
การด าเนินการตามแผนปฎิบัติงาน

ประจ าปี 2565 
1 



แผน Effective Manpower  Plan  

วตัถปุระสงค์ของแผน บริหารอตัราก าลงัและค่าใช้จ่ายด้านบคุคลเพื่อรองรับต่อการด าเนินธุรกิจ 

ตวัชีว้ดั  ค่าใช้จ่ายบคุลากรต่อรายได้ด าเนินงาน 

เปา้หมายประจ าปี 39.60% 

ล าดบั รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 
Responsible ระยะเวลาการด าเนินการ ปี 2565 

รายกิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 ก าหนดกรอบอตัราก าลงัภาพรวมองค์กร ปี 2565  สว่น.กลยทุธ์ฯ HR                         

2 ปรับปรุงกระบวนการท างานของหน่วยงาน หน่วยงานต่างๆ+ส.กลยทุธ์องค์กร + HR                         

3 ติดตามผลการด าเนินงานและค่าใช้จ่าย บคุลากร  สว่น.กลยทุธ์ฯ HR                         

ผลการด าเนินงาน Q1 ก าหนดกรอบอตัราก าลงัประจ าปี 2565 เรียบร้อยแล้ว อยู่ที่ 981 คน 

ผลค่าใช้จ่ายบคุลากรต่อรายได้ด าเนินการ Q1  อยู่ที่  50% 

ปัญหา / อปุสรรค ค่าใช้จ่ายด้านบคุลากรมีอยู่อย่างจ ากดั ท าให้ไม่สามารถให้อตัราก าลงัตามที่หน่วยงานต้องการได้ 
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แผน การวเิคราะห์ Critical Position และ Succession  Plan 

วตัถปุระสงค์ของแผน เพ่ือพฒันาและเตรียมความพร้อมบคุลากรในการทดแทนต าแหน่งท่ีส าคญัตอ่จากผู้บริหารท่ีด ารงต าแหนง่ในปัจจบุนั 

ตวัชีว้ดั  ระดบัความส าเร็จของ Succession Plan 

เป้าหมายประจ าปี 1. Successor Pool ของต าแหน่ง ผช.กก.ผอ.ใหญ่ (Key Positions) ท่ีจะเกษียณ ปี 2566  

2. ก าหนดต าแหน่ง Key Competitive Advantage  เพ่ือตอบโจทย์การหารายได้ดิจิทลัและธรุกิจใหม ่

ล าดบั รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 
Responsible ระยะเวลาการด าเนินการ ปี 2565 

รายกิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 

พิจารณาต าแหน่งงานส าคญั (Key Position)  ท่ีจะเกษียณ ปี 2565 - 2567 และก าหนดต าแหน่งงานหลกั 
(Critical Jobs) / งานท่ีเป็น Key Competitive Advantage เพ่ือตอบโจทย์การหารายได้ดิจิทลัและธรุกิจใหม ่

คณะกรรมการ Successor / HRD 

                        

2 ก าหนดคณุสมบตัิและสมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ่ต าแหนง่งาน   (Success Profile)  HRD / ผู้ด ารงต าแหน่งปัจจบุนั                         

3 พิจารณาความเหมาะสมของผู้บริหารตาม Success Profile ท่ีก าหนด  ในด้านความสามารถและศกัยภาพ คณะกรรมการ Successor / HRD                         

4 ก าหนด Successor pool รายต าแหน่ง (3:1) เพ่ือจดัท าแผนพฒันารายบคุคล (IDP) คณะกรรมการ Successor / HRD                         

5 ด าเนินการพฒันาตามแผนพฒันารายบคุคล (IDP) และติดตามประเมินผลการพฒันา 
ผู้ด ารงต าแหน่งปัจจบุนั / HRD / 
คณะกรรมการ Successor                         

ผลการด าเนินงาน Q1 ก าหนดต าแหน่งงานส าคญั (Key Position)  ท่ีจะเกษียณ ปี 2565 - 2567 และก าหนดต าแหน่งงานหลกั 
(Critical Jobs)   

จดัท า Success Profile ต าแหน่ง ผช.กอญ เรียบร้อยแล้ว 
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แผน การวิเคราะห์ Critical Process และ Lean Process (กระบวนการสรรหาพนักงานใหม่) 

วตัถปุระสงค์ของแผน เพื่อให้ได้พนกังานตามเปา้หมายในเวลาที่เหมาะสม  

ตวัชีว้ดั  ระยะเวลาในการสรรหาบคุลากรที่ต้องการ 

เปา้หมายประจ าปี 40 วนั 

ล าดบั รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 
Responsible ระยะเวลาการด าเนินการ ปี 2565 

รายกิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการสรรหาบคุลากร สว่น.บริหารงานบคุคล+ สว่น.กลยทุธ์ฯ HR                         

2 ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาบคุลากรที่ออกแบบไว้ สว่น.บริหารงานบคุคล                         

3 ประเมินผลกระบวนการสรรหาบคุลากร สว่น.บริหารงานบคุคล                         
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ทบทวนหรือปรับปรุงกระบวนการสรรหาบคุลากร 

สว่น.บริหารงานบคุคล+ สว่น.กลยทุธ์ฯ HR 

                        

5 
ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาบคุลากรที่ได้ทบทวนระหว่างปี 

สว่น.บริหารงานบคุคล 

                        

6 
ประเมินผลกระบวนการสรรหาบคุลากร 

สว่น.บริหารงานบคุคล+ สว่น.กลยทุธ์ฯ HR 

                        

