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รายงานผลตามแผนปฏบิัติการด้านการบรหิาร 
และพัฒนาทรพัยากรบุคคล ปี 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
   
 ทรัพยำกรบุคคลถือเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่ำมำกขององค์กร และเป็นปัจจัยที่ส ำคัญต่อกำร
ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์องค์กร สสว. ได้ตระหนักถึงกำรพัฒนำองค์กร  
และควำมส ำคัญของทรัพยำกรบุคคลเป็นอย่ำงยิ่ง จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปี 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-2565) และแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปี 2564 ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริหำร สสว. ในครำว
ประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2563 ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรของ สสว. ปี 2560-2565 
(ฉบับทบทวน ปี 2564-2565)  

อนึ่ง มีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงประเด็นยุทธศำสตร์ ตำม HR Scorecard 5 มิติของส ำนักงำน ก.พ. 
เป้ำประสงค์ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและควำมสอดคล้องจำกแผนยุทธศำสตร์ สสว. ดังต่อไปนี้  
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ตารางท่ี 1 กำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงของแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปี 
2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-2565) และแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ปี 2564 กับ แผนปฏิบัติกำรของ สสว. ปี 2560-2565 (ฉบับทบทวน ปี 2564-2565)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์สสว. ปี 2560-2565 

(ฉบับทบทวน ปี 2564-2565)

ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 ปี 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-2565)

ยทุธศาสตรท์ี ่1 ยกระดบัการบรูณาการ 

MSME ของประเทศ ดว้ย BIG DATA

ยทุธศาสตรท์ี ่2 บคุลากรมคีวามอจัฉรยิะและเป่ียมไปดว้ยพลงัทีเ่ขม้แข็งและสรา้งสรรค์

                   -  กลยทุธท์ี ่7 สง่เสรมิทักษะดา้นดจิทัิลอยา่งมปีระสทิธภิาพใหก้บับคุลากรเพือ่เพิม่

ศกัยภาพในการปฏบิัตงิาน 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของคา่นยิมหลกัและน าเทคโนโลยดีจิทัิลและ

ปัญญาประดษิฐส์มยัใหมม่าปรับใช  ้

                      -  กลยทุธท์ี ่10 พัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบคุคล เพือ่เพิม่ผลติภาพบคุลากรใน

การสรา้งผลสมัฤทธิข์องส านักงาน โดยน าเทคโนโลยสีารสนเทศใหม ่ๆ มาใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนากลไกการสง่เสรมิให ้

เขา้ถงึ MSME และเศรษฐกจิชมุชน

ยทุธศาสตรท์ี ่1 เป็นองคร์ทีค่ลอ่งแคลว่วอ่งไว ทันตอ่การเปลีย่นแปลง 

                     -  กลยทุธท์ี ่3 พัฒนาความกา้วหนา้ของบคุลากรเพือ่รองรับการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์

 สสว. สูอ่งคก์รสมรรถนะสงู

ยทุธศาสตรท์ี ่2 บคุลากรมคีวามอจัฉรยิะและเป่ียมไปดว้ยพลงัทีเ่ขม้แข็งและสรา้งสรรค์

                   -  กลยทุธท์ี ่6 พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูแ้ละปรับตวัเขา้กบัความ

เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และนโยบาย รวมทัง้ความเสีย่งทัง้ในปัจจบุันและอนาคต

ยทุธศาสตรท์ี ่3 เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของคา่นยิมหลกัและน าเทคโนโลยดีจิทัิลและ

ปัญญาประดษิฐส์มยัใหมม่าปรับใช  ้

                      -  กลยทุธท์ี ่10 พัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบคุคล เพือ่เพิม่ผลติภาพบคุลากรใน

การสรา้งผลสมัฤทธิข์องส านักงาน โดยน าเทคโนโลยสีารสนเทศใหม ่ๆ มาใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

                     -  กลยทุธท์ี ่11 สง่เสรมิ และปลกูฝังคา่นยิมองคก์ร PROSME ใหก้บับคุลากร

ยทุธศาสตรท์ี ่3 สรา้งสงัคมผูป้ระกอบการให ้

เตบิโตและกา้วสูส่ากล

ยทุธศาสตรท์ี ่1 เป็นองคร์ทีค่ลอ่งแคลว่วอ่งไว ทันตอ่การเปลีย่นแปลง 

                     -  กลยทุธท์ี ่3 พัฒนาความกา้วหนา้ของบคุลากรเพือ่รองรับการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์

 สสว. สูอ่งคก์รสมรรถนะสงู 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 บคุลากรมคีวามอจัฉรยิะและเป่ียมไปดว้ยพลงัทีเ่ขม้แข็งและสรา้งสรรค์

                  -  กลยทุธท์ี ่6 พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูแ้ละปรับตวัเขา้กบัความ

เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และนโยบาย รวมทัง้ความเสีย่งทัง้ในปัจจบุันและอนาคต

                  -  กลยทุธท์ี ่7 สง่เสรมิทักษะดา้นดจิทัิลอยา่งมปีระสทิธภิาพใหก้บับคุลากรเพือ่เพิม่

ศกัยภาพในการปฏบิัตงิาน 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของคา่นยิมหลกัและน าเทคโนโลยดีจิทัิลและ

ปัญญาประดษิฐส์มยัใหมม่าปรับใช  ้

                      -  กลยทุธท์ี ่10 พัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบคุคล เพือ่เพิม่ผลติภาพบคุลากรใน

การสรา้งผลสมัฤทธิข์องส านักงาน โดยน าเทคโนโลยสีารสนเทศใหม ่ๆ มาใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

                     -  กลยทุธท์ี ่11 สง่เสรมิ และปลกูฝังคา่นยิมองคก์ร PROSME ใหก้บับคุลากร
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ยุทธศาสตร ์สสว. ปี 2560-2565 

(ฉบับทบทวน ปี 2564-2565)

ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 ปี 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-2565)

ยทุธศาสตรท์ี ่4 เพิม่ศกัยภาพองคก์รใหม้ี

สมรรถนะสงู (High Performance Agency)

ยทุธศาสตรท์ี ่1 เป็นองคร์ทีค่ลอ่งแคลว่วอ่งไว ทันตอ่การเปลีย่นแปลง 

                     -  กลยทุธท์ี ่1 ปรับปรงุโครงสรา้งองคก์ร สสว. ใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิ และนโยบาย

ของรัฐบาล

                     -  กลยทุธท์ี ่2 บรหิารอตัราก าลงัใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งองคก์ร ภารกจิของ สสว. 

