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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ  
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีภารกิจหลัก  
ในการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริม SME ของประเทศ รวมถึงเป็นหน่วยงานกลาง 
ในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ให้เกิด
ความต่อเนื่องและ สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน โดยก าหนดเป็นพันธกิจของ สสว. ที่จะ “บูรณาการ และ
ผลักดันการส่งเสริม MSME ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพ่ือให้ MSME สามารถเติบโตและแข่งขัน
ได้ในระดับสากล” 
 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ปรับปรุงกรอบเวลา
ของแผนระดับ 3 คือ แผนยุทธศาสตร์องค์กรและแผนการส่งเสริม SME ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (2561-2580) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) ฉบับที่ 4 และแผนอ่ืน ๆ โดยในช่วงแรกให้สิ้นสุดภายในปี 2565 ประกอบกับสภาวะ
แวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสที่
สองของปี 2563 ส่งผลให้ สสว. ต้องศึกษาทบทวนปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และเป้าหมาย
ของแผนในระดับต่าง ๆ รวมถึงการปรับบทบาทให้สามารถตอบสนองต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การด าเนินงานในสภาวะที่ไม่ปกติ และก าหนดทิศทางขององค์กรให้ชัดเจนและตอบสนองความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ต่าง ๆ และพัฒนาเครื่องมือในการผลักดันแผนยุทธศาสตร์องค์กรให้
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากขององค์กร และเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อน 
องค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์องค์กร สสว. ได้ตระหนักถึงการพัฒนาองค์กรและ
ความส าคัญ ของทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ท าการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-2565) และแผนปฏิบัติการด้าน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564 เพ่ือให้ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มีความต่อเนื่อง และสนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2565 (ฉบับทบทวน ปี 2563-2565) และแผนปฏิบัติการ สสว.  
ปี 2564-2565 
 สาระส าคัญในแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2565      
(ฉบับทบทวน ปี 2564-2565) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564  
เพ่ือช่วยในการขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สสว. น าไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
สรุปได้ดังนี้
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กรอบแนวทางการด าเนินงาน 
 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของ สสว. จะมีกรอบแนวทางการด าเนินการโดยการศึกษายุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การศึกษา 
แนวคิดทฤษฎีทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  
เพ่ือรับทราบความคิดเห็นของพนักงาน สสว. ที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการน าผลการทบทวนแผนปฏิบัติการ สสว. ปี 2564-2565 มาประกอบ
การศึกษาทบทวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2565 
(ฉบับทบทวนปี 2564-2565) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564 ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 1: แผนปฏิบัติการของ สสว. ปี 2564-2565 (ฉบับทบทวน)   
  
โดยมีกรอบแนวทางการด าเนินงาน ดังแผนภาพที่ 2 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 2: กรอบแนวทางการด าเนินงาน       
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) 
 ในการวิเคราะห์ SWOT ใช้กรอบแนวคิด 7S ของ McKinsey และ PESTEL เพ่ือวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใน เชิงกลยุทธ์ ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคลากรของ สสว. โดยใช้หลักการ SWOT Analysis 
โดยมีพนักงานของ สสว. ทั้งระดับบริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม โดยมีผลสรุปการวิเคราะห์ ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
S1 กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ครบถ้วน (HRM, HRD) 
S2 การบริหารทรัพยากรบุคคลมีแนวทางการด าเนินงาน

ที่ชัดเจนตามมาตรฐานของ PMQA และเกณฑ์การ
ประเมินของ TRIS 

S3 โครงสร้างเ งินเดือนอยู่ ในระดับที่สอดคล้องกับ
หน่วยงานภาครัฐ 

S4 ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง  

W1 มีสายการบังคับบัญชาหลายระดับ อาจท าให้เกิด   
ความล่าช้าในขั้นตอนการท างาน 

W2 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง 
W3  โครงสร้างและอัตราก าลัง ไม่สอดคล้องตามภารกิจ     

ที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามนโนบายรัฐบาล 
W4 ขาดแผนการพัฒนาพนักงานระดับบริหาร และระดับ

บังคับบัญชาอย่างเป็นระบบ 
W5 ขาดการจัดการระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพยากร

บุคคล (HRIS) ในการบริหารข้อมูลของบุคลากร 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

S5 บุคลากร สสว. มีความตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง จาก
ความท้าทายใหม่ๆและจากนโยบายของรัฐบาล 

S6 บุคลากรมีทักษะความรู้ความสามารถน ามาใช้ในการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพหรือเป็นที่ยอมรับจาก
ผู้ประกอบการ SMEs 

S7 มีค่านิยมองค์กรที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

 

