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บทที่ 1  
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  

 ตามที่ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
สสว. ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวนปี 2561-2564) ที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อวันที่  
15 มกราคม 2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าใน
การขับเคลื่อนและเพ่ิมศักยภาพ SME สู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน โดยมุ่งบูรณาการ และผลักดันการ
ส่งเสริม SME ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพ่ือให้ SME สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับ
สากล นอกจากนี้  ผู้บริหารสูงสุดมีนโยบายพัฒนาการท างานของส านักงานฯ ให้เป็นระบบ  
มีประสิทธิภาพ มีพลังในการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามบทบาทและภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย  

 ดังนั้น ส านักงานฯ จึงได้ปรับแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้การบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามกรอบเครื่องมือการประเมินผลในด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของส านักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) 
5 มิติ ได้แก่  

1) มิติความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)  
2) มิติประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)  
3) มิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)  
4) มิติความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)  
5) มิติคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน (Quality of Work Life)  
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และสอดคล้องกับบทบาท ภารกิจของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 นโยบายรัฐบาล และแผน
ยุทธศาสตร์ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวน 
ประจ าปี 2561-2564) 

2. วัตถุประสงค์การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2564 และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2562 
 1. เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2561-2564  
ให้มีความสอดคล้องและต่อเนื่องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ส านักงานฯ ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวน 
ประจ าปี 2561-2564) นโยบายและทิศทางการบริหารองค์กร 
 2. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเข้มแข็ง  สอดคล้อง ต่อเนื่อง 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และสามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร 

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส านักงานฯ มีแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีความชัดเจน 
เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร บุคลากรในองค์กรมีความรู้ ทักษะ และขีดความ 
สามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร 
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บทที่ 2 การศึกษานโยบาย มาตรการ 
ยุทธศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2561-2564 ได้ศึกษานโยบาย มาตรการ และยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยสรุป ดังต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
“ยุทธศาสตร์ชาติ” เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 โดยบัญญัติให้รัฐจัดให้ยุทธศาสตร์

ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2520-2579) มีการแบ่งออกเป็น 
 6 ยุทธศาสตร์ ส าหรับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นจะ
เป็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วย (1) การพัฒนาสมรรถนะ
ทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า (2) การพัฒนาภาคการผลิตและการ
บริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากลและ (4) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  
สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ 
เป็นต้น 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กล่าวถึงวิสาหกิจขนาดกลาง  

และขนาดย่อมไว้ในหลายประเด็น ได้แก่  
• การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้ง

เชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและน าผลงานวิจัย
พร้อมใช้มาต่อยอดใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยด าเนินการควบคู่กับการส่งเสริมสังคม 

•  การส่ง เสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward Investment)  โดยพัฒนา
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ  
การสนับสนุนการด าเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ และสนับสนุนแหล่งเงินทุน
และแหล่งข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ  
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• การส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
มีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศท้ังประเทศเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

• การกระจายการสนับสนุนวิสาหกิจในภูมิภาค 
• สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการท าธุรกิจ 

รู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตการจัดการ การขาย หรือเป็น Smart SMEs 
• ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในลักษณะห่วง

โซ่มูลค่าและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่  
• การสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศโดยการก าหนดนโยบาย/มาตรการเพื่อ

จูงใจให้บริษัทขนาดใหญ่ที่มีการค้าและการลงทุนในต่างประเทศเป็นผู้สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศและห่วงโซ่การผลิตของโลก  

• ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
แผนปฏิรูปประเทศ ปี 2560 ประกาศใช้เมื่อ 6 เมษายน 2561  

แผนปฏิรูปประเทศ ได้กล่าวถึงภารกิจที่เกี่ยวข้องกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมไว้ในหลายประเด็น ได้แก่ 

1. ด้านกฎหมาย  
1.1 พิจารณาผลักดันและพัฒนากฎหมายเพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยสร้างกลไก

ให้เกิดการท าธุรกิจและหาก าไร และกระจายผลก าไรกลับคืนสู่สังคมหรือชุมชนที่เก่ียวข้อง  
1.2 พิจารณาศึกษาแนวทางในการปรับปรุง พ.ร.บ.  ส่งเสริม SME พ.ศ. 2543  

เพ่ือบูรณาการอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริม SME โดยเฉพาะการให้ความสนับสนุนของ สสว.  
1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจ SME ทั้งหมด โดยให้มีการลงทะเบียน

และจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME (SME Credit Rating Database) เพ่ือให้สิทธิ
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  

1.4 พิจารณาจัดตั้ง National Startup Center เพ่ือรวบรวมผู้ที่มีแนวความคิดหรือ
นวัตกรรมใหม่ๆ ผู้ลงทุน และผู้สนับสนุนให้ได้ท าความรู้จักกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน  

1.5 ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนให้แก่ SME จากภาครัฐ โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  

1.6 ให้มีการจัดฝึกอบรมความรู้ทางบัญชี การเงิน การตลาด และการบริหาร ให้แก่ 
SME และผู้ที่มีความคิดจะริเริ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา 
และองค์กรเอกชน  



การจัดท าแผนยุทธศาสตรด์้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ปี 2561-2564  
และแผนปฏิบัติการด้านการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2562 

6 
 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
2.1 การเพ่ิมระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สนับสนุน) 

2.1.1 หน่วยงานสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : เพ่ิมศักยภาพ 
ให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

- การก าหนดนิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
- การเพ่ิมศักยภาพส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
2.1.2 นโยบายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป้าหมาย 
- ก าหนดนโยบายรองรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : พัฒนานโยบายรองรับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเฉพาะ (อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ)  
- ออกมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : ด าเนินงานตามนโยบาย

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
2.2 การจัดตั้ง Center of Excellence ส าหรับภาคเกษตร 

2.2.1 นวัตกรรมส าหรับภาคเกษตร : จัดตั้ง Center of Excellence ส าหรับภาค
เกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ทั่วประเทศ 

2.3 การพัฒนาธุรกิจชุมชน 
2.3.1 สร้างธุรกิจระดับชุมชน : สร้างกลไกยกระดับธุรกิจชุมชนในแต่ละพ้ืนที่อย่าง

ทั่วถึงและยั่งยืน 
- การรวมกลุ่ม : ส่งเสริมการรวมกลุ่มและจัดกระบวนการยกระดับวิสาหกิจชุมชน 

สหกรณ์ และวิสาหกิจเพ่ือสังคม ในระดับพื้นที่ 
- เร่งแก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2561 และปรับปรุง พ.ร.บ. 

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
- E-commerce : พัฒนา Ecommerce Center เพ่ือเป็นช่องทางในการกระจาย

ผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่ตลาดให้แก่ชุมชน 
- นวัตกรรมส าหรับสินค้าชุมชน : ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่นทั่วประเทศไทยใน

การพัฒนาการวิจัยและการจัดตั้ง Center of Excellence ในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือพัฒนายกระดับสินค้า
ชุมชน และสร้าง Product Champion ในระดับพ้ืนที่ ทั่วประเทศ 

2.4 ปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพ่ือ SME 
2.4.1 การรวบรวม วิเคราะห์ และจ าแนกประเภทของข้อมูล ดังนี้ 

(1) รายชื่อหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริม SME ทั้งหมด 
(2) รายการมาตรการและกลไกสนับสนุนและส่งเสริม SME ทั้งระบบ 

2.4.2 ปรับปรุง ยกเลิกภารกิจและงบประมาณของของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ซ้ าซ้อน 
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2.4.3 จัดตั้ง OSS ท าหน้าที่ให้บริการและสามารถติดต่อ ประสานเชื่อมโยงไปยัง
หน่วยงานอื่นๆ ตามหลัก PDCA 

(1) หน่วยงานระดับนโยบายซึ่งมีหน้าที่จัดท ายุทธศาสตร์ ร่วมกันก าหนด
เป้าหมาย แนวทางด าเนินงาน และตัวชี้วัด 

(2) หน่วยงานระดับนโยบายจัดท าแนวทางและกลยุทธ์ที่สามารถด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ได้ 

(3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนงานโครงการในลักษณะบูรณาการที่ต้องอาศัย
ความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานมาร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่คาดหวัง 

(4) หน่วยงานระดับนโยบายและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องก าหนดตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ 

(5) การจัดระบบส่งต่อ SME ที่รับบริการแล้วจากโครงการหนึ่งให้ไปรับความ
ช่วยเหลือจากอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งจะท าให้บริการความช่วยเหลือที่มีให้กับ SME เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.4.4 พัฒนาระบบการรายงาน ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการให้บริการ 
SME และให้ทุกหน่วยงานรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 

2.4.5 ทบทวน พัฒนา ปรับปรุงมาตรการและกลไกต่างๆ รวมทั้งก าหนด KPI  
จากการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการยกระดับความสามารถและเพ่ิมผลิต
ภาพให้แก่ SME 

2.4.6 พิจารณาเพ่ิมเติม แก้ไข ปรับปรุง ยกเลิก กฎหมาย กฎ ระเบียบให้เอ้ือต่อ SME อาท ิ
(1) ปรับแก้ไข พ.ร.บ. สสว. โดยให้ สสว. มีอ านาจหน้าที่ ในการสั่งการ  

และเรียกร้องข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและส่งเสริม SME 
(2) แก้ไขนิยามของค าว่า SME 
(3) ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ขั้นตอนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจ 

แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งได้ผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ 11 ตุลาคม 2559 มีวิสัยทัศน์ในการให้ “SME ไทยเติบโต 
เข้มแข็ง แข่งขันได้ในระดับสากล เพ่ือเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” โดยมี 3 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา SME รายประเด็น : เป็นการส่งเสริมและพัฒนา SME 
ในแต่ละประเด็นที่มีความส าคัญต่อการเติบโตและขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME โดยมีทั้ง
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ส่วนที่เป็นการพัฒนา SME ให้มีทักษะความสามารถเพ่ิมขึ้น และส่วนที่เป็นการพัฒนาระบบนิเวศหรือ
ปัจจัยแวดล้อมท่ีช่วยสนับสนุนการเติบโตและความเข้มแข็งของ SME 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถ SME เฉพาะกลุ่ม : เป็นการส่งเสริม SME 
เฉพาะกลุ่ม ซึ่งมีสถานการณ์ สภาพปัญหา และความต้องการความช่วยเหลือที่ต่างกัน จ าเป็นต้องมี
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเฉพาะส าหรับ SME แต่ละกลุ่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบ : เป็นการ
พัฒนาระบบสนับสนุนที่จะช่วยให้การส่งเสริมและพัฒนา SME เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากข้ึน 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2560-2564  
(ฉบับทบทวนปี 2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2560-2564     
(ฉบับทบทวนปี 2561-2564) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหาร สสว. เมื่อ 15 
มกราคม 2561 มี 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานส่งเสริม SME มีเป้าหมายคือ จัดท า
โครงการ/งานร่วมกับหน่วยงานอื่น ซ่ึงมีผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง  

กลยุทธ์/แผนงาน :   
1.1 บูรณาการการจัดท าแผนการส่งเสริม SME 
1.2 สร้างความร่วมมือในการส่งเสริม SME ทั้งในและต่างประเทศ 
1.3 พัฒนาฐานข้อมูล SME 
1.4 พัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและเตือนภัย SME 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลักดันงานตามแผนการส่งเสริม SME มีเป้าหมายคือ พัฒนากลไกการ

ส่งเสริม SME ให้น าไปสู่การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 
กลยุทธ์/แผนงาน :   
2.1 สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME 
2.2 สนับสนุนข้อมูล ข้อวิเคราะห์และประเด็นที่ส าคัญ 
2.3 สร้างและพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อ SME 
2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการส่งเสริม SME 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างการเข้าถึงบริการเพ่ือ SME โดยมีเป้าหมายคือ ศูนย์บริการ OSS  