และนโยบายของรัฐบาล

                     -  กลยทุธท์ี ่3 พัฒนาความกา้วหนา้ของบคุลากรเพือ่รองรับการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์

 สสว. สูอ่งคก์รสมรรถนะสงู 

                     -  กลยทุธท์ี ่4 บรหิารระบบสวสัดกิารเพือ่สรา้งแรงจงูใจและความพงึพอใจใหแ้ก่

บคุลากรและสอดคลอ้งกบังบประมาณ

                    -  กลยทุธท์ี ่5 เสรมิสรา้งความชัดเจน โปรง่ใส และธรรมาภบิาล ในระบบการบรหิาร

ทรัพยากรบคุคล

ยทุธศาสตรท์ี ่2 บคุลากรมคีวามอจัฉรยิะและเป่ียมไปดว้ยพลงัทีเ่ขม้แข็งและสรา้งสรรค์

                    -  กลยทุธท์ี ่6 พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูแ้ละปรับตวัเขา้กบัความ

เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และนโยบาย รวมทัง้ความเสีย่งทัง้ในปัจจบุันและอนาคต

                    -  กลยทุธท์ี ่7 สง่เสรมิทักษะดา้นดจิทัิลอยา่งมปีระสทิธภิาพใหก้บับคุลากรเพือ่เพิม่

ศกัยภาพในการปฏบิัตงิาน

                   -  กลยทุธท์ี ่8 บรหิารแผน กลุม่ผูส้บืทอดต าแหน่ง (Succession Planning)

ยทุธศาสตรท์ี ่3 เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของคา่นยิมหลกัและน าเทคโนโลยดีจิทัิลและ

ปัญญาประดษิฐส์มยัใหมม่าปรับใช  ้

                     -  กลยทุธท์ี ่9 ยกระดบัความผกูพัน และความพงึพอใจของบคุลากร 

                    -  กลยทุธท์ี ่10 พัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบคุคล เพือ่เพิม่ผลติภาพบคุลากรในการ

สรา้งผลสมัฤทธิข์องส านักงาน โดยน าเทคโนโลยสีารสนเทศใหม ่ๆ มาใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

                      -  กลยทุธท์ี ่11สง่เสรมิ และปลกูฝังคา่นยิมองคก์ร PROSME ใหก้บับคุลากร

                      -  กลยทุธท์ี ่12 สง่เสรมิดา้นความปลอดภัย/สขุอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน
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ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2565  

(ฉบับทบทวนปี 2564-2565) 
 
 จำกผลกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ยังมีกรอบ
หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนทุนหมุนเวียน ประจ ำปี 2564 และตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยรัฐบำล/กระทรวงกำรตลังที่เก่ียวข้องมำพิจำรณำ ซึ่งกรอบหลักเกณฑ์กำรประเมินผลนั้นยังมุ่งเน้น
ในด้ำนกำรสร้ำงประสิทธิภำพ และประสิทธผลในกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ในด้ำนกำรบริหำรอัตรำ
ก ำลังคน และกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล โดยได้ข้อสรุปดังนี้  
 
 
 

 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ ส
สว

. 

พันธกิจ 
บูรณำกำร และผลักดันกำรส่งเสรมิ MSME ของหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน  
เพื่อให ้MSME สำมำรถ เติมโตและแข่งขันได้ในระดับสำกล 

ค่านิยม 
 Professional  Relationship  Ownership  
 Service Mind  Merit Integrity  Excellence  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับกำรบูรณำกำร 
MSME ของประเทศ  
ด้วย BIG DATA 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนำกลไกกำรส่งเสริม
ให้เข้ำถึง MSME และ
เศรษฐกิจชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้ำงสังคม
ผู้ประกอบกำรให้
เติบโตและก้ำวสู่
สำกล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เพิ่มศักยภำพองค์กร 
ให้มีสมรรถนะสูง  
(High Performance 
Agency) 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ด้า
นก

าร
บร

ิหา
รแ

ละ
 

พัฒ
นา

ทร
ัพย

าก
รบ

ุคค
ล 

วิสัยทัศน ์
บริหำรทรัพยำกรบุคคลให้เป็นมืออำชีพอย่ำงมีธรรมำภิบำล 
เพื่อมุ่งเน้นสู่องค์กรที่เป็นเลิศในกำรชี้น ำด้ำนกำรส่งเสริม SMEs 

พันธกิจ 

1. สร้ำงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพ 
2. พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ขององค์กร 
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมร่วมให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ของ
องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เป็นองค์กรที่คล่องแคล่วและ
ว่องไวทันต่อกำรเปลีย่นแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
บุคลำกรมีควำมอัจฉริยะและเปีย่ม
ไปด้วยพลังที่เข้มแข็งและ
สร้ำงสรรค ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสรมิสร้ำงควำมแข็งแกร่งของ
ค่ำนิยมหลักและน ำ
เทคโนโลยีดิจิทลัและ
ปัญญำประดิษฐส์มัยใหม่มำ
ปรับใช้ 

เป็นผู้ชี้น าในการขับเคลื่อนและเพ่ิมศักยภาพ MSMEสู่ความมั่งค่ังอย่างยั่งยืน 
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ภาพแสดงท่ี 1: แผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปี 2561-2565 (ฉบับทบทวน
ปี 2564-2565) กับแผนยุทธศำสตร์ สสว. ปี 2560-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-2565) 
 
