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แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิิทัลปี 2561-2564 

1. บทนำ 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นองค์กรที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ “การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ  ซึ่งทำให้สำนักงานฯ จำเป็นปรับตัวเพ่ือเข้าสู่ธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ 
“ดิจิทัล” และเป็นองค์กรที่จัดตั้งใหม่นั้น ย่อมมีผลกระทบด้าน HR ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่สำคัญ จึง
จำเป็นต้องมีการประเมินสถานการณ์ รวมทั้งการเตรียมการหาทางออกไว้ล่วงหน้าเช่นกัน ผลกระทบด้าน HR ที่จะ
เกิดข้ึน เช่น การพัฒนาเรียนรู้ และทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต  การขับเคลื่อนด้วยหน่วยย่อย ซ่ึงอดีตองค์กรขนาดใหญ่มัก
ถูกมองว่าเป็นจุดแข็ง มีความได้เปรียบ แต่เมื่อมาถึงยุค 4.0 องค์กรขนาดใหญ่จะมีการปรับตัวได้ช้ากว่าองค์กรขนาด
เล็ก HR จึงต้องเตรียมการเพ่ือรับมือกบัสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  

ทั้งนี้ สำนักงานฯ เป็นองค์กรใหม่ที่ต้องการเป็น “องค์กรแถวหน้าในการส่งเสริมและนำไทยสู่
เศรษฐกิจดิจิทัล” จำเป็นต้องสร้างระบบต่าง ๆ ขององค์กรให้ได้มาตรฐาน  HR จึงมุ่งเน้นใน “การสร้าง High 
Performance  Organization บนพื้นฐาน Digitize” โดยก้าวแรกขององค์กรที่จะปรับเปลี่ยนหรือเดินไปข้างหน้า 
คือการสร้างความตระหนักที่จะเปลี่ยนแปลง และก้าวเดินไปให้ทัน ในฐานะ HR เองก็เช่นกันที่ต้องสร้าง Impact ใน
องค์กร เพ่ือให้เกิดการยอมรับ และเป็น Key Success Factor ในการสร้างปัจจัยต่าง ๆที่สำคัญในการผลักดันองค์กร 
เช่น  

1.1 การพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
HR ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้พัฒนาตนเอง ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานภายในองค์กร ให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้อง  (match) กับความ
ต้องการของลูกค้า ที่มาใช้บริการ ที่มีความต้องการเพ่ิมมากข้ึน มีความคาดหวังต่อองค์กร และมีความต้องการเพ่ิม
มากขึ้น 

1.2 การฝึกการเป็นผู้ให้คำปรึกษา (Counselor) 
เป็นการให้คำปรึกษาทางธุรกิจโดยเฉพาะในเรื่องการบริหารคนให้กับทั้งผู้บริหารระดับสูงและ

ผู้บริหารในฝ่ายงานต่าง ๆรวมทั้งต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานทุกระดับ การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ไม่ว่า
จะเป็นทางด้านอัตรากำลัง ที่ขาด การให้ความรู้ในกรณีท่ีมีปัญหาเกิดความขัดแย้งเกิดข้ึนในหน่วยงาน บทบาทนี้จะ
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เป็นไปได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ได้สร้างความน่าเชื่อถือความไว้วางใจและความศรัทธาให้กับผู้บริหาร
ก่อนบทบาทตรงนี้ต้องอาศัยจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาแก่บุคคลประเภทและระดับต่าง ๆในองค์กร 

1.3 การสร้างมาตรฐานการทำงานให้ทัดเทียมระดับ Global 
สิ่งที่ HR จะต้องเตรียมตัวเข้าสู่ยุคที่มีเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนงานด้านข้อมูล ให้เกิดความ

รวดเร็ว ทันสมัย เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่  สิ่งที่เคยปฏิบัติมาในอดีต  อาจจะไม่มีความเหมาะสมสำหรับยุคปัจจุบัน
อีกแล้ว  HR ต้องมีการปรับปรุงวิธีการทำงานให้ได้มาตรฐานการทำงาน ตามยุคสมัย ให้ทันต่อโลก ทันต่อ
เหตุการณ ์ ทัดเทียมกับนานาประเทศท่ีเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 

1.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล HR ให้รองรับ เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Embracing New 
Technology) 