ที่สามารถให้บริการแก่ SME ได้อย่างทั่วถึงและจ านวน SME ที่เข้าถึงบริการ 
กลยุทธ์/แผนงาน :     
3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการศูนย์ OSS 
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3.2 พัฒนาเครื่องมือ เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลองค์ความรู้ เพ่ือให้บริการ SME 
3.3 ส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากการขึ้นทะเบียน SME 
3.4 เชื่อมโยงข้อมูลด้วย ICT เพ่ือให้บริการ SME 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมศักยภาพองค์กร โดยมีเป้าหมายคือได้คะแนนเฉลี่ยการประเมิน

กองทุนจากกรมบัญชีกลาง 3 ปี มากกว่า 4  
กลยุทธ์/แผนงาน :     
4.1 แผนงานส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
4.2 แผนงานพัฒนาบุคลากร (HR) 
4.3 แผนงานยกระดับกระบวนการ เทคโนโลยีและสื่สารที่ทันสมัย 
4.4 แผนงานผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผลและมีธรรมมาภิบาล 

 

นอกจากแผนในระยะยาวแล้ว ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยังได้มีการก าหนดนโยบายในการขับเคลื่อนในปี 2561-2562 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 3 นโยบายหลัก ได้แก่ 

(1) สร้างการเปลี่ยนแปลง (Transformation) ผ่านการส่งเสริมให้ SME รู้เท่าทันการณ์
และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงด้วยการสื่อสารเตือนภัย SME ทุกไตรมาส พัฒนา และเชื่อมโยง
ระบบฐานข้อมูล SME (Big Data) กับหน่วยงานพันธมิตร ตลอดจนติดตามประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
ส าหรับภายในองค์กรนั้น ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ก าหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยกระดับความสามารถบุคลากรให้ก้าวทันโลก พัฒนาระบบสารสนเทศ ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เป็นองค์กรน่าอยู่ และเชื่อมโยงวัฒนธรรมใหม่ให้เป็นหนึ่งเดียว 

(2) เสริมสร้างความเป็นสากล (Internationalization) ผ่านการเชื่อมโยงการค้า-การ
ลงทุนกับประเทศเป้าหมาย ผลักดันให้เกิดการเจรจาข้อตกลงความร่วมมือไปจนถ่ายทอดองค์ความรู้ 
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีร่วมกัน และส่งเสริมให้ SME เข้าสู่ตลาดสากล ด้วยมาตรฐานและทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

(3) พัฒนาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ (Networking) โดยออกแบบ
องค์ความรู้ชุดใหม่ (Future SME Knowledge) และถ่ายทอดสู่ SME บูรณาการท างานช่วยเหลือ
เยียวยา SME ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนให้ “SME ONE” เป็นเว็บไซต์ที่
เชื่อมโยงการส่งเสริม SME ในวงกว้าง 
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บทที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล  

ปี 2561-2564  
 

วิสัยทัศน์ ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

“บริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นมืออาชีพอย่างมีธรรมาภิบาล 
เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านการส่งเสริม SMEs” 

 

พันธกิจ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(1) สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

(2) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร 

(3) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมร่วมให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ

องค์กร 

จากการวิเคราะห์ SWOT และจัดระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ข้อสรุป ดังนี้ 

SWOT ANALYSIS มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1.1 จุดแข็ง (Strength) 
S1. ผู้น ามีวิสัยทัศน์ และมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรชั้นน า และให้

ความส าคัญกับงานบุคคล 
S2. มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่จูงใจ เมื่อเทียบกับองค์กรรัฐอ่ืนๆ  
S3. เปิดโอกาสให้พนักงานเสริมสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ 
S4. พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
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1.2 จุดอ่อน (Weakness) 
W1. ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารด้านบุคลากรน้อย  
W2. ระบบสนับสนุนการท างานของบุคลากรยังต้องพัฒนา เช่น ระบบไอที 

ระเบียบการเบิกจ่าย 
W3. มีระบบบริหารงานบุคคลที่ยังไม่สมบูรณ์ เช่น ไม่มีการน าระบบสมรรถนะ 

มาใช้ ไม่มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ขาดระบบ IDP/ระบบ KPI รายบุคคล/
การทบทวนระบบประเมินผล 

W4.  การวางแผนพัฒนารายบุคคล และการจัดการองค์ความรู้  ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

W5. ยังไมมี่การ Put the right man on the right job ในบางกลุ่มงาน 
W6. การเชื่อมโยงงานระหว่างฝ่ายยังไม่ชัดเจน 
W7. ความรู้และข้อมูลติดตัวคน (Tacit knowledge) 

1.3 โอกาส (Opportunity)   
O1. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ใหม่ๆ ช่วยเ พ่ิม

ประสิทธิภาพในด้านการบริหารบุคคล 
O2. ความคาดหวัง การตรวจสอบ และการได้รับมอบหมายเชิงนโยบาย สร้าง

โอกาสในการพัฒนาการท างาน 
O3.  การพัฒนาบุคลากรให้มีศั กยภาพก้ าวทันสภาพเศรษฐกิจ  สั งคม  

และการเมือง 
O4. การยกระดับเทียบเคียงกับองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

เฉพาะ (Benchmarking) 
1.4 อุปสรรค (Threat) 

T1. การเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กรบ่อย ท าให้ขาดความต่อเนื่องทางนโยบายและ
การด าเนินงาน 

T2. ความคาดหวังจาก Stakeholders ที่หลากหลายและเพ่ิมมากข้ึน 
T3. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและการเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ  
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี ปี 2561-2564 ตาม HR Scorecard 5 มิติของ
ส านักงาน ก.พ. โดยน ามาระบุประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  และค าอธิบายทั้ง                                  
5 มิติมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1 ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ ตาม HR Scorecard 5 มิติของส านักงาน ก.พ. เป้าประสงค์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และความ
สอดคล้องจากแผนยุทธศาสตร์ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวนปี 2561-2564) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตาม HR Scorecard 5 มิติ 
ของส านักงาน ก.พ. 

เป้าประสงค์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
ความสอดคล้องจากแผนยุทธศาสตร์ สสว.  
ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวนปี 2561-2564) 

มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource Development) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) มีการจัดท าสมรรถนะขององค์กรโดยแบ่งตามกลุ่ม 
(Core Competency, Managerial  
Competency, Functional Competency) 

(2) มีแผนพัฒนารายบุคคล  (Individual 
Development Plan: IDP)  

(3) มีแนวทางหรือแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และบทบาทหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 

(4) การพัฒนากลุ่มท่ีมีศักยภาพ (Talent 
Management) และพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบ
ทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 

(5) การจัดการอัตราก าลัง (Workforce 
Management) 

 

(1) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานส่งเสริม 
SMEs 
(2) ผลักดันงานตามแผนการส่งเสริม SMEs 
(3) สร้างการเข้าถึงบริการเพ่ือพัฒนา SMEs 
(4) เพ่ิมศักยภาพองค์กร 
    (4.2) พัฒนาบุคลากรให้รองรับกับภารกิจ  
    (People) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตาม HR Scorecard 5 มิติ 
ของส านักงาน ก.พ. 

เป้าประสงค์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
ความสอดคล้องจากแผนยุทธศาสตร์ สสว.  
ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวนปี 2561-2564) 

มิติที ่2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับปรุงระบบและกระบวนการ
ท า ง า น ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล  ( System and Process 
Management ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) พัฒนาแนวทาง/หลักเกณฑ์การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร 

(7) มีแผนบริหารบุคลากรให้เหมาะสมกับต าแหน่ง
งานโดยพิจารณาความเหมาะสมตามศักยภาพของ
พนักงาน 

(8) มีการก าหนดแนวทางการเลื่อนต าแหน่งที่ชัดเจน 
โปร่งใส และเป็นธรรม (Career Path) 

(9)  มีฐานข้อมูลรายบุคคลที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน        
     สนับสนุนการบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 

(1) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานส่งเสริม 
SMEs 
(2) ผลักดันงานตามแผนการส่งเสริม SMEs 
(3) สร้างการเข้าถึงบริการเพ่ือพัฒนา SMEs 
(4) เพ่ิมศักยภาพองค์กร 
    (4.3) แผนงานยกระดับกระบวนการ เทคโนโลยี    
    และสื่อสารที่ทันสมัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตาม HR Scorecard 5 มิติ 
ของส านักงาน ก.พ. 

เป้าประสงค์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
ความสอดคล้องจากแผนยุทธศาสตร์ สสว.  
ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวนปี 2561-2564) 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร (HR Performance Management) 
 

(10) มีการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
(11) บุคลากรได้รับผลตอบแทนและความก้าวหน้า
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและ
โปร่งใส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานส่งเสริม 
SMEs 
(2) ผลักดันงานตามแผนการส่งเสริม SMEs 
(3) สร้างการเข้าถึงบริการเพ่ือพัฒนา SMEs 
(4) เพ่ิมศักยภาพองค์กร 
    (4.4) แผนงานผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผล 
    และมีธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตาม HR Scorecard 5 มิติ 
ของส านักงาน ก.พ. 

เป้าประสงค์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
ความสอดคล้องจากแผนยุทธศาสตร์ สสว.  
ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวนปี 2561-2564) 

มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และ มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างระบบสวัสดิการและ
ค่านิยมองค์กร (Cultural values) 
 

(12) บุคลากรได้รับสวัสดิการที่ทัดเทียมกับองค์กรที่อยู่
ในระดับเดียวกับองค์กรของรัฐที่ จั ดตั้ งขึ้ นตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะ 
(13) มีความปลอดภัย/สุขอนามัย/สภาพแวดล้อมใน
การท างาน 
(14) เสริมสร้างบุคลากรให้ตระหนักในค่านิยม PRO 
SME  
(15) การสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของ
บุคลากร (Employee Engagement&Satisfaction) 

(4) เพ่ิมศักยภาพองค์กร 
    (4.1) แผนงานส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม 
    องค์กร 
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ตารางที่ 2 รายละเอียดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2564  
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด* แนวทาง/กิจกรรม 
เป้าหมาย 5 ปี 

2561 2562 2563 2564 

มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (Human 
Resource 
Development) 

(1) มีการจัดท าสมรรถนะ
ขององค์กรโดยแบ่งตามกลุ่ม 
 
 

คู่มือสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) 
คู่มือสมรรถนะด้านการบริหาร 
(Managerial Competency) 
คู่มือสมรรถนะตามบทบาทหนา้ที่ 
(Functional Competency) 
 

การจัดท าสมรรถนะของ
บุคลากรในองค์กร 

จัดท า  
สมรรถนะตาม
บทบาทหน้าที่
(Functional 

Competency) 

น าไปใช้ในการท า
แผน IDP อย่าง

ต่อเนื่อง 

น าไปใช้ในการท า
แผน IDP อย่าง

ต่อเนื่อง 

น าไปใช้ในการท า
แผน IDP อย่าง

ต่อเนื่อง 

(2) มีแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual 
Development Plan: IDP) 

(1) แผน IDP ตามสมรรถนะหลัก
ขององค์กร / ตามสมรรถนะด้าน
การบริหาร /และตามสมรรถนะ
บทบาทหน้าที ่

(1) การจัดท าแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล (IDP) 

 

แผน IDP ตาม
สมรรถนะหลักของ

องค์กร และ 
ตามสมรรถนะด้าน 

การบริหาร 
 

แผน IDP ตาม
สมรรถนะบทบาท

หน้าที่ 

แผน IDP ตามทุก
สมรรถนะของ

องค์กร 

แผน IDP ตามทุก
สมรรถนะของ

องค์กร 
 
 

