
 

 

 

 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร 

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

 



ส่วนที่ 1 

                                            บทน า 

 ทรัพยากรบุคคล ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่ามากขององค์กร และเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อ 

การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์องค์กร สสว. ได้ตระหนักถึงการพัฒนาองค์กร

และความส าคัญ ของทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ท าการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร 

และพัฒนาทรัพยากร บุคคล ปี 2561-2565 (ฉบับทบทวนประจ าปี 2563-2565) และแผนปฏิบัติการด้าน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563-2564 เพ่ือให้ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มีความต่อเนื่อง และสนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เพ่ือเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ ตาม HR Scorecard 5 มิติของส านักงาน ก.พ. เป้าประสงค์ 

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และความสอดคล้องจากแผนยุทธศาสตร์ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม ปี 2560-2565 (ฉบับทบทวนปี 2563-2565) ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2565 
 (ฉบับทบทวนปี 2563-2565) 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ปี 2561-2564 (ฉบับทบทวนปี 2563-2565) 

1. ยกระดับการบูรณาการ MSME ของ
ประเทศ ด้วย BIG DATA 

1. การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
2. การบริหารอัตราก าลังเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจในการ
ส่งเสริม SMEs เชิงรุก 
3. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

2. พัฒนากลไกการส่ง เสริมให้ เข้าถึ ง 
MSME และเศรษฐกิจชุมชน 

1. การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
2. การบริหารอัตราก าลังเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจในการ
ส่งเสริม SMEs เชิงรุก 
3. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

3. สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและ
ก้าวสู่สากล 

1. การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
2. การบริหารอัตราก าลังเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจในการ
ส่งเสริม SMEs เชิงรุก 
3. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

4. เพ่ิมศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง 
(High Performance Agency) 

4. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากร
บุคคล (HR Enabler) 

 

 



     1. สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

           2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร 

                        3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมร่วมให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร 

ส่วนที่ 2 

แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2565  

(ฉบับทบทวนประจ าปี 2563-2565) 
 

จากผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยังมีกรอบ

หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าบัญชี 2563 และตัวชี้วัดการด าเนินงานตาม

นโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา ซึ่งกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลนั้นยังมุ่งเน้น

ในด้านการสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในเรื่องการบริหาร

อัตราก าลังคน และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล โดยได้ข้อสรุปดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นผู้ชี้น าในการขบัเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ MSME  

สู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน 

บูรณาการ และผลักดันการส่งเสริม MSME ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ MSME สามารถ

เติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล 
วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   

 ยกระดบัการบูรณาการ 

MSME ของประเทศ ด้วย 

BIG DATA 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนากลไกการส่งเสริมให้

เข้าถึง MSME และเศรษฐกิจ

ชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

สร้างสังคมผู้ประกอบการให้

เติบโตและก้าวสู่สากล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มี

สมรรถนะสูง (High 

Performance Agency) 

 
บริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นมืออาชพีอย่างมีธรรมาภบิาล 
เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านการสง่เสริม  SMEs” 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   

 การบรหิารทรัพยากรบุคคล

ที่เป็นระบบ มปีระสิทธภิาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การบริหารอัตราก าลังเพื่อ

ขับเคลื่อนภารกิจในการ

ส่งเสริม SMEs เชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่

องค์กรสมรรถนะสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

เสริมสร้าง

สภาพแวดล้อมที่

สนับสนุนงานด้าน

ทรัพยากรบุคคล (HR 

Enabler) 

 ค่านิยม Professional 

 

Relationship 

 

Ownership Service Mind 

 

Merit Integrity 

 

Excellence 

 



 

วิสัยทัศน์ 

บริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นมืออาชีพอย่างมีธรรมาภิบาล เพ่ือมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านการส่งเสริม  SMEs” 

พันธกิจ 

1. สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร 

3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมร่วมให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์  มีการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ สสว. 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อรักษาและจูงใจบุคลากร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริหารอัตราก าลังเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริม SMEs เชิงรุก 

เป้าประสงค์  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิต ให้สามารถรองรับแผนการสืบทอดต าแหน่งและ

