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แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565 

 
 ส านักงานจึงขอเสนอแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 3 เป้าประสงค์ 8 กิจกรรม/แผนงาน โดยมี
รายละเอียดพร้อมตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังตารางที่ 1 และ แผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2565 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1: แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:  
เป็นองค์กรที่คล่องแคล่วและว่องไว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Agile and Nimble 
Organization) 

เป้าประสงค์: มีการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล ให้มีความคล่องตัว ครอบคลุมอย่างเป็นระบบ  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกจิ และยุทธศาสตร์ของ สสว.  

ล า 
ดับ 

กลยุทธ์ดา้นทรัพยากร
บุคคล 

กิจกรรม/แผนงาน ตัวชี้วดั 
ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

น้ า 
หนัก 

1 ด าเนินงาน 
ปี 2565 จริง  
ด้วยโครงสร้างเสมือนปี
2566 
(Operating Model 
2566) 

1.ขยับแนวฝา่ยให้เกิดการประสานส่ง
ต่องาน-ความรู้-ข้อมูล อย่างเป็น
รูปธรรม 
 
2.จัดทัพ หน้า กลาง หลัง (Market-
facing, home based, back 
office) ของบทบาท Policy Maker 

1. Operating Model 2566 
(Market-facing, home based, 
back office) 
2. คู่มือ/แนวทาง การท างานของ 
Operating Model 
 

1. มีร่าง Operating Model ได้รับการอนุมัติ
ภายในเดือนมิถุนายน 2565 
2. มีคู่มือการท างานของ Operating Model 
ได้รับการอนุมัติภายในเดือนสิงหาคม 2565 
 

- 
 
 

10 ฝทบ. 
 

2 การจัดการ อัตราก าลัง 
(Workforce 
Management) 
 

การวิเคราะห์ผลิตภาพ/ประสิทธิภาพ
ของบุคลากร 

1. ผลการวิเคราะห์ผลิตภาพ/
ประสิทธิภาพของบุคลากร 

2. กรอบอัตราก าลัง สสว. ป ี2566 

อัตราก าลังประจ าปี 2566 และ อัตราก าลังใน
ระยะยาว 2566-2570 

300,000 
 
 

10 ฝทบ. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2:  
บุคลากรมีความอัจฉริยะและเป่ียมไปด้วยพลังที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์ 
(Smart Resilient Workforce)  

เป้าประสงค์: มีการพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่งระยะยาว (Training Roadmap) การพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี (IDP) ให้มีศักยภาพท ่ีสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานของ สสว. และความเปลี่ยนแปลงด้าน
ดิจิทัล 

ล า 
ดับ 

กลยุทธ์ดา้นทรัพยากรบุคคล กิจกรรม/แผนงาน ตัวชี้วดั 
ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก เป้าหมาย 

งบประมาณ  
(บาท) 

น้ า 
หนัก 

3 ท างานแบบทีมเฉพาะกจิ โดยมี
พนักงานจากหลากฝ่ายหลายวยั 
มาร่วมกันท า Taskforce เพื่อบรรลุ
ภารกิจหลัก 

สลับพนักงานจากหลากฝ่ายหลายวยั มาร่วมกันท า
โครงการเสมือน Matrix Organization ที่มี 2 หวัหน้า 
(ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และ ผู้จัดการโครงการ) 

กลไกรัฐ ที่สร้างขึ้นจากทีมงาน  
 

 2 กลไกรัฐ 
 

840,000 10 ฝทบ. ร่วมกับ  
กลุ่ม Policy 

Maker 

4 Re-skill ด้าน Digital  
& Policy Maker 

ปรับทักษะ  Digital & Core Competency ส าหรับ 
พนักงาน ทั้งหมด ผา่น E-learning Platform 

พนักงานเข้าเรียนบน  E-learning 
platform  

ร้อยละ 100 และ 
ผ่านการทดสอบ 

2,000,000 10 ฝทบ.  
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พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และนโยบาย รวมทั้งความเส่ียงทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 
 
 
 

1. จัดท าแผนฝึกอบรมบุคลากรประจ าปทีี่สอดคล้องกับ 
training roadmap 

1. แผนการฝึกอบรมบุคลากร
ประจ าปีที่สอดคล้องกับ training 
roadmap และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และนโยบาย 

1. มีแผนการ
ฝึกอบรมประจ าป ี

5,000,000 20 
 

ฝทบ.  
 

2. พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ แผนการพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ส าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการ บังคับ
บัญชา และบริหาร 

2. พนักงานได้รับการพัฒนาตาม
แผนการฝึกอบรมประจ าป ี

2. ร้อยละ 80 

3. พัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับบังคับบัญชาขึ้นไป ใน
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้น าระดับต้น ระดับกลาง และ
ระดับสูง 

3. พนักงานระดับบังคับบัญชาขึ้น
ไป มีสมรรถนะทางด้านการบริหาร
ที่ดีขึ้น 

3. ร้อยละ 80 

6 การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ
สูง (Talent Management) กลุ่มผู้
สืบทอดต าแหน่ง (Succession 
Planning) 

จัดฝึกอบรมกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสงู (Talent Pool) 
และ กลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor Pool) ตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ตั้งไว ้

ด าเนินการตามแผน IDP ของ
บุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent 
Pool) และ กลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง 
(Successor Pool)                

ร้อยละ 100 500,000 10 ฝทบ. ร่วมกับ
ผู้บริหารระดับสูง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: เสริมสร้างความแข็งแกร่งของค่านิยมหลกั
และนาเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่มาปรับใช้ 
(Strengthened Organizational Core Values and The Use 
of Modern Digital Technology and Artificial Intelligence)  

เป้าประสงค์: ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และกระบวนการการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ให้บุคลากรมีความผูกพันและความพึงพอใจ (Engagement and Satisfaction) มีความปลอดภัย/สุขอนามัย/
สภาพแวดล้อมในการท างาน (Safety/Health/Environment: SHE) และมีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) 

ล า 
ดับ 

กลยุทธ์ดา้นทรัพยากร 
บุคคล 

กิจกรรม/แผนงาน ตัวชี้วดั 
ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

น้ า 
หนัก 

7 สร้างวัฒนธรรมการท างาน
ใหม่ (Re-set work culture) 

1. กลับ มาเน้น การดูแลบุคลากร โดยผ่านช่องทาง

สื่อสารกันสองทางและขา้มฝ่ายโดยตรง 

2. จัดกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ส่วนตัวและ

ประสบการณ์เขื่อมโยง 

ผลจากการส ารวจ HR 
Survey ยืนยันว่าสื่อสารข้าม
ฝ่ายมากขึ้น 

มากกว่า รอ้ยละ 70 
 

500,000 10 ฝทบ. ร่วมกับฝ่าย
ต่าง ๆ 

8 ยกระดับความผูกพัน และ
ความพึงพอใจของบุคลากร 
(Employee Engagement 
& Satisfaction)  

ด าเนินการส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของ
บุคลากร (Employee Engagement & Satisfaction 
Survey)ด าเนินงานตามแผนงานยกระดบัความผูกพัน
และความพึงพอใจของบุคลากร 

การเพิ่มขึ้นจากผลการ
ส ารวจความผกูพันและ
ความพึงพอใจ 
 
 

ร้อยละ 5 (เทียบกับผลลัพธ์ของ
ปีที่ผ่านมา) 

500,000 
 

10 ฝทบ. ร่วมกับฝ่าย
ต่าง ๆ 
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ตารางท่ี 2: แผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2565 

ล าดับที ่ กิจกรรม/แผนงาน 
เดือนในปีงบประมาณ 2565 ผู้รับผิด 

ชอบหลัก ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 
ด าเนินงานปี 2565 จริง ด้วยโครงสร้างเสมือนปี 
2566 
(Operating Model 2566) 

            
ฝทบ. 

 

2 
บริหารอัตราก าลัง และ การจัดท ากรอบ
อัตราก าลัง (Workforce Management)   

            
ฝทบ. 

3 
ท างานแบบทีมเฉพาะกจิ โดยมีพนกังานจากหลาก
ฝ่ายหลายเจนฯ มาร่วมกันท า Taskforce เพื่อ
บรรลุภารกิจหลกั 

            ฝทบ. 

4 Re-skill ด้าน Digital & Policy Maker             
ฝทบ. ร่วมกับ กลุ่ม 

Policy Maker 

5 
พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และ
ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลง 

            
ฝทบ.  

6 
การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent 
Management) กลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Planning) 

      
      

ฝทบ. ร่วมกับ
ผู้บริหารระดับสูง 

7 
สร้างวัฒนธรรมการท างานใหม ่(Re-set work 
culture) 

            
ฝทบ. ร่วมกับฝ่าย

ต่าง ๆ 

8 
ยกระดับความผูกพัน และความพึงพอใจของ
บุคลากร (Employee Engagement & 
Satisfaction)  

            
ฝทบ. ร่วมกับฝ่าย

ต่าง ๆ 

 


