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รายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นส่วนส าคัญของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ประกอบด้วยกระบวนการ เทคนิค เครื่องมือ วิธีการต่างๆเพ่ือการ

พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร ขณะเดียวกันการพัฒนาบุคลากรที่ดี จะส่งผลให้บุคลากรมีความก้าวหน้าใ นการท างาน  

มีศักยภาพสูง รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ และเกิดความภักดีกับองค์กร โดยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2564 

เชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ ตาม HR Scorecard 5 มิติของส านักงาน ก.พ. เป้าประสงค์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และความสอดคล้องจากแผน

ยุทธศาสตร์ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวนปี 2561-2564) ดังนี้ 

1. ข้อมูลองค์กร 
1.1 วิสัยทัศน์  
  บริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นมืออาชีพอย่างมีธรรมาภิบาล เพ่ือมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านการส่งเสริม SMEs 
1.2 พันธกิจ  

(1) สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

(2) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร 

(3) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมร่วมให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร 
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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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ตารางท่ี 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 ำ  
สมรรถนะตำม
บทบำทหน้ำที่
(Functional 

Competency) 

น ำไปใช้ในกำรท ำ
แผน IDP อย่ำง

ต่อเนื่อง 

น ำไปใช้ในกำรท ำ
แผน IDP อย่ำง

ต่อเนื่อง 

น ำไปใช้ในกำรท ำ
แผน IDP อย่ำง

ต่อเนื่อง 

(2) มีแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual 
Development Plan: IDP) 

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

(1) การจัดท าแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล (IDP) 

 

แผน IDP ตำม
สมรรถนะหลักของ

องค์กร และ 
ตำมสมรรถนะด้ำน 

กำรบริหำร 
 

แผน IDP ตำม
สมรรถนะบทบำท

หน้ำที่ 

แผน IDP ตำมทุก
สมรรถนะของ

องค์กร 

แผน IDP ตำมทุก
สมรรถนะของ

องค์กร 
 
 

(2) จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการ
เผยแพร่ 

(2) การส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการความรู ้
(Knowledge    
Management: KM) 
 
 
 

จ ำนวนองค์ควำมรู้
อย่ำงน้อย 5 Soft 

skills และ 5 
Hard skills 

จ ำนวนองค์ควำมรู้
อย่ำงน้อย 5 Soft 

skills และ 5 
Hard skills 

จ ำนวนองค์ควำมรู้
อย่ำงน้อย 5 Soft 

skills และ 5 
Hard skills 

จ ำนวนองค์ควำมรู้
อย่ำงน้อย 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 ำ/ทบทวนแผน
ยุทธศำสตร์ และ
แผนปฏิบัติกำรฯ 

จัดท ำ/ทบทวนแผน
ยุทธศำสตร์ และ
แผนปฏิบัติกำรฯ 

จัดท ำ/ทบทวนแผน
ยุทธศำสตร์ และ
แผนปฏิบัติกำรฯ 

จัดท ำ/ทบทวนแผน
ยุทธศำสตร์ และ
แผนปฏิบัติกำรฯ 

(2) การจัดท าเส้นทางการฝกึอบรมของ
บุคลากร (Training Roadmap) 

(2) การจัดท าเส้นทางการ
ฝึกอบรมของบุคลากร 
(Training Roadmap) 

จัดท ำเส้นทำงกำร
ฝึกอบรมของ
บุคลำกร (Training 
Roadmap) 

น ำ TRM มำใช้ใน
กำรวำงแผนพัฒนำ

บุคลำกร 

น ำ TRM มำใช้ใน
กำรวำงแผนพัฒนำ

บุคลำกร 

น ำ TRM มำใช้ใน
กำรวำงแผนพัฒนำ

บุคลำกร 

(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 ำเนินกำรตำมแผน
ร้อยละ 100 

ด ำเนินกำรตำมแผน
ร้อยละ 100 

(5) การจัดการอัตราก าลัง 
(Workforce 
Management) 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการจดัอัตราก าลัง

