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แผนยุทธศาสตรดานการบริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคล ป 2561-2564

และแผนปฏิบัติการดานการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล ป 2561-2562
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สสว. ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการดานการบรหิารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ใหสอดคลองกับสถานการณทาง
เศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตรองคกร

วัตถุประสงคเพื่อกําหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะ 3-5 ป และใชเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ 

ป 2561-62 เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาบุคลากร ใหมีความสอดคลอง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรขององคกร

เปนตัวชี้วัดภาคบังคับของกรมบัญชีกลางและคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม.) โดยมีสํานักงาน ก.พ.ร. 

เปนเลขานุการ ซึ่งมีการวัดผลเปนประจําทุกป

ตัวช้ีวัด กพม.

ประเมินองคการมหาชนท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

องคประกอบที่ 4 (Innovation Base) 

ขอที่ 4.3 การกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน

4.3.1 บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการขององคการมหาชน

4.3.1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานของ

องคการมหาชนรายไตรมาส 

4.3.1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

ตัวช้ีวัดกรมบัญชีกลาง

ประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนสงเสริม SME

มิติที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 

4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล

 

ความเปนมา/วัตุประสงค

1

2

3



นโยบาย ยุทธศาสตร และแนวโนมท่ีเก่ียวของ

แผนยุทธศาสตรดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ป 2561-2564

(ฉบับทบทวนจากรางป 2560-2564) 

นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถ

ในการแขงขัน

แผนบูรณาการงบประมาณในการสงเสริม 

SME

เปาหมาย : SME ไดรับการยกระดับเพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 

(ป 2560-2564)

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน

แผนการสงเสริม SME ฉบับท่ี 4 

(ป 2560-2564)

เปาหมาย : สัดสวน GDP ของ SME 

ตอ GDP รวมเพ่ิมขึ้นเปน ไมนอยกวา

รอยละ 50 ภายในป 2564

Thailand 4.0

Digital Government

Smart Office

ทิศทางการพัฒนาขาราชการยุคใหม

สรางพันธมิตรสงเสริมการทํางานแบบประชารัฐ

ปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล

สงเสริมนวัตกรรมและการคิดสรางสรรค

ทํางานอยางบูรณาการมีจิตสํานึกรับผิดชอบรวมกัน

แผนปฏิรูปประเทศ 

เปาหมาย : GDP ของ SMEs 

ตอ GDP โดยรวม สูงขึ้น

แผนยุทธศาสตร สสว.

ยุทธศาสตรท่ี 4 

เพ่ิมศักยภาพองคกร
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Presenter
Presentation Notes
นโยบายรัฐบาล :  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12  (ปี 2560-2564) : middle-income trap  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนThailand 4.0 : เปลี่ยนจากการเป็น Traditional SMEs ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : Innovation Driven Economy ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนด้วยDigital /ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับสู่รัฐบาลDigitalแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (ปี 2560-2564) เป้าหมาย สัดส่วนมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2564 แผนงานบูรณาการงบประมาณในการส่งเสริม SME  / แนวทางในการส่งเสริม SME ตาม Business Life Cycle / เป้าหมาย >> SME ได้รับการยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
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วิสัยทัศน

บูรณาการ และผลักดันการสงเสริม SME ของหนวยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให SMEสามารถเติบโตและแขงขันไดในระดับสากล

“เปนผูนําในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ SME สูความม่ังค่ังอยางยั่งยืน”

พันธกิจ

คานิยม

(Core Value)
P R O M ESProfessional

บุคลากร

มีความเปนมืออาชีพ

Relationship

มีสัมพันธภาพที่ดี

ตอกัน

Ownership

มีความรักใน

องคกร

Service Mind

มีจิตบริการ

Merit Integrity

ทํางานโปรงใส

มีคุณธรรม

Excellence

มุงผลสัมฤทธ์ิและ

ความเปนเลิศในผลงาน

บูรณาการความรวมมือกับ

หนวยงานสงเสริม SME
ผลักดันงานตามแผน

การสงเสริม SME

สรางการเขาถงึบริการ

เพ่ือ SME
1 2 3 เพ่ิมศักยภาพองคกร4ยุทธศาสาตร

เปาประสงค

/เปาหมาย

• พัฒนาองคกรใหมีคุณภาพ
มาตรฐานและเปนที่ยอมรับ 
(Building Capability & 

Improving Productivity)