แผนการพัฒนากลุ่มที่มีศักยภาพสูงเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริม SMEs เชิงรุก 

กลยุทธ์ที่ 3  บริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมสามารถรองรับการส่งเสริม SMEs เชิงรุก 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง  

เป้าประสงค์  มีการพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่งระยะยาว (Training Roadmap) การพัฒนาบุคลากร

ประจ าปี (IDP) การคัดเลือกและพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Pool) และ

กลุ่มบุคลากรผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor Pool) ให้สอดคล้องกับความต้องการเชิง

ยุทธศาสตร์ 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ 



กลยุทธ์ที่ 4  วางแผนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของ สสว. สู่องค์กร

สมรรถนะสูง สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 5  บริหารกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Management) และวางแผนผู้สืบทอด

ต าแหน่ง (Succession Planning) 

กลยุทธ์ที่ 6  ยกระดับสมรรถนะด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Enabler)  

เป้าประสงค์  ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และกระบวนการการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

บุคลากรมีความผูกพันและความพึงพอใจ (Engagement and satisfaction) มีความ

ปลอดภัย/สุขอนามัย/สภาพแวดล้อมในการท างาน(Safety/Health/Environment: SHE) 

และมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) 

กลยุทธ์ที่ 7  ยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร (Employee Engagement & 

Satisfaction) 

กลยุทธ์ที่ 8  ส่ ง เ ส ริ มด้ านคว ามปลอดภั ย /สุ ขอนามั ยและสภาพแวดล้ อม ในการท า งาน 

(Safety/Health/Environment: SHE) 

กลยุทธ์ที่ 9  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Information 

System: HRIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติการด้านการบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล ปี 2563 
 

จากข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2565  
(ฉบับทบทวนประจ าปี 2563-2565) ข้างต้น ภายใต้การด าเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) 
พันธกิจ (Mission) และยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2565 (ฉบับทบทวนปี 2563-2565)และกรอบ
แนวคิดการปรับโครงสร้างองค์กร ส านักงานฯ ได้ก าหนดแนวคิดและทิศทางในการวางแผนปฏิบัติการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563 ดังนี้ 

 
 

 



 

ตารางท่ี 3 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2563 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
1.การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นระบบ มีประสิทธภิาพ 

เป้าประสงค ์
มีการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล อยา่งเป็นระบบ มีประสิทธภิาพ ประสิทธิผล และสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน ์พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ สสว. 

ล าดับ กลยุทธ์ดา้นทรัพยากรบุคคล กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ปี 2563 ผู้รับผิดชอบหลัก 

เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก 
1 พัฒนาระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1. พัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
(Performance Management) 
โดยก าหนดตัวชีว้ัด (KPI) ให้
ครอบคลุมทุกระดับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล 
ทุกระดับ และมกีารเชื่อมโยงตัวชี้วัด (KPI) เข้าสู่ระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานและมกีารเช่ือมโยงผล
การประเมินในการพจิารณาผลตอบแทน / เล่ือนขั้น / 
เล่ือนต าแหน่ง และการพัฒนาบุคลากร 

 ก าหนดตัวชีว้ัด (KPI) รายบุคคลทุก
ระดับ  
 เช่ือมโยงตัวชี้วัด (KPI) เข้าสู่ระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

550,200 10 ฝทบ. 

  2. พัฒนาระบบการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร 

การมีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่เสร็จ
สมบูรณ์และน าไปปฏิบัติใช้ตามแผนงาน 

มีการน าเอาระบบการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรไปปฏิบัติใช้เพื่อให้ได้
บุคลากรที่เหมาะสมตามแผนงาน 

- 5 ฝทบ. 

2 พัฒนาระบบสวัสดกิารเพื่อรักษา
และจูงใจบุคลากร 

การปรับปรุง และพัฒนาระบบ
สวัสดิการให้เทียบ เคียงได้กับ
หน่วยงานอื่น 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจดา้นสวัสดิการของ
บุคลากร 

ระดับความพึงพอใจดา้นสวัสดิการ
ของบุคลากร 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 85 
 

220,000 5 ฝทบ. 