(2) จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการ
เผยแพร่ 

(2) การส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการความรู ้
(Knowledge    
Management: KM) 
 
 
 

จ านวนองค์ความรู้
อย่างน้อย 5 Soft 

skills และ 5 
Hard skills 

จ านวนองค์ความรู้
อย่างน้อย 5 Soft 

skills และ 5 
Hard skills 

จ านวนองค์ความรู้
อย่างน้อย 5 Soft 

skills และ 5 
Hard skills 

จ านวนองค์ความรู้
อย่างน้อย 5 Soft 

skills และ 5 
Hard skills 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด* แนวทาง/กิจกรรม 
เป้าหมาย 5 ปี 

2561 2562 2563 2564 

(3) มีแนวทางหรือแผนการ
ฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ บทบาทหนา้ที่ 
และทิศทางตามแผน
ยุทธศาสตร์องค์กรอยา่ง
ต่อเนื่อง 

(1) แผนยุทธศาสตรฯ์ และแผนปฏิบัติ
การฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารทนุหมุนเวียน 

(1) การทบทวนและจัดท าแผน
ยุทธศาสตรก์ารบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

จัดท า/ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการฯ 

จัดท า/ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการฯ 

จัดท า/ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการฯ 

จัดท า/ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการฯ 

(2) การจัดท าเส้นทางการฝกึอบรมของ
บุคลากร (Training Roadmap) 

(2) การจัดท าเส้นทางการ
ฝึกอบรมของบุคลากร 
(Training Roadmap) 

จัดท าเส้นทางการ
ฝึกอบรมของ
บุคลากร (Training 
Roadmap) 

น า TRM มาใช้ใน
การวางแผนพัฒนา

บุคลากร 

น า TRM มาใช้ใน
การวางแผนพัฒนา

บุคลากร 

น า TRM มาใช้ใน
การวางแผนพัฒนา

บุคลากร 

(4) การพัฒนากลุ่มที่มี
ศักยภาพ (Talent 
Management) และพัฒนา
บุคลากรกลุ่มผู้สืบทอด
ต าแหน่ง (Succession 
Plan) 

แผนการพัฒนากลุ่มที่มีศักยภาพ 
(Talent Management) และพัฒนา
บุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) 

การจดัท าแผนการพฒันากลุ่ม
ที่มีศักยภาพ (Talent 
Management) และพัฒนา
บุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) 

- 1 แผน ด าเนินการตามแผน
ร้อยละ 100 

ด าเนินการตามแผน
ร้อยละ 100 

(5) การจัดการอัตราก าลัง 
(Workforce 
Management) 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการจดัอัตราก าลัง

(Workforce Management) 
กระบวนการการท างานที่
ส าคัญ (Workflow) และการ
ทดแทนอัตราก าลัง 

- การวิเคราะห์
กระบวนการการ

ท างานที่ส าคัญ และ
การทดแทน
อัตราก าลัง 

การวิเคราะห์ผลผลิต
และประสิทธิภาพ

ของพนักงาน 
(Employee 

Productivity) 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีแนวทางการจัด
อัตราก าลัง

(Workforce 
Management) 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด* แนวทาง/กิจกรรม 
เป้าหมาย 5 ปี 

2561 2562 2563 2564 

มิติที่ 2 ประสิทธภิาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การปรับปรุงระบบและ
กระบวนการท างาน
ทรัพยากรบุคคล 
(System and 
Process 
Management ) 

(6) พัฒนาแนวทาง/
หลักเกณฑ์การสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้งพนักงานให้
สอดคล้องกับทิศทางองค์กร 

(1) แนวทาง/หลักเกณฑ์ ในการสรรหา 
และบรรจุแตง่ตั้ง ที่เป็นระบบและ
โปร่งใส 

 

(1) ทบทวนและจัดท าระบบ
การสรรหา คัดเลือก วเิคราะห์
ค่างาน (Job Analysis) และ
บรรจแุต่งตั้งบุคลากร 

มีการวิเคราะห์ค่า
งาน (Job Analysis) 

มีการทบทวนระบบ
การสรรหา 

มีแนวทาง/
หลักเกณฑ์ ในการ
สรรหา และบรรจุ

แต่งต้ัง ที่เป็นระบบ
และโปร่งใสมากข้ึน 

มีแนวทาง/
หลักเกณฑ์ ในการ
สรรหา และบรรจุ

แต่งต้ัง ที่เป็นระบบ
และโปร่งใสมากข้ึน 

(2) คู่มือมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและ
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job 
Description) 

(2) การทบทวนและจัดท า
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งและ
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job 
Description) 

มีการระดมความ
คิดเห็นเพื่อทบทวน

แบบบรรยาย
ลักษณะงาน (Job 

Description) 

คู่มือมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งและ

แบบบรรยาย
ลักษณะงาน (Job 

Description) 

คู่มือมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งและ

แบบบรรยาย
ลักษณะงาน (Job 

Description) 

คู่มือมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งและ

แบบบรรยาย
ลักษณะงาน (Job 

Description) 

(7) มีแผนบริหารบุคลากรให้
เหมาะสมกับต าแหน่งงาน
โดยพิจารณาความเหมาะสม
ตามศักยภาพของพนักงาน 

แนวทาง/หลักเกณฑ์การหมุนเวียน
บุคลากรตามความเหมาะสมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ (Job Rotation) 
 

ก าหนดแนวทาง/หลักเกณฑ์
การ  หมุนเวียนบุคลากรตาม
ความเหมาะสมเพือ่พัฒนา
ศักยภาพ (Job Rotation) 
 

มีการจัดประชุม
ผู้บริหารและเริ่ม
ด าเนินงานส ารวจ 
รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูล
ปัจจุบัน 

ก าหนดแนวทาง/
หลักเกณฑ์การ  

หมุนเวียนบุคลากร
ตามความเหมาะสม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

(Job Rotation) 

น าหลักเกณฑ์ไปใช้
ในการหมุนเวียน

บุคลากรตามความ
เหมาะสมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพ (Job 
Rotation) 

 น าหลักเกณฑ์ไปใช้
ในการหมุนเวียน
บุคลากรตามความ
เหมาะสมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ (Job 
Rotation)    

(8) มีการก าหนดแนวทางการ
เลื่อนต าแหนง่ที่ชัดเจน โปร่งใส 
และเป็นธรรม (Career Path) 

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของบุคลากร 

การสร้างและผลักดนัเสน้ทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) ของบุคลากร 

ทบทวนการจัดท า
เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของบุคลากร 

ทบทวนการจัดท า
เส้นทาง

ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของ

บุคลากร 

มีเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน

สายอาชีพ (Career 
Path) ของบุคลากร 

มีเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน

สายอาชีพ (Career 
Path) ของบุคลากร 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด* แนวทาง/กิจกรรม 
เป้าหมาย 5 ปี 

2561 2562 2563 2564 
(9) มีฐานข้อมูลทีท่นัสมัย 
ถูกตอ้ง ครบถว้น สนับสนนุ
การบริหารงานบุคคล 

มีฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล  
ที่ถกูต้องครบถ้วน 
 
 

การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
และความถูกต้องของขอ้มูล 

ทบทวนระบบ
ฐานข้อมูลทรัพยากร
บุคคล 

มีฐานข้อมูลระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทรัพยากรบุคคล  
ที่ถูกต้องครบถ้วน

เป็นปัจจุบัน 

มีฐานข้อมูลระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทรัพยากรบุคคล 
 ที่ถูกต้องครบถ้วน

เป็นปัจจุบัน 

มีฐานข้อมูลระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทรัพยากรบุคคล 
 ที่ถูกต้องครบถ้วน

เป็นปัจจุบัน 

มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
(HR Performance 
Management) 

(10) มีการทบทวนหลกัเกณฑ์
และวิธกีารประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่สะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 

คู่มือ KPI ระดับบุคคล ทบทวน/พัฒนาระบบการ
ประเมนิผลการปฏิบัติงานของ
ฝ่าย/บุคลากร 

มีการวิเคราะห์ข้อมูล
และได้กรอบตัวชี้วัด
ครบ 14 ต าแหน่ง 

รายงาน KPI ระดับ
บุคคล 

มีระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน 

มีระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน 

(11) บุคลากรได้รับ
ผลตอบแทนและ
ความก้าวหนา้สอดคล้องกับ
ผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ธรรมและโปร่งใส 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการประเมินค่างาน (Job 
Evaluation) 

การพัฒนาระบบโครงสร้าง
ค่าตอบแทน และบริหาร
ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับ
ผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 

- คู่มือการประเมินค่า
งาน (Job 

Evaluation) 

คู่มือการประเมินค่า
งาน (Job 

Evaluation) 

คู่มือการประเมินค่า
งาน (Job 

Evaluation) 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด* แนวทาง/กิจกรรม 
เป้าหมาย 5 ปี 

2561 2562 2563 2564 

มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล และมิตทิี่ 5 คุณภาพชีวติและความสมดุลระหวางชีวติกับการท างาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเสริมสร้างระบบ
สวัสดิการและค่านยิม
องค์กร (Cultural 
values) 

(12) บุคลากรได้รับ
สวัสดิการที่ทัดเทียมกับ
องค์กรที่อยู่ในระดับเดียวกับ
องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะ 

จ านวนผู้ได้รับทุนการศึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษา
แก่บุคลากร 

เสนอยกร่างระเบียบ
ทุนการศึกษา 

เสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารทุน
หมุนเวียนและผู้ที่
ได้รับทุน 3 ทุน 

3 ทุน 3 ทุน 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ด้านสวัสดิการของบุคลากร เมื่อ

เทียบกับองค์กรของรัฐท่ีจัดต้ังขึ้น
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะ 

ศึกษาเปรียบเทียบและ
ปรับปรุงพัฒนาระบบ
สวัสดิการ เทียบกับองค์กร
ของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะ 

70 80 80 80 

(13) มีความปลอดภยั/
สุขอนามัย/สภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

แผนงานด้านความปลอดภัย 
สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

การจัดท าแผนงานดา้นความ
ปลอดภัย สุขอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ระดับความพึงพอใจ
สภาพแวดล้อมใน
การท างานของ

บุคลากรร้อยละ70 

1 แผน ด าเนินงานตามแผน
ร้อยละ 100 

ด าเนินงานตามแผน
ร้อยละ 100 

(14) เสริมสร้างบุคลากรให้
ตระหนักในค่านิยม PRO 
SME 

ร้อยละของบุคลากรได้รับการ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดี 

การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรตามค่านิยม PRO 
SME 

บุคลากรได้รับการ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดี

ร้อยละ80 

ร้อยละของบุคลากร
ที่มี Core 

Competency ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ 5 

ร้อยละของบุคลากร
ที่มี Core 

Competency ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ 5 

ร้อยละของบุคลากร
ที่มี Core 

Competency ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ 5 

(15) การสร้างความผูกพัน
และความพึงพอใจ 
ของบุคลากร (Employee 
Engagement & 
Satisfaction) 

แผนงานการสร้างความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากร 
(Employee Engagement & 
Satisfaction) 

การสร้างความผกูพนัและความ
พึงพอใจของบุคลากร 

- ส ารวจความผูกพัน
และความพึงพอใจ
ของบุคลากรและ
จัดท าแผนงาน

ประจ าปี 

ด าเนินงานตาม
แผนงานยกระดับ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรได้ร้อยละ 

80 

ด าเนินงานตาม
แผนงานยกระดับ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรได้ร้อยละ 

100 
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บทที่ 4 แผนปฏิบัตกิารด้านการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2562 

 