• บูรณาการงานสงเสริม SME ทุกภาค
สวน เพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และ
สรางเครือขายความรวมมือที่เขมแข็ง 
(Co-creation Of Service)

• เกิดผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อน    
ตามเปาหมายการสงเสริม SME 
(Co-delivery of Service)

• สรางการเขาถึงบริการของ สสว. ใหมาก
ข้ึน (Enhancing  Accessibility 

& Increasing outreach) 

กลยุทธ/

แผนงาน

• บูรณาการการจัดทําแผนการสงเสริม SME

• สรางความรวมมือในการสงเสริม SME ท้ังในและ

ตางประเทศ

• พัฒนาฐานขอมูล SME (Data Base)

• พัฒนาและวิเคราะหขอมูลเชิงเศรษฐกิจและเตือนภัย SME

• สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนฯ

• สนับสนุนขอมูล ขอวิเคราะหประเด็นท่ีสําคัญ 

• สรางและพัฒนาสภาวะแวดลอมท่ีเอ้ือตอ SME 

• เพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการ

สงเสริม SME

• เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการศูนย OSS

• พัฒนาเคร่ืองมือ เครือขายผูเช่ียวชาญ ขอมูลองค

ความรู เพ่ือใหบริการ SME

• สงเสริมและใชประโยขนจากการการข้ึนทะเบียน SME

• เช่ือมโยงขอมูลดวย ICT เพ่ือใหบริการ SME

• สงเสริมการสรางวัฒนธรรมองคกร

• พัฒนาบุคลากร (HR)

• ยกระดับกระบวนการเทคโนโลยีและสือ่สารท่ีทันสมัย 

• ผลักดันองคกรใหเนนประสิทธิผลและมี

ธรรมาภิบาล

• สรางโครงการรวมกับหนวยงานอ่ืนและให
มีโครงการที่มีผลกระทบทางเศรษฐกจิสูง

• พัฒนากลไกการสงเสริม SME ใหนําไปสู
การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกจิได

• ศูนยบริการ OSS ที่สามารถใหบริการ
แก SME ไดอยางทั่วถึงและจํานวน SME 

ที่เขาถึงบริการ 
• ไดคะแนนเฉล่ียการประเมนิกองทุน
จากกรมบัญชีกลาง 3 ป มากกวา 4

ตัวช้ีวัด 1. เปาประสงคของแผนฯ มีการดําเนินงานรอยละ 

90

2. จํานวนเครือขายความรวมมือการสงเสริม 

SME ท้ังในและตางประเทศ 25เครือขาย/ป*

3. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลท่ีรองรับการสงเสริมและติดตาม

ประเมินผล รอยละ95

4. ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 80/ป

1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 80/ป*
2. จํานวน SME ท่ีเขาถึงบริการ120,000 ราย/

ป*
3. จํานวนขอมูลทะเบียน SME สามารถนาํไปใช

ประโยชนได 25,000 ราย/ป
4. จํานวน SME ท่ีเขาถึงบริการของ สสว. ผาน

สื่อ On line 10,000 ราย/ป

1. จํานวน SME ท่ีไดรับการสงเสริมและชวยเหลือ 
84,000ราย/ป*

2. จํานวนรายไดของ SME 3,760 ลานบาท/ป
3. จํานวน SME ท่ีเขาถึงแหลงเงินทุน 1,600 ราย/ป
4. จํานวน SME ไดรับมาตรฐาน 100 ราย/ป*
5. จํานวน SME เขาสูระบบภาษี 300ราย/ป*
6. จํานวนโครงการนํารอง 1 โครงการ/ป
7. จํานวนรายงานศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา SME 1 