 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
2. การบริหารอัตราก าลังเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริม SMEs เชิงรุก 

เป้าประสงค ์
บริหารอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริม SMEs เชิงรุก 

ล าดับ กลยุทธ์ดา้นทรัพยากรบุคคล กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ปี 2563 ผู้รับผิดชอบหลัก 

เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก 
3 บริหารอัตราก าลังให้เหมาะสม

สามารถรองรับการส่งเสริม 
SMEs เชิงรุกบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

การจัดการอัตราก าลัง (Workforce 
Management)  
- กรอบอัตราก าลัง  
- การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธภิาพ  
การวิเคราะหก์ระบวนการท างานที่
ส าคัญ 

แนวทางการจัดการอัตราก าลังประจ าปแีละ
อัตราก าลังในระยะยาวตามโครงสร้างของทุกก
หน่วยงานและน าแนวทางการจัดการ
อัตราก าลังไปปฏิบัติในการก าหนดอัตราก าลัง 

มีแนวทางการจัดการอัตราก าลัง
ประจ าปีและอัตราก าลังในระยะยาว
ตามโครงสร้าง 

355,800 10 ฝทบ. 



 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
3. การพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

เป้าประสงค ์
มีการพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่งระยะยาว (Training Roadmap) การพัฒนาบุคลากรประจ าปี (IDP) การ
คัดเลือกและพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Pool) และกลุ่มบุคลากรผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor 
Pool) ให้สอดคล้องกับความต้องการเชงิยุทธศาสตร์ 

ล าดับ กลยุทธ์ดา้นทรัพยากรบุคคล กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ปี 2563 ผู้รับผิดชอบหลัก 

เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก 
4 วางแผนและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ
ของ สสว. สู่องค์กรสมรรถนะสูง 
สอดคล้องกับพันธกจิและ
ยุทธศาสตร์ 

1. การวางแผน Career 
Planning ให้กับบุคลากร
รายบุคคล 

ผลด าเนินการวางแผน Career 
Planning 

มีการวางแผน Career Planning ครบทุกต าแหน่ง 276,600 5 ทุกฝ่าย 

  2. การพัฒนาบุคลากรตาม
แผนการพัฒนาบุคลากรราย
ต าแหน่งระยะยาว (Training 
Roadmap: TRM) และแผนการ
พัฒนาบุคลากรประจ าปี 
(Individual development 
plan: IDP) ที่สอดคล้องกับ
เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) ของ
บุคลากร 

ผลการด าเนินการตามแผน (Training 
Roadmap: TRM) และแผนการ
พัฒนาบุคลากรประจ าปี (IDP) 

 มีการด าเนินการตามแผน (Training Roadmap) และ
แผนการพัฒนา (IDP) ที่ครอบคลุมบุคลากรน าร่องทุก
กลุ่มงานๆ ละ 1 ฝ่าย ได้แล้วเสร็จตามแผนฯ   
 ได้รายงานสรุปการด าเนินงานตามแผนฯ ให้ผู้บริหาร
สายงาน/ผู้บริหารระดับสูงสุดได้รับทราบ 

38,800 10 ทุกฝ่าย 

  3. การส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร ให้มีความรูแ้ละทักษะ
สอดคล้องกับพันธกจิตาม
ยุทธศาสตร์ สสว. 

จ านวนหลกัสูตรที่บุคลากรได้รับการ
พัฒนา ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ตามสมรรถนะของบุคลากรแต่ละ
ต าแหน่งงาน (ตามกลุ่มเป้าหมาย) 

จ านวนหลกัสูตรที่บุคลากรได้รับการพัฒนาอยา่งน้อย 5 
Hard และ 5 Soft Skills ที่สอดคล้องกบัสมรรถนะชอง
บุคลากร (ตามกลุ่มเปา้หมาย) 

 

2,835,000 20 ฝทบ. 