จากข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2564 ข้างต้น 
ภายใตก้ารด าเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และแผนยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ปี 2560-2564 และกรอบแนวคิดการ
ปรับโครงสร้างองค์กร ส านักงานฯ ได้ก าหนดแนวคิดและทิศทางในการวางแผนปฏิบัติการการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2562 โดยแบ่งตามกลุ่มภารกิจงานได้ดังนี้ 

 

กลุ่มงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สมรรถนะของพนักงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ การสรรหาพนักงานและคัดเลือก 

- ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร/์
บริหารธรุกิจ/รัฐศาสตร/์วิศวกรรม 
- ความสามารถด้านการวางแผน/การ
คิดวิเคราะห ์
- การน าเสนอการสืบเสาะหาข้อมลู 
ความสามารถในการเชื่อมโยง บูรณา
การ ความรอบรู้ทางเศรษฐกิจ/
แนวโน้ม 

- Workshop ด้านการจัดท าแผน 
- Workshop การวิเคราะห์บริหาร
โครงการ 
- ทักษะการเช่ือมโยง/บรูณาการ  
- ทักษะการวิเคราะห์/สังเคราะห์
ทางเศรษฐกิจ/ธุรกจิ 
- Coaching / KM 
- Job Rotation 

- ประวัติการศึกษา 
- ประสบการณ์การท างาน 
- ทัศนคติ/บุคลิกภาพ/ความใฝ่รู ้
- ความสามารถในการสื่อสาร 
- การคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการ 

กลุ่มงานด้านข้อมูลและสถานการณ์ 
สมรรถนะของพนักงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ การสรรหาพนักงานและคัดเลือก 

- ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร ์
- ความรู้ด้านข้อมลูและสถิต ิ
- การคิดวิเคราะห/์ความรอบคอบ 
ความรู้ด้าน Data science  /Data 
analytics 
- ความคิดเชิงตรรกะ 
- การน าเสนอ การสืบเสาะหาข้อมูล 
 

- อบรมด้านการวเิคราะห์ข้อมูล
ทางเศรษฐกิจ/ธุรกจิ 
- Workshop การวิเคราะห์บริหาร
โครงการ/Big data analytics 
- การประเมินผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ 
- Coaching / KM 
- Job Rotation 

- ประวัติการศึกษา 
- ประสบการณ์การท างาน 
- ทัศนคติ/บุคลิกภาพ 
- ความสนใจติดตามสถานกการณ์
ทางเศรษฐกิจ/ธุรกจิ 
- ความคิดเชิงตรรกะ 
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กลุ่มงานด้านส่งเสริมและประสานเครือข่าย 
สมรรถนะของพนักงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ การสรรหาพนักงานและคัดเลือก 

- ความรู้ด้านการบริหารโครงการ 
- การแก้ไขปัญหาและการตดัสินใจ 
- การก ากับติดตาม 
- การคิดวิเคราะห/์ประเมินแนวโน้ม
ธุรกิจ 
- การด าเนินงานเชิงรุก 
- การพัฒนาระบบ/กลไกการส่งเสริม 

- อบรมด้านการตลาด/การเงิน/
นวัตกรรม/business model 
- อบรมด้านการวเิคราะห์/บริหาร
โครงการ 
- Coaching / KM 
- Job Rotation 
- การพัฒนาระบบ/กลไกการ
ส่งเสริม/New business model 

- ประวัติการศึกษา 
- ประสบการณ์การท างาน 
- ทัศนคติ/บุคลิกภาพ 
- ความรอบรู้ทางธุรกิจ 
- ความสามารถในการก ากับ/
ติดตามโครงการ 

กลุ่มงานด้านบริหารงานสนับสนุน 
สมรรถนะของพนักงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ การสรรหาพนักงานและคัดเลือก 

- นักจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
บุคลากร 
- นักกฎหมาย นิติกร 
- นักการเงิน การบัญชี  
- นักสื่อสารประชาสมัพันธ์ 
- นักพัฒนาระบบงานสนับสนุน 
- Service mind/Hospitality 

- อบรมด้านการการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
- อบรมด้านการกฎหมาย 
- อบรมด้านการเงิน การบัญชี 
สื่อสาร ประชาสมัพันธ์ 
- Coaching / KM 
- Job Rotation 

- ประวัติการศึกษา 
- ประสบการณ์การท างาน 
- ทัศนคติ/บุคลิกภาพ 

 
ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงน ามาร้อยเรียงเป็นแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2562 ของ สสว. ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2561-2562 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
1.การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) 

เป้าประสงค ์
1. มีการจัดท าสมรรถนะขององค์กรโดยแบ่งตามกลุ่ม 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับผิดชอบหลัก 

เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก เป้าหมาย งบประมาณ  น้ าหนัก 
1 การจัดท าสมรรถนะของ

บุคลากรในองค์กร
(Competency) 
 

มสีมรรถนะตามบทบาทหนา้ที่ 
(Functional Competency) 

คู่มือสมรรถนะตามบทบาทหนา้ที่ 
(Functional Competency) 

0.25 4 มีสมรรถนะองค์กรครบทุกกลุ่ม - 3 ฝทบ. 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
1.การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) 

เป้าประสงค ์
2. มีแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วดั 
 

ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับผิดชอบหลัก 
เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก 

2 
 

การจัดท าแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล (IDP) 

(1) แผน IDP ตามสมรรถนะหลัก
ขององค์กร/ ตามสมรรถนะด้าน
การบริหาร และตามสมรรถนะ
บทบาทหน้าที ่

แผน IDP ตามสมรรถนะหลักของ
องค์กร และตามสมรรถนะด้าน
การบริหาร 

0.50 8 แผน IDP ตามสมรรถนะ
บทบาทหน้าที ่ 

0.40 5 ฝทบ. 

3 การส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร ให้มีความรู้ทกัษะ
สอดคล้องกับพันธกจิตาม
ยุทธศาสตร์ สสว. 
 

(2) จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการ
เผยแพร่ภายในองค์กร 

จ านวนองค์ความรูอ้ย่างน้อย 5 
Soft skills และ 5 Hard skills 
 

3.1 42 จ านวนองค์ความรู้อย่างน้อย 5 
Soft skills และ 5 Hard 
skills  

1.9 32 ฝทบ. 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) 

เป้าประสงค ์
3. มีแนวทางหรือแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบทบาทหนา้ที่อยา่งต่อเนื่อง 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับผิดชอบหลัก 

เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก เป้าหมาย งบประมาณ  น้ าหนัก 
4 การทบทวนและจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การบรหิารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

แผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติ
การฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวยีน 

จัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏบิัติการฯ 

0.17 5 จัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏบิัติการฯ 

0.50 6 ผู้บริหาร สสว./
ฝทบ 

5 การจัดท าเส้นทางการฝึกอบรม
ของบุคลากร (Training 
Roadmap) 

ก าหนด/แนวทางเส้นทางการ
ฝึกอบรมของบุคลากร (Training 
Roadmap) 

จัดท าเส้นทางการฝึกอบรมของ
บุคลากร (Training Roadmap) 

0.25 4 มีเส้นทางการฝึกอบรมของ
บุคลากร (Training 
Roadmap) 

- 3 ฝทบ. 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) 

เป้าประสงค ์
4. การพัฒนากลุ่มที่มีศักยภาพ (Talent Management) และพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับผิดชอบหลัก 

เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก เป้าหมาย งบประมาณ  น้ าหนัก 
6 การจัดท าแผนการพัฒนากลุ่ม

ที่มีศักยภาพ (Talent 
Management) และพัฒนา
บุคลากรกลุ่มผู้สืบทอด
ต าแหน่ง (Succession Plan) 

แผนการพัฒนากลุ่มที่มีศักยภาพ 
(Talent Management) และ
พัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอด
ต าแหน่ง (Succession Plan) 

- - - จัดท าแผนการพัฒนากลุ่มที่มี
ศักยภาพ (Talent 
Management) และพัฒนา
บุคลากรกลุ่มผู้สืบทอด
ต าแหน่ง (Succession Plan) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ฝทบ. 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) 

เป้าประสงค ์
5. การจัดการอัตราก าลัง (Workforce Management) 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับผิดชอบหลัก 

เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก เป้าหมาย งบประมาณ  น้ าหนัก 
7 กระบวนการการท างานที่

ส าคัญ (Workflow) และการ
ทดแทนอัตราก าลัง 
 

แนวทางการจัดอัตราก าลัง
(Workforce Management) 

- - - การวิเคราะหก์ระบวนการการ
ท างานที่ส าคัญ และการ
ทดแทนอัตราก าลัง 

- 3 ฝทบ. 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
2. การปรับปรุงระบบและกระบวนการท างานทรัพยากรบุคคล (System and 
Process Management ) 

เป้าประสงค ์
6. พัฒนาแนวทาง/หลักเกณฑ์การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับผิดชอบหลัก 

เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก เป้าหมาย งบประมาณ  น้ าหนัก 
8 การทบทวนและจัดท าระบบ

การสรรหา คัดเลือก วิเคราะห์
ค่างาน (Job Analysis) และ
บรรจุแต่งตั้งบุคลากร 

แนวทาง/หลักเกณฑ์ ในการสรรหา 
และบรรจุแต่งตั้ง ที่เป็นระบบและ
โปร่งใส 
 

การวิเคราะห์ค่างาน (Job 
Analysis) 

0.25 4 มีการทบทวนระบบการสรรหา 0.25 3 ฝทบ. 

9 การทบทวนและจัดท ามาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งและแบบบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) 

คู่มือมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและ
แบบลักษณะงาน (Job 
Description) 

มีการระดมความคิดเห็นเพื่อ
ทบทวนแบบบรรยายลักษณะงาน 
(Job Description) 
 
 
 

- 3 คู่มือมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
และแบบลักษณะงาน (Job 
Description) 
 
 
 
 
 

0.50 6 ฝทบ. 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
2. การปรับปรุงระบบและกระบวนการท างานทรัพยากรบุคคล (System and 
Process Management ) 

เป้าประสงค ์
7. มีแผนบริหารบุคลากรให้เหมาะสมกบัต าแหน่งงานโดยพิจารณาความเหมาะสมตามศักยภาพของพนกังาน 
 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับผิดชอบหลัก 

 เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก เป้าหมาย งบประมาณ  น้ าหนัก 
10 ก าหนดแนวทาง/หลักเกณฑ์

การหมุนเวยีนบุคลากรตาม
ความเหมาะสมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ (Job Rotation) 

แนวทาง/หลักเกณฑ์การหมุนเวยีน
บุคลากรตามความเหมาะสมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ (Job Rotation) 
 

จัดประชุมผู้บริหารและเร่ิม
ด าเนินงานส ารวจรวบรวม และ

วิเคราะห์ข้อมูลปจัจุบัน 

- 2 ก าหนดแนวทาง/หลักเกณฑ์
การหมุนเวยีนบุคลากรตาม
ความเหมาะสมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ (Job Rotation) 

- 2 ฝทบ. 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
2. การปรับปรุงระบบและกระบวนการท างานทรัพยากรบุคคล (System and 
Process Management ) 

เป้าประสงค ์
8. มีการก าหนดแนวทางการเลื่อนต าแหน่งที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับผิดชอบหลัก 

 เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก เป้าหมาย งบประมาณ  น้ าหนัก 
11 การสร้างและผลักดันเส้นทาง

ความก้าวหนา้ในสายอาชีพ 
(Career Path) ของบุคลากร 

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพี
ของบุคลากร 
 

ทบทวนการจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหนา้ในสายอาชีพของ

บุคลากร 

- 2 ทบทวนการจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหนา้ในสายอาชีพ
ของบุคลากร 

0.3 3 ฝทบ. 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
2. การปรับปรุงระบบและกระบวนการท างานทรัพยากรบุคคล (System and 
Process Management ) 

เป้าประสงค ์
9. มีฐานข้อมูลที่ทันสมัย ถกูต้อง ครบถว้น สนับสนุนการบริหารงานบุคคล 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับผิดชอบหลัก 

 เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก เป้าหมาย งบประมาณ  น้ าหนัก 
**12 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลบุคลากร 
 

มีฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่
ถูกต้องครบถ้วน 

ทบทวนระบบฐานขอ้มูล
ทรัพยากรบุคคล 

- 2 มีฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่
ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจบุัน 

1.2 6 ฝทบ./ฝขท. 