โครงการ/ป 
8. จํานวนเร่ืองการปรับปรุง ทบทวน กฎหมายเพ่ือ 

SME 3 เร่ือง/ป
9. รอยละของหนวยงานท่ีนําเขาขอมูลสูระบบ

ติดตามและระบบผูรับบริการ  รอยละ 95
10.การเผยแพรและนําไปใชประโยชนของรายงาน

การติดตามและประเมินผล รอยละ 80/ป

1. บุคลากรไดรับการปลูกฝงคานิยมท่ีดีรอยละ 80/ป
2. บุคลากรไดรับการอบรมสัมมนาตามแผนงานท่ี

กําหนดรอยละ 80/ป *
3. จํานวนองคความรูท่ีมีการแลกเปลี่ยน 10 เร่ือง/ป
4. การดําเนินงานตามแผนปฎิบัติการดิจิทัล สสว. 

รอยละ 100 *   
5. ะการปรับปรุงระบบปฏิบัติงานภายในองคกรให

ทันสมัย รอยละ 100
6. จํานวนประกาศ กฎ ระเบียบทีไดรับการปรับปรุง

ใหทันสมัย  1 เร่ือง/ป
7. การรูจักและรับทราบขอมูลขาวสาร รอยละ 80/ป
8. มีแนวทาง/ การดําเนินงานผานเกณฑมาตรฐาน

(หมายเหตุ : * เปนตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง ในป 2561 ) 

แผนยุทธศาสตร สสว. ป 2560-2564

(ฉบับทบทวนป 2561-2564) 
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วิสัยทัศน
“เปนผูชี้นําในการขับเคลื่อนและเพ่ิมศักยภาพ MSME สูความม่ังคั่งอยางย่ังยืน”

พันธกิจ : บูรณาการ และผลักดันการสงเสริม MSME ของหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 

เพ่ือให MSME สามารถเติบโตและแขงขันไดในระดับสากล

P R O M ES
Professional

บุคลากร

มีความเปนมืออาชีพ

Relationship

มีสัมพันธภาพท่ีดี

ตอกัน

Ownership

มีความรักใน

องคกร

Service 

Mind

มีจิตบริการ

Merit Integrity

ทํางานโปรงใส

มีคุณธรรม

Excellence

มุงผลสัมฤทธ์ิและ

ความเปนเลิศในผลงาน
Core Value

กลยุทธ 1 บูรณาการแผนและ
งบประมาณใหครอบคลุม
หนวยงานสงเสริม SME ของ
ประเทศ

กลยุทธ 2 จัดทํา MSME BIG DATA

กลยุทธ 3 พัฒนาเครื่องมือในการ

วิเคราะห/ประเมินผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจดาน MSME

กลยุทธ 1 พัฒนาปจจัยเอ้ือตอการ
เติบโตของ MSME

กลยุทธ 2 ยกระดับการใหบริการ
ของศูนย OSS

กลยุทธ 3 พัฒนาเครือขายท่ีปรึกษา

กลยุทธ 1 สงเสริมการเริ่มตนธุรกิจ
(Early Stage/Startup)

กลยุทธ 2 สงเสริม MSME ให
รวมกลุมและกาวสูสากล
(Internationalization)

กลยุทธ 3 สงเสริมการใชนวัตกรรม
และการปรับเปล่ียนรูปแบบ
ธุรกิจ(Business 
Transformation)

กลยุทธ 1 ปรับโครงสรางองคกรให
สอดคลองกับแผนปฎิรูป
ประเทศ

กลยุทธ 2 ยกระดับการบริหารจัดการ
สู Smart Office 

กลยุทธ 3 ผลักดันองคกรใหเนน
ประสิทธิผลและ                       
มีธรรมาภิบาล

ยกระดับการบูรณาการดาน 

MSME ดวย BIG DATA
สรางสังคม

ผูประกอบการ

พัฒนากลไกการสงเสริมใหเขาถึง 

MSME และ เศรษฐกิจชุมชน
เพ่ิมศักยภาพองคกรใหมีสมรรถนะสงู

(High Performance Agency)