 

 



 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
3. การพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

เป้าประสงค ์
มีการพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่งระยะยาว (Training Roadmap) การพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
(IDP) การคัดเลือกและพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Pool) และกลุม่บุคลากรผู้สืบ
ทอดต าแหน่ง (Successor Pool) ให้สอดคล้องกับความต้องการเชิงยุทธศาสตร์ 

ล าดับ กลยุทธ์ดา้นทรัพยากรบุคคล กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ปี 2563 ผู้รับผิดชอบหลัก 

เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก 
5 บริหารกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ 

(Talent Management) และ
วางแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Planning) 

1. การคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่มี
ศักยภาพ และกลุ่มบุคลากรผู้สืบทอด
ต าแหน่ง 

ผลการคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ และ
กลุ่มบุคลากรผู้สืบทอดต าแหน่ง 

มีการคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่มี
ศักยภาพ หรอืกลุ่มบุคลากรผู้สืบทอด
ต าแหน่ง ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

- 5 ผู้บริหารระดับสูง 
และ ฝทบ. 

  2. การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ 
และกลุ่มบุคลากรผู้สืบทอดต าแหน่ง 

ผลการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ และ
กลุ่มบุคลากรผู้สืบทอดต าแหน่ง 

มีการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ 
หรือกลุ่มบุคลากรผู้สืบทอดต าแหน่ง
ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- 5 ผู้บริหารระดับสูง 
และ ฝทบ. 

6 ยกระดับสมรรถนะด้านการ
บริหารและพัฒนาทรพัยากร
บุคคล 

การพัฒนากลุ่มบุคลากรภายในฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ผู้บริหารและพนกังานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแผนทีก่ าหนด 

ผู้บริหารและพนกังานในฝ่ายฯ ทกุคน
ได้รับการพัฒนาตามแผนงานที่
ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 

300,000 5 ผู้บริหารระดับสูง 
และ บุคลากรของ 

ฝทบ. 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นยทุธศาสตร ์
4. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Enabler) 

เป้าประสงค ์
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และกระบวนการการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและประสิทธิผล ให้
บุคลากรมีความผูกพันและความพึงพอใจ (Engagement and Satisfaction) มีความปลอดภยั/
สุขอนามัย/สภาพแวดล้อมในการท างาน (Safety/Health/Environment: SHE) และมีระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) 

ล าดับ กลยุทธ์ดา้นทรัพยากรบุคคล กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ปี 2563 ผู้รับผิดชอบหลัก 

เป้าหมาย งบประมาณ น้ าหนัก 
7 ยกระดับความผูกพันและความ

พึงพอใจของบุคลากร
(Employee Engagement & 
Satisfaction) 

1. การสร้างความผูกพันและความพึง
พอใจของบุคลากร(Employee 
Engagement & Satisfaction) 

• การด าเนินงานตามแผนงานยกระดับความ
ผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร 
• รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน 

• ด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผนงาน 
100% 
• รายงานสรุปผลการด าเนินงาน/
รายงานให้ผู้บริหารสายงาน/ผู้บริหาร
ระดับสูงสุดได้รับทราบ 

305,400 5 ผู้บริหารของ ฝทบ. 
และของหน่วย งาน

อื่นๆ 

  2. พัฒนาแบบส ารวจความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากร 

แบบส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและ
สามารถน าไปเทียบเคียงกับหน่วยงานอืน่ได้ 

มีแบบส ารวจความผูกพันและความ
พึงพอใจของบุคลากร ที่ได้รับการ
พัฒนาอยา่งเหมาะสม 

305,400 5 ฝทบ. 

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

ความปลอดภยั/สุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
(Safety/Health/Environment : 
SHE) 

ผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านความ
ปลอดภัยฯประจ าป ี

มีการด าเนินงานตามแผนงานด้าน
ความปลอดภยัฯ ประจ าปี ที่ก าหนด
อย่างครบถ้วน 

341,400 5 คณะท างานด้าน
ความปลอดภยัฯ   
ที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดย   ผอ. สสว. 