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

- กำรวิเครำะห์
กระบวนกำรกำร

ท ำงำนที่ส ำคัญ และ
กำรทดแทน
อัตรำก ำลัง 

กำรวิเครำะห์ผลผลิต
และประสิทธิภำพ

ของพนักงำน 
(Employee 

Productivity) 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีแนวทำงกำรจัด
อัตรำก ำลัง

(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 

มีกำรวิเครำะห์ค่ำ
งำน (Job Analysis) 

มีกำรทบทวนระบบ
กำรสรรหำ 

มีแนวทำง/
หลักเกณฑ์ ในกำร
สรรหำ และบรรจุ

แต่งต้ัง ที่เป็นระบบ
และโปร่งใสมำกข้ึน 

มีแนวทำง/
หลักเกณฑ์ ในกำร
สรรหำ และบรรจุ

แต่งต้ัง ที่เป็นระบบ
และโปร่งใสมำกข้ึน 

(2) คู่มือมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและ
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job 
Description) 

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

มีกำรระดมควำม
คิดเห็นเพื่อทบทวน

แบบบรรยำย
ลักษณะงำน (Job 

Description) 

คู่มือมำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่งและ

แบบบรรยำย
ลักษณะงำน (Job 

Description) 

คู่มือมำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่งและ

แบบบรรยำย
ลักษณะงำน (Job 

Description) 

คู่มือมำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่งและ

แบบบรรยำย
ลักษณะงำน (Job 

Description) 

(7) มีแผนบริหารบุคลากรให้
เหมาะสมกับต าแหน่งงาน
โดยพิจารณาความเหมาะสม
ตามศักยภาพของพนักงาน 

แนวทาง/หลักเกณฑ์การหมุนเวียน
บุคลากรตามความเหมาะสมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ (Job Rotation) 
 

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

มีกำรจัดประชุม
ผู้บริหำรและเริ่ม
ด ำเนินงำนส ำรวจ 
รวบรวม และ
วิเครำะห์ข้อมูล
ปัจจุบัน 

ก ำหนดแนวทำง/
หลักเกณฑ์กำร  

หมุนเวียนบุคลำกร
ตำมควำมเหมำะสม
เพื่อพัฒนำศักยภำพ 

(Job Rotation) 

น ำหลักเกณฑ์ไปใช้
ในกำรหมุนเวียน

บุคลำกรตำมควำม
เหมำะสมเพื่อพัฒนำ

ศักยภำพ (Job 
Rotation) 

 น ำหลักเกณฑ์ไปใช้
ในกำรหมุนเวียน
บุคลำกรตำมควำม
เหมำะสมเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพ (Job 
Rotation)    

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

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของบุคลากร 

การสร้างและผลักดนัเสน้ทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) ของบุคลากร 

ทบทวนกำรจัดท ำ
เส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพของบุคลำกร 

ทบทวนกำรจัดท ำ
เส้นทำง

ควำมก้ำวหน้ำใน
สำยอำชีพของ

บุคลำกร 

มีเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำใน

สำยอำชีพ (Career 
Path) ของบุคลำกร 

มีเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำใน

สำยอำชีพ (Career 
Path) ของบุคลำกร 
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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
ฐำนข้อมูลทรัพยำกร
บุคคล 

มีฐำนข้อมูลระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ทรัพยำกรบุคคล  
ที่ถูกต้องครบถ้วน

เป็นปัจจุบัน 

มีฐำนข้อมูลระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ทรัพยำกรบุคคล 
 ที่ถูกต้องครบถ้วน

เป็นปัจจุบัน 

มีฐำนข้อมูลระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ทรัพยำกรบุคคล 
 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 

มีกำรวิเครำะห์ข้อมูล
และได้กรอบตัวชี้วัด
ครบ 14 ต ำแหน่ง 

รำยงำน KPI ระดับ
บุคคล 

มีระบบกำรบริหำร
ผลกำรปฏิบัติงำน 

มีระบบกำรบริหำร
ผลกำรปฏิบัติงำน 

(11) บุคลากรได้รับ
ผลตอบแทนและ
ความก้าวหนา้สอดคล้องกับ
ผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ธรรมและโปร่งใส 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการประเมินค่างาน (Job 
Evaluation) 