ยุทธศาสตร 1 ยุทธศาสตร 2 ยุทธศาสตร 3 ยุทธศาสตร 4
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THE SWOT ANALYSIS OF 

O

S

T

W

S1. ผูนํามีวิสัยทัศน และมุงม่ันที่จะขับเคล่ือนใหเปนองคกรชั้นนํา และใหความสําคัญกับงานบุคคล

S2. มีคาตอบแทนและสวัสดิการที่จูงใจ เม่ือเทียบกับองคกรรัฐอ่ืนๆ 

S3. เปดโอกาสใหพนักงานเสริมสรางองคความรูในรูปแบบตางๆ

S4. พนักงานมีความผูกพันตอองคกร และความสัมพันธที่ดีตอกัน

W1. ใชระบบสารสนเทศในการบริหารดานบุคลากรนอย

W2. ระบบสนับสนุนการทํางานของบุคลากรยังตองพัฒนา เชน ระบบไอที ระเบียบการเบิกจาย

W3. มีระบบบริหารงานบุคคลที่ยังไมสมบูรณ เชน ไมมีการนําระบบสมรรถนะมาใช ไมมีการจัดทําแผนสืบทอด 

ตําแหนง (Succession Plan) ขาดระบบ IDP/ระบบ KPI รายบุคคล/การทบทวนระบบประเมินผล

W4. การวางแผนพัฒนารายบุคคล และการจัดการองคความรู ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร

W5. ยังไมมีการ Put the right man on the right job ในบางกลุมงาน

W6. การเชื่อมโยงงานระหวางฝายยังไมชัดเจน

W7. ความรูและขอมูลติดตัวคน (Tacit knowledge)

O1. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในดานการบริหารบุคคล

O2. ความคาดหวัง การตรวจสอบ และการไดรับมอบหมายเชิงนโยบาย สรางโอกาสในการพัฒนาการทํางาน

O3. การพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพกาวทันสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

O4. การยกระดับเทียบเคียงกับองคกรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (Benchmarking)

T1. การเปล่ียนแปลงผูนําองคกรบอยทําใหขาดความตอเน่ืองทางนโยบายและการดําเนินงาน

T2. ความคาดหวังจาก Stakeholders ที่หลากหลายและเพิ่มมากขึ้น

T3. การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีและการเกิดองคความรูใหมๆ 



พัฒนาระบบบรหิารจดัการบุคลากร

ท่ีทันสมัย/ไดมาตรฐาน

เพิ่มสมรรถนะบุคลากรรองรับภารกจิ/

ความคาดหวัง/พรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

ทิศทางการบริหารและพัฒนาบุคลากร สสว

7
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M
iss

io
n

(1)สรางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ

(2)พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับเปาหมายและวิสัยทัศนขององคกร

(3)สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมรวมใหสอดคลองกับเปาหมายและวิสัยทัศนขององคกร

แผนยุทธศาสตร ดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ป 2561-2564
Co

re
 

Va
lu

e P R O M ES
Professional

บุคลากร
มีความเปนมืออาชีพ

Relationship
มีสัมพันธภาพท่ีดี

ตอกัน

Ownership
มีความรักใน

องคกร

Service Mind
มีจิตบริการ

Merit Integrity
ทํางานโปรงใส
มีคุณธรรม

Excellence
มุงผลสัมฤทธ์ิและ
ความเปนเลิศใน
ผลงาน

การปรับปรุงระบบและกระบวนการทํางาน
ทรัพยากรบุคคล (System and Process Management)

การบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
(HR Performance Management)

การเสริมสรางระบบสวัสดิการ
และคานิยมองคกร (Cultural values)

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Development)

