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คานา
บุคลากรที่มีคุณภาพจะช่วยให้องค์กรสร้างความสาเร็จได้ตามความคาดหวังอย่างยั่งยืน การวางแผน
กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุ คคลถือเป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินธุรกิ จ ของ
องค์กร เพราะเป็นแม่แบบสาหรับการบริหารงานที่เกี่ยวกับบุคลากรในทุกๆ ด้าน และเป็นการเตรียมบุคคล
ให้เหมาะสมกับงานและเวลา รวมทั้งการพัฒนากาลังคนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
การวางแผนแม่ บ ทด้ า นการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลที่ชั ด เจนนั้น จะช่ ว ยให้ อ งค์ก ร
สามารถวางแผนพัฒนาการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่วนให้กิจกรรมด้านทรัพยากร
บุคคลและเป้าหมายขององค์กรมีความสอดคล้องกัน
ทั้งนี้แผนแม่บทด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560 – 2564 บริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จากัด (มหาชน) จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร ปี 2560 – 2564

สายงานทรัพยากรบุคคลและอานวยการ

แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. (ปี 2560 - 2564)

หน้า 2

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ทิศทางการดาเนินงานปี 2560 - 2564 ของ ทอท.

4

ส่วนที่ 2 โครงสร้างและภารกิจหลักของสายงานทรัพยากรบุคคลและอานวยการ

15

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

19

ส่วนที่ 4 แผนแม่บทด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

22

ส่วนที่ 5 New HR Scope of Work

26

ส่วนที่ 6 ปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์

31

แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. (ปี 2560 - 2564)

หน้า 3

ส่ วนที่ 1
ทิศทางการดาเนินงานปี 2560 – 2564 ของ ทอท.
วิสัยทัศน์ (Vision):
“ทอท. เป็นผู้ดาเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก : การมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ
โดยคานึงถึงความปลอดภัย และสร้างรายได้อย่างสมดุล”
พันธกิจ (Mission)
“ประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งดาเนินการกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่อง
กับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน โดยคานึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ค่ านิยม (Core Value):
1.
2.
3.
4.
5.

ให้ใจ (Service Minded) : การให้บริการด้วยใจเหนือความคาดหมาย
มั่นใจ (Safety & Security) : เป็นเลิศในมาตรฐานความปลอดภัย
ร่วมใจ (Teamwork) : รวมพลัง ให้เกียรติทุกความเห็น
เปิดใจ (Innovation) : พัฒนาไม่หยุดยั้ง
ภูมิใจ (Integrity) : ยึดมั่นผลประโยชน์องค์กร

สมรรถนะหลักของ ทอท. :
คือ ความรู้ความสามารถที่ ทอท.มีความชานาญในการดาเนินงานและปฏิบัติการท่าอากาศยาน
(Airport Operation Performance) ในความรับผิดชอบทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย
1. สมรรถนะหลักในการบริหารท่าอากาศยานด้านเครือข่ายพันธมิตร ประกอบด้วย สายการ
บิน คู่ค้า คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ หน่วยงานกากับดูแล ผู้ถือ หุ้น ชุมชนและสังคม โดย
ประสานและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินงานท่าอากาศ
ยานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สมรรถนะหลักในการบริหารท่าอากาศยานด้านมาตรฐานความปลอดภัย และการรักษา
ความปลอดภัยท่าอากาศยาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่ทัดเทียม
ระดับสากล
อย่างไรก็ตาม ทอท. จาเป็นต้องคานึงถึงการเสริมสร้างสมรรถนะหลักสาหรับการดาเนินงานของ
ทอท. ที่เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ได้แก่ สมรรถนะหลักด้านการพัฒนาธุรกิจ (Business development)
โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจ กรรมเชิงพาณิชย์ และพัฒนารูปแบบทางธุรกิจ
แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. (ปี 2560 - 2564)

หน้า 4

ใหม่ๆ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ รวมถึงสมรรถนะหลักด้านการบริหารจัดการทางการเงิน
(Financial Management) โดยการป้องกันความเสี่ยงด้านการเงิน รวมถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายจากการ
ดาเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้สามารถแข่งขันได้ (Cost Competitiveness)

ปัจจัยความยั่งยืนขององค์กร (Corporate Sustainability):
การวิเคราะห์ปัจจัยความยั่งยืนขององค์กรใช้ หลักเกณฑ์การพิจารณาจากกรอบแนวทางด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) และกรอบการรายงานสากลของ The Global Reporting Initiative:
GRI โดยคานึงถึงความยั่งยืนครอบคลุมทั้งสามมิติ ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจและการเงิน ด้านสังคมและ
ชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางสาคัญในการพัฒนาและกาหนดทิศทางการดาเนินงานของ
องค์กร ดังนี้
1. การเติบโตทางการเงิน (Financial Growth)
- การพัฒนาธุรกิจ (Business development) ทั้งรายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical
Revenue) และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenue) โดยเน้นการ
พั ฒ นากิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ กรรมเชิ ง พาณิ ช ย์ รวมทั้ ง พั ฒ นารู ป แบบทางธุ ร กิ จ ใหม่ ๆ
เนื่องจากท่าอากาศยานชั้นนาระดับโลก เช่น ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี และท่าอากาศยาน
นานาชาติฮ่องกง สามารถหารายได้จากกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินในอัตราส่วนที่
สูงกว่าจากกิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจการการบินที่มีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมภายนอก
- การบริหารจัดการด้านการเงิน (Financial Management) ที่มีประสิทธิภาพทั้งการป้องกั น
ความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Hedging) การฝากเงินกับสถาบันการเงินที่
น่าเชื่อถือ รวมทั้งการบริหารค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น อาทิ การบริหารค่าใช้จ่ายทางภาษี
2. ความสามารถของบุคลากร (Human Capability)
- การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการให้ความสาคัญกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กรให้แก่พนักงาน (Knowledge
Management) และการมีระบบ การประเมินผลพนักงานตามความสามารถแบบองค์รวม
เช่ น ท่ า อากาศยานสิ ง คโปร์ ช างงี มี ก ารจั ด โครงการ Tedtalk เพื่ อ ถ่ า ยทอดความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ระหว่างพนักงานด้วยกัน อีกทั้งยัง เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิ ศ (Best practice)
จากองค์กรชั้นนาอื่นๆ นอกจากนั้นมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบ 360
องศา (360 Degree Appraisal)
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
การบริหารการสืบทอดตาแหน่ง (succession planning) ที่ชัดเจนเพื่อความต่อเนื่องในการ
ขั บ เคลื่อนยุ ท ธศาสตร์และเป้าหมายขององค์ก ร เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่อ งกงมี
แผนการคัดเลือกประธานบริษัท และคณะกรรมการบริหาร (Board Director) อย่างชัดเจน
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นอกจากนั้นการมีระบบวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อนาไปสู่การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)
จากการปฏิบัติงานโดยจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน ดังเช่น ท่าอากาศ
ยานสิงคโปร์ชางงี และท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง
3. การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management)
- การบริหารงานภายใต้หลักการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance: CG) มีความโปร่งใส
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในการดาเนินงาน เช่น ท่า
อากาศยานสิงคโปร์ชางงี ท่าอากาศยานอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล และท่าอากาศยานมิวนิก จัด
ให้มีช่องทางการรายงานพฤติกรรมของพนักงานที่กระทาผิดจริยธรรมหรือผิดกฎระเบียบ
โดยไม่ระบุตัวตนผู้รายงาน รวมถึงการวางกรอบเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์กร
เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่ดีและแบบอย่างการดาเนินงานที่เป็นที่ยอมรับจากสาธารณะ เช่น ท่า
อากาศยานนานาชาติอินช็อนมีก ารฝึก อบรมให้ความรู้ด้านจริย ธรรมกั บ พนัก งาน และ
ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน
- การมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) คานึงถึงการปรับปรุง
และพัฒนาการดาเนินธุรกิจอย่างสมดุล มีการปรับตัวขององค์กรให้ตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการกากับดูแลติดตามประเมินผลการ
ด าเนิ น งาน เพื่ อ ให้ ส ะท้ อ นประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล เช่ น ท่ า อากาศยานมิวนิก มี
แผนพัฒนาท่าอากาศยานจนถึงปี พ.ศ.2568 โดยพิจารณาโอกาสและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต อีกทั้งจัดตั้งส่วนงานรับผิดชอบรายงานและติดตามวัดผลการดาเนินงานเป็น
ประจา นอกจากนั้นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม
ก็สามารถสะท้อนการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงเช่นเดียวกันโดยประเมินจากผลการประเมิน
ของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจั ดการองค์กร เช่น รางวัลการบริหารสู่
ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ซึ่งบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล
ดังกล่าวถึง 2 ปีติดต่อกัน
- การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นว่าองค์ก รจะสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในสภาวการณ์ที่
ไม่ปกติ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียสาคัญ รวมถึงชื่อเสียง และภาพลักษณ์
ขององค์กร โดยจาเป็นต้องมีแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plans :BCP
) และแผนจั ด การอุ บั ติ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น (Incident Management Plans: IMP) รวมทั้ ง สร้ า ง
ความรู้และความเข้าใจอย่างเป็นระบบให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้อง เช่น
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ได้จัดวางระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เชื่อมโยง
กันทั้งในระดับองค์กร และหน่วยธุรกิจ โดยมีการวางแผน การนาไปปฏิบัติ การฝึกซ้อม
การติดตามทบทวน การรักษาไว้ ซึ่งจะทาการปรับปรุงระบบอย่างสม่าเสมอ และดาเนินการ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. (ปี 2560 - 2564)