หมายเหตุ ** กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากร เจียดจ่ายจากงบประมาณประจ าปี 2562 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
3. การบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (HR Performance 
Management) 

เป้าประสงค ์
10. มีการทบทวนหลกัเกณฑ์และวธิีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สะทอ้นผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วดั 

ปี 2561 ปี 2562 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก เป้าหมาย งบประมาณ  น้ าหนัก  

13 ทบทวน/พัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝ่าย/บุคลากร 

คู่มือ KPI ระดับบุคคล 
 

มีการวิเคราะห์ขอ้มูลและได้
กรอบตัวชีว้ัดครบ 14 ต าแหน่ง 

- 2 รายงาน KPI ระดบับุคคล 0.4 5 ฝทบ./ฝกก.  
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
3. การบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (HR Performance 
Management) 

เป้าประสงค ์
 11. บุคลากรได้รับผลตอบแทนและความก้าวหน้าสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานอยา่งเป็น
ธรรมและโปร่งใส 

 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วดั ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับผิดชอบหลัก 
เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก 

14 การพัฒนาระบบโครงสร้าง
ค่าตอบแทน และบริหาร
ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผล
การปฏิบัติงาน 

คู่มือการประเมินค่างาน (Job 
Evaluation) 

- 
 

- - 

 

คู่มือการประเมินค่างาน (Job 
Evaluation) 

0.8 6 ฝทบ. 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
4. การเสริมสร้างระบบสวัสดิการและค่านิยมองค์กร (Cultural values) 

เป้าประสงค ์
12. บุคลากรได้รับสวัสดิการที่ทัดเทียมกับองค์กรที่อยู่ในระดับเดียวกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วดั ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับผิดชอบหลัก 
เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก 

15 การสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่บุคลากร 

จ านวนผู้ได้รับทุนการศึกษา เสนอยกร่างระเบียบ
ทุนการศึกษา 

1.0 6 เสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฯ และผู้ได้รับ

ทุน 3 ทุน 

0.3 2 ฝทบ./ฝกม. 

16 ศึกษาเปรียบเทียบและ
ปรับปรุงพัฒนาระบบ
สวัสดิการเทียบกับองค์กร
พ.ร.บ.เฉพาะ 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจดา้น
สวัสดิการของบุคลากร  
 

ระดับความพึงพอใจดา้น
สวัสดิการของบุคลากรร้อยละ70 

- 2 ระดับความพึงพอใจดา้น
สวัสดิการของบุคลากร 

ร้อยละ 80 

- 3 ฝทบ. 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
4. การเสริมสร้างระบบสวัสดิการและค่านิยมองค์กร (Cultural values) 

เป้าประสงค ์
13. มีสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมในที่ท างานเหมาะสม 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วดั ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับผิดชอบหลัก 
เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก 

17 มีความปลอดภยั/
สุขอนามัย/
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
 
 
 
 
 
 

แผนงานด้านความปลอดภัย 
สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

ระดับความพึงพอใจ
สภาพแวดล้อมในการท างานของ

บุคลากรร้อยละ70 

- 2 แผนงานด้านความปลอดภัย 
สุขอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน 

- 3 ฝทบ./ฝบก. 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
4. การเสริมสร้างระบบสวัสดิการและค่านิยมองค์กร (Cultural values) 

เป้าประสงค ์
14. เสริมสร้างบุคลากรให้ตระหนักในค่านิยม PRO SME 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วดั ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับผิดชอบหลัก 
เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก 

18 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรตามค่านิยม PRO 
SME 

ร้อยละของบุคลากรได้รับการ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดี 

บุคลากรได้รับการปลูกฝังค่านิยม
ที่ดรี้อยละ80 

0.8 12 ร้อยละของบุคลากรที่ม ี
Core Competency ผา่น
เกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มขึ้นไม่

น้อยกว่าร้อยละ 5 

0.5 3 ฝทบ. 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
4. การเสริมสร้างระบบสวัสดิการและค่านิยมองค์กร (Cultural values) 

เป้าประสงค ์
15. การสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร (Employee Engagement&Satisfaction) 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วดั ปี 2561 ปี 2562 ผู้รับผิดชอบหลัก 
เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก 

19 การสร้างความผูกพันและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากร 

แผนงานการสร้างความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากร 
(Employee 
Engagement&Satisfaction) 

- - - ส ารวจความผกูพันและความ
พึงพอใจของบุคลากรและ
จัดท าแผนงานประจ าป ี

- 3 ฝทบ. 
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บทที่ 5 
แนวทางการติดตามและประเมินผล 

การก ากับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าป เปนกิจกรรมส าคัญที่มุงรวบรวม 
ขอมูล การด าเนินการ และวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือเสนอใหผู้บริหาร 
ไดทราบการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมตางๆ เปนระยะๆ ซึ่งการก าหนด  
แนวทางการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจนเป นระบบ ยอมเปนการประกันถึงประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลของการน าแผนไปสูการปฏิบัติ ดังนั้น ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อม จึ ง ได้ ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล โดยมี วั ตถุประสงค ดั งนี้   
 1. เพ่ือติดตามความกาวหนาและความเปนไปไดของผลส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม  

2. เพ่ือน าขอมูลที่ไดรับมาใชประโยชนในการวิเคราะหขอมูล ทราบถึงปญหาและอุปสรรค 
ที่ตองแกไขปรับปรุงตอไป  

3. เพ่ือพัฒนาระบบ/วิธีการ/กระบวนการติดตามประเมินผลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
4. เพ่ือรายงานสถานการณปจจุบันที่ด าเนินการอยูใหผูเกี่ยวของไดรับทราบ  
 

1. การก ากับติดตามการด าเนินงาน 
  1.1 ผูรับผิดชอบหลักของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ รายงานผลการด าเนินงานตามแบบ
รายงานผล การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
รายไตรมาสในรอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน พรอมกับระบุปญหา และอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน และสงรายงานผลในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562  

รายละเอียด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
การก ากับติดตามรอบ 3 เดือน     
การก ากับติดตามรอบ 6 เดือน     
การก ากับติดตามรอบ 9 เดือน     
การก ากับติดตามรอบ 12 เดือน     

 
 1.2 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สรุปเสนอผู้บริหารทุก 3 เดือนเพ่ือทราบ และใหความเห็น/ 
ขอเสนอแนะ 
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2. การประเมินผล 
 2.1 มีการประเมินผล 4 ระยะ คือ  

2.1.1) ระยะรอบ 3 เดือน ใหสรุปผลการด าเนินงาน 3 เดือนแรก ปญหา และอุปสรรคที่
เกิดข้ึน เพ่ือใหมีการแกไข/ปรับปรุง การด าเนินงานตลอดจนแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม   

2.1.2) ระยะรอบ 6 เดือน ใหสรุปผลการด าเนินงาน 6 เดือน ปญหาและ อุปสรรคที่
เกิดข้ึน เพ่ือใหมีการแกไข/ปรับปรุง การด าเนินงานตลอดจนแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม   

2.1.3) ระยะรอบ 9 เดือน ใหสรุปผลการด าเนินงาน 6 เดือน ปญหาและ อุปสรรคที่
เกิดข้ึน เพ่ือใหมีการแกไข/ปรับปรุง การด าเนินงานตลอดจนแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม   

2.1.4) ระยะสิ้นสุดแผนงาน/โครงการ (ตามปงบประมาณ) สรุปผลการด าเนินงานทั้ง
โครงการในรอบ 12 เดือน พรอมกับปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ประเมินผลตัวชี้วัดในแตละ
เป้าประสงค ์โดยอาศัยผลการด าเนินงานของโครงการ แบบส ารวจหรือแบบเก็บขอมูล ตามแตลักษณะ
ของตัวชี้วัด ดังกลาว 

รายละเอียด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
การประเมินผลรอบ 3 เดือน     
การประเมินผลรอบ 6 เดือน     
การประเมินผลรอบ 9 เดือน     
การประเมินผลรอบ 12 เดือน     
ระยะสิ้นสุดแผนงาน/โครงการตาม
ปีงบประมาณ 

    

 2.2 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดท ารายงานก ากับติดตามและประเมินผล สรุปเสนอผู้บริหาร 
และคณะอนุกรรมการบริหาร สสว. เพ่ือพิจารณาปรับปรุง และแก้ไขระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลในรอบปีงบประมาณถัดไป 
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ภาคผนวก 1 
การศึกษานโยบาย มาตรการ  

ยุทธศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งนี้  ได้ศึกษานโยบาย มาตรการ  
และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยสรุป ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
“ยุทธศาสตร์ชาติ” เกิดข้ึนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 โดยบัญญัติให้รัฐจัดให้ยุทธศาสตร์ชาติ

เป็นหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกัน โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2520-2579) มีการแบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 
ส าหรับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นจะเป็นยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วย (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า (2) การพัฒนาภาคการผลิตและการบริการ เสริมสร้าง
ฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากลและ (4) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็น
หุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ เป็นต้น 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กล่าวถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมไว้ในหลายประเด็น ได้แก่  
 การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 

รวมทั้งเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ เพ่ือให้สามารถเข้าถึ งและน า
ผลงานวิจัยพร้อมใช้มาต่อยอดใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยด าเนินการควบคู่กับการส่งเสริมสังคม 

 การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward Investment) โดยพัฒนา
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการ
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สนับสนุนการด าเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ และสนับสนุนแหล่งเงินทุนและ
แหล่งข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ 

 การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 การส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิม

มากขึ้น มีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

 การกระจายการสนับสนุนวิสาหกิจในภูมิภาค 
 สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการท า

ธุรกิจ รู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตการจัดการ การขาย หรือเป็น Smart SMEs 
 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในลักษณะ

ห่วงโซ่มูลค่าและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่  
 การสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศโดยการก าหนดนโยบาย/มาตรการ

เพ่ือจูงใจให้บริษัทขนาดใหญ่ที่มีการค้าและการลงทุนในต่างประเทศเป็นผู้สนับสนุนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศและห่วงโซ่การผลิตของโลก  

 ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม 

แผนปฏิรูปประเทศ  
แผนปฏิรูปประเทศ ได้กล่าวถึงส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไว้ใน

หลายประเด็น ได้แก่ 
1.ด้านกฎหมาย  

1.1 พิจารณาผลักดันและพัฒนากฎหมายเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยสร้าง
กลไกให้เกิดการท าธุรกิจและหาก าไร และกระจายผลก าไรกลับคืนสู่สังคมหรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง  
โดยไม่น ามาแบ่งปันเฉพาะในหมู่ผู้ถือหุ้น และให้มีการบัญญัติกฎหรือระเบียบเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ระดมทุนให้กับวิสาหกิจเพ่ือสังคม และเปิดช่องทางให้วิสาหกิจชุมชนได้แสดงความคิดเห็นต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการประสานงานและสนับสนุนในส่วนที่วิสาหกิจชุมชนต้องการอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