จัดทําสมรรถนะขององคกร

แผนพัฒนารายบุคคล
แนวทางการฝกอบรม

ระบบและหลักเกณฑการสรรหาและบรรจุ

การกําหนดแนวทางการเลื่อนตําแหนง

หลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ผลการปฏิบัติงาน

ผลตอบแทนตรงตามผลการปฏิบัติงาน

สวัสดิการเทาเทียมกับองคกรอ่ืน

ฐานขอมูลบุคลากรท่ีเปนปจจุบัน

สรางวัฒนธรรมองคกร PROSME

ความปลอดภัย /สุขอนามัย/

สภาพแวดลอมในการทํางาน

1.คูมือสมรรถนะองคกรครบทุกกลุม
2.แผน IDP ตามสมรรถนะองคกรครบทกุกลุม
3.จํานวนองคความรูที่ไดรับการเผยแพร
4.แผนยุทธศาสตรฯ และแผนปฏิบัติการฯ ที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ
5.การจัดทําเสนทางการฝกอบรมของบุคลากรในแตละ
ระดับ/สายงาน (Training Roadmap)
6.แผนการพัฒนากลุมบุคลากรที่มี ศักยภาพ (Talent 
Pool) หรือ กลุมผูสืบทอดตําแหนง (Successor Pool)
7.การวิเคราะหกระบวนการทํางานที่สําคัญ (Workflow 
Analysis) รวมถึงการวิเคราะหทดแทนอัตรากําลัง

1.แนวทาง/หลักเกณฑ ในการสรรหา และบรรจุแตงต้ัง 
2.คูมือ Job Description
3.แนวทาง/หลักเกณฑ การหมุนเวียนบุคลากร
4.ทบทวนการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสาย
อาชีพของบุคลากร
5.ระดับความสําเร็จของระบบการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล และความถูกตองของ
ขอมูล

1.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน
2.คูมือการประเมินคางาน (Job Evaluation)

1.จํานวนผูท่ีไดรับทุนการศึกษา
2.รอยละระดับความพึงพอใจดานสวัสดิการ
ของบุคลากรเมื่อเทียบกับองคกรตาม พ.ร.บ.
เฉพาะ
3.แผนงานดานความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน
4.บุคลากรไดรับการปลูกฝงคานิยมท่ีดี
5.แผนงานการสรางความผูกพันและความพึง
พอใจของบุคลากร

แนวทาง/หลักเกณฑ การหมุนเวียนบุคลากร
การพัฒนากลุมท่ีมีศักยภาพ

และกลุมผูสืบทอดตําแหนง

การจัดการอัตรากําลัง

สราง Engagement & Satisfaction

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(Human Resource Development)

ยุทธศาสตรท่ี 2 การปรับปรุงระบบและกระบวนการ

ทํางานทรัพยากรบุคคล 

(System and Process Management)

ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร

(HR Performance Management)

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางระบบสวัสดิการ

และคานิยมองคกร (Cultural values)

Vision : บริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนมืออาชีพอยางธรรมาภิบาลเพ่ือมุงสูองคกรท่ีเปนเลิศดานการสงเสริม SMEs

แผนยุทธศาสตร สสว. ป 2560-2564(ฉบับทบทวนป 2561-2564) 
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1.การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(Human Resource Development)
(1)มีการจัดทําสมรรถนะขององคกร

(2)มีเสนทาง/แผนพัฒนารายบุคคล

(3)มีแนวทางการฝกอบรมใหสอดคลองกันสถานการณและ

บทบาทหนาท่ีอยางตอเนื่อง

(4)การพัฒนากลุมท่ีมีศักยภาพและกลุมผูสืบทอดตําแหนง

(5) การจัดการอัตรากําลัง 

2. การปรับปรุงระบบและกระบวนการทํางาน
ทรัพยากรบุคคล (System and Process

Management)