W6 ขาดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน PMS (อยู่ใน
ขั้นตอนการวางระบบ) 

W7 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลและสวัสดิการ และการด าเนินงานด้านต่าง ๆ   
มีข้อจ ากัดและบางเรื่องยังไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผล
กระทบต่อความผูกพันและความพึ่ งพอใจของ
บุคลากรในองค์กร 

W9  ขาดการก าหนด Career Path ที่เหมาะสมและเป็น   
ที่ยอมรับของบุคลากรในองค์กร 

W8 ขาดระบบการบริหารสืบทอดต าแหน่ง (Succession 
Plan) อยู่ระหว่างน าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

W10 การก าหนดคุณสมบัติ เฉพาะต าแหน่งขาดการ        
ให้ความส าคัญกับประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง 
และการพิจารณาการรับพนักงานระดับ Gen Z 

W11 การท างานของ HR เชิงรับมากกว่าเชิงรุก 
W12 ขาดการสื่ อสารให้หน่วยงานภายนอก ฝทบ.  

ได้รับทราบการด าเนินงานของ ฝทบ. 
W13 ขาดกา รปรั บตั วขอ งบุ คล ากร ให้ ทั นกั บการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
W14 ขาดการส่งต่อ KM ระหว่างส่วนงานต่าง ๆ  
W15 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรไปสู่พนักงาน

ยังไม่ได้ด าเนินการอย่างจริงจัง ท าให้ไม่สามารถ
ขยายผลหรือหยั่งรากลึกได้ 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O1 ต้องมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กร แผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ให้
ทันสมัยหากมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี 

O2 มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 
O3 การออกแบบแผนการอบรมจาก HR เพื่อให้บุคลากร

ที่จะเข้ามาท างานในด้าน SMEs 
O4 มีนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐให้ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศมากยิ่งขึ้น 
O5 การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการท างาน Online 

Meeting 
O6 กฎ ระเบยีบ นโยบายของรัฐบาลที่ออกมาสนับสนุน  

T1 การท างานไม่เป็นไปตามแผน ในช่วงประกาศ พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน 

T2 การได้รับมอบหมายนโยบายแก้ปัญหาเฉพาะกิจ ที่มี
ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 

T3 วิกฤติภัยพิบัติ โรคระบาดที่กระทบเศรษฐกิจ 
T4 การใช้ชีวิตแบบใหม่ New Normal ท าให้บุคลากร

ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน วิธีการติดต่อผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง Stakeholders 

T5 การรักษาระยะห่างทางสังคม Social Distancing    
ท าให้การประชุม สัมมนาต้องเลื่อนออกไป ท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาบุคลากรตามแผนงาน 

T6 การปรับตัวของบุคลากรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

  T7 รูปแบบธุรกิจ Business Model ที่เปลี่ยนแปลงไป 
(เนื่องจาก Covid-19) 

T8 รูปแบบการบริหารที่ เปลี่ยนแปลงไป Disruptive 
business management การใช้ Agile Management 
ส่งผลกระทบต่อการท างานของบุคลากร และองค์กร 

T9 ความขัดแย้งเรื่องเวลาในการท างาน การตั้งกฎ 
ระเบียบข้อบังคับในการท างานที่บ้าน หรือสัดส่วน
ระหว่างเวลาที่ใช้ในที่ท างาน กับเวลาที่ ใช้ในการ
ท างานท่ีบ้าน ขาดการประเมินผล WFH   

T10 กา ร เ ก็ บค ว ามลั บข้ อมู ล ขอ งพนั ก ง าน  PDPA 
(Personal Data Protection Act) ต้องทดสอบระบบ
ความปลอดภัยให้มากข้ึนเพื่อความมั่นใจ 

การก าหนดกลยุทธ์/ประเด็นยุทธศาสตร์ด้วย TOWs Matrix 
 โดยเมื่อได้ด าเนินการวิเคราะห์ SWOT Analysis จึงใช้เทคนิค TOWs Matrix มาก าหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ โดยการน าเอาปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ มาผนวกกัน สรุปได้ดังนี้ 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธ์เชิงต้ังรับ (ST Strategy) 

• ผลักดันการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร 
โดยมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง 
และเหมาะสม (S1O2, S2O2, S3O2, S3O6) 

 

• การพัฒนาปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้ทัน
เหตุการณ์ ลดความขัดแย้ง โดยการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารที่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (S4T9) 
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• พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มผลิต
ภาพบุคลากรในการสร้างผลสัมฤทธิ์ของส านักงาน  
โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (S4O3, S5O5, S5O6) 