การพัฒนาระบบโครงสร้าง
ค่าตอบแทน และบริหาร
ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับ
ผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 

- คู่มือกำรประเมินค่ำ
งำน (Job 

Evaluation) 

คู่มือกำรประเมินค่ำ
งำน (Job 

Evaluation) 

คู่มือกำรประเมินค่ำ
งำน (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 

เสนอยกร่ำงระเบียบ
ทุนกำรศึกษำ 

เสนอขอควำม
เห็นชอบจำกคณะ

กรรมกำรบริหำรทุน
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 

ระดับควำมพึงพอใจ
สภำพแวดล้อมใน
กำรท ำงำนของ

บุคลำกรร้อยละ70 

1 แผน ด ำเนินงำนตำมแผน
ร้อยละ 100 

ด ำเนินงำนตำมแผน
ร้อยละ 100 

(14) เสริมสร้างบุคลากรให้
ตระหนักในค่านิยม PRO 
SME 

ร้อยละของบุคลากรได้รับการ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดี 

การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรตามค่านิยม PRO 
SME 

บุคลำกรได้รับกำร
ปลูกฝังค่ำนิยมที่ดี

ร้อยละ80 

ร้อยละของบุคลำกร
ที่มี Core 

Competency ผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำน 

เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ำ      
ร้อยละ 5 

ร้อยละของบุคลำกร
ที่มี Core 

Competency ผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำน 

เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ำ      
ร้อยละ 5 

ร้อยละของบุคลำกร
ที่มี Core 

Competency ผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำน 

เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ำ      
ร้อยละ 5 

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

แผนงานการสร้างความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากร 
(Employee Engagement & 
Satisfaction) 

การสร้างความผกูพนัและความ
พึงพอใจของบุคลากร 

- ส ำรวจควำมผูกพัน
และควำมพึงพอใจ
ของบุคลำกรและ
จัดท ำแผนงำน

ประจ ำปี 

ด ำเนินงำนตำม
แผนงำนยกระดับ
ควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรได้ร้อยละ 

80 

ด ำเนินงำนตำม
แผนงำนยกระดับ
ควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรได้ร้อยละ 

100 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล ปี 2561 
 

จากข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2564 ข้างต้น ภายใต้การด าเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ 
(Mission) และแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ปี 2560 -2564 และกรอบแนวคิดการปรับโครงสร้างองค์กร ส านักงานฯ  
ได้ก าหนดแนวคิดและทิศทางในการวางแผนปฏิบัติการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2561 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
1.การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) 

เป้าประสงค ์
1. มีการจัดท าสมรรถนะขององค์กรโดยแบ่งตามกลุ่ม 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ปี 2561 ผู้รับผิดชอบหลัก 

เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก 
1 การจัดท าสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร

(Competency) 
มีสมรรถนะตามบทบาทหนา้ที่ 
(Functional Competency) 

คู่มือสมรรถนะตามบทบาทหนา้ที่ (Functional 
Competency) 

0.25 4 ฝทบ. 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
1.การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) 

เป้าประสงค ์
2. มีแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วดั 
 

ปี 2561 ผู้รับผิดชอบหลัก 
เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก 

2 
 

การจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 
(IDP) 

(1) แผน IDP ตามสมรรถนะหลักของ
องค์กร/ ตามสมรรถนะด้านการบริหาร 
และตามสมรรถนะบทบาทหน้าที ่

แผน IDP ตามสมรรถนะหลักขององค์กร และตามสมรรถนะ
ด้านการบริหาร 

0.50 8 ฝทบ. 

3 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้
ทักษะสอดคล้องกับพันธกจิตามยุทธศาสตร์ 
สสว. 