9 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานด้านทรัพยากร
บุคคล (HR Information 
System: HRIS) 

การจัดระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล (HR Information 
System: HRIS) 

ฐานข้อมูลที่ส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลและถูก
น ามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ 

มีฐานข้อมูลที่ส าคัญด้านทรัพยากร
บุคคลที่ครบถ้วน 

341,400 5 ฝทบ. 
(โดยมีฝ่าย

สารสนเทศเป็น
หน่วยงาน
สนับสนุน) 

งบประมาณ 5,870,000 100  

 

 

 



 

ส่วนที่ 4 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2563 
 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2563 ในภาพรวมทั้งหมด มีจ านวน 14 กิจกรรม 14 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ได้
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด/แผน บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดทั้ง 14 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 ของตัวชี้วัดที่มทีั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2563 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/แผน 
(น้ าหนกัร้อยละ) 

ผล           
(น้ าหนกัร้อยละ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ   
1. พัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
(Performance Management) โดย
ก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) ให้ครอบคลุม
ทุกระดับ 

 ก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) 
รายบุคคลทุกระดับ  
 เช่ือมโยงตัวช้ีวัด (KPI) เข้า
สู่ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

- มีการก าหนดตัวช้ีวัด KPI รายบุคคล (ระดับบริหาร
ระดับบังคับบัญชา และระดับปฏิบัติการ) 
- เ ช่ือมโยงตัวช้ีวัด KPI เข้าสู่ระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยด าเนินการออกแบบหลักเกณฑ์ แนวทาง
และรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
-  มีคู่ มื อการประเมินผลการปฏิบัติ งานและแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2563 

10 10 

2. พัฒนาระบบการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร 

มีการน าเอาระบบการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรไปปฏิบัติใช้เพื่อให้
ได้บุคลากรที่เหมาะสมตามแผนงาน 

- มีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใช้ปฏิบัติเพื่อ
คัดเลือกบุคลากรให้ เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
- ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากรตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ในเวลาที่
ก าหนด 

5 5 



โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/แผน 
(น้ าหนกัร้อยละ) 

ผล           
(น้ าหนกัร้อยละ) 

3. การปรับปรุง และพัฒนาระบบ
สวัสดิการให้เทียบ เคียงได้กับ
หน่วยงานอ่ืน 

ระดับความพึงพอใจด้านสวัสดิการ
ของบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ได้ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้านสวัสดิการ
ของบุคลากร โดยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 
85.47 ซึ่งจะน าผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

5 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริหารอัตราก าลังเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริม SMEs เชิงรุก   

4. การจัดการอตัราก าลัง 
(Workforce Management)  
- กรอบอัตราก าลัง  
- การวิเคราะหผ์ลผลติประสิทธิภาพ  
การวิเคราะห์กระบวนการท างานที่
ส าคัญ 

มีแนวทางการจัดการอัตราก าลัง
ประจ าปีและอัตราก าลังในระยะยาว
ตามโครงสรา้ง 

ด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดการอัตราก าลังประจ าปี
และอัตราก าลังในระยะยาวตามโครงสร้าง 

10 10 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง   
5. การวางแผน Career Planning 
ให้กับบุคลากรรายบุคคล 

มีการวางแผน Career Planning 
ครบทุกต าแหน่ง 

ด าเนินการศึกษาและจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) ของบุคลากร เพื่อใช้ในการ
วางแผน Career Planning ครบทุกต าแหน่ง 
 

5 5 

6. การพัฒนาบุคลากรตามแผนการ
พัฒนาบุคลากรรายต าแหน่งระยะ
ยาว (Training Roadmap: TRM) 
และแผนการพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี (Individual 
development plan: IDP) ที่
สอดคล้องกับเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path) ของ
บุคลากร 

 มีการด าเนินการตามแผน 
(Training Roadmap)  
และแผนการพัฒนา (IDP) ที่
ครอบคลมุบุคลากรน าร่องทุกกลุม่
งานๆ ละ 1 ฝ่าย ได้แล้วเสร็จตาม
แผนฯ   
 ได้รายงานสรุปการ
ด าเนินงานตามแผนฯ ใหผู้้บริหาร
สายงาน/ผู้บริหารระดับสูงสุดได้
รับทราบ 

- ด าเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่ง
ระยะยาว (Training Roadmap: TRM) และแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล ( IDP) ครบทุกฝ่าย และรายงาน
สรุปการด าเนินงานตามแผนฯ ให้ ผอ.สสว. ได้รับทราบ 

10 10 



โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/แผน 
(น้ าหนกัร้อยละ) 

ผล           
(น้ าหนกัร้อยละ) 

7. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
ให้มีความรู้และทักษะสอดคล้องกับ
พันธกิจตามยุทธศาสตร์ สสว. 