(6)พัฒนาแนวทาง/หลักเกณฑการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง

พนักงานใหสอดคลองกับทิศทางองคกร

(7)มีแผนบริหารบุคลากรใหเหมาะสมกับตําแหนงงานโดย

พิจารณาความเหมาะสมตามศักยภาพของพนักงาน

(8) มีการกําหนดแนวทางการเล่ือนตําแหนงท่ีชัดเจน โปรงใส 

และเปนธรรม

(9)มีฐานขอมูลท่ีทันสมัย ถูกตอง ครบถวน สนับสนุนการ

บริหารงานบุคคล

3. การบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
(HR Performance Management)

(10) มีการทบทวนหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี

สะทอนผลการปฏิบัติงานอยางแทจริง

(11) บุคลากรไดรับผลตอบแทนและความกาวหนาสอดคลองกับผล

การปฏิบัติงานอยางเปนธรรมและโปรงใส

4. การเสรมิสรางระบบสวัสดิการและคานิยมองคกร 
(Cultural values)

(12) บุคลากรไดรับสวัสดิการท่ีทัดเทียมกับองคกรตาม พ.ร.บ.

เฉพาะ

(13) ความปลอดภัย /สุขอนามัย/สภาพแวดลอมในการทํางาน

(14) เสริมสรางบคุลากรใหตระหนักในคานิยม PRO SME 

(15) สราง Engagement & Satisfaction

1. คูมือสมรรถนะตามบทบาทหนาท่ี 

2. แผน IDP 

3. จํานวนองคความรูท่ีไดรับการเผยแพร

4. แผนยุทธศาสตรฯ และแผนปฏิบัติการฯ ท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ

5. การจัดทําเสนทางการฝกอบรมของบุคลากรในแตละ

ระดับ/สายงาน (Training Roadmap) 

6. แผนการพัฒนากลุมTalent และSuccessor 

7. แนวทางการจัดการอัตรากําลัง 

1. แนวทาง/หลักเกณฑ ในการสรรหา และบรรจุแตงตั้ง 

2. คูมือ Job Description

3. แนวทาง/หลักเกณฑ การหมุนเวียนบุคลากร

4. ทบทวนการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของ

บุคลากร

5.ระดับความสํา เ ร็จของระบบการพัฒนาเทคโนโล ยี

สารสนเทศทรัพยากรบุคคล และความถูกตองของขอมูล

1 .  ระดับความสําเ ร็จของการพัฒนาระบบการบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน

2. คูมือการประเมินคางาน (Job Evaluation)