(2) จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่
ภายในองค์กร 

จ านวนองค์ความรู้อย่างน้อย 5 Soft skills และ 5 Hard 
skills 
 

3.1 42 ฝทบ. 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) 

เป้าประสงค ์
3. มีแนวทางหรือแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบทบาทหนา้ที่อยา่งต่อเนื่อง 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ปี 2561 ผู้รับผิดชอบหลัก 

เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก 
4 การทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ

บริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
แผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการฯ ที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

จัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการฯ 0.17 5 ผู้บริหาร สสว./
ฝทบ 

5 การจัดท าเส้นทางการฝึกอบรมของบุคลากร 
(Training Roadmap) 

ก าหนด/แนวทางเส้นทางการฝึกอบรมของ
บุคลากร (Training Roadmap) 

จัดท าเส้นทางการฝึกอบรมของบุคลากร (Training 
Roadmap) 
 
 

0.25 4 ฝทบ. 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
2. การปรับปรุงระบบและกระบวนการท างานทรัพยากรบุคคล (System and Process Management ) 

เป้าประสงค ์
6. พัฒนาแนวทาง/หลักเกณฑ์การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ปี 2561 ผู้รับผิดชอบหลัก 

เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก 
6 การทบทวนและจัดท าระบบการสรรหา 

คัดเลือก วิเคราะห์ค่างาน (Job Analysis) และ
บรรจุแต่งตั้งบุคลากร 

แนวทาง/หลักเกณฑ์ ในการสรรหา และ
บรรจุแต่งตั้ง ที่เป็นระบบและโปร่งใส 
 

การวิเคราะห์ค่างาน (Job Analysis) 0.25 4 ฝทบ. 

7 การทบทวนและจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
และแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

คู่มือมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและแบบ
ลักษณะงาน (Job Description) 

มีการระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนแบบบรรยายลกัษณะ
งาน (Job Description) 

- 3 ฝทบ. 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
2. การปรับปรุงระบบและกระบวนการท างานทรัพยากรบุคคล (System and Process Management ) 

เป้าประสงค ์
7. มีแผนบริหารบุคลากรให้เหมาะสมกบัต าแหน่งงานโดยพิจารณาความเหมาะสมตามศักยภาพของพนกังาน 
 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ปี 2561 ผู้รับผิดชอบหลัก 

 เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก 
8 ก าหนดแนวทาง/หลักเกณฑ์การหมุนเวยีน

บุคลากรตามความเหมาะสมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ (Job Rotation) 

แนวทาง/หลักเกณฑ์การหมุนเวยีนบุคลากร
ตามความเหมาะสมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
(Job Rotation) 

จัดประชุมผู้บริหารและเร่ิมด าเนินงานส ารวจรวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลปจัจุบัน 

- 2 ฝทบ. 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
2. การปรับปรุงระบบและกระบวนการท างานทรัพยากรบุคคล (System and Process Management ) 

เป้าประสงค ์
8. มีการก าหนดแนวทางการเลื่อนต าแหน่งที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ปี 2561 ผู้รับผิดชอบหลัก 

เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก 
9 การสร้างและผลักดันเส้นทางความกา้วหน้าใน

สายอาชพี (Career Path) ของบุคลากร 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพีของ
บุคลากร 
 

ทบทวนการจัดท าเส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพของ
บุคลากร 

- 2 ฝทบ. 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
2. การปรับปรุงระบบและกระบวนการท างานทรัพยากรบุคคล (System and Process Management ) 

เป้าประสงค ์
9. มีฐานข้อมูลที่ทันสมัย ถกูต้อง ครบถว้น สนับสนุนการบริหารงานบุคคล 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ปี 2561 ผู้รับผิดชอบหลัก 

เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก 
**10 การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมลู

บุคลากร 
มีฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องครบถ้วน 
 

ทบทวนระบบฐานขอ้มูลทรัพยากรบุคคล - 2 ฝทบ./ฝขท. 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
3. การบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (HR Performance Management) 

เป้าประสงค ์
10. มีการทบทวนหลกัเกณฑ์และวธิีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สะทอ้นผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ปี 2561 ผู้รับผิดชอบหลัก 

เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก  

11 ทบทวน/พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย/บุคลากร 

คู่มือ KPI ระดับบุคคล 
 

มีการวิเคราะห์ขอ้มูลและได้กรอบตวัชี้วดัครบ 14 ต าแหน่ง - 2 ฝทบ./ฝกก. 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
4. การเสริมสร้างระบบสวัสดิการและค่านิยมองค์กร (Cultural values) 