หน้า 6

- การสร้างนวัตกรรม (Innovation) โดยให้ความสาคัญในการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีหรือการ
นาเทคโนโลยี ใ หม่ๆ มาปรับใช้กั บท่าอากาศยานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานและการ
ปฏิบัติการท่าอากาศยาน รวมทั้งให้ความสาคัญกับการใช้นวัตกรรมเชิงการบริหารงานและ
การดาเนินงานเพื่อความยั่งยืน เช่น ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี ท่าอากาศยานนานาชาติ
ฮ่องกง และท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาท่าอากาศยานให้
เป็น “Smart Airport” และท่าอากาศยานอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮลได้จัดตั้งหน่วยงานวิจัยและ
พัฒนาโดยร่วมทางานกับองค์กรภายนอกเพื่อคิดค้นนวัตกรรมตอบสนองความยั่งยืนของท่า
อากาศยาน
4. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) โดยให้ความสาคัญกับการจัดการ
ผลกระทบจากการด าเนิ น ของท่ า อากาศยานต่ อ ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล้ อ มโดยรอบเพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เช่น ท่าอากาศยาน
นานาชาติ ฮ่ อ งกงตั้ ง เป้ า หมายเป็ น Greenest Airport และท่ า อากาศยานนานาชาติ อิ น ช็ อ น
ตั้งเป้าหมายเป็น Eco-friendly Airport ได้จัดทาโครงการลดการปล่อยคาร์บอนต่อสิ่งแวดล้อม
(Airport Carbon Accreditation) รวมทั้งการจัดการของเสียและการนากลับมาใช้ใหม่ (Waste &
Recycling) นอกจากนั้น ท่าอากาศยานมิวนิก ตั้งเป้าหมายจะไม่ปล่อยคาร์บอนในสิ่งแวดล้อม
(Carbon-Neutral Operations) ตามโครงการ Climate Strategy ในปี 2030
5. การมุ่ ง เน้นผู้ มี ส่ วนได้ เสีย (Stakeholder Focus) โดยให้ความส าคั ญกั บการตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสาคัญ ได้แก่ ลูกค้า (Business to Consumer: B2C) หน่วยธุรกิจ
(Business to Business: B2B) ภาครัฐ (Business to Government: B2G) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
หลั ก ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และครอบคลุ ม ถึ ง มิ ติ ข องชุ ม ชนและผู้ ถื อ หุ้ น (Shareholder Value
Added) เช่น ท่าอากาศยานมิวนิก และท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง มีการสารวจความคิดเห็น
และสัมภาษณ์ตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มเพื่อตอบสนองความต้องการ และหา
แนวทางป้ องกั นปั ญหาที่ อาจจะเกิ ดขึ้น ประกอบด้วย คู่ค้าด้านธุรกิ จท่าอากาศยาน (Airport
Business Partners) ผู้จัดหา (Suppliers and Contractors) หน่วยงานเอกชน (Non-governmental
organization) พนั ก งาน (Employee) ชุ ม ชนโดยรอบท่ า อากาศยาน (Community group)
นักวิชาการและนักศึกษา (Academics and young people) นอกจากนั้นเพื่อสร้างความพอใจแก่
กลุ่มผู้ถือหุ้น ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง และท่าอากาศยาน
นานาชาติอินช็อนมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราส่วนที่ค่อนข้างสูง
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วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives):
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1
เพื่ อ พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อ านวยความสะดวกให้ ส ามารถรั ก ษาระดั บ คุ ณ ภาพ
การบริการ (Level of Service) ตามมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดาเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) ท่าอากาศยาน
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3
เพื่อสร้างการเติบโตด้านผลประกอบการทางการเงิน จากการสร้างรายได้ที่เกี่ยวกับกิจการการบิน
(Aeronautical Revenue) และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non - Aeronautical Revenue)

ความท้ าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenges):
1. ทอท.มีความท้าทายเชิงการบริหารจัดการองค์กร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขัน
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในตลาดโลก อีกทั้ งเพื่อรองรับผลกระทบเชิงลบจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก
2. ทอท.มี ค วามท้ า ทายในการสร้างความร่วมมือและพัฒนาความสัมพั นธ์อันดีกั บหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้เสียสาคัญ เพื่อลดผลกระทบด้านลบที่เกิดจาก
การดาเนินงานขององค์กร
3. ทอท.ต้องมีการบูรณาการทิศทางและนโยบายภาครัฐ รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านกฎหมายที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเชิงธุรกิจและการดาเนินงาน
ขององค์กร
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ยุทธศาสตร์ (Strategies):
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : Airport Strategic Positioning
การกาหนดแนวทาง (Roadmap) พัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยาน ทอท. 6 แห่ง เพื่อมุ่งสู่ตาแหน่ง
เชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละท่าอากาศยาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity
การบริหารขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของท่าอากาศยาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub
การพัฒนาการดาเนินงานท่าอากาศยานเป็นศูนย์กลางการบิน ที่รองรับรูปแบบธุรกิจในด้านต่างๆ
ได้แก่ ศูนย์กลางการบินด้านการท่องเที่ยว ศูนย์กลางการบิน เพื่อเปลี่ยนผ่านไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ
ศูนย์กลางการบินด้านธุรกิจ ศูนย์กลางการบินด้านโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการบินด้านการซ่อมบารุงอากาศยาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services
การพัฒนาบริการที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้
ในการดาเนินงานและปฏิบัติการท่าอากาศยาน ควบคู่กับการมุ่งเน้น การพัฒนาด้านมาตรฐานและคุณภาพ
บริการอย่างต่อเนื่อง โดยนาแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business
การพัฒนาการดาเนินงานด้านกิจการการบิน การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินในประเทศ
และต่ า งประเทศ รวมทั้ ง การพั ฒ นาประสิทธิภ าพกระบวนการให้ บ ริ ก ารผู้ โ ดยสารและกระบวนการ
ให้บริการสายการบิน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non- Aeronautical Business
การพัฒนาการดาเนินงานด้านกิจการที่ไม่เกี่ยวกับการบิน การเพิ่มบริการที่มีความหลากหลายและ
สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าและผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยาน การกากับประสิทธิภาพของกิจการสัมปทาน
รวมถึงการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่มีอยู่ เพื่อสร้างรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development
การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เพื่อขยายการดาเนินงานทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึง การ
ร่วมลงทุนในธุรกิจท่าอากาศยานกับพันธมิตรทางธุรกิจในกิจการต่างๆ
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ภาพที่ 1.1 AOT Strategy House
(2560 – 2564)