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 
บริหำรทรัพยำกรบุคคลให้เป็นมืออำชีพอย่ำงมีธรรมำภิบำลเพ่ือมุ่งเน้นสู่องค์กรที่เป็นเลิศในกำรชี้น ำด้ำน
กำรส่งเสริม SMEs 
พันธกิจ 
1. สร้ำงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพ 
2. พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ขององค์กร 
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมร่วมให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ขององค์กร 
 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (Human Resource Management: HRM)  
เพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูงพันธกิจ 
เป้าประสงค์: มีกำรบริหำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล ให้มีควำมคล่องตัว ครอบคลุมอย่ำงเป็นระบบ  
มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ของ สสว. 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร สสว. ให้สอดคล้องกับภำรกิจ และนโยบำยของรัฐบำล 
กลยุทธ์ที่ 2 บริหำรอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงองค์กร ภำรกิจของ สสว. และนโยบำยของ
รัฐบำล 
กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนำควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกรเพ่ือรองรับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ สสว. สู่องค์กร
สมรรถนะสูง 
กลยุทธ์ที่ 4: บริหำรระบบสวัสดิกำรเพื่อสร้ำงแรงจูงใจและควำมพึงพอใจให้แก่บุคลำกรและสอดคล้องกับ
งบประมำณ 
กลยุทธ์ที่ 5: เสริมสร้ำงควำมชัดเจน โปร่งใส และธรรมำภิบำล ในระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนำทรัพยำกรบุคคล (Human Resource Development:  HRD)  
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรเชิงยุทธศำสตร์ 
เป้าประสงค์: มีกำรพัฒนำบุคลำกรรำยต ำแหน่งระยะยำว (Training Roadmap) กำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปี (IDP) ให้มีศักยภำพที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ สสว. และควำมเปลี่ยนแปลงด้ำน
ดิจิทัล 
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กลยุทธ์ที่ 6: พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวเข้ำกับควำมเปลี่ยนแปลงทำง
เศรษฐกิจ สังคม และนโยบำย รวมทั้งควำมเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนำคต 
กลยุทธ์ที่ 7: ส่งเสริมทักษะด้ำนดิจิทัลอย่ำงมีประสิทธิภำพให้กับบุคลำกรเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำน 
กลยุทธ์ที่ 8: บริหำรแผน กลุ่มผู้สืบทอดต ำแหน่ง (Succession Planning) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้ำงสภำพแวดล้อมที่สนับสนุนงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล (HR Enabler) ให้เอ้ือ
ต่อกำรปฏิบัติภำรกิจ 
เป้าประสงค์: ปรับปรุงสภำพแวดล้อม และกระบวนกำรกำรท ำงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ให้บุคลำกรมีควำมผูกพันและควำมพึงพอใจ (Engagement and Satisfaction) มีควำมปลอดภัย/
สุขอนำมัย/สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (Safety/Health/Environment: SHE) และมีระบบสำรสนเทศ
ที่สนับสนุนงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล (HRIS) 
กลยุทธ์ที่ 9: ยกระดับควำมผูกพัน และควำมพึงพอใจของบุคลำกร (Employee Engagement & 
Satisfaction) 
กลยุทธ์ที่ 10: พัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือเพ่ิมผลิตภำพบุคลำกรในกำรสร้ำงผลสัมฤทธิ์ของ
ส ำนักงำน โดยน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศใหม่ ๆ มำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่ 11: ส่งเสริม และปลูกฝังค่ำนิยมองค์กร PROSME ให้กับบุคลำกร 
กลยุทธ์ ที่  12:  ส่ ง เสริมด้ ำนควำมปลอดภัย/สุ ขอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำ งำน 
(Safety/Health/Environment: SHE) 
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ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564 

 
จำกข้อมูลแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปี 2561 -2565  

(ฉบับทบทวนปี 2564-2565) ข้ำงต้นภำยใต้กำรด ำเนินงำนให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ 
(Mission) และยุทธศำสตร์ สสว. ปี 2560-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-2565) และกรอบแนวคิดกำรปรับ
โครงสร้ำงองค์กร สสว. ได้ก ำหนดแนวคิดและทิศทำงในกำรวำงแผนปฏิบัติกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล ปี 2564 ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นองค์กรที่คล่องแคล่วและว่องไว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
(agile and nimble organization) 

เป้าประสงค์: มีการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล ให้มีความคล่องตัว ครอบคลุมอย่างเป็นระบบ                   มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ สสว. 

ล า 
ดับ 

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล กิจกรรม/แผนงาน ตัวชี้วัด 
ปี 2564 ผู้รับผิดชอบ 

หลัก เป้าหมาย น้ าหนัก 
1 ปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร สสว. ให้สอดคล้อง

กับภำรกิจ และนโยบำยของรัฐบำล 
ท ำกำรศึกษำโครงสร้ำงองค์กร ของ สสว. 
ในปัจจุบัน เพื่อเสนอปรับโครงสร้ำงฯ 
ให้เหมำะสมสอดคล้องกับภำรกิจ และ
นโยบำยของรัฐบำล 

โครงสร้ำงองค์กร สสว. ด ำเนินกำรศึกษำโครงสร้ำงองค์กร สสว.  10 ฝทบ 
ฝกก 

2 บริ ห ำ รอั ต ร ำก ำ ลั ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
โครงสร้ำงองค์กร ภำรกิจของ สสว. และ
นโยบำยของรัฐบำล 

1. บริหำรอัตรำก ำลัง และกำรจัดท ำ
ก ร อ บ อั ต ร ำ ก ำ ลั ง  ( Workforce 
Management)   
 

1.  กรอบอัตรำก ำลังที่สอดคล้องกับ
โครงสร้ำงองค์กร และสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ในกำรบริหำรบุคลำกร ตำม
ภำรกิจของ สสว.  
และนโยบำยของรัฐบำล  
 

1. กำรวิเครำะห์อัตรำก ำลังทั้งในระยะสั้น 
และในระยะยำวที่สอดคล้องกับภำรกิจ 
และโครงสร้ำงองค์กร 

5 ฝทบ 
ฝกก 

2. กำรวิเครำะห์ผลิตภำพ/ประสิทธิภำพ
ของบุคลำกร 

2.  ผ ล ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ผ ลิ ต ภ ำ พ /
ประสิทธิภำพของบุคลำกรที่ใช้ในกำร
ว ำ ง แ ผ น เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ ก ำ ร
ด ำเนินงำน 

2.  มี ผ ล ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ผ ลิ ตภ ำพ/
ประสิทธิภำพของบุคลำกรทุกฝ่ำย 

5 ฝทบ 

3 พัฒนำควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกรเพื่อ
รองรับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ สสว.  
สู่องค์กรสมรรถนะสูง  
 

ด ำ เ นิ น ก ำ ร จั ด ท ำ  ก ำ ร ว ำ ง แ ผ น
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career 
Planning) ให้กับพนักงำนทุกคน 
 

แผนควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career 
Planning) ที่ได้น ำไปปฏิบัติ  
 
 
 

มีกำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Planning) ของทุกคน 

5 ฝทบ ร่วมกับ
ฝ่ำยต่ำง ๆ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นองค์กรที่คล่องแคล่วและว่องไว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
(agile and nimble organization) 

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

ล า 
ดับ 

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล กิจกรรม/แผนงาน ตัวชี้วัด 
ปี 2564 ผู้รับผิดชอบ 

