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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพื่อให้ธนาคารสามารถแข่งขันในสภาวะแวดล้อมที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ธนาคารจงึให้ความส าคัญ
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี ้
1. การวางแผนอตัราก าลงัและการเตรียมความพร้อมพนกังานเพือ่รองรับการเกษียณอายุ 

ธนาคารด าเนินการวางแผนวิเคราะห์อัตราก าลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในภาพรวมของธนาคาร และราย
สายงาน โดยพิจารณาร่วมกับแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่ามีอัตราก าลังเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ และ
สามารถขับเคล่ือนธนาคารให้ก้าวสู่การเป็น Digital Banking และสามารถแข่งขันกับธนาคารคู่เทียบได้ รวมถึงการเตรียม
อัตราก าลังทดแทนการเกษียณอายุ และการลาออก โดยมีการจัดท า Succession Plan ส าหรับ Critical Position และ 
Critical Person รวมไปถึงการระบุและด าเนินการพัฒนาพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง โดยการจัดท า Individual 
Development Plan และด าเนินการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น การมอบหมายงานพิเศษ (Project Assignment) การ
หมุนเวียนงานภายในธนาคาร (Rotation) การหมุนเวียนงานระหว่างธนาคารและบริษัทในเครือ (Secondment) รวมถึง
การ Coaching เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรกลุ่มดังกล่าวของธนาคารให้สามารถสืบทอดต าแหน่งที่ส าคัญได้ 
2. การสรรหาคนดีคนเก่ง เพือ่ปฏิบัติงานตามภารกิจของหนว่ยงาน 

ธนาคารได้ด าเนินการสรรหาบุคลากรตามนโยบายการบริหารอัตราก าลัง โดยพิจารณาจากความจ าเป็นทาง
ธุรกิจของธนาคาร และให้ความส าคัญกับการด าเนินการสรรหาและโอนย้ายบุคลากรจากภายในธนาคารก่อน ควบคู่กับ
การพัฒนาให้มีทักษะที่ตอบรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป เพิ่มขีดความสามารถให้พร้อมปฏิบัติงาน เพื่อให้
ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ได้  

ทั้งนี้ ส าหรับต าแหน่งที่ต้องการทักษะเฉพาะด้านท่ีธนาคารขาดแคลน ธนาคารจะด าเนินการสรรหาบุคลากรจาก
ภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีศักยภาพเพื่อช่วยผลักดันธนาคารให้ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ โดยผ่านการ
ประชาสัมพันธ์/ส่ือสารหลากหลายช่องทาง 

นอกจากนั้น ธนาคารได้จัดท าโครงการต่างๆ เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ส าหรับเป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคล่ือนธนาคารสู่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ และการเติบโตที่ยั่งยืน เช่น  

● โครงการ Management Trainee 
● โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ  
● โครงการทุนวายุภักษ์มหาบัณฑิต  
โดยกระบวนการคัดเลือก มีการจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือก และประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานงาน 

(Competency)  เช่น การทดสอบข้อเขียน  การประเมินเพื่อเลือกสรร (Assessment Center)  และการสัมภาษณ์  เป็นต้น  
3. การพัฒนาบคุลากร 

ธนาคารตระหนักดีว่า “พนักงาน” คือ หัวใจหลักในการขับเคล่ือนองค์กรและเป็นแรงผลักดันที่จะน าพาองค์กร
ไปสู่ความยั่งยืน ธนาคารจึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง บนพ้ืนฐานของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่มอย่างเป็นธรรม มุ่งเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้าและบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมของพนักงาน ธนาคารให้
ความส าคัญกับการพัฒนาพนักงานให้เป็นคนที่ “เก่งงาน เก่งคน และเก่งเทคโนโลยี” เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมและ
สามารถเติบโตได้ตามเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path Roadmap) ที่ก าหนดไว้ 
 เพื่อให้การพัฒนาพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารจึงพิจารณาปัจจัยต่างๆ เชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ธนาคาร โดยด าเนินการดังนี้ 

● การทบทวน Competency เพื่อให้สอดรับกับทิศทางการด าเนินธุรกิจของธนาคาร และการประเมิน 
Competency เพื่อระบุ Competency Gaps 
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● การจัดท า Individual Development Plan ส าหรับกลุ่มพนักงานท่ีมีศักยภาพ  
● การ Up-Skill / Re-Skill เพื่อเสริมสร้างทักษะการท างานให้กับพนักงานและให้ความรู้ใหม่กับพนักงานท่ีมี

การเปล่ียนต าแหน่งงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งในส่วนของ 
Technical Skill, Leadership เพื่อให้พนักงาน เก่งทั้งงาน เก่งทั้งคน และเก่งเทคโนโลยี ขณะเดียวกันก็มีโครงการกรุงไทย
คุณธรรม รวมทั้งหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกบั Market Conduct  / Industry Code of Conduct   เพื่อช่วยก ากับพนักงานในเรือ่ง
ของจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