ภายใต้ AOT Strategy House ของ ทอท. มียุทธศาสตร์หลัก 7 ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : Airport Strategic Positioning
การกาหนดแนวทาง (Roadmap) พัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยาน ทอท. 6 แห่ง เพื่อมุ่งสู่ตาแหน่ง
เชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละท่าอากาศยาน
โดยมีกลยุทธ์การดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
กลยุทธ์พัฒนาการจัดทาฐานข้อมูลสาคัญและกากับการดาเนินงานภายใต้ Airport Strategic Positioning
เพื่ อ ให้ ท่ า อากาศยานมี ก ารพั ฒ นาไปในแนวทางที่ เ หมาะสม สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและรูปแบบ
การให้บริการที่ตรงตามลักษณะฐานข้อมูลการใช้งานของลูกค้า (User Profile) และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ไป กลยุ ท ธ์ป รับ ปรุง /ทบทวน Strategic Positioning ของแต่ล ะท่าอากาศยาน ทั้งในด้านพฤติก รรมการ
เดินทางของผู้โดยสาร รูป แบบธุรกิ จการให้บริก ารของสายการบิ นที่ เปลี่ย นแปลงไป อันจะทาให้ก าร
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ดาเนินงานของแต่ละท่าอากาศยานเป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างแท้จริง
กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ มุ่ ง สู่ Airport Strategic Positioning เพื่ อ สร้ า งความแตกต่ า งด้ า น
การตลาดจากการดาเนินงานที่มุ่งเน้นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนามากาหนด
เป็นแนวทางดาเนิน งานที่คานึงถึงความยั่งยื นและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน รวมถึงการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ ทอท. ให้ตระหนักร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : Airport Service Capacity
การบริหารขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของท่าอากาศยาน
โดยมีกลยุทธ์การดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
กลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยาน
การดาเนินงานทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก (Airport Expansion)
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรและสามารถคงระดับคุณภาพบริการไว้ในระดับ
ที่เหมาะสม
กลยุทธ์พัฒนาระบบบารุงรักษาท่าอากาศยาน
การมุ่งเน้นด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกให้เพียงพอ ทอท. จาเป็นต้อง
เน้นการพัฒนาระบบบารุงรักษาท่าอากาศยานให้สามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกที่
มีอยู่ให้สามารถให้บริการได้เต็มศักยภาพควบคู่กัน
กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการบริหารงานท่าอากาศยานแห่งใหม่ในอนาคต
เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ในอนาคต ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของทอท. ต้องรองรับผู้โดยสารเต็มศักยภาพและไม่สามารถลงทุนขยาย
ท่าอากาศยานในพื้นที่เดิมได้ จาเป็นต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อการบริหารงานท่าอากาศยานแห่งใหม่
ทั้ ง การสร้า งท่ า อากาศยานเพื่ อรองรับ ขี ดความสามารถของท่า อากาศยานเดิม และการพั ฒนาแนวทาง
ความร่วมมือในการใช้ท่าอากาศยานร่วมกับท่าอากาศยานอื่นๆ ในรูปแบบ Airport System
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : Regional Hub
การพัฒนาการดาเนินงานท่าอากาศยานเป็นศูนย์กลางการบินที่รองรับรูปแบบธุรกิจในด้านต่างๆ ได้แก่
ศูนย์กลางการบินด้านการท่องเที่ยว ศูนย์กลางการบินเพื่อเปลี่ยนผ่านไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ ศูนย์กลาง
การบินด้านธุรกิจ ศูนย์กลางการบินด้านโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการบินด้านการซ่อมบารุงอากาศยาน
โดยมีกลยุทธ์การดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
กลยุทธ์มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศและสนับสนุนการท่องเที่ยว
แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. (ปี 2560 - 2564)
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การใช้โอกาสจากข้ อได้เปรียบในด้า นทาเลที่ตั้งของประเทศในการเป็นศูนย์ก ลางภูมิภาคอาเซีย น
ที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดีย และนโยบาย
รัฐบาลที่สนับสนุนการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับการดาเนินงานท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพและรองรับการ
ขยายธุรกิจการขนส่งทางอากาศในด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
กลยุทธ์มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ ทสภ.
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนิน กิจการในเขตปลอดอากร รวมทั้งการบริหารจัดการสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางอากาศและระบบโลจิสติกส์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถส่งเสริมการเติบโตของภาคการส่งออกและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 : Intelligent Services
การพัฒนาบริการที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้ใน
การดาเนินงานและปฏิบัติการท่าอากาศยาน ควบคู่กับการมุ่งเน้น การพัฒนาด้านมาตรฐานและคุณภาพ
บริการอย่างต่อเนื่อง โดยนาแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน
โดยมีกลยุทธ์การดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
กลยุทธ์พัฒนาการบริหารจัดการท่าอากาศยานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารจัดการท่าอากาศยานจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาและนานวัตกรรมรวมทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการบริหารและปฏิบัติการท่าอากาศยาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การบริการและการอานวยความสะดวกให้ดียิ่งขึ้น
ควบคู่กับการดาเนินการตามมาตรฐานด้านการรักษา
ความปลอดภัยและความปลอดภัยท่าอากาศยานระดับสากล
กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
ในการบริหารการดาเนินงานเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ จะต้องคานึงถึงการพัฒนา
องค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถะสูงในทุกมิติ ทั้งการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร การให้ความสาคัญ
กับการกากับดูแลกิจการมุ่งเน้นการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลที่ดีให้เกิดในองค์กร
ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการพัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานให้ครอบคลุมทุกระดับอย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียสาคัญ
ทอท.มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องให้ความสาคัญกับการประสานความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์
อั น ดี กั บ พั น ธมิ ต รแลผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ส าคั ญ ทุ ก กลุ่ ม เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของ ทอท. เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของพันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสียสาคัญ
แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. (ปี 2560 - 2564)
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ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : Aeronautical Business
การพัฒนาการดาเนินงานด้านกิจการการบิน การพัฒนาธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินในประเทศ
และต่ า งประเทศ รวมทั้ ง การพั ฒ นาประสิทธิภ าพกระบวนการให้ บ ริ ก ารผู้ โ ดยสารและกระบวนการ
ให้บริการสายการบิน
โดยมีกลยุทธ์การดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบิน
โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านกิจการการบิน ประกอบด้วย การ
จัดสรรตารางการบิน กระบวนการเข้า-ออกของผู้โดยสาร กระบวนการเปลี่ยนถ่ายลา กระบวนการตรวจสอบ
ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย กระบวนการให้บริการภาคพื้นแก่สายการบิน โดยคานึงถึง
ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และความมีประสิทธิภาพ เป็นส าคัญ ตลอดจนการพั ฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการท่าอากาศยานและผู้โดยสาร รวมทั้งการบริหารพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและใช้
พื้นที่ที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์พัฒนาการตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก
การสร้างรายได้และผลตอบแทนหลักของ ทอท. ร้อยละ 60 มาจากรายได้จากการดาเนินงานที่เกี่ยวกับ
กิจการการบิน (Aeronautical Revenue) ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการจราจรในด้านเที่ยวบิน ผู้โดยสาร และสินค้า
ดังนั้น ทอท. ต้องดาเนินการพัฒนาตลาดด้านการบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยการเพิ่มความถี่
จานวนเที่ยวบิน และจานวนสายการบินให้เข้ามาทาการบิน ควบคู่กับการดาเนินงานด้านลูกค้าสัมพันธ์
(Customer Relation Management) เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 : Non- Aeronautical Business
การพัฒนาการดาเนินงานด้านกิจการที่ไม่เกี่ยวกับการบิน การเพิ่มบริการที่มีความหลากหลายและ
สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าและผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยาน การกากับประสิทธิภาพของกิจการสัมปทาน
รวมถึงการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่มีอยู่ เพื่อสร้างรายได้
โดยมีกลยุทธ์การดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
กลยุทธ์พัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชย์ในอาคารผู้โดยสาร
นอกจากการบริหารจัดการท่าอากาศยานด้านกิจการการบินซึ่งเป็นภารกิจหลัก ท่าอากาศยานชั้นนา
ได้ใ ห้ค วามส าคั ญกั บ การพั ฒนาธุรกิ จที่ ไ ม่ เกี่ ย วกั บกิ จการการบิน (Non-Aeronautical Business) ภายใน
อาคารผู้โดยสาร เนื่องจากเป็นการพัฒนาบริการเกี่ยวเนื่องที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและความ
คาดหวังของผู้โดยสารและสายการบินที่มาใช้บริการ อีกทั้งเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างรายได้ และ ผล
ประกอบการที่มีผลิตภาพสูง (High Productivity)
กลยุทธ์พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภายนอกอาคารและพื้นที่ว่างเปล่า
ทอท. มีความได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์จากการมีพื้นที่ว่างเปล่าภายนอก ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในเชิ งธุ รกิ จได้ ในอนาคต จึ งต้ องมี แนวทางการพั ฒนาเพื่ อการใช้ ประโยชน์ จากสิ นทรั พย์ ที่ มี อยู่ ใ ห้ เกิ ด
แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. (ปี 2560 - 2564)
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ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันและสร้างรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินได้อีกทาง
หนึ่ง
กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน
การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการสนับสนุนการบริหารจัดการท่าอากาศยาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ สร้างความความพึงพอใจให้แ ก่ผู้โดยสาร นับเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง ทอท.
ควรศึ ก ษาและพั ฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ส นับสนุนการดาเนินงานด้านกิ จกรรมเชิงพาณิชย์
เพื่ อช่ วยเพิ่ มประสิทธิภาพในการดาเนิ นงาน และพั ฒนารูปแบบธุรกิ จใหม่ๆ อันจะนาไปสู่การสร้างผล
ประกอบการที่ดยี ิ่งขึ้นในอนาคต
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 : Business Development
การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เพื่อขยายการดาเนินงาน ทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการ
ร่วมลงทุนในธุรกิจท่าอากาศยานกับพันธมิตรทางธุรกิจในกิจการต่างๆ
โดยมีกลยุทธ์การดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ
โดย ทอท. มุ่งเน้นการขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังต่างประเทศ ในระดับ ภูมิภาค ASEAN และภูมิภาค
อื่นๆ ทั้งในรูปแบบการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในด้านที่เกี่ยวกับกิจการการบินและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กับกิจการการบิน รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจร่วมกับท่าอากาศยานชั้นนาผ่านบั นทึกข้อตกลงความร่ว มมือ
ระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement) ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งโอกาสใน
การรับจ้างบริหารท่าอากาศยาน การดาเนินงาน/และหรือร่วมทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการบินทั้งในระดับ
ภูมิภาคและในระดับโลก
กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจรูปแบบบริษัทลูก/บริษัทร่วมทุน
ทอท. ต้องมีการพัฒนาธุรกิจรูปแบบบริษัทลูกหรือบริษัทร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจบริษัทเพื่อสร้าง
ความเติบโตของรายได้และผลกาไรที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นที่ธุรกิจที่เป็นบริการหลักของท่าอากาศยาน เช่น
การให้บริการภาคพื้น การรักษาความปลอดภัย เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของ
ท่าอากาศยาน และเป็นการสร้างโอกาสในการลงทุนให้กับ ทอท. ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการการบินได้
ในระยะยาว

แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. (ปี 2560 - 2564)
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ส่ วนที่ 2
โครงสร้ างและภารกิจหลักสายงานทรัพยากรบุคคลและอานวยการ
โครงสร้ างสายงานทรัพยากรบุคคลและอานวยการ:
โครงสร้างการดาเนินงานของสายงานทรัพยากรบุคคลและอานวยการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก
ใหญ่ ดังนี้คือ
1. Human Resource Development & Organization Development ประกอบด้วย
- สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
- ฝ่ายพัฒนาการบริหาร
- ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. Human Resource Management ประกอบด้วย
- ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
3. Supporting Corporate ประกอบด้วย
- ฝ่ายอานวยการกลาง
- ฝ่ายการแพทย์
ภาพที่ 2.1 โครงสร้างสายงานทรัพยากรบุคคลและอานวยการ

แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. (ปี 2560 - 2564)
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ภารกิจหลักสายงานทรัพยากรบุคคลและอานวยการ:
หน่ วยงาน

ภารกิจหลัก

A
• วางนโยบาย กลยุทธ์ แผนแม่บท ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
องค์กร
สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
• พัฒนาระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร
• การออกแบบหลักสูตร / ดาเนินการหลักสูตรในรูปแบบ Signature
Program ขององค์กร
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร
- หลักสูตรการจัดการ ท่าอากาศยาน
- หลักสูตรวิชาชีพ
A1
• บริการข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ
ส่ วนสารสนเทศและข้ อมูล
• การจัดหา สื่อ สิ่งพิมพ์ เพื่อการค้นคว้าด้านท่าอากาศยาน และ
ข่ าวสาร
อุตสาหกรรมการบิน
• ระบบการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของราชการ
A2
• การพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านระบบ E-learning
ส่ วนเทคโนโลยีการพัฒนา
• บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ
ทรัพยากรบุคคล
• บริหารและบริการงานสถานที่สาหรับการฝึกอบรม
• การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• จัดทาระบบฐานข้อมูลด้านการฝึกอบรมและพัฒนา การบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาของพนักงาน
• การบริหารและจัดการการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน
A3
• พัฒนานักบริหารทุกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร
ฝ่ ายพัฒนาการบริหาร
ในอนาคต
• พัฒนา จัดทาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการบริหารจัดการท่า
อากาศยานในรูปแบบ Signature Program
• พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้มีศักยภาพในการทางานสูง (Talent
Management)
• การจัดหา จัดทาหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับระบบ / แผนสืบ
ทอดตาแหน่งงาน (Succession Plan) และการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง
(Talent Pool)
• การสร้างความร่วมมือ เครือข่ายการพัฒนาและฝึกอบรมในประเทศ
และนอกประเทศ
• ประเมินความคุ้มค่าในการฝึกอบรม
A4
• พัฒนา / ฝึกอบรมหลักสูตร ตามสายวิชาชีพ (Functional / Technical
ฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Competency and Career Development)
• พัฒนา / ฝึกอบรมหลักสูตร ด้าน Staff Skills
• ดาเนินการการพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency) การประเมิน
สมรรถนะ การจัดทาแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP)
• การจัดทา Training Roadmap
• การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้
• การพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร

แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. (ปี 2560 - 2564)
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ภารกิจหลักสายงานทรัพยากรบุคคลและอานวยการ (ต่ อ):
หน่ วยงาน
ภารกิจหลัก
B
ฝ่ ายพัฒนาระบบงานบุคคล

•

•

•

•

•
•

C
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

D
ฝ่ ายแรงงานสั มพันธ์ และ
สวัสดิการ

•

•
•

•

•
•
•

•
•

จัดทานโยบาย กลยุทธ์ แผนแม่บทในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ
องค์กร
จัดทาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และวางแผนกรอบอัตรากาลังพล
ระยะยาวขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ
การวิเคราะห์งาน / ประเมินค่างาน จัดทา Job Classification (กลุ่มงาน
/ ตาแหน่งงาน / คาบรรยายลักษณะงาน)
การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) หลักเกณฑ์ วิธีการ
คัดเลือดผู้สืบทอดตาแหน่ง
ระบบการจัดการสายความก้าวหน้าในอาชีพ
พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน การนา KPI มาใช้
ในการปฏิบัติงาน
แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผน
วิสาหกิจ
การวางแผนกาลังพลประจาปี / การวางแผนกาลังพลระยะยาว
การวิเคราะห์อัตรากาลังพลของหน่วยงาน / การวิเคราะห์งาน
การบริหารกาลังพล / การบริหารกาลังพลที่เป็น(Surplus)
การบริหารกาลังพล Outsource
การดาเนินการสรรหาและคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อน
ตาแหน่ง การโอนย้าย การลาออก การพ้นสภาพของพนักงาน
การแจ้งรายชื่อของพนักงานและลูกจ้างเข้างานใหม่
การบันทึกข้อมูลประวัติพนักงาน / ข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านต่าง ๆ ให้ถูกต้องทันสมัย
การบริหารค่าจ้าง / โครงสร้างค่าจ้างขององค์กร
การจัดทาและกากับดูแลข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ระบบสารสนเทศ
พัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบงานบริการงาน
ทรัพยากรบุคคลโดยนาเครื่องมือการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มา
ใช้
แผนกลยุทธ์ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ แรงงานสัมพันธ์ และ
มาตรฐานวินัย
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับกฎหมาย
การเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างผ่าน
ผู้แทนสหภาพด้วยการปรึกษาหารือร่วมเพื่อประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย
ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทางานให้ได้มาตรฐาน / ตาม
กฎหมายกาหนด
งานกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน
การดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทางวินัย
สารวจความผูกพันของพนักงาน / ปรับปรุงระดับความผูกพันและ
ความพึงพอใจของพนักงาน
ดาเนินการกิจกรรมพนักงานตามแนวทาง Happy Workplace
บริหารจัดการปรับปรุงพัฒนาบ้านพักพนักงาน

แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. (ปี 2560 - 2564)
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ภารกิจหลักสายงานทรัพยากรบุคคลและอานวยการ (ต่ อ):
หน่ วยงาน
ภารกิจหลัก
E
ฝ่ ายอานวยการกลาง

•
•

•
•
•
•

F
ฝ่ ายการแพทย์

•
•

•

•

•
•

•
•
•

อานวยความสะดวกให้บริการแก่ผู้บริหาร / ผู้เชี่ยวชาญ / ที่ปรึกษา
การรับ เก็บรักษา จัดทาและรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารลับของ
องค์กร
เป็นศูนย์กลางของการรับ-นาส่งเอกสาร
บริหารและบริการงานยานพาหนะ
บริหารงบประมาณการกุศล / การบริจาคขององค์กร
บริหาร / ดูแลอาคารสถานที่
กากับดูแลการรักษาความปลอดภัยที่สานักงานใหญ่
กาหนดนโยบาย แผน ระเบียบการตรวจรักษาพยาบาลผู้โดยสาร /
ผู้ประกอบการ / บุคคลภายนอก
การวางแผน ตรวจดูแลด้านสุขาภิบาล อาคารสถานที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและองค์การการบินพลเรือน
ส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันภาวการณ์เจ็บป่วยต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย / ข้อเสนอแนะ
ควบคุมระบบงานการแพทย์ของท่าอากาศยานต่าง ๆ
ตรวจรักษาพยาบาลผู้โดยสาร / ผู้ประกอบการ / บุคคลภายนอกที่มา
ใช้บริการ
ดูแลความพร้อมในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
การให้บริการทางการแพทย์กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคแก่ผู้เกี่ยวข้อง

แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. (ปี 2560 - 2564)
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ส่ วนที่ 3
การวิเคราะห์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ ทอท.
การวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน และทิศทางในอนาคต
จุดแข็งในปัจจุบัน
ทิศทางในอนาคต
Strength: Competitive Advantage
Future HR
• Organization Branding ที่ส่งผลต่อการได้มาซึ่งคนที่
• Integrated โครงสร้างงาน / กลยุทธ์ งาน HR ทั้ง
มีขีดความสามารถสูง(Talent)
ระบบที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันทั้งระบบ
• Knowledge Management ที่เป็นระบบ, มีเครื่องมือ,
• HR Work System ที่มีพื้นฐานเป็น Digital Based
ระบบ IT, มี CoPs ที่มีประสิทธิภาพ
• พัฒนาระบบ PMS ที่สนับสนุนการผลักดันผลงาน
• Cultureที่ช่วยสนับสนุนทิศทางการดาเนินธุรกิจของ
ของ AOT
องค์กร
• ระบบ KM ที่ช่วยสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ
• มีการพัฒนา Reward & Recognition ที่ช่วย
(Manual/SOP)
สนับสนุน Employee Engagement
• พัฒนาความสามารถของ HR ด้วยรูปแบบที่มี
• มีการพัฒนาความสามารถให้กับพนักงานกลุ่มต่าง ๆ
ประสิทธิภาพ
• Succession Plan ที่ช่วยสนับสนุนการขยายและ
• พัฒนารูปแบบการทางานแบบ Cross-Functional
เติบโตขององค์กร
ในสายงาน HR
• HR Competency ในการออกแบบงานและโครงสร้าง • ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งภายในและ
องค์กร ที่ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กร
ภายนอก
• Employee Relationเชิงสร้างสรรค์ ที่ช่วยสร้างความ
• การพัฒนา / สร้างภาวะผู้นา (Leadership)
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
• การสร้าง Happy Work Place ในองค์กร
• ฯลฯ
• การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร (AOT Cultivate
Culture)
• การสร้าง Organization Branding สร้างความผูกพัน
กับคนภายนอก (Employee of Choice)
• การพัฒนาบทบาท HR New Role ในฐานะ HR
Business Partner
• การสร้าง Service Excellence / Standard ในงาน HR
• การสร้างมาตรฐานการพัฒนาและการประเมิน
ความสามารถของพนักงานทั่วทั้งองค์กร
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จากการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength: Competitive Advantage) ในปัจจุบัน และทิศทางในอนาคต
(Future HR) สามารถสรุปเป็นประเด็นหลักสาคัญได้ดังภาพที่ 3.1
ภาพที่ 3.1 สรุปการวิเคราะห์การดาเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Existing และ Future HR

แนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ ทอท. ในปัจจุบัน อาทิเช่น
•
AOT Core Values
•
Knowledge Management
•
Succession Plan
•
Organization Brand
•
Proactive Employee
•
Employee Engagement
•
Competency Development
•
Function Competency
•
Hr Competency
แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. (ปี 2560 - 2564)
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แนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ ทอท. ในอนาคต อาทิเช่น
•
Happy Workplace
•
Cultivate Aot Core Values
•
Leadership Development
•
Hr Cross Function
•
Integrated Hr Work System
•
Hr Service
•
Integrated Competency Management
•
Hr As Business Partner
•
Performance Management
•
Boundless Hr Communication
•
Enhance Hr Competency
•
Enhance Employee Engagement

แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. (ปี 2560 - 2564)
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ส่ วนที่ 4
แผนแม่ บทด้ านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปี 2560 – 2564
ปัจจุบันการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการดาเนินงานของธุรกิจ มีการพัฒนาและ เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ทั้งด้านกลยุทธ์การจัดการ กลยุทธ์การแข่งขัน การใช้ เทคโนโลยีที่ ทันสมัย การจัดการเตรียม
บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันขององค์การนับว่ามี ความสาคัญ และมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่
จะต้องมีการวางแผนในการสรรหาบุคลากรที่มี ความสามารถ มีการวิเคราะห์งาน (JA : Job Analysis) ใน
องค์การ รวมถึงรายละเอียดของงาน (JD : Job Description) และทักษะของบุคลากรที่มีความสามารถตรง
ตามความต้องการ (JS : Job Specification) เพื่อที่ จะนามาเป็นข้อมูลในการวางแผนกาลังคน ว่าในแต่ละงาน
จะต้ อ งเพิ่ ม หรื อ ลดจ านวนลงเท่ า ไร งานใดต้ อ งใช้ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะอย่ า งไร มี อ ายุ แ ละมี
ประสบการณ์ในการทางานมาอย่างไร จึงจะทาให้ องค์การสามารถใช้ประโยชน์สูงสุด จาก ทรัพยากรบุคคล
ที่มีอยู่ และบุคลากรที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีการวางแผนทรัพยากรบุคคลในองค์กร ซึ่งประเด็นสาคัญ
ในการด าเนิ น การจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ฯ เพื่ อ รองรั บ กั บ การขยายตั ว ขององค์ ก ร การเปลี่ ย นแปลงทาง
เทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางวิชาการ คุณภาพของบุคลากรภายในองค์กร การเกษียณ/การเลื่อนตาแหน่ง/
การโยกย้าย อัตราการเข้าออกของบุคลากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ฯลฯ เป็นต้น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเครื่องมือและกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การ
เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง (High Performance Organization) ซึ่งการดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท. ปี 2560 - 2564 ดังกล่าวสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
จากการทบทวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ ทอท. ในหลายๆ มิตินั้น สามารถนามา
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร ได้ดังภาพที่ 4.1

แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. (ปี 2560 - 2564)

หน้า 22

ภาพที่ 4.1 AOT Strategy House และ AOT HR Strategic

แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. (ปี 2560 - 2564)

หน้า 23

ภาพที่ 4.2 AOT HR Strategy 2560 - 2564

วิสัยทัศน์ AOT HR :
“เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อผลักดัน ทอท.
สู่การเป็นผู้ดาเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก”

พันธกิจ AOT HR :
1. พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรของ ทอท. เป็นบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง และมีวัฒนธรรม
การทางานที่องค์กรพึงประสงค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันการดาเนินงาน
ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
3. เสริมสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานด้วยระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้บุคลากรของ ทอท. เกิดความผูกพันกับองค์กร
4. พัฒนาบทบาทของบุคลากรในสายงานทรัพยากรบุคคลและอานวยการสู่การเป็นคู่คิดทางธุรกิจ
(Business Partner) ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของท่าอากาศยานและส่วนงานต่าง ๆ ใน ทอท.

แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. (ปี 2560 - 2564)
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ภายใต้ AOT Strategy ปี 2560 – 2564 มีกลยุทธ์หลัก 5 ด้าน ดังนี้

กลยุทธ์หลักที่ 1 : Productivity through Talent People
โดยมีกลยุทธ์การดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
•
Effective Manpower Management & Talent Acquisition
•
Effective Talent Successor
•
Manage Talent People for Drive Performance
กลยุทธ์หลักที่ 2: Strengthen Competency Development
โดยมีกลยุทธ์การดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
•
Developing AOT Airport Management Institute
•
Developing Core / Functional Competency
•
Manage Talent People for Drive Performance
กลยุทธ์หลักที่ 3 : Enhancing Employee Collaboration
โดยมีกลยุทธ์การดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
•
Enhancing Employee Engagement
•
Proactive Employee Relations
กลยุทธ์หลักที่ 4 : Organization Effectiveness
โดยมีกลยุทธ์การดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
•
Creative AOT Winning Culture
•
Moving Toward Learning Organization
กลยุทธ์หลักที่ 5 : Increasing HR Capability and HR Work System
โดยมีกลยุทธ์การดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
•
Developing HR Competency
•
•
•

Creating HR New Role
Enabling HR Service
Integrated HR Digital and HR Work System

แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. (ปี 2560 - 2564)
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ส่ วนที่ 5
NEW HR Scope of Work
ภารกิจใหม่ (เพิม่ เติม)
สายงานทรัพยากรบุคคลและอานวยการ
หน่ วยงาน
A
สถาบันวิทยาการ
ท่าอากาศยาน

ภารกิจหลักเดิม

ภารกิจ(เพิม่ เติม)

• วางนโยบาย กลยุทธ์ แผนแม่บท
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขององค์กร
• พัฒนาระบบพัฒนาทรัพยากร
บุคคลขององค์กร
• การออกแบบหลักสูตร /
ดาเนินการหลักสูตรในรูปแบบ
Signature Program ขององค์กร
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร
- หลักสูตรการจัดการ ท่าอากาศ
ยาน
- หลักสูตรวิชาชีพ

