควร

ข้อเสนอแนะ
1. บูรณาการระบบการพัฒนาบุคลากรให้เชื่อมโยงกับกระบวนการเล่ือน

ต าแหน่ง  โดยปรับโครงสร้างส านัก HR ใหม่ (ย้ายงาน Promote ไว้ใน
ระบบ Career ท่ี HRD)

2.วางแผนบุคลากร (People Plan) ร่วมกับส านัก/ ศูนย์ เพ่ือจัดกลุ่มบุคลากร
ในการพัฒนาและวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ

อุปสรรคปัญหา
1. จากสถานการณ์โควิด ท าให้มีข้อจ ากัดในการจัดกิจกรรมพัฒนา
2. ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญและให้เวลากับการพัฒนา

ด้านนี้ไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ
1. จัดในรูปแบบใหม่ และใช้วิธีสื่อสารให้เกิดการรับรู้ต่อเนื่อง จนเป็น

ความเคยชิน 
2. สร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับ ใช้กลไก Change Agent เข้ามาขับเคลื่อน



ปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารผลการปฏิบัติงาน ปี 2564

ด้านระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(โปรแกรมประเมินผล)

ด้านการจัดท าตัวชีวั้ดและเกบ็ข้อมูล
ผลการประเมนิ

ด้านความเข้าใจของบุคลากรในการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน

จุดอ่อน ข้อเสนอแนะ

1. ข้อจ ากัดของระบบโปรแกรมประเมินผล ท่ี
ไม่เสถียร  และการท างานบางส่วนยังไม่ได้
ตาม Requirement ขององค์กร

1. ประสานบริษัทผู้จัดท าระบบ  เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
โปรแกรมให้มีมาตรฐานและสามารถตอบสนองได้ตาม 
Requirement ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. การจัดท า KPI ของหน่วยงานและบุคคล
ล่าช้า 

2. การเก็บผลประเมิน KPIs ผลประเมิน
องค์กรล่าช้า ท าให้พนักงานรับทราบ
หัวข้อในการวัด KPIs ช้า

1. ปรับวิธีการจัดท า KPI ของหน่วยงานและบุคคล ให้
เร็วขึ้น  

2. เก็บผลประเมินพนักงาน ระหว่าง เดือน มกราคม –
พฤศจิกายน และจัดท า KPIs รายบุคคลให้แล้วเสร็จ
ก่อนสงกรานต์ 

1. พนักงานขาดความรู้และทักษะในการ
ก าหนดตัวชี้วัดผลงาน

2. ขาดการ Feedback การท างานระหว่าง
หัวหน้างานและลูกน้อง

3. พนักงานส่วนใหญ่ให้คะแนน
Competency ระดับ 3 และ 4 ซึ่งไม่
สะท้อนกับความเป็นจริง

1. ทางส านักทรัพยากรมนุษย์เข้าไปสนับสนุนส านกัในการจัดท า
ตัวชี้วัด

2. พัฒนาทักษะ Coaching & Feedback ของหัวหน้างาน
3. จัดให้มีการประเมิน Competency 2 รอบ และเปลี่ยนเกณฑ์

การวัด Competency จาก 4 เป็น 5 ระดับ ตลอดจนใช้หลัก 
STAR Model ในการกรอกคะแนน 4 และ 5 เพื่อใช้ในการให้
คะแนนระหว่างหวัหนา้งานและพนักงาน