1.2 พิจารณาศึกษาแนวทางในการปรับปรุง พ.ร.บ.ส่งเสริม SME พ.ศ. 2543       
เพ่ือบูรณาการอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริม SME โดยเฉพาะการให้ความสนับสนุนของ สสว.  
โดยพิจารณาแบ่งการสนับสนุนให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทอุตสาหกรรม อาทิเช่น  อุตสาหกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ เป็นต้น โดยจัดหางบประมาณท่ีได้เคยจัดสรรให้ 
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กระทรวง ทบวง หรือกรมมารวมกัน เพ่ือให้สามารถบูรณาการในเชิงนโยบายและสนับสนุนเงินทุน
ทั้งหมด ทั้งนี้ ให้มีการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม SME และต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาโดยเร็ว 

1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจ SME ทั้งหมด โดยให้มีการลงทะเบียน

และจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME (SME Credit Rating Database) เพ่ือให้สิทธิ

ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ รวมถึงการให้ความสนับสนุนทางด้านการเงินแก่ SME ที่ร่วมลงทะเบียน 

เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ SMEs เข้าร่วม นอกจากนี้ อาจพิจารณาจัดตั้งกองทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพ  

โดยอาศัยงบประมาณจากรัฐหรือการระดมทุนจากเอกชน  

1.4 พิจารณาจัดตั้ง National Startup Center เพ่ือรวบรวมผู้ที่มีแนวความคิดหรือ

นวัตกรรมใหม่ๆ ผู้ลงทุน และผู้สนับสนุนให้ได้ท าความรู้จักกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ 

อาจพิจารณาจัดตั้งกองทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพโดยอาศัยงบประมาณจากรัฐหรือการระดมทุนจาก

เอกชน 

 1.5 ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนให้แก่ SME จากภาครัฐ โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ การให้เงินสนับสนุนควรจะด าเนินการโดยผ่านระบบพร้อม
เพย์ (Prompt Pay) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เงินไปถึงมือ SME โดยตรง 

        1.6 ให้มีการจัดฝึกอบรมความรู้ทางบัญชี การเงิน การตลาด และการบริหาร ให้แก่ 

SME และผู้ที่มีความคิดจะริเริ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาและ

องค์กรเอกชน ทั้งนี้ อาจพิจารณาตรากฎหมายให้สิทธิประโยชน์ส าหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของสถาบัน 

การศึกษาและองค์กรเอกชน นอกจากนี้ ภายในระยะเวลา 4 ปี ให้กระทรวงศึกษาธิการโดยความ

ร่วมมือของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สสว. และส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาอาจ

พิจารณาจัดตั้งวิทยาลัยวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม และสตาร์ทอัพเช่นเดียวกับในประเทศญี่ปุ่น

เพ่ือเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่ SME และสตาร์ทอัพ โดยจะต้องวางหลักสูตรซึ่งไม่มีการให้ปริญญาบัตร 

(Non Degree Program) ให้ตอบโจทย์การประกอบธุรกิจทุกแบบที่มี โดยให้ทั้งภาครัฐและเอกชน 

เข้าร่วมศึกษา 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
 2.1 การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สนับสนุน) 
 2.1.1 หน่วยงานสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : เพ่ิมศักยภาพให้ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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- การก าหนดนิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : นิยาม วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (อ้างอิงจากรายได้ จ านวนลูกจ้าง และ/หรือปัจจัยอ่ืนๆ) ให้ชัดเจน และสามารถน าไปปรับ
ใช้ได้กับทุกประเภทอุตสาหกรรม 

- การเพ่ิมศักยภาพสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : เพ่ิมศักยภาพ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเน้นการสร้างศักยภาพของบุคลากรและ
เครื่องมือของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมหลักและ
อุตสาหกรรมใหม่ 

2.1.2 นโยบายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป้าหมาย 
- ก าหนดนโยบายรองรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : พัฒนานโยบายรองรับวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเฉพาะ (อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ) อาทิ  
มาตรการจูงใจทางการคลัง และท่ีไม่ใช่การคลัง การส่งเสริมการส่งออก การฝึกอบรมด้านอาชีวะ 

- ออกมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : ด าเนินงานตามนโยบายวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาและภายใต้การใช้ทรัพยากรที่
เหมาะสม 

2.2 การจัดตั้ง Center of Excellence ส าหรับภาคเกษตร 
2.2.1 นวัตกรรมส าหรับภาคเกษตร : จัดตั้ง Center of Excellence ส าหรับภาคเกษตร

ร่วมกับมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ทั่วประเทศเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรที่น าไปใช้เพ่ิมรายได้ให้
เกษตรกรและชุมชนได้ เช่น การพัฒนาพันธุ์พืช การพัฒนาดิน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

2.3 การพัฒนาธุรกิจชุมชน 
2.3.1 สร้างธุรกิจระดับชุมชน : สร้างกลไกยกระดับธุรกิจชุมชนในแต่ละพื้นที่อย่างทั่วถึง

และย่ังยืน 
- การรวมกลุ่ม : ส่งเสริมการรวมกลุ่มและจัดกระบวนการยกระดับวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ 

และวิสาหกิจเพ่ือสังคม ในระดับพื้นท่ี 

- เร่งเสนอกฎหมาย พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2561 และปรับปรุง พ.ร.บ. 
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 

- E-commerce : พัฒนา Ecommerce Center เพ่ือเป็นช่องทางในการกระจายผลิตภัณฑ์
ชุมชนออกสู่ตลาดให้แก่ชุมชนและสร้าง ecommerce capability ให้กับสมาชิกในชุมชน 

- นวัตกรรมส าหรับสินค้าชุมชน : ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่นทั่วประเทศไทยในการ
พัฒนาการวิจัยและการจัดตั้ง Center of Excellence ในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือพัฒนายกระดับสินค้าชุมชน 
และสร้าง Product Champion ในระดับพ้ืนที่ ทั่วประเทศ 

 



การจัดท าแผนยุทธศาสตรด์้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ปี 2561-2564  
และแผนปฏิบัติการด้านการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2562 

38 

2.4 ปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อ SME 
2.4.1 การรวบรวม วิเคราะห์ และจ าแนกประเภทของข้อมูล ดังนี้ 
 (1) รายชื่อหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริม SME ทั้งหมด 
 (2) รายการมาตรการและกลไกสนับสนุนและส่งเสริม SME ทั้งระบบ 
2.4.2 ปรับปรุง ยกเลิกภารกิจและงบประมาณของของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ซ้ าซ้อน 
2.4.3 จัดตั้ง OSS ท าหน้าที่ให้บริการและสามารถติดต่อ ประสานเชื่อมโยงไปยัง

หน่วยงานอ่ืนๆ ตามหลัก PDCA 
 (1) หน่วยงานระดับนโยบายซึ่งมีหน้าที่จัดท ายุทธศาสตร์ ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย แนวทาง

ด าเนินงาน และตัวชี้วัด 
(2) หน่วยงานระดับนโยบายจัดท าแนวทางและกลยุทธ์ที่สามารถด าเนินการให้บรรลุ

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ได้ 
 (3) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจัดท าแผนงานโครงการในลักษณะบูรณาการที่ต้องอาศัย  

ความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานมาร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่คาดหวัง 
 (4) หน่วยงานระดับนโยบายและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องก าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  

และผู้รับผิดชอบ 
 (5) การจัดระบบส่งต่อ SME ที่รับบริการแล้วจากโครงการหนึ่งให้ไปรับความช่วยเหลือจาก
อีกโครงการหนึ่ง ซึ่งจะท าให้บริการความช่วยเหลือที่มีให้กับ SME เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.4.4 พัฒนาระบบการรายงาน ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการให้บริการ SME 
และให้ทุกหน่วยงานรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 

2.4.5 ทบทวน พัฒนา ปรับปรุงมาตรการและกลไกต่างๆ รวมทั้งก าหนด KPI จากการ
จัดสรรงบประมาณของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการยกระดับความสามารถและเพิ่มผลิตภาพ
ให้แก่ SME 

2.4.6 พิจารณาเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุง ยกเลิก กฎหมาย กฎ ระเบียบให้เอ้ือต่อการสร้าง
ระบบนิเวศแก่ SME อาทิ 
 (1) ปรับแก้ไข พ.ร.บ. สสว. โดยให้ สสว. มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ และเรียกร้องข้อมูล
จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและส่งเสริม SME 

 (2) แก้ไขนิยามของค าว่า SME 
 (3) ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ขั้นตอนเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 6 ปฏิรูประบบกลไกรองรับ

การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
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3.1 สร้างกลไกผลักดันวิถีการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนทั้งต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า รวมถึง
ในเมือง เข้าสู่กระบวนการผลิตและบริโภคในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ ภาคเกษตร ประมง ท่องเที่ยว 
โดยกลไกประชารัฐ 

4. ด้านสังคม 
4.1 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 : การปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพื่อสังคม 
วิธีการ 
(1) เร่งรัดให้มีการอนุญาตให้นิติบุคคลที่ประสงค์จะด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ท าธุรกรรมได้ไปพลางก่อน 
(2) เร่งรัดการออกกฎหมายวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ขั้นตอน เสนอกฎหมายต่อ ครม. และ สนช. 
กลไกและการปรับปรุงกลไก 
(1) เร่งรัดการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการซึ่งอยู่ใน พม. 
(2) พัฒนาองค์กรฝ่ายเลขานุการให้สอดคล้องกับสาระของกฎหมาย ทั้งในส่วนที่เป็น

ผู้สนับสนุน (Enabler) และผู้ก ากับ (Regulator) ในรูปแบบขององค์กรที่มีลักษณะต่างกัน เช่น การตั้ง
องค์การมหาชนให้สนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

4.2 เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 4 : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
จัดท า พ.ร.บ. วิสาหกิจเพ่ือสังคมให้เป็นกฎหมายส่งเสริมการท างานเพ่ือสังคมโดยใช้การ

ท างานเชิงธุรกิจ 
ขั้นตอน 
เร่งรัดการน าร่าง พ.ร.บ. วิสาหกิจเพ่ือสังคม น าเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ 
5. ด้านพลังงาน 

     ประเด็นที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุน การผลักดันกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปพลังงาน 
5.1 เสนอความเห็นต่อร่างกฎหมาย หรือสนับสนุนการออกกฎหมาย 
ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือส่งเสริมโครงการน าร่อง“บริษัทวิสาหกิจเพ่ือสังคม

มาบตาพุด”  และนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมในการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดย
ภาคอุตสาหกรรมและกิจการพลังงาน 
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แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) 
ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อ 11 ตุลาคม 2559 

แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) มีวิสัยทัศน์ใน
การให้ “SME ไทยเติบโต เข้มแข็ง แข่งขันได้ในระดับสากล เพ่ือเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ” โดยมี 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา SME รายประเด็น : เป็นการส่งเสริม
และพัฒนา SME ในแต่ละประเด็นที่มีความส าคัญต่อการเติบโตและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของ SME โดยมีทั้งส่วนที่เป็นการพัฒนา SME ให้มีทักษะความสามารถเพ่ิมขึ้น และส่วนที่เป็นการ
พัฒนาระบบนิเวศหรือปัจจัยแวดล้อมท่ีช่วยสนับสนุนการเติบโตและความเข้มแข็งของ SME 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถ SME เฉพาะกลุ่ม : เป็นการ
ส่งเสริม SME เฉพาะกลุ่ม ซึ่งมีสถานการณ์ สภาพปัญหา และความต้องการความช่วยเหลือที่ต่างกัน 
จ าเป็นต้องมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเฉพาะส าหรับ SME แต่ละกลุ่ม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริม SME อย่างเป็น
ระบบ : เป็นการพัฒนาระบบสนับสนุนที่จะช่วยให้การส่งเสริมและพัฒนา SME เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากข้ึน 
 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2560-
2564 (ฉบับทบทวนปี 2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2561-2564  
มี 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