• การสร้างเครือข่ายด้านองค์ความรู้เพื่อ
สนับสนุน Airport Management
Institute
• การพัฒนาและสร้างผู้เชี่ยวชาญภายใน
ของสถาบัน
• การออกแบบมาตรฐาน / แนวทางการ
ให้บริการหลักของหน่วยงาน
เป้าหมาย (Service Standard Practice)
• การสารวจและประเมินความสามารถ
ในด้านการให้บริการของพนักงาน
กลุ่มเป้าหมาย / การพัฒนารูปแบบ
Service Benchmarking
• การจัดทาโครงการเพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมในด้าน Innovation ให้แก่พนักงาน
กลุ่มต่าง ๆ /หน่วยงานต่าง ๆ
• การดาเนินการติดตามผลสาเร็จ /
ความคืบหน้าการนานวัตกรรมหรือ
ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ไปใช้ใน
หน่วยงาน (Innovation Progress
Report)
• การประเมินทดสอบความสามารถ
ของพนักงานโดยใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ HR
• การขยายขอบเขตและการพัฒนา
บทบาทของ HR ให้ตอบสนอง /
สนับสนุนหน่วยงานหลัก (HR
Business Partner)
• การออกแบบและพัฒนาการทางานใน
รูปแบบ Cross Function / Project
Team ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในสายงานทรัพยากรบุคคลและ
อานวยการ

แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. (ปี 2560 - 2564)
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หน่ วยงาน

ภารกิจหลักเดิม

A1
ส่ วนสารสนเทศและ
ข้ อมูลข่ าวสาร

• บริการข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ
• การจัดหา สื่อ สิ่งพิมพ์ เพื่อการ
ค้นคว้าด้านท่าอากาศยาน และ
อุตสาหกรรมการบิน
• ระบบการจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
A2
• การพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่าน
ส่ วนเทคโนโลยีการพัฒนา
ระบบ E-learning
ทรัพยากรบุคคล
• บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์และ
สื่อ
• บริหารและบริการงานสถานที่
สาหรับการฝึกอบรม
• การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
• จัดทาระบบฐานข้อมูลด้านการ
ฝึกอบรมและพัฒนา การบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมและ
พัฒนาของพนักงาน
• การบริหารและจัดการการ
ฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน
A3
• พัฒนานักบริหารทุกระดับเพื่อ
ฝ่ ายพัฒนาการบริหาร
เตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ผู้บริหารในอนาคต
• พัฒนา จัดทาหลักสูตรนัก
บริหารระดับสูงด้านการบริหาร
จัดการท่าอากาศยานในรูปแบบ
Signature Program
• พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้มี
ศักยภาพในการทางานสูง
(Talent Management)
• การจัดหา จัดทาหลักสูตร
ฝึกอบรมให้สอดคล้องกับระบบ
/ แผนสืบทอดตาแหน่งงาน
(Succession Plan) และการ
พัฒนาผู้มีศักยภาพสูง (Talent
Pool)
• การสร้างความร่วมมือ เครือข่าย
การพัฒนาและฝึกอบรมใน
ประเทศและนอกประเทศ
• ประเมินความคุ้มค่าในการ
ฝึกอบรม

แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. (ปี 2560 - 2564)

ภารกิจ(เพิม่ เติม)
• การพัฒนา Website ของ AOT เพื่อ
เสริมประสิทธิภาพการสรรหาและ
คัดเลือกพนักงาน

• การจัดทาโปรแกรมการพัฒนา HR
ในรูปแบบ HR Academy
• การกาหนด Roadmap แผนการ
พัฒนาการนา Digital มาใช้ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

• การพัฒนาและออกแบบแนวทางการ
ประเมินพนักงานที่มีศักยภาพสูง
(Talent Identification) ที่มี
ประสิทธิภาพ
• การสร้างระบบติดตามความสามารถ
ของพนักงานที่มีศักยภาพสูงเป็น
รายบุคคล
(Talent
Development Progression Report)
• การพัฒนาความสามารถการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารของ
AOT
• การจัดทาโปรแกรมการพัฒนา
พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent and
Hi-Potential Development Program)
• การวางแผนพัฒนาพนักงานที่มี
ศักยภาพสูงรายบุคคล (Individual
Development Plan for Talent)
• การจัดโปรแกรม Career
Development Program สาหรับ
Talent and Successor
• การออกแบบและจัดทารายงานการ
วิเคราะห์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาไตรมาส / ประจาปี
หน้า 27

หน่ วยงาน
A4
ฝ่ ายพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

ภารกิจหลักเดิม

ภารกิจ(เพิม่ เติม)

• พัฒนา / ฝึกอบรมหลักสูตร ตาม
สายวิชาชีพ (Functional /
Technical Competency and
Career Development)
• พัฒนา / ฝึกอบรมหลักสูตร ด้าน
Staff Skills
• ดาเนินการการพัฒนาระบบ
สมรรถนะ (Competency) การ
ประเมินสมรรถนะ การจัดทา
แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล
(IDP)
• การจัดทา Training Roadmap
• การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
และการจัดการองค์ความรู้
• การพัฒนาและส่งเสริม
วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร

• การพัฒนาและออกแบบองค์ความรู้
และการพัฒนาหลักสูตร
(Knowledge Management)
• การสร้างระบบเครื่องมือการสร้าง
(Community of Practice: CoPs) ที่
สนับสนุน
ทิศทางการพัฒนาองค์ความรู้ และ
การสร้างผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน
• การพัฒนาระบบติดตามผลการ
พัฒนาความสามารถตามหน้าที่งาน
(Functional Competency
Development Program)
• การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรผ่าน
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
• การสร้างระบบโค้ชและพี่เลี้ยงเพื่อ
สนับสนุนการปลูกฝังวัฒนธรรม
องค์กร
• การสร้างความเข้าใจและปลูกฝัง
จิตสานึกในการพัฒนาตนเอง (Eager
to Learning Culture) ให้แก่พนักงาน
AOT
• การพัฒนาทักษะและความสามารถ
ในการเรียนรู้ของพนักงาน (Learning
Skill) ให้แก่พนักงานกลุ่มต่าง ๆ ของ
AOT ผ่านโปรแกรมพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้
• การสารวจและประเมินการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization Survey)

แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. (ปี 2560 - 2564)
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หน่ วยงาน
B
ฝ่ ายพัฒนาระบบงาน
บุคคล

ภารกิจหลักเดิม
•

•

•

•

•
•

จัดทานโยบาย กลยุทธ์ แผนแม่บทในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ขององค์กร
จัดทาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และวางแผน
กรอบอัตรากาลังพลระยะยาวขององค์กรให้
สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ
การวิเคราะห์งาน / ประเมินค่างาน จัดทา Job
Classification (กลุ่มงาน / ตาแหน่งงาน / คา
บรรยายลักษณะงาน)
การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือดผู้สืบทอดตาแหน่ง
ระบบการจัดการสายความก้าวหน้าในอาชีพ
พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน การนา
KPI มาใช้ในการปฏิบัติงาน

ภารกิจ(เพิม่ เติม)
•

•

•

•

•

•

•

C
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ
การวางแผนกาลังพลประจาปี / การวางแผนกาลัง
พลระยะยาว
การวิเคราะห์อัตรากาลังพลของหน่วยงาน / การ
วิเคราะห์งาน
การบริหารกาลังพล / การบริหารกาลังพลที่เป็น
(Surplus)
การบริหารกาลังพล Outsource
การดาเนินการสรรหาและคัดเลือก การบรรจุ
แต่งตั้ง การเลื่อนตาแหน่ง การโอนย้าย การ
ลาออก การพ้นสภาพของพนักงาน
การแจ้งรายชื่อของพนักงานและลูกจ้างเข้างาน
ใหม่
การบันทึกข้อมูลประวัติพนักงาน / ข้อมูลการ
บริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ทันสมัย
การบริหารค่าจ้าง / โครงสร้างค่าจ้างขององค์กร
การจัดทาและกากับดูแลข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในระบบสารสนเทศ
พัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลและ
ระบบงานบริการงานทรัพยากรบุคคลโดยนา
เครื่องมือการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. (ปี 2560 - 2564)

•

•

•

การจัดทา Succession Plan ใน
ตาแหน่งงานหลัก (Strategic
Job) ของ AOT ให้เป็นระบบ
การวิเคราะห์และประเมิน
ความสามารถของพนักงาน
กลุ่ม Successor เป็น
รายบุคคล
การพัฒนาความสามารถการ
บริหารผลการปฏิบัติงานแก่
ผู้บริหารของ AOT
การสร้างทักษะในการบริหาร
ผลงานโดยใช้ KPI ให้แก่
ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ
การจัดทาแผนพัฒนา
Successor รายบุคคล เพื่อ
สร้างความพร้อม (Readiness)
ก่อนเข้าสู่ตาแหน่ง
การจัดโปรแกรม Career
Development Program
สาหรับTalent and Successor
การออกแบบโครงสร้าง
กระบวนการและระบบงาน
HR ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
การสร้าง AOT Recruitment
Branding โดยผ่านช่อง
ทางการสื่อสารถึง
กลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การพัฒนา Website ของ AOT
เพื่อเสริมประสิทธิภาพการ
สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
การออกแบบระบบการสรร
หาและคัดเลือกที่สร้างความ
เที่ยงตรงน่าเชื่อถือ และมี
ประสิทธิภาพ
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หน่ วยงาน
D
ฝ่ ายแรงงานสั มพันธ์ และ
สวัสดิการ