จ านวนหลักสตูรที่บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาอย่างน้อย 5 Hard และ 5 
Soft Skills  
ที่สอดคล้องกับสมรรถนะชอง
บุคลากร (ตามกลุม่เป้าหมาย) 

มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
Soft skills จ านวน 10 หลักสูตร 948 ราย 
Hard skills จ านวน 16 หลักสูตร 557 ราย 

20 20 

8. การคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่มี
ศักยภาพ และกลุ่มบคุลากรผูส้ืบ
ทอดต าแหน่ง 

มีการคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่มี
ศักยภาพ หรือกลุ่มบุคลากรผู้สืบ
ทอดต าแหน่ง ไดต้ามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ด าเนินการคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ หรือกลุ่ม
บุคลากรผู้สืบทอดต าแหน่ง ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
จ านวน 14 คน 

5 5 

9. การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มี
ศักยภาพ และกลุ่มบคุลากรผูส้ืบ
ทอดต าแหน่ง 

มีการพัฒนากลุม่บุคลากรที่มี
ศักยภาพ หรือกลุ่มบุคลากรผู้สืบ
ทอดต าแหน่งตามแผน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ด าเนินการการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ หรือ
กลุ่มบุคลากรผู้สืบทอดต าแหน่งตามแผน จ านวน 14 คน 

5 5 

10. การพัฒนากลุ่มบุคลากรภายใน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ผู้บริหารและพนักงานในฝ่ายฯ ทุก
คนได้รบัการพัฒนาตามแผนงานท่ี
ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- ด าเนินการพัฒนาตามแผนการพฒันา (IDP) 
- ด าเนินการพัฒนาตามแผนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณ 2563  
 
 
 

5 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนนุงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Enabler)   
11. การสร้างความผูกพันและความ
พึงพอใจของบุคลากร(Employee 
Engagement & Satisfaction) 

• ด าเนินงานไดส้ าเร็จตามแผนงาน 
100% 
• รายงานสรุปผลการด าเนินงาน/
รายงานให้ผู้บริหารสายงาน/
ผู้บริหารระดับสูงสุดไดร้ับทราบ 

ด าเนินการตามแผนงานยกระดับความผูกพันและความ
พึงพอใจของบุคลากร ประจ าปี 2563 และรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานให้ ผอ.สสว. รับทราบ 

5 5 



โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/แผน 
(น้ าหนกัร้อยละ) 

ผล           
(น้ าหนกัร้อยละ) 

12. พัฒนาแบบส ารวจความผูกพัน
และความพึงพอใจของบุคลากร 

มีแบบส ารวจความผูกพันและความ
พึงพอใจของบุคลากร ท่ีได้รับการ
พัฒนาอย่างเหมาะสม 

ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจความผูกพันและความพึง
พอใจของบุคลากร 
 

5 5 

13. ความปลอดภัย/สุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
(Safety/Health/Environment : 
SHE) 

มีการด าเนินงานตามแผนงานด้าน
ความปลอดภัยฯ ประจ าป ี
ที่ก าหนดอย่างครบถ้วน 

มีการด าเนินงานตามแผนงานความปลอดภัย/สุขอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน (SHE) ได้อย่าง
ครบถ้วน 

5 5 

14. การจัดระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบคุคล 
(HR Information System: HRIS) 

มีฐานข้อมูลที่ส าคัญด้านทรัพยากร
บุคคลที่ครบถ้วน 

มีฐานข้อมูลที่ส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1.ข้อมูลส่วนบุคคล 2.ข้อมูลการท างาน 3.
ข้อมูลการพัฒนาของบุคลากร 4.ข้อมูลเรื่องผลตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ 5.ข้อมูลอัตราก าลัง 