เป้าประสงค ์
12. บุคลากรได้รับสวัสดิการที่ทัดเทียมกับองค์กรที่อยู่ในระดับเดียวกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ย่อม 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วดั ปี 2561 ผู้รับผิดชอบหลัก 
เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก 

12 การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากร จ านวนผู้ได้รับทุนการศึกษา เสนอยกร่างระเบียบทุนการศึกษา 1.0 6 ฝทบ./ฝกม. 
13 ศึกษาเปรียบเทียบและปรับปรุงพัฒนาระบบ

สวัสดิการเทียบกับองค์กรพ.ร.บ.เฉพาะ 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจดา้น
สวัสดิการของบุคลากร  

ระดับความพึงพอใจดา้นสวัสดิการของบุคลากรร้อยละ70 - 2 ฝทบ. 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
4. การเสริมสร้างระบบสวัสดิการและค่านิยมองค์กร (Cultural values) 

เป้าประสงค ์
13. มีสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมในที่ท างานเหมาะสม 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วดั ปี 2561 ผู้รับผิดชอบหลัก 
เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก 

14 มีความปลอดภยั/สุขอนามัย/สภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

แผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ระดับความพึงพอใจสภาพแวดล้อมในการท างานของ
บุคลากรร้อยละ70 

- 2 ฝทบ./ฝบก. 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
4. การเสริมสร้างระบบสวัสดิการและค่านิยมองค์กร (Cultural values) 

เป้าประสงค ์
14. เสริมสร้างบุคลากรให้ตระหนักในค่านิยม PRO SME 

ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วดั ปี 2561   ผู้รับผิดชอบหลัก 
เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก 

15 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยม 
PRO SME 

ร้อยละของบุคลากรได้รับการปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดี 

บุคลากรได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่ดีร้อยละ80 0.8 12 ฝทบ. 
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ส่วนที่ 3 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2561 
 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2561 ในภาพรวมทั้งหมด มีจ านวน 15 กิจกรรม 15 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ได้
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด/แผน บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดทั้ง 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 ของตัวชี้วัดที่มีทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ 4 
ตารางท่ี 4 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2561 
 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/แผน(น้ าหนัก
ร้อยละ) 

ผล           
(น้ าหนกัร้อยละ) 

ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (Human Resource Development    
1.การจัดท าสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร 
(Competency) 

คู่มือสมรรถนะตามบทบาท
หน้าท่ี (Functional 
Competency) 

มี คู่ มื อ ส ม ร ร ถ น ะ ต า ม บ ท บ า ท ห น้ า ที่  
(Functional Competency) เพื่อน าไปใช้ใน
การสรรหาผู้ที่มาปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่ง 
และพัฒนาขีดความสามารถให้ตรงตามความ
ต้องการขององค์กร 

4 4 100 

2.การจัดท าเส้นทางการฝึกอบรมของ
บุคลากรในแต่ละระดับ/สายงาน  (Training 
Roadmap) 

จัดท าเส้นทางการฝึกอบรมของ
บุคลากร (Training Roadmap) 

ได้แผนการฝึกอบรมของบุคลากร  
(Training Roadmap)  เพื่อน าไปใช้ในการ
จัดท าแผนฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรปี 2562-
63 ต่อไป 

4 4 100 

3.การจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคล (IDP) 

แผน IDP ตามสมรรถนะหลัก
ขององค์กร และตามสมรรถนะ
ด้านการบริหาร 

ได้แผน IDP ตามสมรรถนะหลักขององค์กร 
และตามสมรรถนะด้านการบริหารเพื่อน าไปใช้
ในการจัดท าแผนฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรปี 
2562-63 ต่อไป 
 

8 8 100 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/แผน(น้ าหนัก
ร้อยละ) 

ผล           
(น้ าหนกัร้อยละ) 

ร้อยละ 

4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ
ความรู้ ให้มีความรู้ทักษะสอดคล้องกับ
พันธกิจตามยุทศาสตร์ สสว. 