หลัก เป้าหมาย น้ าหนัก 
4 บริหำรระบบสวัสดิกำร เพื่อสร้ำงแรงจูงใจ

และควำมพึงพอใจให้แก่บุคลำกรและ
สอดคล้องกับงบประมำณ 

ทบทวนปรับปรุงระเบียบสวัสดิกำรให้
ทันสมัย 

จ ำ น ว น เ รื่ อ ง ที่ มี ก ำ ร น ำ เ ส น อ
คณะอนุกรรมกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติ  
 

มี ก ำ รน ำ เ สนอคณะอนุ ก ร รม กำร
บริหำรงำนบุคคลเพื่อพิจำรณำและ
อนุมัติจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 เรื่อง 

5 ฝทบ 
ฝกม 

5 เสริมสร้ำงควำมชัดเจน โปร่ งใส และ       
ธรรมำภิบำล ในระบบกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล 
 

ทบทวนและจัดท ำกฎ ระเบียบกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล ให้มีควำม
ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม เช่น  
เรื่องกำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรแต่งตั้ง
โยกย้ำย  

จ ำ นวน  กฎ  ร ะ เบี ยบกำ รบริ ห ำ ร
ทรัพยำกรบุคคลที่มีกำรน ำเสนอคณะอนุ 
กรรมกำรบริหำรงำนบุคคลเพื่อพิจำรณำ
อนุมัติและประกำศให้พนักงำนรับทรำบ 

มีกำรน ำเสนอกฎระเบียบที่ผ่ำนกำร
ร ะ ด ม ค ว ำ ม คิ ด จ ำ ก พ นั ก ง ำ น ใ ห้
คณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล
พิจำรณำและอนุมัติจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
1 เรื่อง 
 

5 ฝทบ 
อนุกรรมกำร
บริหำรงำน

บุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บุคลากรมีความอัจฉริยะและเปี่ยมไปด้วยพลังที่เข้มแข็งและ
สร้างสรรค ์(smart resilient workforce) 

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

ล า 
ดับ 

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล กิจกรรม/แผนงาน ตัวชี้วัด 
ปี 2564 ผู้รับผิดชอบ 

หลัก เป้าหมาย น้ าหนัก 
6 
 
 
 

 

พัฒนำบุคลำกรให้มคีวำมพร้อมทีจ่ะเรยีนรู้
และปรับตัวเข้ำกับควำมเปลี่ยนแปลงทำง
เศรษฐกิจ สังคม และนโยบำย รวมทั้งควำม
เสี่ยงท้ังในปัจจุบันและอนำคต 
 

1. จัดท ำแผนฝึกอบรมบุคลำกรประจ ำปี
ที่สอดคล้องกับ training roadmap 

1. แผนกำรฝึกอบรมบุคลำกรประจ ำปีที่
สอดคล้องกับ training roadmap และ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ 
สังคม และนโยบำย 

1. มีแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปี 5 ฝทบ ร่วมกับ
ฝ่ำยต่ำง ๆ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บุคลากรมีความอัจฉริยะและเปี่ยมไปด้วยพลังที่เข้มแข็งและ
สร้างสรรค ์(smart resilient workforce) 

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

ล า 
ดับ 

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล กิจกรรม/แผนงาน ตัวชี้วัด 
ปี 2564 ผู้รับผิดชอบ 

หลัก เป้าหมาย น้ าหนัก 
6 
 
 
 

 

พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมพร้อมที่จะเรียนรู้
และปรับตัวเข้ำกับควำมเปลี่ยนแปลงทำง
เศรษฐกิจ สังคม และนโยบำย รวมทั้งควำม
เสี่ยงท้ังในปัจจุบันและอนำคต 
 

2.  พัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับ 
แผนกำรพัฒนำรำยบุคคล (IDP) ส ำหรับ
บุคลำกรระดับปฏิบัติกำร บังคับบัญชำ 
และบริหำร 

2.  พนั ก ง ำน ไ ด้ รั บ ก ำ รพัฒนำตำม
แผนกำรฝึกอบรมประจ ำปี 

2. ร้อยละ 80 5 ฝทบ ร่วมกับ
ฝ่ำยต่ำง ๆ 

3. พัฒนำบุคลำกรตั้งแต่ระดับบังคับ
บั ญ ช ำ ขึ้ น ไ ป  ใ น ห ลั ก สู ต ร พั ฒน ำ
ศักยภำพผู้น ำระดับต้น ระดับกลำง และ
ระดับสูง 

3. พนักงำนระดับบังคับบัญชำขึ้นไป มี
สมรรถนะทำงด้ำนกำรบริหำรที่ดีขึ้น 

3. ร้อยละ 80 5 ฝทบ ร่วมกับ
ฝ่ำยต่ำง ๆ 

4. พัฒนำควำมรู้ใหม่ๆ ควำม สำมำรถ
เฉพำะด้ำนของบุคลำกรตำมควำม
จ ำเป็นของแต่ละหน่วยงำน 

4. พนักงำนที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้
ใหม่ๆ หรือควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนของ
กลุ่ มบุคลำกรของแต่ ละหน่ วยงำน
สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในกำร
ปฏิบัติงำนได้ 

4. จ ำนวนอย่ำงน้อย 2 หลักสูตร 
 

5 ฝทบ ร่วมกับ
ฝ่ำยต่ำง ๆ 

7 ส่ ง เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ ด้ ำ น ดิ จิ ทั ล อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพให้กับบุคลำกรเพื่ อ เพิ่ม
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน 

พัฒนำควำมสำมำรถและองค์ควำมรู้
ด้ ำนดิ จิ ทั ล ให้ กับบุคลำกร  (Digital 
Competency) ทุกระดับ 
 

บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหลักสูตร
มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 

ร้อยละ 80 ของบุคลำกรที่ผ่ำนกำร
พัฒนำตำมหลักสูตร 

10 ฝทบ 
ฝขท 

8 บริ หำรแผน  กลุ่ ม ผู้ สื บทอดต ำแหน่ ง 
(Succession Planning) 

พัฒนำศักยภำพกลุ่มบุคลำกรผู้สืบทอด
ต ำแหน่งให้เกิดควำมพร้อมในกำรเติบโต 
และทดแทนต ำแหน่งงำนท่ีว่ำง 

กลุ่มผู้สืบทอดต ำแหน่งท่ีได้รับกำรพัฒนำ
ให้มีควำมพร้อมในกำรสืบทอดต ำแหน่ง 

มีแผนกำรพัฒนำกลุ่มผู้สืบทอดต ำแหน่ง
ร้อยละ 70 

5 ฝทบ ร่วมกับ
ฝ่ำยต่ำง ๆ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของค่านิยมหลักและน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่มาปรับใช้ (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) และมีระบบสารสนเทศ
ที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) 