1.จํานวนผูท่ีไดรับทุนการศึกษา

2.รอยละระดับความพึงพอใจดานสวัสดิการของบุคลากรเมื่อเทียบ

กับองคกรตาม พ.ร.บ.เฉพาะ

3.แผนงานดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน

4.บุคลากรไดรับการปลูกฝงคานิยมท่ีดี

5.แผนงานการสรางความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร

แผนปฏิบัติการดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ป 2561-2562

1.การจัดทํา 

Competency

จัดทํา Functional นําไปใชในการทําแผน 

IDP อยางตอเนือ่ง

2. การจัดทําแผน IDP. แผน IDP ตาม

สมรรถนะหลักและ

สมรรถนะดานบริหาร

แผน IDP ตามบทบาท

หนาที่

3. การสงเสริมและพัฒนา

บุคลากร ใหมีความรู

ทักษะสอดคลองกบั

ยุทธศาสตร สสว

จํานวนองคความรู

อยางนอย 5 Soft 

skills และ 5 Hard 

skills

จํานวนองคความรูอยาง

นอย 5 Soft skills และ 5 

Hard skills

4. ทบทวนจัดทําแผน ทบทวนจัดทําแผน ทบทวนจัดทําแผน

5. Training Roadmap จัดทํา Training 

Roadmap

นํา TR มาใชในการ

วางแผนพัฒนาบุคลากร

6.จัดทําแผนพฒันากลุม

Talent และSuccessor 

- 1 แผน

7. กระบวนการทํางาน

Workflow

- การวิเคราะห Workflow

กิจกรรม เปาหมาย

ป 61 ป 62

1. ทบทวนและจัดทําระบบ

การสรรหา คัดเลือก ,Job 

Analysis,บรรจุแตงตัง้

บุคลากร

วิเคราะหคางาน Job 

Analysis

มีการทบทวน

ระบบการสรรหา

2. Job Description มีการระดมความ

คิดเห็นเพื่อทบทวน

จัดทําคูมือ Job 

Description

3. Job Rotation จัดประชุมสํารวจ

วิเคราะห

มีหลักเกณฑการหมุนเวียน

บุคลากร

4. Career Path ทบทวนการจัดทํา 

Career Path

ทบทวนการจัดทํา Career 

Path

5. พัฒนาและปรับปรุง

ระบบฐานขอมูล

ทบทวนระบบ

ฐานขอมูลทรัพยากร

บุคคล

มีฐานขอมูลที่ครบถวน

ทันสมัย

กิจกรรม เปาหมาย

ป 61 ป 62

1. ทบทวน/พัฒนา

ระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน

มีการวิเคราะหขอมูลและ

ไดกรอบดชีัวัดครบ 14

ตําแหนง

รายงานผล KPI 

ระดับบุคคล

2. การพัฒนาระบบ

โครงสรางคาตอบแทน /

บริหารคาตอบแทนที่

สอดคลองกบัผลการ

ปฏิบัติงาน

- คูมือการประเมินคา

งาน (Job 

Evaluation)

กิจกรรม เปาหมาย

ป 61 ป 62

1. สนับสนุนทุนการ

สงเสริมทุนการศึกษา

เสนอยกราง

ระเบียบทุน

เสนอขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการฯ

/จํานวนผูที่ไดรับ

ทุนการศึกษา

2. พัฒนาระบบ

สวัสดิการ

ความพึงพอใจ 

รอยละ 70

ความพึงพอใจ 

รอยละ 80

3. จัดทําแผนงานดาน

ความปลอดภัย/

สุขอนามัย/

สภาพแวดลอมในการ

ทํางาน

ความพึงพอใจ 

รอยละ 70

แผนงานดานความ

ปลอดภัย/สุขอนามัย/

สภาพแวดลอมในการ

ทํางาน

4. การเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกร

รอยละ 80

ของบุคลากรที่

ไดรับการปลูกฝง

คานิยมที่ดี

รอยละของบุคลากรที่

มี Core 

Competency ผาน

เกณฑมาตรฐาน 

เพิ่มข้ึนไมนอยกวา      

รอยละ 5

5. การสรางความ

ผูกพันและความพึง

พอใจของบุคลากร

- สํารวจความผูกพัน

และความพึงพอใจของ

บุคลากรและจัดทํา

แผนงานประจําป 9

กิจกรรม เปาหมาย

ป 61 ป 62



- ฝายสังกัด

- สมรรถนะของพนักงาน

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

- การสรรหาพนักงานและคัดเลือก
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กลุมงานบริหาร