ภารกิจหลักเดิม
•

•

•

•

•
•

•

•

•

แผนกลยุทธ์ด้านสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ แรงงานสัมพันธ์ และ
มาตรฐานวินัย
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานให้
สอดคล้องกับกฎหมาย
การเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างผ่านผู้แทน
สหภาพด้วยการปรึกษาหารือร่วมเพื่อ
ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย
ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทางาน
ให้ได้มาตรฐาน / ตามกฎหมายกาหนด
งานกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน
การดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทาง
วินัย
สารวจความผูกพันของพนักงาน /
ปรับปรุงระดับความผูกพันและความพึง
พอใจของพนักงาน
ดาเนินการกิจกรรมพนักงานตาม
แนวทาง Happy Workplace
บริหารจัดการปรับปรุงพัฒนาบ้านพัก
พนักงาน

ภารกิจ(เพิม่ เติม)
•

•

•

•

•

•

•

แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. (ปี 2560 - 2564)

การสร้างแนวทางการดูแล
พนักงานที่มีศักยภาพสูง
(Talent Engagement)
การจัดทาแผนพัฒนายกระดับ
ความผูกพันในองค์กรและ
ดาเนินการตามแผนงาน
ยกระดับความผูกพัน
การอออกแบบและดาเนินการ
แนวทางการให้รางวัลและการ
ยกย่องแก่พนักงาน (Reward
and Recognition)
กลุ่มเป้าหมาย
การพัฒนาบทบาทของ
ผู้บังคับบัญชาในการสร้าง
ความผูกพันแก่พนักงาน
(Engagement Leader)
การดาเนินการสื่อสารเพื่อ
สร้างความเข้าใจร่วมกันใน
ทิศทางของ AOT กับองค์กร
ตัวแทนพนักงาน / พนักงาน
ในทุกกลุ่ม
การพัฒนาและออกแบบ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ให้สอดคล้องกับความจาเป็น
และ ทิศทางการดาเนินงาน
ของ AOT
การออกแบบและสร้าง
มาตรฐานการให้บริการใน
งาน HR ในด้านต่าง ๆ
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ส่ วนที่ 6
ปัจจัยสาคัญในการขับเคลือ่ นกลยุทธ์
ตามแผนแม่ บทด้ านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ภาพที่ 6.1 KSF ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์

ปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการดาเนินงานตามแผนแม่บทด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 6 ปัจจัยหลักดังนี้
1.การออกแบบระบบงาน กระบวนการทางานในการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เชื่อมโยง สนับสนุน
ทิศทางขององค์กรและพันธกิจหลักของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (Redesign HR Work System and HR
Process)
2.การพัฒนาความรู้ ความสามารถในงานของทีมงาน (HR Competency)
3.การเรียนรู้และริเริ่มพัฒนาเปลี่ยนแปลงในงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Initiation) เพื่อสร้าง
คุณค่าเพิ่มในการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset)ในการทางาน ก้าวข้ามรูปแบบการทางานแบบ Function
สู่การทางานแบบ Cross Function การทางานในรูปแบบ Project Team
5.ความร่วมมือ การประสานงาน การสนับสนุนระหว่างหน่วยงานในกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
(Team Collaboration)
6.การปรับบทบาท (Marketing) ในงานบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร สู่บทบาทการเป็น
Business Partner ใกล้ชิดกับ line กับธุรกิจ ช่วยตอบโจทย์ธุรกิจขององค์กร
แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. (ปี 2560 - 2564)
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ภาพที่ 6.2 แนวทางการดาเนินการ

ขั้นตอนการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ฯ
1. Build
การวิเคราะห์งานและการพัฒนาแผนงานสนับสนุนกลยุทธ์ HR
2. Develop
การทา Job Assessment ในระดับของ ผอ.ฝ่าย เพื่อมอบหมายงาน / กาหนดเป้าหมาย / ผลที่
คาดหวังของงาน
3. Measure & Learn
• การทา Job Assignment ในระดับของ ผอ. ส่วน เพื่อมอบหมายงานกาหนดเป้าหมายและ
ผลที่คาดหวัง
• การประเมินผละติดตามผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ HR
4. Improve
การให้คาปรึกษาและแนะนาการดาเนินการตามกลยุทธ์ HR โดยผู้บังคับบัญชา

แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. (ปี 2560 - 2564)
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แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Trends)
1. โครงสร้างองค์กรในอนาคต (The Organization of the Future)
องค์กรภายใต้บริบทของเทคโนโลยีดิจิตอลต้องมีการออกแบบโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัว
ในรูป แบบ “Agile Team” ที ม งานที่มีความคล่องตัว เสมือนหนึ่งเป็น Start cor Team ในองค์ก ร
ขนาดใหญ่ หลายองค์กรใช้รูปแบบการ Spin Off แยกธุรกิจจัดตั้งเป็นบริษัทใหญ่ เพื่อสร้างรูปแบบ
ทางธุรกิจ (New Business Model) ใหม่ๆ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรในอนาคต องค์กรใน
อนาคตที่มีรูปแบบดังกล่าวนี้ จาเป็นต้องมีเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีที่ช่วยประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน (Collaboration tools)
2. สายอาชีพและการเรียนรู้ (Career and Learning)
โครงสร้างประชากรของหลายประเทศมีการเปลี่ยนแปลง มีประชากรสูงวัยในสัดส่วนที่มากขึ้น
สาหรับประเทศไทย ประชากรกาลังแรงงานซึ่งในปัจจุบัน (อายุ 15-59 ปี) มีอยู่ 42 ล้านคน ในอีก 20
ปี ข้ า งหน้ า จะมี ป ระชากรวั ย ก าลั ง แรงงานอยู่ 36 ล้ า นคน หลายองค์ ก รทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
จาเป็นต้องมีการทบทวนนโยบายการเกษียณอายุ หรือการใช้ประโยชน์จากประชากรสูงวัย หลาย
องค์กรเริ่มมีแนวทางการขยายอายุเกษียณ อาทิจาก 60 ปี เป็น 65 ปี หรือไม่มีการกาหนดอายุเกษียณ
ไว้ชัดเจน นอกจากนี้การที่สัดส่วนกาลังแรงงานที่เป็นคนรุ่นใหม่หรือที่เรียกว่า “Generation Y” ทุก
องค์กรจะมีสัดส่วนพนักงานกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัญหาสาคัญคือการลาออกในอัตราที่สูงของ
พนักงานกลุ่มนี้ ค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนงานสาหรับคนกลุ่ม Generation Y จะมีการเปลี่ยนงานทุกๆ
4.5 ปี ซึ่งเป็นความท้าทายขององค์กร ที่ต้องเร่งพัฒนาการเรียนรู้ของคนกลุ่ มต่างๆให้เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การเรียนรู้เป็นหัวใจที่สาคัญของความสาเร็จในองค์กร ที่ทุกองค์กรต้องให้ความสาคัญ
3. การสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถ (Talent Acquisition)
การเข้าสู่องค์กรของคนรุ่นใหม่เป็นเรื่องที่องค์กรต้องแสวงหาและแย่งชิง (War of Talent) ภายใต้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการสร้างโอกาสให้คนเก่ง ที่มี
ขีดความสามารถมีทางเลือกในการทางาน / สร้างโอกาสในการหางานได้หลากหลายมากขึ้น องค์กร
มีแนวโน้มที่จะต้องปรับตัวในการบริหารพนักงานทีมีขีดความสามารถสูง อาทิ การแชร์พนักงานที่
มีขีดความสามารถสูงให้สามารถทางานในองค์กรอื่นๆได้ (Talent Mobility) / การใช้เทคโนโลยีเข้า
มาช่วยคัดเลือกสรรหาพนักงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยใช้ “Chat BOT” / การใช้ Glane
หรือ Simulation การจาลองสถานการณ์เพื่อเป็นเครื่องมือในการจูงใจผู้สมัครที่มีศักยภาพ แนวคิด/
แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. (ปี 2560 - 2564)
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วิธีการใหม่ๆ ดังกล่าวนี้เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดใน
การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ที่มีความสามารถขององค์กร
4. การสร้างประสบการณ์ให้แก่พนักงาน (The Employee Experience)
เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ความผูกพันของพนักงาน ทั้งนี้องค์กรจะมีแนวทางใหม่ๆที่หลากหลาย
ในการใช้เครื่องมือ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งอันเดียวกันในประสบการณ์ของพนักงาน โดยมุ่งเน้นให้
พนัก งานมี ค วามสอดคล้ องกั บ ทิ ศทางขององค์ก ร มีก ารสร้างประสบการณ์ใ ห้ แก่ พ นัก งานใน
รูปแบบต่างๆ หรือให้อานาจในการตัดสินใจในการทางานในกระบวนการทางานแก่พนักงาน บาง
องค์กรใช้แนวคิด “Design Thinking” เป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่
พนักงาน
5. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
องค์ ก รมี ก ารเปลี่ย นแปลงอย่ า งชั ดเจน ในวิธีก ารคิดประเมินผลการยกย่ องพนัก งานที่มีผลการ
ปฏิ บั ติ ง านสู ง รู ป แบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเน้ น เป้ า หมายที่ ยื ด หยุ่ น คล่ อ งตั ว มี ก าร
ตรวจสอบให้ข้อมูลป้อนกลับ (Continues Performance Feedback ) อย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้เป็นแนวทาง
ที่พึ่งปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ขององค์กรต่างๆ มีรูปแบบการประเมินผลในรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้น อาทิ
การยกเลิกการประเมินผลงานโดยการแบ่งเป็นระดับ (Performance Grading) ให้ความสาคัญต่อการ
ประเมินผลงานพนักงานจากการมีส่วนช่วยสนับสนุน (Contribution) ที่มีต่อหน่วยงาน ต่อองค์กร
6. ความท้าทายในการพัฒนาผู้นา (Leadership Disrupted)
ผู้นาที่มีขีดความสามารถสูงในวันนี้ จาเป็นต้องมีทักษะที่แตกต่าง ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างและ
เหนือกว่าผู้นาในอดีตอย่างมาก ปัญหาช่องว่างของภาวะผู้นากลายเป็นปัญหาที่สาคัญในองค์กร
องค์กรต้องมี การพัฒนาผู้นาให้มีทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต โดยการ
พัฒนาผู้นาในองค์ก รจะมี โปรแกรมการพั ฒนาที่มุ่งเน้นในการพั ฒนาให้มีความสามารถในการ
จัดการด้านดิจิตอล (Digital Management) โดยผู้นาในยุคดิจิตอลต้องมีแนวคิด แนวทางปฏิบัติและ
สิ่งตอบสนองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างยิ่ง องค์กรต้องตั้งคาถามและค้นหาคาตอบให้ได้ว่า
อะไรคือความสามารถของผู้นาในอนาคตขององค์กรตนเองที่จะช่วยให้องค์กรอยู่รอดและเติบโต
ต่อไปได้
7. ดิจิตอลในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Digital HR)
ผู้นาของหน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องผลักดันองค์กรให้เป็น “Digital Organization” โดย
มุ่งเน้นทั้งในส่วนของกาลังแรงงานที่มีทักษะทางด้านดิจิตอล (Digital workforce) และการพัฒนา
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นดิจิตอลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในประเทศที่พัฒนาแล้ว มี
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การออกแบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้อยู่บนพื้นฐานของดิจิตอลโดยใช้การบริหารผ่านมือถือ
(Mobile Tools) หรือใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาช่วยในการแก้ปัญหา เพิ่ม
ประสิทธิภาพในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
8. การวิเคราะห์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (People Analytics)
การวิเคราะห์ในการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์กลายเป็นภารกิจที่สาคัญขององค์กร ในการใช้ข้อมูล
เพื่อทาความเข้าใจธุรกิจ การบริหารงานลึกลงไปทั้งการวิเคราะห์อย่างตรงเวลาทันที (Real time)
การวิเคราะห์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีรูปแบบต่างๆ อาทิ การรายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์
การวิเคราะห์ข้ อมูล เพื่ อสร้างความเข้าใจด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารคนเก่ งแก่
ผู้ บ ริ ห าร (Line Manager) การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจการท างานของพนั ก งานที่ มี ขี ด
ความสามารถสูงในองค์กร
9. การบริหารความหลากหลายและความเท่าเทียมในองค์กร (Diversity And Inclusion)
ความเป็นธรรม ความเท่าเทียม เป็นสิ่งที่ผู้นาในองค์กรต้องให้ความสาคัญในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ องค์กรส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าความหลากหลายของคนในกลุ่มต่างๆในองค์กรทั้งช่วงวัย
(Generation) ต่ า งๆ เพศ คื อ สิ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ อ งค์ ก รเกิ ด ความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น องค์ ก รจะมี
โปรแกรมในการแสดงให้เห็นถึ งความมุ่งมั่นขององค์กรในการให้ความสาคัญต่อความหลากหลาย
และความเท่าเทียมของบุคลากร ผู้นาในองค์กรต้องแสดงถึงความมุ่งมั่น ความเป็นธรรมที่ปราศจาก
อคติ ความกระตือรือร้น ความชาญฉลาดทางวัฒนธรรม สามารถสร้างความร่วมมือกับคนทุกกลุ่ม
ได้อย่างราบรื่น
10. งานในอนาคต (Future of Work)
องค์ ก รต้องสร้า งเครื่องมื อในรูป แบบใหม่ๆ มี ก ารพั ฒนาทัก ษะพนักงานใหม่ (Retrain) เพื่ อให้
สามารถใช้เครื่องมือในรูปแบบใหม่ๆได้ องค์กรต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการจ้างงานคนในรูปแบบ
ใหม่ อาทิ องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงใช้ Automotive หุ่นยนต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ จาเป็ นต้องมีก าร
พัฒนาทักษะพนักงานใหม่ให้สามารถทางานร่วมกับเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ได้ รูปแบบการจ้าง
งานที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของคนวัยกาลังแรงงานรุ่นใหม่หรือที่เรียกว่า “GIG Economy”
คนทางานหนึ่งคนสามารถทางานในหลายองค์กร หรือ การทางานในรูปแบบ Freelance หรือ Part
time เป็นต้น
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ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดังที่กล่าวมาข้างต้น จาเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานในสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จาเป็นต้องมีการปรับตัว ปรับบทบาทในการทางาน
กล่าวคือ
ประการที่ 1 การพัฒนาทักษะในวิชาชีพเชิงลึกและสร้างทักษะในรูปแบบ Multi-Skills รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถ ทักษะใหม่ในการทางาน ในภาวะของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จาเป็นที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในสายงานบริหารทรัพ ยากรมนุษ ย์ ต้องพั ฒนาทัก ษะที่เป็น “Global Skill” ได้แก่ การใช้ดิจิตอลในการ
ปฏิ บั ติ ง าน ทั ก ษะในการเรี ย นรู้ (Learning Skill) ภาษาอั ง กฤษ นอกเหนื อ ไปจากการพั ฒ นาความรู้
ความสามารถเชิงลึกในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประการที่ 2 การสร้ า งพั น ธมิ ต ร เครื่ อ งช่ ว ยในการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จ ากทั้ ง ภายในและ
ภายนอกองค์กร โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์ค วามรู้มีการพัฒนาใหม่อย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ พัฒนา
ความสามารถด้วยตนเอง ไม่สามารถทาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จาเป็นอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานใน
สายงาน HR จะต้องสร้างและพัฒนาเครื่องมือช่วยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างกันใน
การริเริ่มพัฒนางานบริหารทรัพยากรมนุษย์จะส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงในงาน HR เป็นไปอย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ
ประการที่ 3 การพัฒนาบทบาทการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็น “Game Changer” คนสาคัญใน
องค์กร ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานในสายงาน HR ต้องมีรูปแบบในการทางานเชิงรุก มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์เห็น
การเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อองค์ก ร สามารถวางแนวทาง ริเริ่ม
แนวทางใหม่ๆในการพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในเชิงโครงสร้าง กระบวนการและการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ และต้องเป็นส่วนสาคัญในการสร้างให้พนักงานในองค์กร เกิดความรู้สึกเร่งด่วน
(Sense of Urgency) พร้อมปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร
ประการที่ 4 ริเริ่ม พัฒนา สร้าง นวัตกรรม ในงาน HR (Human Resource Innovation) การวิเคราะห์
และการประเมินสถานะปัจจุบันในการทางานในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ หาปัญหาของพนักงานความ
ต้องการที่แท้จริงของพนักงาน นามาวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางใหม่ๆ ในกระบวนการปฏิบัติงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (HR Operation) เพื่อสร้างนวัตกรรมในงานที่ช่วยตอบสนองความต้องการของพนักงาน
และธุรกิจ
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ประการที่ 5 การปรับกรอบวิธีคิด และ พัฒนาคุณลักษณะที่สร้างความเป็นผู้ปฏิบัติงาน HR มือ
อาชี พ (HR Professional) ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในงานเชิง ลึก สามารถเชื่ อ มโยงการท างานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆในสายงาน HR ได้เป็นอย่างดี มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นงานในรูปแบบ
ภารกิจหลัก หรืองานในรูปแบบโครงการ (Project Team) มีกรอบวิธีคิดในการทางานที่พร้อมรับงานใหม่ที่
ท้าทายเพื่อมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรในระยะยาว
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