ล า 
ดับ 

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล กิจกรรม/แผนงาน ตัวชี้วัด 
ปี 2564 ผู้รับผิดชอบ 

หลัก เป้าหมาย น้ าหนัก 
9 
 

 

ยกระดับควำมผูกพัน และควำมพึงพอใจ
ของบุคลำกร (Employee Engagement 
& Satisfaction)  

จัดท ำแผน และด ำเนินกำรส่งเสริมควำม
ผูกพัน และควำมพึงพอใจของบุคลำกร 

ควำมผูกพันและควำมพึงพอใจเพิ่มขึ้น 
(จำกผลกำรส ำรวจ) 

ร้อยละ 5 ของกำรเพิ่มขึ้นของผลกำร
ส ำรวจควำมผูกพันและควำมพึงพอใจ 
 

5 ฝทบ ร่วมกับ
ฝ่ำยต่ำง ๆ 

10 พัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อ
เ พิ่ ม ผ ลิ ตภ ำ พบุ ค ล ำ กร ใน กำ รส ร้ ำ ง
ผลสัมฤทธิ์ของส ำนักงำน โดยน ำเทคโนโลยี
ส ำ ร ส น เ ท ศ ใ ห ม่  ๆ  ม ำ ใ ช้ อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพ 

จัดท ำระบบงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
โดยกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้
ในกำรท ำงำน 

มีระบบสำรสนเทศที่ใช้ในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล (HRIS)  ได้อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ด ำเนินกำรส ำเร็จ ภำยในปี 2564 และ
น ำไปใช้ประโยชน์ ในเรื่ องที่จ ำ เป็น
เร่งด่วนได้ 

5 ฝทบ ร่วมกับ
ฝ่ำยต่ำง ๆ 

11 
 

ส่งเสริม และปลูกฝังค่ำนิยมองค์กร 
PROSME ให้กับบุคลำกร 

1.  จัดท ำคู่ มื อและเผยแพร่ค่ ำนิยม
องค์กรให้พนักงำนรับรู้  

1. คู่มือค่ำนิยมองค์กร  1. มีกำรเผยแพร่ คู่มือค่ำนิยมองค์กรให้
พนักงำนทุกคน 

5 ฝทบ, ฝอก 
ฝกก 

2. รณรงค์ และติดตำมผลกำรน ำ
ค่ำนิยมองค์กรไปปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง  

2. ผลประเมินกำรรับรู้เข้ำใจและถกูใช้
เป็นค่ำนิยมหลักขององค์กรเพิ่มขึน้ 

2. ร้อยละ 80 ของผลกำรประเมินกำร
รับรู้เข้ำใจและใช้เป็นค่ำนิยมหลักของตนเอง 

7 ฝทบ, ฝอก 
ฝกก 

12 ส่งเสริมด้ำนควำมปลอดภัย/สุขอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
(Safety/Health/Environment: SHE) 

ด ำเนินกิจกรรมตำมแผนควำมปลอดภัย/ 
สุขอนำมัยและภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน (Safety/ Health/Environment 
: SHE) 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนด้ำน
ควำมปลอดภัยฯประจ ำปี  

มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนด้ำนควำม
ปลอดภัยฯ ประจ ำป ี
ที่ก ำหนด 

8 ฝทบ. และ 
ฝบก. 
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ส่วนที่ 4 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564 
 
 กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปี 2564 ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 เป้ำประสงค์ 12 กลยุทธ์ และ 17 
กิจกรรม/แผนงำน ทั้งนี้ได้ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/แผน บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดจ ำนวน 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 ของตัวชี้วัดทั้งหมด รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 4  
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ตารางท่ี 4 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564 
 

โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัด/แผน 
 (น้ ำหนัก
ร้อยละ) 

ผล  
(น้ ำหนัก
ร้อยละ) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เป็นองค์กรที่คล่องแคล่วและว่องไวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง (agile and nimble organization) 
 

  

1. ท ำกำรศึกษำโครงสร้ำงองค์กร 
ของ สสว. ในปัจจุบัน เพ่ือเสนอปรับ
โครงสร้ำงฯ ให้เหมำะสมสอดคล้อง
กับภำรกิจ และนโยบำยของรัฐบำล 

ด ำเนินกำรศึกษำโครงสร้ำงองค์กร 
สสว.  

1.ด ำเนินกำรศึกษำและปรับโครงสร้ำงองค์กรที่เหมำะสมและ
สอดคล้องกับภำรกิจแล้ว ตำมประกำศส ำนักงำนฯ เรื่อง 
โครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง กำรแบ่งส่วนงำนและหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของหน่วยงำน กำรก ำหนดต ำแหน่ง มำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่งและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง และกรอบอัตรำ
เงินเดือน เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2564 
2. ด ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงและต ำแหน่งเพ่ิมเติม ตำม
ประกำศส ำนักงำนฯ เรื่อง โครสร้ำงและอัตรำก ำลังฯ (ฉบับที่ 2) 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2564 

10 10 

2. บริหำรอัตรำก ำลัง และ กำร
จัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง 
 (Workforce Management)   

กำรวิเครำะห์อัตรำก ำลังทั้งในระยะสั้น 
และในระยะยำวที่ สอดคล้ อ งกับ
ภำรกิจ และโครงสร้ำงองค์กร 

 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของอัตรำก ำลังคน ทั้งอุป
สงค์และอุปทำน ตำมโครงสร้ำงองค์กร 

5 5 

3. กำรวิเครำะห์ผลิตภำพ/
ประสิทธิภำพของบุคลำกร 

มีผลกำรวิเครำะห์ผลิตภำพ/
ประสิทธิภำพของบุคลำกรทุกฝ่ำย 

 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของก ำลังคน
ตำมโครงสร้ำงองค์กร 

5 5 
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โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัด/แผน 
 (น้ ำหนัก
ร้อยละ) 

ผล  
(น้ ำหนัก
ร้อยละ) 

4. ด ำเนินกำรจัดท ำ กำรวำงแผน
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career 
Planning) ให้กับพนักงำนทุกคน 

มีกำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ (Career Planning) ของทุกคน 

 มีกำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Planning) 
ของพนักงำนทุกระดับ  
 

5 5 

5 .  ท บ ท ว น ป รั บ ป รุ ง ร ะ เ บี ย บ
สวัสดิกำรให้ทันสมัย 

มีกำรน ำ เสนอคณะอนุกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลเพ่ือพิจำรณำและ
อนุมัติจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 เรื่อง 