● การพัฒนาพนักงานตามแผนการพัฒนาด้วยแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การมอบหมายงาน 
(Assignment) การหมุนเวียนงาน (Rotation) การ Coaching & Mentoring รวมไปถึงการพัฒนาแบบ Classroom 
Training, Self-Learning และการแลกเปล่ียนพนักงานธนาคารและบริษัทในเครือ (Secondment) เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
ได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ อันจะขับเคล่ือนธนาคารให้ไปสู่ Digital Banking 

● การประเมินและติดตามผลการพัฒนาพนักงาน 
4. การพัฒนาคุณภาพชีวติ 

ธนาคารจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม ครอบคลุมทุกพื้นที่การปฏิบัติงานที่
ส าคัญของธนาคาร ทั้งอาคารส านักงานใหญ่ ส านักงานธุรกิจ ส านักงานเขต สาขา รวมถึงพื้นที่ท าการของธนาคาร ทั้งใน
นครหลวงและภูมิภาค โดยครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง/ปลอดภัยในชีวิต ด้านการจูงใจ  
ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนันทนาการ/สันทนาการ ด้านการอ านวยความสะดวกอื่นๆ นอกจากนั้น  ธนาคารยังมุ่งเน้นการ
ดูแลสุขภาพของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร สร้างสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม ปลอดภัย ปราศจากความเส่ียง เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการท างาน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรทั่วทั้งองค์กร ภายใต้นโยบายความปลอดภัยฯ 
(Safety Policy) ของธนาคาร  
5. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

ธนาคารใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุเข้าท างานหรือการขึ้นต าแหน่ง ตามคุณสมบัติที่เหมาะสม   
ทั้งในด้าน Performance และ Potential ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะงาน โดยไม่ได้น าเรื่องของเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา หรือการ
เลือกปฏิบัติในรูปแบบอื่นๆ มาเป็นเกณฑ์คุณสมบัติในการคัดเลือก เนื่องจากธนาคารให้ความส าคัญกับการไม่เลือกปฏิบตัิ 
ซึ่งสอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล  
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ธนาคารได้ด าเนินการยกระดับการบริหารผลการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม ตามนโยบาย  
Performance Driven Organization (PDO) ของธนาคาร ด้วยการก าหนดตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ (KPIs) ที่ก าหนดขึ้นอย่าง
ชัดเจนสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร รวมถึงก าหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานปีละ 
2 ครั้ง เพื่อให้หัวหน้างานได้ Coaching and Feedback ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะช่วยยกระดับ Performance และ 
Potential ของพนักงาน นอกจากนั้น ธนาคารยังเชื่อมโยงการให้ผลตอบแทน เช่น การขึ้นเงินเดือนประจ าปี การจ่ายเงิน
ตอบแทนพิเศษ(โบนัส) รวมถึงการเล่ือนต าแหน่งให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานตาม Distribution 
Ranking ตามนโยบาย PDO ของธนาคาร 
7. การส่งเสริมจริยธรรม และรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 

ธนาคารก าหนดยุทธศาสตร์ด้านบรรษัทภิบาล สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 ( ปี 2560-2564 ) และ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการ 
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ที่ดีให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง   ผ่านโครงการกรุงไทยคุณธรรม เพื่อขับเคล่ือนธนาคารกรุงไทย สู่การเป็น
ธนาคารคุณธรรมต้นแบบ โดยประธานกรรมการธนาคาร กรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานและ 
 
พนักงานได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เจตจ านงสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม เพื่อน าองค์กรสู่ความเป็นต้นแบบ
ด้านคุณธรรม และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)ด้วยการขับเคลื่อนผ่านกลยุทธ์ 3 ป. 
คือ ปลูกจิต  ป้องกัน และ ปรับเปล่ียน ให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย 4 ด้าน คือ Financial Growth , Stakeholders / 
Regulators , Process Improvement / First Lines of Defense และ  Employees  ซึ่งช่วยให้ธนาคารสามารถยกระดับ
มาตรฐานด้านบรรษัทภิบาล สู่การน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังทั่วทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี ที่ทันต่อสถานการณ์ เข้าใจง่าย ผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ    

ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระท าความผิดได้หลากหลายช่องทาง ซึ่งหาก
ผู้ใดพบเห็นการกระท าผิดของบุคลากรของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นการกระท าความผิดด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานก ากับ สามารถแจ้งเบาะแสยังธนาคารผ่านอีเมลล์ whistleblowing@ktb.co.th โดยรายชื่อผู้แจ้งเบาะแสจะ
ถูกเก็บเป็นความลับและได้รับการคุ้มครองทั้งในระหว่างด าเนินการสอบสวนและภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 
 
 
 

 