จ านวนองค์ความรู้อย่างน้อย 5 
Soft skills และ 5 Hard skills 

มีการอบรม Soft skills 18 หลักสูตร จ านวน 
1,170 ราย 
และอบรม Hard skills 16 หลักสูตร จ านวน 
358 ราย ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สอดคล้องความ
ต้องการตามยุทธศาสตร์องค์กร 

42 42 100 

5.โครงการทบทวนและจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

จัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติการฯ 

มีแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการบริหาร สสว. ครั้งท่ี 6/2561 
เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 

5 5 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การปรับปรุงระบบและกระบวนการท างานทรัพยากรบุคคล (System and Process Management)    

6.การทบทวนและจดัท าระบบการสรรหา 
คัดเลือก วิเคราะหค์่างาน (Job Analysis) 
และบรรจุแต่งตั้งบุคลากร 

การวิเคราะห์ค่างาน (Job 
Analysis) 

มีเนื้อหาการวิเคราะห์ค่างาน (Job Analysis)
ประกอบไปด้วย งานหลัก กิจกรรมหลัก ผลที่
คาดหวัง ดัชนีวัดผลงาน สมรรถนะที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน โดยเชิญผู้แทนพนักงานระดับ
บริ ห าร  ระดั บบั งคั บบัญชา  และระดับ
ปฏิบัติการจากทุกฝ่าย เพื่อสัมภาษณ์และท า 
Focus Group 14 ต าแหน่ง 

4 4 100 

7.การทบทวนและจดัท ามาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งและแบบบรรยายลักษณะงาน 
(Job Description) 

มีการระดมความคิดเห็นเพื่อ
ทบทวนแบบบรรยายลักษณะ
งาน (Job Description) 

มีรายงานแบบบรรยายลักษณะงาน (Job 
Description)  ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ท บ ท ว น  ซึ่ ง
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1. ช่ือ
ต าแหน่ง 2.หน้าที่รับผิดชอบ 3.เป้าหมายของ
งาน 4.สายบังคับบัญชา 5.คุณสมบัติ 6.วันที่
จัดท า 

3 3 100 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/แผน(น้ าหนัก
ร้อยละ) 

ผล           
(น้ าหนกัร้อยละ) 

ร้อยละ 

8.ก าหนดแนวทาง/หลักเกณฑ์การ  
หมุนเวียนบุคลากร (Job Rotation) 

จัดประชุมผู้บรหิารและเริ่ม
ด าเนินงานส ารวจรวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจุบัน 

จัดท า(ร่าง)แนวทางการหมุนเวียนบุคลากร
(Job Rotation) โดยมีการส ารวจรวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งมีการโยกย้าย
บุคลากรบางส่วนไปปฏิบัติด้านอื่น เพื่อเรียนรู้
งานใหม่ๆ บ้างแล้ว 

2 2 100 

9.การสรา้งและผลักดันเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Path) ของบุคลากร 

ทบทวนการจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
บุคลากร 

มี(ร่าง)การทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career Path) ของบุคลากร เพื่อ
ใช้ในการวางแผนการพัฒนาเพื่อการแต่งตั้ง
พนักงานให้ด ารงต าแหน่งส าคัญ และเพื่อเป็น
เกณฑ์ในการคัดกรองคนเก่งและคนดี 

2 2 100 

10.การพัฒนาและปรบัปรุงระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร 

ทบทวนระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรบุคคล 

มฐีานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล 1 ระบบจ านวน 4 ฐาน คือ 
1.E-Certificate 2.E-Time Attendance 
3.E-Leave 4.E-Pay Slip 

2 2 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (HR Performance Management)    
11.การทบทวนและพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่าย/
บุคลากร 

มีการวิเคราะห์ข้อมลูและได้
กรอบตัวช้ีวัดครบ 14 ต าแหน่ง 

ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและได้กรอบตัวช้ีวัด
ครบ 14 ต าแหน่ง เพื่อน าไปใช้ในการจัดท า
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

2 2 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างระบบสวัสดิการและค่านิยมองค์กร (Cultural values)    
12.การสนับสนุนทุนการศึกษาแกบุ่คลากร เสนอยกร่างระเบยีบ