• น าค่านิยมองค์กรมาพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
สมรรถนะสูง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (S7O3) 

• บุคลากรของ สสว. มีสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ 
และมีความตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง สามารถรับมือ
กับงานที่มีความท้าทายใหม่ ๆ ทั้งจากนโยบายของ
รัฐบาล และการท างานในภาวะไม่ปกติ (S4T2, S4T4) 

• เพิ่มมาตรการความปลอดภัยของการเก็บข้อมูลพนักงาน 
(PDPA) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (S1T10) 

• บุคลากรมีศักยภาพสามารถรับมือ แก้ปัญหา และ
บริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และ
ธุรกิจรูปแบบใหม่ (S4T2, S4T4, S5T7) 

 
กลยุทธ์เชิงป้องกันแก้ไข (WO Strategy) กลยุทธ์เชิงหลกีเลี่ยง หรือพลิกวิกฤตเป็นโอกาส  

(WT Strategy) 

• น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อลดความล่าช้าในขั้นตอน
การท างาน จากสายการบังคับบัญชาที่มีหลายระดับ 
(W1O4, W1O5) 

• ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรม
องค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านเทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจ ผ่านการมีส่วนร่วมของ
พนักงานทุกระดับ  (W15(T6,T7,T8)) 

กลยุทธ์เชิงป้องกันแก้ไข (WO Strategy) กลยุทธ์เชิงหลกีเลี่ยง หรือพลิกวิกฤตเป็นโอกาส  
(WT Strategy) 

• ทบทวนโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังให้สอดคล้อง
กับภารกิจและยุทธศาสตร์องค์กร (W3O1) 

• สนับสนุนงบประมาณและน านโยบายรัฐบาลในการน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 
(HRIS) มาใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และปรับปรุงระบบงานด้านต่าง ๆ (W6O4, W6O5) 

• น าระบบการบริหารสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
ที่ผ่านการพิจารณามาใช้ให้มีประสิทธิภาพ (W8O1) 

• น าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
เพื่อการสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรเชิงรุก 
(W12O4, W12O5 , W15O4, W15O5) 

• ออกแบบแผนการพัฒนาบุคลากร  เพื่ อพัฒนา
สมรรถนะ ทักษะ องค์ความรู้ และการคิดวิเคราะห์ที่
เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร (W11O4, 
W11O5, W13O4, W13O5 W14O4, W14O5) 

• ส่งเสริมทักษะและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี และ
การคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
แ ล ะ ก า ร คิ ด ริ เ ริ่ ม น วั ต ก ร ร ม ให ม่  ๆ  ( W11T2, 
W11(T6,T7,T8)) 

• เพิ่มช่องทางการสื่อสารการด าเนินงานด้านทรัพยากร
บุคคลต่อพนักงานอย่างท่ัวถึง (W12T6) 

• เปิดโอกาสพนักงานรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนา แลกเปลี่ยน
มุมมองความคิด รองรับการเปลี่ยนแปลง (W10T6) 

• ปรับปรุ งข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (W7T9) 

• ประสานงานกับหน่วยงานร่วม ในการด าเนินภารกิจ
ร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงจากธุรกิจที่มีการบริหาร
เปลี่ยนแปลงไป (Disruptive business) (W12T8) 

• วางแผนพัฒนาบุคลากรในการจัดการองค์ความรู้ (KM) 
เรื่องรูปแบบของธุรกิจที่แตกต่างจากเดิมโดยเน้นการ
สนั บสนุ นขอ ง เทค โน โ ลยี แ ล ะนวั ต ก ร รม ใหม่  
(W14(T6,T7,T8)) 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-2565) 
 จากการศึกษาทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) เพ่ือประเมินสถานการณ์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ จึงได้น ามา
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลได ้3 ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เป็นองค์กรที่คล่องแคล่วและว่องไวทันต่อการเปลี่ยนแปลง (agile and 
nimble organization) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บุคลากรมีความอัจฉริยะและเปี่ยมไปด้วยพลังที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์ 
(smart resilient workforce)  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของค่านิยมหลักและน าเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่มาปรับใช้ (strengthened organizational 
core values and the use of modern digital technology and 
artificial intelligence)  

โดยก าหนดเป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ตามตาราง ดังนี้ 

ประ เ ด็นยุทธศาสต ร์ที่  1  เป็นองค์กรที่
คล่องแคล่วและว่องไวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
(agile and nimble organization)   