 ยุทธศาสตร์ที่  1 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานส่งเสริม SME  
มีเป้าหมายคือสร้างโครงการร่วมกับหน่วยงานอื่น และให้มีโครงการที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง  

กลยุทธ์/แผนงาน :   
1.1 บูรณาการการจัดท าแผนการส่งเสริม SME 
1.2 สร้างความร่วมมือในการส่งเสริม SME ทั้งในและต่างประเทศ 
1.3 พัฒนาฐานข้อมูล SME 
1.4 พัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและเตือนภัย SME 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลักดันงานตามแผนการส่งเสริม SME มีเป้าหมายคือ
พัฒนากลไกการส่งเสริม SME ให้น าไปสู่การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจได ้
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กลยุทธ์/แผนงาน :   
2.1 สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME 
2.2 สนับสนุนข้อมูล ข้อวิเคราะห์และประเด็นที่ส าคัญ 
2.3 สร้างและพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อ SME 
2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการส่งเสริม SME 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างการเข้าถึงบริการเพ่ือ SME โดยมีเป้าหมายคือ
ศูนย์บริการ OSS ที่สามารถให้บริการแก่ SME ได้อย่างทัว่ถึงและจ านวน SME ที่เข้าถึงบริการ 

กลยุทธ์/แผนงาน :     
3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการศูนย์ OSS 
3.2 พัฒนาเครื่องมือ เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลองค์ความรู้ เพ่ือให้บริการ 
SME 
3.3 ส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากการขึ้นทะเบียน SME 
3.4 เชื่อมโยงข้อมูลด้วย ICT เพ่ือให้บริการ SME 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมศักยภาพองค์กร โดยมีเป้าหมายคือได้คะแนนเฉลี่ยน
การประเมินกองทุนจากกรมบัญชีกลาง 3 ปี มากกว่า 4  
    กลยุทธ์/แผนงาน :     
     4.1 แผนงานส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
     4.2 แผนงานพัฒนาบุคลากร 
        4.3 แผนงานยกระดับกระบวนการ เทคโนโลยีและสื่สารที่ทันสมัย 
     4.4 แผนงานผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผลและมีธรรมมาภิบาล 
 นอกจากแผนในระยะยาวแล้ว ผู้บริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยังได้มีการก าหนดนโยบายในการขับเคลื่อนในปี 2561-2562 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 3 นโยบายหลัก ได้แก่ 

(1) สร้างการเปลี่ยนแปลง (Transformation) ผ่านการส่งเสริมให้ SME รู้ เท่า       
ทันการณ์และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงด้วยการสื่อสารเตือนภัย SME ทุกไตรมาส พัฒนา 
และเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล SME (Big Data) กับหน่วยงานพันธมิตร ตลอดจนติดตามประเมินผลใน
เชิงคุณภาพ ส าหรับภายในองค์กรนั้น ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ก าหนด
นโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยกระดับความสามารถบุคลากรให้ก้าวทันโลก พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นองค์กรน่าอยู่และเชื่อมโยงวัฒนธรรมใหม่ให้เป็นหนึ่งเดียว 
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(2) เสริมสร้างความเป็นสากล (Internationalization) ผ่านการเชื่อมโยงการค้า- 
การลงทุนกับประเทศเป้าหมาย ผลักดันให้เกิดการเจรจาข้อตกลงความร่วมมือไปจนถ่ายทอด        
องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีร่วมกัน และส่งเสริมให้ SME เข้าสู่ตลาดสากล ด้วยมาตรฐานและ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

(3) พัฒนาเครือข่ายผู้ เชี่ ยวชาญและสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ (Networking) 
 โดยออกแบบองค์ความรู้ชุดใหม่ (Future SME Knowledge) และถ่ายทอดสู่ SME บูรณาการท างาน
ช่วยเหลือเยียวยา SME ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนให้ “SME ONE” 
 เป็นเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงการส่งเสริม SME ในวงกว้าง 

 

กรอบเครื่องมือการประเมินผลส าเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
ของส านักงานคณะกรรมการข าราชการพลเรือน ประกอบด้วยกรอบมาตรฐาน
ความส าเร็จ 5 มิติ ดังนี้ 

มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน  

 
รายละเอียดของแต่ละมิติในกรอบเครื่องมือการประเมินผลส าเร็จดานการบริหารทรัพยากร

บุคคล (HR Scorecard) ของส านักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 
มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  
 หมายถึง การที่องค์กรมีแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังตอไปนี้ 

(1) องค์กรมีนโยบาย แผนงานและมาตรการด านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ มี 
ความสอดคล องและสนับสนุน ให้ องค์ กรสามารถบรรลุ พันธกิจ  เป าหมาย  
และวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

(2) องค์กรมีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ 
“ก าลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่ เหมาะสมสอดคล องกับการบรรลุภารกิจ  
และความจ าเปนขององค์กรทั้งในปจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะหสภาพก าลังคน 
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(Workforce Analysis) สามารถระบุชองวางด้านความตองการก าลังคนและมีแผนเพ่ือ
ลดชองวางดังกลาว 

(3) องค์กรมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือดึงดูด ใหไดมา พัฒนา และรักษาไวซึ่งบุคลากรและผูปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือ
สมรรถนะสูง ที่มีความจ าเปนต่อความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของ
องค์กร (Talent Management) 

(4) องค์กรมีแผนการสรางและแผนการพัฒนาผู บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร าง 
ความต่อเนื่องในการบริหารงาน นอกจากนี้ ยังรวมถึงการที่ผูน าปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ ดีและสร างแรงบันดาลใจให กับบุคลากรและผู ปฏิบัติ งาน ทั้ ง ในเรื่ องของ 
ผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างาน 

 
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร (HR Transactional 
Activities) มีลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร เชน การสรรหาคัดเลือก 
การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหนง การโยกยาย และกิจกรรมดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล อ่ืนๆ ที่มีความถูกต องและทันเวลา (Accuracy and 
Timeliness) 

(2) องค์กรมีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกตอง เที่ยงตรง 
ทันสมัย และน ามาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรได
จริง 

(3) สัดส วนคาใช จ ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต อ 
งบประมาณรายจ่ายขององค์กร มีความเหมาะสม และสะทอน ผลิตภาพของบุคลากร 
(HR Productivity) ตลอดจนความคุมคา (Value for Money) 
มีการน าเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 

 
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

หมายถึง นโยบายแผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์กร กอใหเกิดผลดังตอไปนี้ 
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(1) การรักษาไวซึ่งบุคลากรและผูปฏิบัติงานซึ่งจ าเปนตอการบรรลุเปาหมาย พันธกิจของ
องค์กร (Retention) 

(2) ความพึงพอใจของบุคลากรและผู ปฏิบัติงาน ต อนโยบาย แผนงาน โครงการ  
และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร 

(3) การสนับสนุนให เกิดการเรียนรู และการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งส งเสริมให มี 
การแบ่งปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรู้ (Development and Knowledge 
Management) เพ่ือพัฒนาบุคลากรและผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับการบรรลุภารกิจและเปาหมายขององค์กร 

(4) การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เนนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถ
จ าแนกความแตกตางและจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและผูปฏิบัติงานได
อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ บุคลากรและผู ปฏิบัติงานมีเขาใจถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและผลงานของทีมงาน กับความส าเร็จหรือผลงาน
ขององค์กร 
 

มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
หมายถึง การที่องค์กรจะตอง 
(1) รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตลอดจนการด าเนินการด านวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงาน  
หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน 

(2) มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ทั้งนี้จะตองก าหนดใหความพร้อมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู ใน 

ทุกกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร 
 
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

หมายถึง การองค์กรมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะน าไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากร ดังนี้ 

(1) บุคลากรและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการท างาน ระบบงาน 
และบรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข ามาใช ใน 
การบริหารงาน ซึ่งจะสงเสริมใหบุคลากรและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยางเต็มที่  
โดยไมสูญเสียรูปแบบการใชชีวิตสวนตัว 
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(2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการและสภาพขององค์กร 

(3) มีการส งเสริมความสัมพันธ อันดีระหว างฝายบริหารขององค์กรกับบุคลากรและ 
ผูปฏิบัติงาน และในระหวางบุคลากรและผูปฏิบัติงานดวยกันเอง 
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ภาคผนวก 2 
สภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน 
 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคุณภาพของบุคลากร อันเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่ความก้าวหน้า จากการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน ได้ค้นพบแนวโน้มที่น่าจะเป็นดังนี้ 
 สสว. มีแนวโน้มประสบปัญหาด้านโครงสร้างอายุของพนักงาน เนื่องจากในต าแหน่งระดับ
ผู้บริหารส่วนใหญ่ก าลังเข้าสู่วัยเกษียณอายุ ซึ่งพนักงานกลุ่มดังกล่าว มีทักษะ องค์ความรู้ และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสูง ในขณะที่พนักงานระดับปฏิบัติการมีอายุน้อย ท าให้เกิดปัญหา
ช่องว่างของวัยท างาน รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง และยังเป็นองค์ความรู้ติดตัวคน (Tacit knowledge) ขาดระบบ
และกลไกการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งการเชื่อมโยงลงไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ดังนั้นจึงควรจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานสามารถอ้างอิงได้  
 หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กรที่มีช่วงอายุห่างกัน จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การขับเคลื่อนองค์กร เกิดการสร้างบุคลากรใหม่เพ่ือมาทดแทนอย่างไม่สมดุล  และไม่ทันการณ์ 
เนื่องจากพนักงานรุ่นใหม่ที่มาทดแทน ขาดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในการปฏิบัติงาน ดังนั้น 
จึงอาจเกิดปัญหาอีกด้านคือการขาดพนักงานในต าแหน่งที่ส าคัญ หรือการวางแผนการสืบทอด
ต าแหน่ง (Succession Planning) ที่คาดว่าจะว่างลง โดยเฉพาะต าแหน่งที่ส าคัญ เรียกว่า  
Key Positions  
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การกระจายอายุของพนักงานระดับบังคับบัญชาและระดับบริหาร 

 

 
 

แผนภาพที่ 1 ค่าเฉลี่ยอายุของบุคลากรต าแน่งตั้งแต่ ผชช.ขึ้นไป 
 

 
 สสว. ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐ 
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (ทอพ.) 16 องค์กร ซึ่งมีเจตนารมณ์ เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทย
ตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประสานพลังสร้างการจัดการองค์กรภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพสูง เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” เพ่ือมุ่งสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายของ
รัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มีเป้าหมายให้ประเทศก้าวออก
จากกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ า สู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง โดยใช้นวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา 
ด้านความมั่นคง เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม ท าให้หน่วยงานรัฐต้องเร่งปรับตัว เพ่ือขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงให้องค์กรมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  
 ดังนั้นจึงเหมาะสมที่ สสว. จะท า Benchmarking ในการแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กับหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะ 16 องค์กร เพ่ือเป็นทางลัดสู่องค์กรเป็นเลิศแบบก้าวกระโดด 
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ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์  
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2561-2564  โดยได้ด าเนินตามกรอบเครื่องมือการ
ประเมินผลส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของส านักงาน ก.พ. และให้
สอดคล้องกับแผนต่างๆ ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ปี พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวนปี 2561-2564)  แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12    
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และนโยบายการพัฒนาประเทศ โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
 

กระบวนการและล าดับขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดประเด็นส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- ศึกษานโยบายการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์  ด้านแรงงาน 
และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
- ทบทวนนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ 
- วิเคราะห์ประเด็นส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- ประเมินองค์กรด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยใช้ SWOT Analysis ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนดยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรายละเอียด 
- ก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รองรับแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
- ก าหนดกลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 