ทุนการศึกษา 
มี(ร่าง)ระเบียบทุนการศึกษา ซึ่งพร้อมน าเสนอ
เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ 

6 6 100 

13.ศึกษาเปรียบเทียบและปรับปรงุพัฒนา
ระบบสวสัดิการ เทียบกับองค์กรของรัฐที่
จัดตั้งขึ้นตาม พรบ เฉพาะ 

ระดับความพึงพอใจด้าน
สวัสดิการของบุคลากรร้อยละ
70 

ได้ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้าน
สวัสดิการของบุคลากร โดยระดับความพึง

2 2 100 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/แผน(น้ าหนัก
ร้อยละ) 

ผล           
(น้ าหนกัร้อยละ) 

ร้อยละ 

พอใจอยู่ในระดับร้อยละ 70.40 ซึ่งจะน าผลที่
ได้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

14.ปรับปรุงสถานท่ีท างานน่าอยู่นา่ท างาน 
(Happy work place) 

ระดับความพึงพอใจ
สภาพแวดล้อมในการท างาน
ของบุคลากรร้อยละ70 

ได้ผลการวิ เคราะห์ระดับความพึงพอใจ
สภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากร โดย
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 71.00 
ซึ่งจะน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
ต่อไป 

2 2 100 

15.การเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรตาม
ค่านิยม PRO SME 

บุคลากรไดร้ับการปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีร้อยละ 80 

ซึ่งได้มีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
ความตระหนักให้กับพนักงานเกี่ยวกับค่านิยม
สุจริตและการต่อต้านทุจริต และอบรมเชิง
ปฏิบั ติ การการเสริมสร้ า งศักยภาพของ
พนักงาน รวมทั้งสิ้น 214 คน จากพนักงาน
ทั้งหมด 238 คน โดยมีบุคลากรได้รับการ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีร้อยละ 89.92 

12 12 100 

รวม 100 100 100 
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ส่วนที่ 4 

ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

1. ปัจจัยส าเร็จ 

จากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561 ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ 

ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งแผนงานดังกล่าวมีเป้าหมายที่ชัดเจน และน าไปสู่การปฏิบัติตามกลยุทธ์ของแผน  

อีกท้ังยังน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรม อาทิ การลงทะเบียน รวมถึงการติดตามและการประเมินผลที่ชัดเจน 

2. ปัญหา/อุปสรรค 

1) การติดตามและประเมินผล การติดตามความก้าวหน้าของโครงการหรือกิจกรรม ที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นติดตามตามตัวชี้วัด ที่มีการก าหนด

กรอบระยะเวลาในการติดตามทุกเดือนและทุกไตรมาส จึงท าให้หน่วยงานมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการรายงานผลตามตัวชี้วัด แต่ยังขาดการติดตาม

และประเมินผลงานในรูปแบบของผลลัพธ์ 

2) การจัดท าแผนปฏิบัติการ โดยก าหนดเป้าหมายและงบประมาณไว้หลังที่จะของบประมาณประจ าปี ท าให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การ และงบประมาณไม่สัมพันธ์กัน บางกิจกรรมจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ แต่งบประมาณที่ได้มีจ ากัด อาจท าให้ไม่เกิดผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

3) การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มีการรายงานเพียงผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเท่านั้น โดยไม่ได้รายงานถึงผลลัพธ์ที่

เกิดจากผลผลิต ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
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3. ข้อเสนอแนะ 

1) ควรมีการพัฒนาระบบติดตามการประเมินผลเชิงผลลัพธ์ อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากตัวชี้วัดแผนงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ

การประจ าปีให้มีความชัดเจนมากข้ึน 

2) ควรมีการประสานท าความเข้าใจโครงการหรือกิจกรรม เกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดแผนงาน กิจกรรม โครงการ ให้ถูกต้อง

เหมาะสม ทั้งในด้านเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงระยะเวลา และงบประมาณ 

3) ควรมีการรายงานผลการด านเนงานตามแผนปฏิบัติการ ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผลผลิต และผลลัพธ์ ที่ท าให้เกิดประโยชน์

ต่อส านักงานมากขึ้น 