กลุมงานสงเสริม

และประสานเครือขายกลุมงานนโยบาย

และยุทธศาสตร

กลุมงานขอมูล

และสถานการณ

โครงสรางองคกร

- ฝายสังกัด

- สมรรถนะของพนักงาน

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

- การสรรหาพนักงานและคัดเลือก

- ฝายสังกัด

- สมรรถนะของพนักงาน

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

- การสรรหาพนักงานและคัดเลือก

- ฝายสังกัด

- สมรรถนะของพนักงาน

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

- การสรรหาพนักงานและคัดเลือก



กลุมงานนโยบายและยุทธศาสตร

สมรรถนะของพนักงาน การพัฒนาทรัพยากรมนษุย การสรรหาพนักงานและคัดเลือกฝายสังกัด

- ฝายนโยบายและแผนสงเสริม SMEs

- ฝายความรวมมือระหวางประเทศ 

- ฝายกลยุทธองคกร

- ความรูดานเศรษฐศาสตร/บริหารธุรกจิ/

รัฐศาสตร/วิศวกรรม

- ความสามารถดานการวางแผน/การคิด

วิเคราะห

- การนําเสนอ

- การสืบเสาะหาขอมูล

- ความสามารถในการเช่ือมโยง/บูรณาการ

- ความรอบรูทางเศรษฐกิจ/แนวโนม

- Workshop ดานการจัดทําแผน

- Workshop การวิเคราะหบริหาร

โครงการ

- ทักษะการเช่ือมโยง/บูรณาการ

- การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

- Coaching / KM

- Job Rotation

- ประวัติการศึกษา

- ประสบการณการทํางาน

- ทัศนคต/ิบุคลิกภาพ

- ความสามารถในการสื่อสาร

- การคิดวิเคราะหเชิงบูรณาการ
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กลุมงานขอมูลและสถานการณ

สมรรถนะของพนักงาน การพัฒนาทรัพยากรมนษุย การสรรหาพนักงานและคัดเลือกฝายสังกัด

- ฝายขอมูลและสารสนเทศ

- ฝายวิเคราะหสถานการณและเตือนภัย

ทางเศรษฐกิจ

- ฝายติดตามและประเมินผล

- ความรูดานเศรษฐศาสตร

- ความรูดานฐานขอมูลและสถิติ

- การคิดวิเคราะห/ความรอบคอบ

- ความรูดาน Data science/analytics

- ความคิดเชิงตรรกะ

- การนําเสนอ

- การสืบเสาะหาขอมูล

- อบรมดานการวิเคราะหขอมูลทาง

เศรษฐกิจ/ธุรกิจ

- Workshop การวิเคราะหบริหารโครงการ

- การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ

- Coaching / KM

- Job Rotation

- ประวัติการศึกษา

- ประสบการณการทํางาน

- ทัศนคติ/บุคลิกภาพ

- ความคิดเชิงตรรกะ

12



กลุมงานสงเสริมและประสานเครือขาย

สมรรถนะของพนักงาน การพัฒนาทรัพยากรมนษุย การสรรหาพนักงานและคัดเลือกฝายสังกัด

- ฝายสงเสริมธุรกิจ SMEs

- ฝายประสานเครือขายผูใหบริการ SMEs

- ความรูดานการบริหารโครงการ

- การแกไขปญหาและการตดัสินใจ

- การกํากบัติดตาม

- การคิดวิเคราะห/ประเมินแนวโนมธุรกิจ

- การดําเนินงานเชิงรุก

- การพัฒนาระบบ/กลไกการสงเสริม

- อบรมดานการตลาด/การเงิน/นวัตกรรม

- อบรมดานการวิเคราะหบริหารโครงการ

- Coaching / KM

- Job Rotation

- การพัฒนาระบบ/กลไกการสงเสริม/New 

business model

- ประวัติการศึกษา

- ประสบการณการทํางาน

- ทัศนคติ/บุคลิกภาพ

- ความรอบรูทางธุรกิจ
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กลุมงานบริหาร

สมรรถนะของพนักงาน การพัฒนาทรัพยากรมนษุย การสรรหาพนักงานและคัดเลือกฝายสังกัด

- ฝายบริหารกลาง 

- ฝายทรัพยากรบุคคล 

- ฝายกฎหมาย 

- ฝายอํานวยการ

- นักจัดทําแผนกลยุทธเพ่ือพัฒนาบคุลากร

- นักกฎหมาย นิติกร

- นักการเงิน การบัญชี 

- นักสื่อสารประชาสัมพันธ

- นักพัฒนาระบบงานสนบัสนนุ

- Service mind/Hospitality

- อบรมดานการการบริหารทรัพยากรบุคคล

- อบรมดานการกฎหมาย

- อบรมดานการเงิน การบัญชี สื่อสาร ปชส

- Coaching / KM

- Job Rotation

- ประวัติการศึกษา

- ประสบการณการทํางาน

- ทัศนคติ/บุคลิกภาพ
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