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แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสว. 
ปี 2561-2565  (ฉบับทบทวน ปี 2564-2565)



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

Core Values : PROSME   - Professional – Relationship – Ownership – Service Mind – Merit Integrity – Excellence  

แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสว. ปี 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี 2564-2565)
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เป็นองค์กรทีค่ล่องแคล่วและว่องไว 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

(agile and nimble organization)

บุคลากรมีความอัจฉริยะและเปี่ยมไปด้วยพลังที่
เข้มแข็งและสร้างสรรค์ 

(smart resilient workforce)

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของค่านิยมหลักและน าเทคโนโยลีดิจิทัลและ
ปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่มาปรับใช้ (strengthened organizational 
core values and the use of modern digital technology and 

artificial intelligence)



เป็นองค์กรที่คล่องแคล่วและว่องไว 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

(agile and nimble organization)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

บุคลากรมีความอัจฉริยะและเปี่ยมไป
ด้วยพลังที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์ 
(smart resilient workforce)

ยุทธศาสตร์ที่ 2

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของค่านิยมหลัก
และน าเทคโนโยลีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

สมัยใหม่มาปรับใช้ (strengthened 
organizational core values and the 
use of modern digital technology 

and artificial intelligence)

ยุทธศาสตร์ที่ 3

Core Values : PROSME   - Professional – Relationship – Ownership – Service Mind – Merit Integrity – Excellence  

แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สสว. ปี 2561-2565

(ฉบับทบทวน ปี 2564-2565)
กลยุทธ์ที่ 1 จัดท าแผนที่รูปแบบธุรกิจและพัฒนาโครงสร้างองค์กร (business model canvas and restructuring)
กลยุทธ์ที่ 2 บริหารอัตราก าลังให้สอดคล้องกับโครงสร้างอค์กร ภารกิจของ สสว. และนโยบายรัฐบาล
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสว. สู่องค์กรสมรรถนะสูง
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารระบบสวัสดิการเพ่ือสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจแก่บุคลากรและสอดคล้องกับงบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความชัดเจน โปร่งใส และธรรมาภิบาล ในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม นโยบาย 
รวมทั้งความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 8 บริหารแผนกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning)

กลยุทธ์ที่ 9 ยกระดับความผูกพัน และความพึงพอใจของบุคลากร (Employee Engagement & Satisfaction) 
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มผลิตภาพบุคลากรในการสร้างผลสัมฤทธิ์ของส านักงาน 

โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 11 ส่งเสริม และปลูกฝังค่านิยมองค์กร PROSME ให้กับบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมด้านความปลอดภัย/สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (Safety/Health/Environment: SHE)
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แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 
ปี 2564



เป็นองค์กรที่คล่องแคล่วและว่องไว 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

(agile and nimble organization)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

Core Values : PROSME   - Professional – Relationship – Ownership – Service Mind – Merit Integrity – Excellence  

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสว. ปี 2564

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล กิจกรรม / แผนงาน / โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร สสว. ให้สอดคล้องกับภารกิจ และ
นโยบายของรัฐบาล

1. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจและนโยบายของรัฐบาลเพื่อรองรับ
การท างาน

กลยุทธ์ที่ 2 บริหารอัตราก าลังให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร ภารกิจของ 
สสว. และนโยบายรัฐบาล

2. การบริหารอัตราก าลังและจัดท ากรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจขององค์กร
3. การวิเคราะห์ผลิตภาพ/ประสิทธิภาพของบุคลากรตามต าแหน่งงาน เพื่อใช้ในการวางแผน

เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรเพื่อรองรับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ สสว. สู่องค์กรสมรรถนะสูง

4. การจัดท าและวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) ส าหรับพนักงาน

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารระบบสวัสดิการเพื่อสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจแก่
บุคลากรและสอดคล้องกับงบประมาณ

5. การทบทวนปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบด้านสวัสดิการ ให้ทันสมัยและเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความชัดเจน โปร่งใส และธรรมาภิบาล ในระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

6. การจัดท ากฎ ระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม เช่น 
เรื่องการเลื่อนต าแหน่ง การแต่งตั้งโยกย้าย ฯลฯ
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บุคลากรมีความอัจฉริยะและเปี่ยมไปด้วย
พลังที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์ 
(smart resilient workforce)

ยุทธศาสตร์ที่ 2

Core Values : PROSME   - Professional – Relationship – Ownership – Service Mind – Merit Integrity – Excellence  

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสว. ปี 2564

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล กิจกรรม / แผนงาน / โครงการ

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม นโยบาย รวมทั้ง    
ความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

7. จัดท าแผนการฝึกอบรมบุคลากรประจ าปีที่สอดคล้องกับ Training Roadmap
8. พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) ส าหรับบุคลากรระดับ

ปฏิบัติการ บังคับบัญชาและบริหาร
9. พัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับบังคับบัญชาขึ้นไป ในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้น าระดับต้น 

ระดับกลาง และระดับสูง 
10. พัฒนาความรู้ใหม่ๆ ความสามารถเฉพาะด้านของบุคลากรตามความจ าเป็นของแต่ละ

ฝ่ายและหน่วยงาน

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรเพื่อ
เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน

11. พัฒนาความสามารถและองค์ความรู้ด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร (Digital Competency) 
ทุกระดับ

กลยุทธ์ที่ 8 บริหารแผนกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 12. พัฒนาศักยภาพกลุ่มบุคคลผู้สืบทอดต าแหน่งให้เกิดความพร้อมในการเติบโตและทดแทน
ต าแหน่งงานที่ว่าง
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เสริมสร้างความแข็งแกร่งของค่านิยมหลักและน า
เทคโนโยลีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ สมัยใหม่มาปรับใช้ 
(strengthened organizational core values and 

the use of modern digital technology and 
artificial intelligence)