รายละเอียดการด าเนินงานตามขั้นตอน มีดังนี้ 
 1. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการ
บริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560 และจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2561” จ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559            
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยมีฝ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 11 ฝ่าย และ 1 กลุ่มงาน จ านวน     
37 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงาน รับรู้ถึงนโยบายและทิศทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมถึงความต้องการ ความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์ก ร  
และระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ 
 2. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการ
บริการ และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560 - 2561 และจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2562”  
 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 (ระดับบังคับบัญชา และระดับผู้บริหาร) ณ โรงแรม 
ดิเอมเมอรัลด์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 11 ฝ่าย และ 1 กลุ่มงาน จ านวน 55 คน  

 ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มกราคม 2561 (ระดับปฏิบัติการ) ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด 11 ฝ่าย และ 1 กลุ่มงาน จ านวน 51 คน   

 ครั้งที่ 3 วันที่ 11 มิถุนายน 2561 (ระดับบริหาร) ณ ห้องประชุม 1801 สสว. โดยมีผู้บริหาร
เข้าร่วมทั้งหมด 16 คน  

วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาฯ เพ่ือให้รับรู้ถึงนโยบายและทิศทางการบริหารทรัพยากร
บุคคล รวมถึงความต้องการ  ความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร และระดม
ความคิดเห็นเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ 

 
 

 
 
 



การจัดท าแผนยุทธศาสตรด์้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ปี 2561-2564  
และแผนปฏิบัติการด้านการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2562 

50 

ภาคผนวก 3 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ส าหรับกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร  
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2562 ได้ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบการวิเคราะห์ SWOT 
เพ่ือเป็นการระบุจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค 
(Threat) ของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งตามกรอบการวิเคราะห์ SWOT นั้น
ประกอบด้วยประเด็นการพิจารณาที่มาจากภายในองค์กร คือ ด้านจุดแข็ง และจุดอ่อน และจาก
ภายนอกองค์กร คือ ด้านโอกาส และอุปสรรค จากการส ารวจข้อมูลผลการวิเคราะห์เป็นไปตามตาราง
ต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (จุดแข็ง: Strengths/จุดอ่อน: Weaknesses) 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1. ผู้น ามีวิสัยทัศน์ และมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนให้
เป็นองค์กรชั้นน า และให้ความส าคัญกับงานบุคคล 
S2. มคี่าตอบแทนและสวัสดิการที่จูงใจ เมื่อเทียบ
กับองค์กรรัฐอ่ืนๆ  
S3. เปิดโอกาสให้พนักงานเสริมสร้างองค์ความรู้ใน
รูปแบบตา่งๆ 
S4. พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร และ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 
 
 
 
 
 
 

W1. ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารด้านบุคลากร
น้อย  
W2. ระบบสนับสนนุการท างานของบุคลากรยังต้อง
พัฒนา เช่น ระบบไอที ระเบียบการเบิกจ่าย 
W3. มีระบบบริหารงานบุคคลทีย่ังไม่สมบูรณ์ เช่น 
ไม่มีการน าระบบสมรรถนะมาใช้ ไม่มีการจัดท าแผน
สืบทอดต าแหนง่ (Succession Plan) ขาดระบบ 
IDP/ระบบ KPI รายบุคคล/การทบทวนระบบ
ประเมินผล 
W4. การวางแผนพัฒนารายบุคคล และการจัดการ
องค์ความรู้ ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
W5. ยังไม่มีการ Put the right man on the 
right job ในบางกลุ่มงาน 
W6. การเชื่อมโยงงานระหว่างฝา่ยยังไมช่ัดเจน 
W7. ความรู้และข้อมูลติดตัวคน (Tacit 

knowledge 
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2.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ( โอกาส: Opportunities / 
ข้อจ ากัด หรืออุปสรรค: Threats) 

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์โอกาส – อุปสรรค ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
O1. ความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยีและองค์
ความรู้ใหม่ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธภิาพในด้านการ
บริหารบุคคล 
O2. ความคาดหวัง การตรวจสอบ และการได้รบั
มอบหมายเชิงนโยบาย สร้างโอกาสในการ
พัฒนาการท างาน 
O3. การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพก้าวทนั
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
O4. การยกระดับเทียบเคียงกับองค์กรของรัฐที่
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ 
(Benchmarking) 

T1. การเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กรบ่อยท าให้ขาด
ความต่อเนื่องทางนโยบายและการด าเนินงาน 
T2. ความคาดหวังจาก Stakeholdersที่
หลากหลายและเพิ่มมากข้ึน 
T3. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
และการเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ  

  

ตารางท่ี 6 สรุปการวิเคราะห์ความต้องการ/ความคาดหวังระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   

ประเด็นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง 

การประเมินผลงาน  
 

(1) ควรมีหลักเกณฑ์และประกาศให้พนักงานทราบตั้งแต่ต้นปี  
เพื่อจะให้เตรียมพร้อมในการถูกประเมิน และควรมีหลักเกณฑ์ใน
การประเมินผลที่ตอบเป้าหมายขององค์กร 

(2) ควรมีการตั้ง KPI ในการประเมินตามรายงานที่ท าการประเมินผล
งานควรพิจารณาวัดจากคุณภาพของชิ้นงาน และผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานที่พนักงานได้ท าในแต่ละปี  

(3) การประเมินผลงานควรพิจารณาจากศักยภาพการท างาน  
การเป็นที่ยอมรับของบุคลากรอ่ืนๆ ที่ได้ร่วมงาน 

(4) ควรน าผลการประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาการขึ้นเงินเดือน
ประจ าปีให้มากขึ้น ทั้งนี้ควรศึกษารูปแบบการประเมินแบบ 360 
องศา รวมด้วย 

(5) องค์กรควรมีการพัฒนาระบบประเมินผลงานที่สอดคล้องต่อ
ต าแหน่งงาน หรือตามความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ควรประเมินทุก  
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ประเด็นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง 

6 เดือน การประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน
มากกว่าคุณสมบัติทั่วไป 

การพัฒนาบุคลากร  
 

(1) ควรมีการศึกษาความต้องการของพนักงาน วิเคราะห์จุดแข็งเป็น
รายบุคคลเพื่อค้นหาหลักสูตรในการพัฒนาพนักงานที่เหมาะสม 
ควบคู่กับความจ าเป็นที่พนักงานควรได้รับ ในการอบรมแต่ละเรื่อง 
เพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กรอย่างแท้จริง 

(2) ควรจัดท าทะเบียนพนักงานที่เข้ารับการอบรม เพื่อให้ทราบและ
วิเคราะห์ประวัติการอบรม และความสามารถที่ควรต้องมีต่อไป  

(3) ควรเน้นการฝึกอบรมเฉพาะทางตามความจ าเป็นของแต่ละฝ่าย
หรือภาระงานที่รับผิดชอบ และมีระบบการติดตามพัฒนาการของ
ผู้เข้าอบรม 

(4) ควรมีแผนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระยะยาวที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ และแนวทางของ สสว. ตลอดจนสอดคล้องกับองค์กร
อ่ืนๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ SME ทั้งในประเทศและระดับสากล 

(5) พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้าน SMEs 
(6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 
การสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงาน
และการเลื่อนต าแหน่ง  
 

(1) การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งควรเป็นไปตามความรับผิดชอบ และ
ขอบ เขตง านที่ เ หมาะสม และควรมี ก าร พัฒนา เส้ นทาง
ความก้าวหน้าในสายงาน (career path) ของแต่ละบุคคลอย่าง
ชัดเจน 

(2) ควรมีการประกาศแนวทางและ KPI ของแต่ละต าแหน่ง รวมถึง
บรรทัดฐานในการท างานของพนักงานอย่างชัดเจน เพื่อให้มีระบบ
การประเมินที่เป็นธรรม 

(3) ควรเปิดเผยและวางหลักเกณฑ์การขึ้นต าแหน่งให้ชัดเจนของทุก
ต าแหน่ง และมีการประกาศให้พนักงานทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อ
เตรียมพร้อมในการสร้างผลงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

(4) ควรมีการพัฒนาวิธีการสอบเข้าเป็นพนักงาน และสอบเลื่อน
ต าแหน่ง 
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ประเด็นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
 

(1) ควรเพิ่มเติมสวัสดิการที่พนักงานสามารถเลือกใช้ได้ตามความ
ต้องการ เช่น กิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อสุขภาพ เป็นต้น หรือตามความ
จ าเป็น โดยมีโควต้ารายบุคคล 

(2) ควรมีการเพิ่มสวัสดิการให้ครอบคลุมถึงลูกจ้างโครงการ ประกอบ
กับพิจารณาวงเงิน ประเภทสิทธิ์ หรือเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ และสภาวการณ์ปัจจุบัน  

(3) ควรมีการพิจารณาให้มีสวัสดิการด้านพักอาศัยกับพนักงานที่ไม่ได้มี
ภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพฯ เนื่องจากต้องเช่าอาศัยรายเดือน ซึ่งมี
อัตราค่าเช่าค่อนข้างสูง 

ความสัมพันธ์ภายใน และ
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีเพื่อความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับงาน 
 

(1) องค์กรควรมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้มีการพูดคุยกันให้มากขึ้น เกิดการ
ละลายพฤติกรรม พูดคุยปรับความเข้ า ใจ เพื่ อก่อใ ห้ เกิด
ความสัมพันธ์ภายใน และการบูรณาการเข้ากับการท างาน 

(2) ควรจัดกิจกรรม CSR เพื่อส่ง เสริมภาพลักษณ์องค์กร และ
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานปลูกฝังจิตส านึกที่ดีต่อส่วนรวม และ
กิจกรรมมีความต่อเนื่องในการกระตุ้นให้มีเป้าหมายร่วมกัน คือ 
"ท าเพื่อส่วนรวม" จึงจะสามารถมีความสัมพันธ์ภายในที่ดีในระยะ
ยาวได้ 

(3) ควรมีกิ จกรรมที่ ก่ อ ใ ห้ เกิดการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่ ดี   
มีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานมากกว่านี้เพื่อให้การประสานงาน
ระหว่างกันเป็นไปอย่างราบรื่น 

การสรรหาและคัดเลือก  
 

(1) การประกาศรับสมัครสรรหาบุคลากรควรเป็นไปในวงกว้าง  
การสอบคัดเลือกพนักงานควรมีการวัดความรู้เฉพาะทาง หรือวัด
ความสามารถก่อนเข้าท างาน ประกอบกับการสอบสัมภาษณ์โดย
เน้นความเข้าใจขององค์กร ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  

(2) ควรท าระบบการสรรหาในระดับบริหาร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
ความสามารถตรงกับงาน และควรจัดท าระบบการมีส่วนร่วมใน
การคัดเลือกบุคลากรระดับปฏิบัติการ โดยฝ่ายหรือทีมงานสามารถ
เข้าไปมีส่วนร่วมการคัดเลือกบุคลากรร่วมด้วย 

(3) ควรมีการก าหนดค าบรรยายลักษณะงาน ( Job Description)  
ที่ชัดเจน มีการวางแผนล่วงหน้าในการรับสมัคร เพื่อให้ได้พนักงาน
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ประเด็นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง 

มีคุณสมบัติอย่างมีคุณภาพ เพียงพอ และเหมาะสมกับงาน 
สามารถปฏิบัติงานได้ในระยะยาว 

(4) เพื่ อ ใ ห้ ส ามารถสรรหาและคั ด เลื อกบุคลากรที่ มี ความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับงานจริงๆ 

(5) ควรมีการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ แนวคิดใหม่ หรือแนวคิด
สมัยใหม่เข้ามาร่วมงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรม
การท างานและการให้บริการต่อ SME ขององค์กร 

 
 
 
 

 