เป้าประสงค์: มีการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล ให้มีความคล่องตัว 
ครอบคลุมอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ สสว. 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร สสว. ให้สอดคล้องกับภารกิจ และนโยบายของรัฐบาล 
กลยุทธ์ที่ 2 บริหารอัตราก าลังให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร ภารกิจของ สสว. และนโยบายของรัฐบาล 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสว. สู่องค์กรสมรรถนะสูง 
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารระบบสวัสดิการเพื่อสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจให้แก่บคุลากรและสอดคล้องกับงบประมาณ 
กลยุทธ์ที่ 5 เสรมิสร้างความชัดเจน โปร่งใส และธรรมาภิบาล ในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 บุคลากรมีความ
อัจฉริยะและเปี่ยมไปด้วยพลังที่เข้มแข็งและ
สร้างสรรค์ (smart resilient workforce)  

เป้าประสงค์ :  มีการพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่งระยะยาว 
(Training Roadmap) การพัฒนาบุคลากรประจ าปี ( IDP) ให้มี
ศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานของ สสว. และความ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  
สังคม และนโยบาย รวมทั้งความเสี่ยงท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลอยา่งมีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรเพื่อเพิม่ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 8 บริหารแผน กลุ่มผูส้ืบทอดต าแหนง่ (Succession Planning) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของค่านิยมหลักและน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่มาปรับใช้ 
(strengthened organizational core 
values and the use of modern digital 
technology and artificial intelligence)  

เป้าประสงค์: ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และกระบวนการการท างาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้บุคลากรมีความผูกพัน
และความพึงพอใจ (Engagement and Satisfaction) มีความ
ปลอดภัย/สุขอนามัย/สภาพแวดล้อมในการท างาน (Safety/ 
Health/Environment: SHE) และมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
งานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) 

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

โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 11 ส่งเสริม และปลูกฝังค่านิยมองค์กร PROSME ให้กับบุคลากร 
กลยุทธ์ที ่12 ส่งเสริมด้านความปลอดภัย/สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (Safety/ Health/ Environment: SHE) 
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2565 (ฉบับทบทวน ปี 2564–2565) กับแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(ฉบับทบทวนปี 2564-2565) 
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ความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2560-2565 (ฉบับทบทวนปี 2563-2565) กับแผนยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-2565) 

ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ สสว. 2560-2565 (ฉบับทบทวนปี 2563-2565) กับ แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-2565) 
แผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2565  

(ฉบับทบทวนปี 2564-2565) 
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ 
ด้วย BIG DATA 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บุคลากรมีความอัจฉริยะและเป่ียมไปด้วยพลังที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์ (smart resilient workforce) 
  กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลอยา่งมีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรเพื่อเพิม่ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของค่านิยมหลักและน าเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่มาปรับใช้ ( strengthened 
organizational core values and the use of modern digital technology and artificial intelligence) 

  กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มผลิตภาพบุคลากรในการสร้างผลสัมฤทธ์ิของส านักงาน โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME 
และเศรษฐกจิชมุชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นองค์กรที่คล่องแคล่วและว่องไวทันต่อการเปลี่ยนแปลง (agile and nimble organization) 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสว. สู่องค์กรสมรรถนะสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บุคลากรมีความอัจฉริยะและเป่ียมไปด้วยพลังที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์ (smart resilient workforce) 
  กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาบุคลากรให้มคีวามพร้อมทีจ่ะเรยีนรู้และปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และนโยบาย 

รวมทั้งความเสี่ยงท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของค่านิยมหลักและน าเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่มาปรับใช้ ( strengthened 
organizational core values and the use of modern digital technology and artificial intelligence) 

  กลยุทธ์ที่ 10  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มผลิตภาพบุคลากรในการสร้างผลสัมฤทธิ์ของส านักงาน โดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  กลยุทธ์ที่ 11  ส่งเสริม และปลูกฝังค่านิยมองค์กร PROSME ให้กับบุคลากร 

 
 



แผนยุทธศาสตรด์้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-2565) 
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ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ สสว. 2560-2565 (ฉบับทบทวนปี 2563-2565) กับ แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-2565) 
แผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2565  

(ฉบับทบทวนปี 2564-2565) 
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและ      
ก้าวสู่สากล 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นองค์กรที่คล่องแคล่วและว่องไวทันต่อการเปลี่ยนแปลง (agile and nimble organization) 
  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสว. สู่องค์กรสมรรถนะสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บุคลากรมีความอัจฉริยะและเป่ียมไปด้วยพลังที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์ (smart resilient workforce) 
  กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และนโยบาย 

รวมทั้งความเสี่ยงท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
  กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลอยา่งมีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรเพื่อเพิม่ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของค่านิยมหลักและน าเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่มาปรับใช้ (strengthened 
organizational core values and the use of modern digital technology and artificial intelligence) 

  กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มผลิตภาพบุคลากรในการสร้างผลสัมฤทธิ์ของส านักงาน                   
โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้ 

  กลยุทธ์ที่ 11 ส่งเสริม และปลูกฝังค่านิยมองค์กร PROSME ให้กับบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4:  
เพ่ิมศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง       
(High Performance Agency) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นองค์กรที่คล่องแคล่วและว่องไวทันต่อการเปลี่ยนแปลง (agile and nimble organization) 
   กลยุทธ์ที่ 1  ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร สสว. ให้สอดคล้องกับภารกิจ และนโยบายของรัฐบาล 
   กลยุทธ์ที่ 2 บริหารอัตราก าลังให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร ภารกิจของ สสว. และนโยบายของรัฐบาล 
   กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสว. สู่องค์กรสมรรถนะสูง 
   กลยุทธ์ที่ 4  บริหารระบบสวัสดิการเพื่อสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจให้แก่บคุลากรและสอดคล้องกับงบประมาณ 
   กลยุทธ์ที่ 5  เสรมิสร้างความชัดเจน โปร่งใส และธรรมภิบาลในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บุคลากรมีความอัจฉริยะและเป่ียมไปด้วยพลังที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์ (smart resilient workforce) 
   กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาบุคลากรให้มคีวามพร้อมทีจ่ะเรยีนรู้และปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และนโยบาย 

รวมทั้งความเสี่ยงท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
   กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลอยา่งมีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรเพื่อเพิม่ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
   กลยุทธ์ที่ 8 บริหารแผน กลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 
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ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ สสว. 2560-2565 (ฉบับทบทวนปี 2563-2565) กับ แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-2565) 
แผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2565  

(ฉบับทบทวนปี 2564-2565) 
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4:  
เพ่ิมศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง       
(High Performance Agency) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของค่านิยมหลักและน าเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่มาปรับใช้ (strengthened 
organizational core values and the use of modern digital technology and artificial intelligence) 

   กลยุทธ์ที่ 9  ยกระดับความผูกพัน และความพึงพอใจของบุคลากร (Employee Engagement & Satisfaction) 
   กลยุทธ์ที่ 10  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มผลิตภาพบุคลากรในการสร้างผลสัมฤทธ์ิของส านักงาน โดยน า

เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 11  ส่งเสริม และปลูกฝังค่านิยมองค์กร PROSME ให้กับบุคลากร 
   กลยุทธ์ที่ 12  ส่งเสริมด้านความปลอดภัย/สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (Safety/Health/Environment: SHE) 



 
 

 

ยุท
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พันธกิจ 
บูรณาการ และผลักดันการส่งเสรมิ MSME ของหน่วยง่านภาครัฐ และเอกชน  
เพื่อให ้MSME สามารถ เติมโตและแข่งขันได้ในระดับสากล 

ค่านิยม 
 Professional  Relationship  Ownership  
 Service Mind  Merit Integrity  Excellence  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับการบูรณาการ 
MSME ของประเทศ  

ด้วย BIG DATA 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนากลไกการส่งเสริม
ให้เข้าถึง MSME และ

เศรษฐกิจชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างสังคม

ผู้ประกอบการให้
เติบโตและก้าวสู่

สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เพิ่มศักยภาพองค์กร 
ให้มีสมรรถนะสูง  

(High Performance 
Agency) 
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วิสัยทัศน ์
บริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นมืออาชีพอย่างมีธรรมาภิบาล 
เพื่อมุ่งเน้นสู่องค์กรที่เป็นเลิศในการชี้น าด้านการส่งเสริม SMEs 

พันธกิจ 

1. สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร 
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมร่วมให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ
องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เป็นองค์กรที่ คล่องแคล่วและ
ว่องไวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
(agile and nimble organization) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
บุคลากรมีความอัจฉริยะและ   
เ ปี่ ย ม ไ ป ด้ ว ยพลั ง ที่ เ ข้ ม แข็ ง 
และสร้างสรรค์ (smart resilient 
workforce) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
ค่านิยมหลักและน าเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล แ ละปั ญญาประดิ ษ ฐ์
สมัยใหม่มาปรับใช้ 
(strengthened organizational 
core values and the use of 
modern digital technology 
and artificial intelligence) 

แผนภาพที่ 2  ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ปี 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-2565) กับแผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2565 
(ฉบับทบทวนปี 2564-2565) 

 

 

 

 

 

 เป็นผู้ชี้น าในการขับเคลื่อนและเพ่ิมศักยภาพ MSMEสู่ความมั่งค่ังอย่างยั่งยืน 
 