 น ำเสนอคณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล เพ่ือปรับปรุง
สวัสดิกำรทำงเลือก ในกำรประชุมฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 8 
กันยำยน 2564    

5 5 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 บุคลำกรมีควำมอัจฉริยะและเปี่ยมไปด้วยพลังที่เข้มแข็งและสร้ำงสรรค์ (smart resilient workforce) 
 

  

6. ทบทวนและจัดท ำกฎ ระเบียบ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ให้มี
ควำมชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม 
เช่น เรื่องกำรเลื่อนต ำแหน่ง กำร
แต่งตั้งโยกย้ำย 

มีกำรน ำเสนอกฎระเบียบที่ผ่ำนกำร
ร ะดมคว ำมคิ ด จ ำ ก พนั ก ง ำ น ใ ห้
คณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล
พิจำรณำและอนุมัติจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
1 เรื่อง 

 คณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลอนุมัติระเบียบจ ำนวน 3 
เรื่อง และประกำศ ณ วันที่ 4 ธันวำคม 2563 ดังนี้ 
1.ระเบียบส ำนักงำนฯว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนและลูกจ้ำง พ.ศ.2563 
2.ระเบียบส ำนักงำนฯว่ำด้วยกำรเลื่อนต ำแหน่งของพนักงำน 
พ.ศ.2563 
3.ระเบียบส ำนักงำนฯว่ำด้วยกำรสรรหำหรือคัดเลือกบุคคล เพ่ือ
บรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำง พ.ศ.2563 

5 5 
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โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัด/แผน 
 (น้ ำหนัก
ร้อยละ) 

ผล  
(น้ ำหนัก
ร้อยละ) 

7. จัดท ำแผนฝึกอบรมบุคลำกร
ประจ ำปีที่สอดคล้องกับ Training 
Roadmap 

มีแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปี  จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี 2564 และได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลแล้ว 

10 10 

8. พัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับ 
แผนกำรพัฒนำรำยบุคคล ( IDP) 
ส ำหรับบุคลำกรระดับปฏิบัติกำร 
บังคับบัญชำ และบริหำร 

ร้อยละ 80 พนักงำนได้รับกำรพัฒนำ
ตำมแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปี  

 พนักงำนได้รับกำรพัฒนำตำมแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปี   
ที่สอดคล้องกับ แผนกำรพัฒนำรำยบุคคล (IDP) คิดเป็นร้อยละ 
100 

5 5 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของค่ำนิยมหลักและน ำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญำประดิษฐ์สมัยใหม่มำปรับใช้  (strengthened 

organizational core values and the use of modern digital technology and artificial intelligence) 

 
  

9. พัฒนำบุคลำกรตั้งแต่ระดับบังคับ
บัญชำขึ้นไป ในหลักสูตรพัฒนำ
ศักยภำพผู้น ำระดับต้น ระดับกลำง 
และระดับสูง 

ร้อยละ 80 ของพนักงำนระดับบังคับ
บัญชำขึ้นไป มีสมรรถนะทำงด้ำนกำร
บริหำรที่ดีขึ้น  

พนักงำนระดับบังคับบัญชำขึ้นไป มีสมรรถนะทำงด้ำนกำร
บริหำรที่ดีขึ้น ร้อยละ 94.44 ดังนี้ 
1. ระดับสูง - กำรเพ่ิมทักษะ Leadership และกำรสร้ำง
เครือข่ำยให้กับระดับบริหำร เช่น หลักสูตรกำรพัฒนำผู้บริหำร
ระดับสูงด้ำนกำรค้ำและกำรพำณิชย์ (TEPCoT), หลักสูตร นัก
บริหำรระดับกลำง (นบก.) , หลักสูตร "รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 8" 

5 5 
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โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัด/แผน 
 (น้ ำหนัก
ร้อยละ) 

ผล  
(น้ ำหนัก
ร้อยละ) 

2. ระดับบริหำรกลำง - หลักสูตรกำรเพ่ิมสมรรถนะด้ำน 
Leadership ส ำหรับ Policy Maker (Strategic Planner) เพ่ือ
เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และทักษะกำรเป็นผู้ก ำหนดนโยบำย 
(Policy Maker) 
3. ระดับบังคับบัญชำ (ระดับต้น) - หลักสูตรทักษะกำรสอนงำน
และกำรเป็นพ่ีเลี้ยงแบบมืออำชีพ (Coaching & Mentoring) 
และหลักสูตร Rise Together with The Five Behaviors(R) 
Model Program, หลักสูตร "กระตุกต่อมควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
(Unlock Your Creativity)" 

10 .  พัฒนำควำมรู้ ใหม่ๆ  ควำม 
สำมำรถเฉพำะด้ำนของบุคลำกรตำม
ควำมจ ำเป็นของแต่ละหน่วยงำน 

พนักงำนที่ ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้
ใหม่ๆ หรือควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน
ของกลุ่มบุคลำกรของแต่ละหน่วยงำน
สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
กำรปฏิบัติงำน จ ำนวนอย่ำงน้อย 2 
หลักสูตร 

1.  หลักสูตร "เตรียมควำมพร้อมก่อนบังคับใช้พระรำชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)" 
2. หลักสูตรกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ(PMQA 
4.0)  
3. หลักสูตร Crowdfunding : แพลตฟอร์มระดมทุนยุคมิลเล
เนี่ยม 

5 5 
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โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัด/แผน 
 (น้ ำหนัก
ร้อยละ) 

ผล  
(น้ ำหนัก
ร้อยละ) 

4. หลักสูตร เทคนิคกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลตำม
กฎหมำยไทยและมำตรฐำนยุโรป 
5. หลักสูตร Creative Slide for Presentation 
กำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกำร (customer centric) 

11. พัฒนำควำมสำมำรถและองค์
ควำมรู้ด้ำนดิจิทัลให้กับบุคลำกร 
(Digital Competency) ทุกระดับ 

ร้อยละ 80 ของบุคลำกรที่ได้รับกำร
พัฒนำตำมหลักสูตรทักษะในกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหลักสูตรทักษะ 
ในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ 100  
โดยจัดส่งพนักงำนเข้ำร่วมอบรมของ กพร. ได้แก่ 
1. หลักสูตร Agile Organization Managementสู่องค์กร
ดิจิทัลอย่ำงยั่งยืน 
2. หลักสูตร AI for Management สู่กำรพัฒนำองค์กร
อัจฉริยะยุคใหม่  
3. หลักสูตร Enterprise Architecture Enable Digital 
Innovation กำรออกแบบสถำปัตยกรรมองค์กรเพ่ือขับเคลื่อน
นวัตกรรมดิจิทัล  