5 5 

รวม 100 100 



ส่วนที ่5 

ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

1. ปัจจัยส าเร็จ 

  ผู้บริหารระดับสูงของ สสว. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการท างานของ สสว. ให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ มีพลังในการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมตามบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยที่ผ่านมา สสว. ได้มีการเริ่มพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ  
โดยจัดท าแนวทางหรือเครื่องมือต่างๆ เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลง และเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรของ สสว.ให้มีสมรรถนะสูง ดังต่อไปนี้ 
 ปี 2560-2561 
  (1) จัดท าสมรรถนะประเภทต่างๆ (Core /Managerial /Functional Competency)  
  (2) จัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (IDP)  
  (3) จัดท าการประเมินระดับสมรรถนะ และผลการประเมินสมรรถนะหลักและบริหาร 
  (4) จัดท ารายงานตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) และตัวชี้วัดระดับฝ่าย (Department KPIs) 
  (5) จัดท าแผนการฝึกอบรมระยะยาว (Training Roadmap) 
  ปี 2562 
  (1) จัดท าแผนงานการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Management) และแผนงาน การพัฒนากลุ่มบุคลากรผู้สืบทอดต าแหน่ง 
(Successor Plan) 
  (2) จัดท าแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (Safety / Health / Environment : SHE) 
  (3) จัดท าแผนงานการสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร (Employee Engagement & Satisfaction) 
  (4) จัดท าคู่มือแนวทาง/หลักเกณฑ์ในการสรรหาพนักงาน 



  (5) วิเคราะห์กระบวนการท างานที่ส าคัญ (Workflow Analysis) และการวิเคราะห์การทดแทนอัตราก าลัง (Workforce Management) ของ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
  (6) จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
  (7) จัดท ารายงานการประเมินค่างาน (Job Evaluation) ของต าแหน่งงานตามโครงสร้างการบริหาร 
  (8) จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (KPI ระดับบุคคล) 
  (9) ทบทวนและจัดท าคู่มือมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและแบบลักษณะงาน (Job Description: JD) ส าหรับแต่ละต าแหน่งงาน 
  (10) จัดท าคู่มือการประเมินระดับสมรรถนะ และผลการประเมินสมรรถนะตามหน้าที่งาน (Functional Competency) ของกลุ่มตัวอย่าง
พนักงาน (Pilot Group) 
  (11) จัดท าการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของพนักงานทุกระดับ 
  ปี 2563 

(1) จัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล หรือ IDP (Individual Development Plan) 
(2) ทบทวนสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะด้านบริหาร (Managerial Competency) และสมรรถนะด้านตามหน้าที่งาน 

(Functional Competency) 
(3) ด าเนินการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะด้านบริหาร (Managerial Competency) และสมรรถนะด้านตาม

หน้าที่งาน (Functional Competency) 
(4) พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) 
(5) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-2565) และแผนปฏิบัติการด้านการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2564 
(6) วิเคราะห์จัดท ากรอบอัตราก าลัง (Workforce Management) 
(7) พัฒนาแบบส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร (Employee Engagement & Satisfaction) 
(8) ทบทวนและพัฒนาระบบสาสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System : HRIS) 

 



2. ปัญหา/อุปสรรค 

 (1) การขออนุมัติด าเนินกิจกรรมต้องใช้ระยะเวลาและมีขั้นตอนหลายขั้นตอน อาจท าให้เกิดการล่าช้า 
 (2) เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 ท าให้บางโครงการ/กิจกรรม เกิดความล่าช้ากว่าก าหนด หรือยกเลิกกิจกรรม 
 (3) การบริหารงานในบางครั้งไม่เป็นไปตามระบบที่ก าหนดไว้ อาจท าให้งานไม่ส าเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 
  

3. ข้อเสนอแนะ 

 (1) ควรจัดวางระบบ PDCA ซึ่งเป็นเครื่องมือส าหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพงาน และจัดท า Workflow ในการก าหนดกิจกรรมในการด าเนินการ
ตั้งแต่ต้นจนแล้วเสร็จ เพ่ือใช้ส าหรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบการท างานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (2) ในสถานการณ์การระบอดของเชื้อโควิด-19 ควรวางระบบการท างาน ประชุม และการอบรมออนไลน์เข้ามาช่วยในแต่ละกิจกรรม 
 (3) ควรมีการติดตามงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และงานที่ไม่บรรลุเป้าหมายต้องหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข และงานที่บรรลุเป้าหมายพัฒนา  

ให้งานดีขึ้น 
 