ผลการด าเนินงาน Q1 ออกแบบ Form การขอสรรหา / สรุปผลการสรรหา  
และร่างกระบวนการสรรหา  



แผน โครงการสร้างความผูกพันของบุคลากร 

วตัถปุระสงค์ของแผน เพื่อให้บคุคลากรมีความผกูพนัต่อองค์กรมากขึน้ 

ตวัชีว้ดั  คะแนนความผกูพนัของบคุลากร (เต็ม 5) 

เปา้หมายประจ าปี เกินกวา่ 3.4 

ล าดบั รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 
Responsible ระยะเวลาการด าเนินการ ปี 2565 

รายกิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 ออกแบบและจดัท าแผนกิจกรรมสง่เสริมความผกูพนัตามผลการส ารวจ ส.สวสัดิการฯ                         

2 จดักิจกรรมและประเมินผลตามแผนสง่เสริมความผกูพนัท่ีได้รับความเห็นชอบ 
ส.สวสัดิการฯ 

                        

3 ทบทวนแผนสง่เสริมความผกูพนัให้สอดคล้องกบัปัจจยัความผกูพนั ส.สวสัดิการฯ                         

4 ส ารวจผลความผกูพนัประจ าปี ส.สวสัดิการฯ                         

ผลการด าเนินงาน Q1 จดัท าแผนกิจกรรมสง่เสริมความผกูพนัตามผลการส ารวจเรียบร้อยแล้ว 

  มีการจดักิจกรรมตามแผนแล้ว เช่น กิจกรรมปีใหม ่/ ตรุษจีน  

ปัญหา / อปุสรรค ปัญหา Covid ท าให้ไมส่ามารถจดักิจกรรมได้เต็มรูปแบบ 
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แผน Reskill/Upskill บุคลากรด้านธุรกิจและดจิทัิล 

วตัถปุระสงค์ของแผน เพ่ือพฒันาทกัษะ/ความรู้ ผู้บริหารและพนกังาน ในด้าน Digital / Business / Creative/ Mindset 

เพ่ือเตรียมความพร้อมพนกังานกลุม่ผู้มีศกัยภาพสงู  MCOT Future Leaders ให้มีทกัษะและมมุมองในการเป็นผู้บริหารยคุใหม ่

ตวัชีว้ดั  ร้อยละของพนกังานท่ีเข้ารับการพฒันามีระดบัสมรรถนะ (Competency) ตามระดบัท่ีคาดหวงั 

เป้าหมายประจ าปี 
ร้อยละ 
60 หมายเหต ุ แผนกลยทุธ์องค์กร ก าหนดเป้าหมายเป็น คา่ใช้จา่ยบคุลากรตอ่รายได้ด าเนินงาน 39.6% 

ล าดบั รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 
Responsible ระยะเวลาการด าเนินการ ปี 2565 

รายกิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 
ก าหนดการประเมิน Competency ในด้าน Creative /Digital/Business /Mindset ของพนกังานในหนว่ยงานด้านธรุกิจดิจิทลั
และธรุกิจใหม ่ HRD 

                        

2 จดัท าแผนพฒันาบคุลากร ประจ าปี HRD                         

3 ด าเนินการพฒันาพนกังานตามแผนพฒันาบคุลากร HRD                         

4 ประเมิน Competency พนกังานท่ีเข้ารับ HRD                         

ผลการด าเนินงาน Q1 ประเมิน  Competency (รอสรุปผลการประเมิน) 

จดัท าแผนพฒันาบคุลากร ประจ าปี เรียบร้อยแล้ว 

ด าเนินการพฒันาพนกังานตามแผนพฒันาบคุลากร 

ปัญหา / อปุสรรค ปัญหา Covid ท าให้ไมส่ามารถจดัการอบรมได้เตม็รูปแบบ 
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แผน การให้ทุนการศึกษาเพื่อ Maintain บุคลากรที่มีคุณค่าในองค์กร 

วตัถปุระสงค์ของแผน เพื่อ Maintain บคุลากรที่มีคณุค่าในองค์กร 

ตวัชีว้ดั  จ านวนพนัธมิตร / จ านวนสถาบนัการศกึษาที่สนบัสนนุทนุการศกึษาแก่ บมจ.อสมท 

เปา้หมายประจ าปี 3 

ล าดบั รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 
Responsible ระยะเวลาการด าเนินการ ปี 2565 

รายกิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 คณะท างานย่อย MCOT Wisdom แก้ไขระเบยีบที่เกี่ยวข้องกบัการให้ทนุการศกึษา คณะท างาน                         

2 แสวงหาและหารือกบัสถาบนัการศกึษาเพื่อเป็นพนัธมิตรสนบัสนนุทนุการศึกษาแก่บคุลากร คณะท างาน  /HRD                         

3 
สร้างความร่วมมือและลงนามร่วมกบัสถาบนัการศกึษาเพื่อเป็นพนัธมิตรสนบัสนนุ
ทนุการศกึษาแก่บคุลากร 

คณะท างาน  /HRD                         

4 ด าเนินการคดัสรรบคุลากรให้เป็นไปตามเง่ือนไขของทนุ HRD                         

5 ติดตามและประเมินผลการให้ทนุการศกึษา HRD                         

ผลการด าเนินงาน Q1 MOU กบัมหาวิทยาลยั หอการค้าไทย 