จัดอบรมภำยในให้กับพนักงำนทั้งองค์กร ได้แก่ 

5 5 
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โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัด/แผน 
 (น้ ำหนัก
ร้อยละ) 

ผล  
(น้ ำหนัก
ร้อยละ) 

1. อบรมกำรใช้ Zoom meeting ให้กับผู้แทนของทุกฝ่ำย 
เพ่ือควำมสะดวกในกำรสร้ำงห้องกำรประชุมด้วยตัวเอง เพ่ือ
ควำมคล่องตัวในกำรท ำงำนระดับผู้บริหำรและพนักงำน คือ 
ควำมรู้และทักษะด้ำนกำรป้องกันควำมปลอดภัย
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (CDID 2019), กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำม
มั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศภำครัฐ (Cyber Security) และกำร
ใช้งำนระบบ VPN เพ่ือกำรปฏิบัติงำน ณ สถำนที่พักอำศัย เป็น
ต้น 

12. พัฒนำศักยภำพกลุ่มบุคลำกรผู้
สืบทอดต ำแหน่งให้เกิดควำมพร้อม
ในกำรเติบโต และทดแทนต ำแหน่ง
งำนที่ว่ำง 

กลุ่มผู้สืบทอดต ำแหน่งที่ ได้รับกำร
พัฒนำให้มีควำมพร้อมในกำรสืบทอด
ต ำแหน่ง ร้อยละ 70 

 มีกำรคัดเลือกกลุ่มผู้สืบทอดต ำแหน่ง และจัดท ำแผนงำน
ประจ ำปีในกำรพัฒนำกลุ่มผู้สืบทอดต ำแหน่ง โดยมีกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรพัฒนำให้มีควำมพร้อมในกำรสืบทอด
ต ำแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

5 5 

13. จัดท ำแผน และด ำเนินกำร
ส่งเสริมควำมผูกพัน และควำมพึง
พอใจของบุคลำกร 

ร้อยละ 5 ของกำรเพ่ิมขึ้นของผลกำร
ส ำรวจควำมผูกพันและควำมพึงพอใจ 

 ประเมินผลควำมผูกพัน และควำมพึงพอใจของบุคลำกร  
ปี 2563 และได้น ำผลมำจัดท ำแผนยกระดับควำมผูกพัน และ
ควำมพึงพอใจของบุคลำกร ซึ่งหลังจำกน ำแผนมำปฏิบัติท ำให้

5 5 
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โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัด/แผน 
 (น้ ำหนัก
ร้อยละ) 

ผล  
(น้ ำหนัก
ร้อยละ) 

ระดับควำมผูกพัน และควำมพึงพอใจของบุคลำกร เพ่ิมขึ้นใน
ภำพรวมร้อยละ 7 

1 4 .  จั ด ท ำ ร ะ บ บ ง ำ น บ ริ ห ำ ร
ท รั พ ย ำ ก ร บุ ค ค ล  โ ด ย ก ำ ร น ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำร
ท ำงำน 

มีระบบสำรสนเทศที่ใช้ในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล (HRIS) ด ำเนินกำร
ส ำเร็จ ภำยในปี 2564 และน ำไปใช้
ประโยชน์ในเรื่องท่ีจ ำเป็นเร่งด่วนได้ 

 โดยด ำเนินจ้ำงพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือให้มี
ระบบกำรด ำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพ ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน มีระบบฐำนข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง 
ทันสมัย และมีสำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำรที่ใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรตัดสินใจในกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำน 
ซ่ึงประกอบด้วยระบบกำรบริหำรจัดกำรงำนย่อย ดังนี้  (1) งำน
โครงสร้ำงองค์กร (2) งำนทะเบียนประวัติ (3) งำนจัดกำรเวลำ
ปฏิบัติงำน (4) งำนเงินเดือน (5) งำนฝึกอบรม (6) งำน
สวัสดิกำร (7) กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลตนเอง ซึ่งสำมำรถบรรลุ
ตัวชี้วัดผลผลิตที่ก ำหนดให้ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล 1 
ระบบ และตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ที่ผู้ใช้งำนมีควำมพึงพอใจจำก
กำรใช้งำนระบบ อยู่ที่ร้อยละ 80.39% ได้  

5 5 

15. จัดท ำคู่มือและเผยแพร่ค่ำนิยม
องค์กรให้พนักงำนรับรู้ 

กำรเผยแพร่ คู่มือค่ำนิยมองค์กรให้
พนักงำนทุกคน 

 จัดท ำคู่มือ PROSME และได้เผยแพร่ให้กับบุคลำกร สสว. แล้ว
ผ่ำนทำงหนังสือเวียน ช่องทำงโซเชียลต่ำงๆเช่น ไลน์ และระบบ 
Intranet 

5 5 
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โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัด/แผน 
 (น้ ำหนัก
ร้อยละ) 

ผล  
(น้ ำหนัก
ร้อยละ) 

16. รณรงค์ และติดตำมผลกำรน ำ
ค่ำนิยมองค์กรไปปฏิบัติอย่ำง
ต่อเนื่อง 

ร้อยละ 80 ของผลกำรประเมินกำร
รับรู้เข้ำใจและใช้เป็นค่ำนิยมหลักของ
ตนเอง 

 ด ำเนินกำรประเมินกำรรับรู้และเข้ำในเกี่ยวกับค่ำนิยม 
PROSME ซึ่งผลกำรประเมินมีผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น 113 
คน และมีผลประเมินกำรรับรู้และเข้ำใจที่ร้อยละ 80.19 

7 7 

17. ด ำเนินกิจกรรมตำมแผนควำม
ปลอดภัย/สุขอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนด้ำน
ควำมปลอดภัยฯ ประจ ำปี 
ที่ก ำหนด 

 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัยฯ ประจ ำปีที่
ก ำหนด และมีผลกำรประเมินตำมตัวชี้วัดเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ 

8 8 

   
100 100 



 22 
 

ส่วนที่ 5 
ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
 
1. ปัจจัยส าเร็จ 
  ผู้บริหำรระดับสูงของ สสว. มีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรท ำงำนของ สสว. ให้เป็นระบบที่มี
ประสิทธิภำพ และเป็นสำกล มีพลังในกำรขับเคลื่อนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมตำมบทบำทและ
ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย ในปี 2563-2564 มีผลงำนหลักที่ปรับเปลี่ยนภำพลักษณ์ของฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคล และ กำรบริหำรงำนบุคคล ดังต่อไปนี้  
(1) กำรน ำระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Appraisals) ที่ เป็นสำกลมำใช้ 