ยุทธศาสตร์ที่ 3

Core Values : PROSME   - Professional – Relationship – Ownership – Service Mind – Merit Integrity – Excellence  

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสว. ปี 2564

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล กิจกรรม / แผนงาน / โครงการ

กลยุทธ์ที่ 9 ยกระดับความผูกพัน และความพึงพอใจของบุคลากร 
(Employee Engagement & Satisfaction) 

13. จัดท าแผนและด าเนินการส่งเสริมความผูกพัน และความพึงพอใจ ของบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพิ่มผลิตภาพ
บุคลากรในการสร้างผลสัมฤทธ์ิของส านักงาน โดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

14. จัดท าระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการท างาน

กลยุทธ์ที่ 11 ส่งเสริม และปลูกฝังค่านิยมองค์กร PROSME ให้กับบุคลากร 15. จัดท าคู่มือและเผยแพร่ค่านิยมองค์กรให้พนักงานรับรู้ 
16. รณรงค์ และติดตามผลการน าค่านิยมองค์กรไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมด้านความปลอดภัย/สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน (Safety/Health/Environment: SHE)

17. ด าเนินกิจกรรมตามแผนความปลอดภัย/ สุขอนามัยและภาพแวดล้อมในการท างาน 
(Safety/ Health/Environment : SHE)
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แผนการพัฒนากลุ่มบุคลากรผู้สบืทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan)



จัดท าแผนผัง
การวางแผน
สืบทอดต าแหน่ง

ก าหนดต าแหน่ง
ที่ต้องการ
ผู้สืบทอดต าแหน่ง

ฝทบ. ด าเนินการ
คัดเลือกขั้นต้น
(ผลการปฏิบัติงาน
อายุงาน) ต้นสังกัดประเมิน

ความสามารถ
และผลงานดีเด่น
ย้อนหลัง 3 ปี

ต้นสังกัดประเมิน
ศักยภาพ Core,

Functional,
Managerial

ต้นสังกัดสรุปผล
การประเมินศักยภาพ

ความเป็นผู้น า
และน าเสนออนุมัติ

ตามสายงาน

ฝทบ. 
รวบรวมรายช่ือ

บุคลากรที่มีศักยภาพสูง
ที่ได้รับการคัดเลือก

ด าเนินการคัดเลือก
ขั้นสุดท้าย โดย คกก.

พิจารณากลุ่มผู้สืบทอด
ต าแหน่ง

มอบหมายพ่ีเลี้ยง     
(Mentor) ที่มาจาก

คณะกรรมการฯ ให้กับ    
Successor แต่ละคน

Mentor และผู้บังคับ
บัญชาแจ้งผลการคัดเลือก

ให้พนักงานรับทราบ
และสอบถามความสนใจ

แนวทางการวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง

(Succession Planning)

Mentor และ Successor 
ร่วมกันวางแผนการพัฒนา 
และจัดท า IDP ระยะสั้น 
และระยะยาว (S-P-D-O)
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ตัวอย่างแผนผังการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง
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ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินความสามารถและศักยภาพความเปน็ผู้น า 9 Grid Assessment (Leadership Potential Grid)

High Leadership High Leadership High Leadership

HL HM HH

Low Performance Medium Performance  High Performance

ML MM MH
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Low Performance Medium Performance  High Performance
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เกณฑ์ประเมินศักยภาพความเป็นผู้น า

ผลการปฏิบัติงาน (Performance

1. ผลการปฏิบัติงาน 2 ปี <70% 1. ผลการปฏิบัติงาน 2 ปี <70%-80% 1. ผลการปฏิบัติงาน 2 ปี > 80%
2. ผลประเมินสมรรถนะอยู่ใน 2. ผลประเมินสมรรถนะอยู่ใน 2. ผลประเมินสมรรถนะอยู่ใน
ระดับที่สูงกว่าที่ก าหนดสองในสาม ระดับที่สูงกว่าที่ก าหนดสองในสาม ระดับที่สูงกว่าที่ก าหนดสองในสาม

H/L H/M H/H

M/L M/M M/H

L/L L/M L/H

Low Medium High

1. ผลการปฏิบัติงาน 2 ปี <70% 1. ผลการปฏิบัติงาน 2 ปี <70%-80% 1. ผลการปฏิบัติงาน 2 ปี > 80%
2. ผลประเมินสมรรถนะอยู่ใน 2. ผลประเมินสมรรถนะอยู่ใน 2. ผลประเมินสมรรถนะอยู่ใน
ระดับที่ก าหนดและมีระดับสมรรถนะ ระดับที่ก าหนดและมีระดับสมรรถนะ ระดับที่ก าหนดและมีระดับสมรรถนะ 
หนึ่งในสามสูงกว่าระดับที่ก าหนด หนึ่งในสามสูงกว่าระดับที่ก าหนด หนึ่งในสามสูงกว่าระดับที่ก าหนด

1. ผลการปฏิบัติงาน 2 ปี <70% 1. ผลการปฏิบัติงาน 2 ปี <70%-80% 1. ผลการปฏิบัติงาน 2 ปี > 80%
2. ผลประเมินสมรรถนะอยู่ใน 2. ผลประเมินสมรรถนะอยู่ใน 2. ผลประเมินสมรรถนะอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าที่ก าหนด ระดับที่ก าหนด ระดับที่ก าหนด

High

Medium

Low
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