กล่ำวคือ มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน (KPIs) โดยมีกำรท ำข้อตกลงตัวชี้วัดและเป้ำหมำย  
และมีกำร Cascading KPI ขององค์กรมำสู่ระดับพนักงำน รวมถึงมีกำรประเมินสมรรถนะหลัก 
(Core Competency) และส ำหรับระดับผู้บริหำร เพ่ิมกำรประเมินสมรรถนะทำงกำรบริหำร 
(Leadership Competency)  

(2) กำรน ำระบบสำรสนเทศด้ำนทรัพยำกรมนุษย์  (HRIS)  มำใช้ เ พ่ือสนับสนุนกำรบริหำร  
กำรด ำเนินงำน กำรจัดกำรของทรัพยำกรบุคคลในทุกขั้นตอน ท ำให้ต้นทุนในกำรด ำเนินงำนลดลง 
รวมถึงลดกำรท ำงำนด้ำนธุรกำรของพนักงำน HR และน ำเวลำไปพัฒนำตนเองในงำนกลยุทธ์มำกข้ึน  

(3) กำรน ำ Employee Self Services (ESS) มำใช้ในองค์กร กำรให้พนักงำนในทุกระดับชั้นสำมำรถ
ใช้โปรแกรมบริหำรบุคคลด้วยตนเอง อำทิเช่น กำรขอลำหยุดท ำงำน กำรขออนุม้ติท ำงำนล่วงเวลำ 
กำรขอเบิกสวัสดิกำรต่ำง ๆ กำรเข้ำดู Slip เงินเดือน เป็นต้น  

(4) ด ำเนินกำรระบุชื่อผู้สืบทอดต ำแหน่งงำนที่ส ำคัญใน สสว. และ ด ำเนินกำรพัฒนำกลุ่มบุคลำกร 
ผู้สืบทอดต ำแหน่ง (Successor Plan) และมีกำรวัดผลที่ชัดเจน 

(5) จั ดท ำแผนงำนด้ ำนคว ำมปลอดภั ย  สุ ขอนำมั ย  และสภำพแวดล้ อม ในกำรท ำ ง ำน 
(Safety/Health/Environment: SHE) 

(6) ด ำเนินกำร ส ำรวจควำมผูกพันและควำมพึงพอใจของบุคลำกร (Employee Engagement  
& Satisfaction) ประจ ำปี 2563 และ จัดท ำแผนยกระดับควำมผูกพัน และด ำเนินกิจกรรรมต่ำง ๆ 
ตำมแผน 

(7) วิเครำะห์กระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญและจัดท ำคู่มือ (Work Instruction)   
(8) มีกำรศึกษำควำมสมดุลของอัตรำก ำลังคน (Workforce Balance) กำรวิเครำะห์ผลิตภำพ 

(Productivity) และประสิทธิภำพกำรท ำงำนของพนักงำน (Workforce Efficiency) ขององค์กร 
เพ่ือน ำผลกำรศึกษำมำใช้ในกำรวำงแผนและบริหำรอัตรำก ำลังที่สำมำรถตอบสนองต่อนโยบำย 
และยุทธศำสตร์ขององค์กรให้บรรลุตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 



 23 
 

(9) มีกำรทบทวนเส้นทำงกำรเจริญเติบโตในสำยอำชีพแนวดิ่ง หรือกำรเลื่อนต ำแหน่ง (Promotion) 
และแนวรำบ เช่น กำรโอนย้ำย (Job Transfer) พนักงำนได้ผ่ำนประสบกำรณ์กำรท ำงำนหรือ
รับผิดชอบและผลิตผลงำนจำกหลำยหน้ำงำน และ กำรหมุนเวียนงำน (Job Rotation) เป็นกำรให้
พนักงำนเกิดกำรพัฒนำ เรียนรู้งำนใหม่ ๆ ที่ไม่เคยปฏิบัติมำก่อน และเป็นส่วนหนึ่งในกำรเติบโต 
ในสำยอำชีพ หรือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเลื่อนต ำแหน่ง  

 
2. ปัญหา/อุปสรรค 
(1) จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 (โควิด-19) ท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำร

ท ำงำน ขึ้นกับมำตรกำรที่ประกำศของทำงรัฐบำล กำรท ำงำนที่บ้ำน (Work from home) มีผลต่อ
โปรแกรม/คอร์สฝึกอบรม ที่เป็นลักษณะ Classroom ที่ต้องเลื่อนออกไป  

(2) พนักงำนบำงคนยังขำดควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ องค์กรแห่ง Next Normal (หลังโควิด19) ซึ่งต้อง
ปรับตัวไว ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรท ำงำนอย่ำงมีนัยส ำคัญ และ มีทักษะ และมุมมองด้ำน
ดิจิทัลที่ดี (Digital Skillset & Mindset) 

(3) พนักงำนขำดทักษะและมุมมอง Policy Maker led Skillset & Mindset ตำมทิศทำงใหม่ 
ขององค์กร  

 
3. แนวทางการแก้ไข 
(1) กำรสร้ำง Operating Model ของ สสว. ที่แตกต่ำงจำกเดิม เพ่ือมุ่ง “จัดทัพ” “ปรับทักษะ”  

ที่จ ำเป็นให้สอดรับกับโจทย์ สสว. (กำรเป็น Digital Organization และ Policy Maker) 
(2) กำร พัฒนำ  และออกแบบประสบกำรณ์ที่ ดี ให้ กั บ พนั กงำน  (Employee Experience)  

กำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงพนักงำนและองค์กรในเชิงดิจิทัล ตั้งแต่ ผู้บริหำร หัวหน้ำงำน เพ่ือน
ร่วมงำน ลูกน้อง และคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  

(3) กำรเพ่ิมศักยภำพของบุคลำกร สสว. ให้มีควำมเข้ำใจและมีกำรท ำงำนในแนวทำงเดียวกัน  
ของบุคลำกรที่มีบทบำท Policy Maker  

(4) กำรเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเกษียณอำยุของพนักงำน สสว. โดยกำรทดแทนต ำแหน่งงำน  
กำรสรรหำและคัดเลือกพนักงำนเข้ำด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำง ตำมแผนอัตรำก ำลังที่เหมำะสม และมีกำร
วำงแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) ที่เหมำะสมเพื่อรองรับกำรเกษียณอำยุของพนักงำน 
สสว. เป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงเร่งด่วน 

 
 
 
 
 