ระบบงาน HR ที่เป็นข้อมูลที่เก็บไว้เป็นเอกสาร  ควรมีการดัดแปลง จากเอกสารมาเป็นระบบ 
อิเลคทรอนิกส์  ที่สามารถลิงค์กับระบบฐานข้อมูลพนักงานทั้งองค์กร สะดวกในการใช้งาน   ประมวลผล และ
บริการลูกค้า  ตัวอย่างการพัฒนาระบบงานที่จำเป็นต้องมีการพัฒนาคือ การให้ผู้สมัครงานมีทางเลือก  และ
ช่องทางในการสมัครงานผ่านทางอินเตอร์เนท โดยสามารถโหลดเอกสารที่เป็นข้อมูลในการสมัครงาน ได้ง่าย ซึ่ง
ข้อมูลที่ออกแบบให้กรอกประวัติ  ไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลมากเกินไป เพ่ือที่จะไม่ให้เกิดปัญหาต่อการคีย์ข้อมูลนาน
จนเกินไป ทำให้เกิดความยุ่งยากในการเข้าถึงองค์กร นอกจากนี้การเตรียมความพร้อมในการกรอกข้อมูลที่เป็น
ภาษาสากล และภาษาอาเซียน  ก็จะยิ่งทำให้การเตรียมการเกิดความทันสมัย ในการเข้าสู่ AEC ในอนาคตอีกด้วย 

การปรับปรุงฐานข้อมูลให้ เป็น ระบบ HRIS  จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญของในโลกยุคใหม่ 
ระบบงาน HRIS  ที่นำมาใช้ในงาน HR  โดยเริ่มตั้งแต่ภาคผู้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ การวางแผนอัตรากำลัง  การสรรหา
ว่าจ้าง  การพัฒนา  ไปจนถึง การควบคุมและการดูแลรักษาพนักงาน  ในการที่จะพัฒนาระบบงานที่ทำให้อยู่ในรูป
ของอิเลคทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่ ที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน 

1.5 การสร้างจิตสำนึกพนักงานในองค์กรให้ มุ่งเน้นที่  การประหยัด ต้นทุนต่ ำ 
(Containing costs) 

การปลูกฝัง และการสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่พนักงาน  จำเป็นจะต้องเริ่มต้นผู้บริหารระดับ และ HR 
เอง ที่ร่วมกันรับผิดชอบในการสร้างจิตสำนึกของพนักงาน  ซ่ึงจะทำให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ และเป็นองค์กรที่มี
คุณภาพมากขึ้น 

1.6 การจัดหาการบริการที่มีคุณภาพ (HR Service Delivery) 
ในฐานะที่หน่วยงาน HR  มีความรู้ด้านการบริหารคน โดยเริ่มตั้งแต่ การสรรหาคัดเลือก 

การพัฒนา  การบริหารผลตอบแทน การประเมินผล  การจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน ซึ่งความรอบรู้ในด้าน
ดังกล่าว  ส่วนใหญ่ Line Manager มักไม่ค่อยถนัด จะไปสนใจในด้านฟังชั่นงานในหน่วยงานเสียมากกว่า ซึ่ง HR 
จะต้องใช้จุดอ่อนของทางด้านนี้  เปลี่ยนมาเป็นโอกาสในการเข้าถึงหน่วยงานและพนักงานให้มาก   เพ่ือที่จะได้
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ทราบข้อมูลของพนักงานในเชิงลึก  จะทำให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากกว่า และประเด็นที่น่าสนใจอีกสิ่งหนึ่ง
ก็คือ  HR  สามารถเข้าไปอยู่ในใจของ line  Manager ที่สามารถเข้าไปช่วยสนับสนุนงานที่เขาไม่ถนัด ให้งาน
สามารถดำเนินไปด้วยดี ไม่เกิดปัญหา  ก็จะเป็นการช่วยให้พนักงานในองค์กร ได้รับการบริหารอย่างทั่วถึง ไม่ขาด
ตกบกพร่อง  ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร ส่งผลดีในภาพรวมอีกด้วย   

1.7 การมุ่งอำนวย ความสะดวก วัดผล ปรับปรุงคุณภาพ (Employee Commitment) 
นอกจากงานประจำที่หน่วยงาน HR  จะต้องเข้าไปมีบทบาท ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้กับ

ทาง Line Manager แล้ว  อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญไม่น้อยกว่าก็คือ  การเป็นนายอำนวย  ไม่ใช่นายอำนาจ
เหมือนสมัยก่อนอีกต่อไป  HR  จะเข้าไปมีบทบาทคอยให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก ปรับปรุง ความ
เป็นอยู่ของพนักงาน  เพ่ือให้พนักงานเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กร ว่าองค์กรคอยให้ความช่วยเหลือ มาโดยตลอด   

ทั้งนี้ สำนักงานฯ จัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลปี 

2561-2564 และแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ที่สร้างมาตรฐานและความไว้วางใจของพนักงาน และผู้บริหาร 

โดย  “การสร้าง High Performance  Organization บนพื้นฐาน Digitize” ในการรับมือกับโลกที่พลวัตรใน

การเปลี่ยนแปลงสูง และตลอดเวลา   

2. บริบทด้านทรัพยากรบุคคล 

2.1 อัตรากำลัง  
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 2.2 โครงสร้างอายุ กับตำแหน่ง 

ระดับ ตำแหน่ง 

ช่วงอายุ-ป ีและ GEN 
 

B X Y Z 
รวมคนในตำแหน่ง 

50 - 60 35 - 49 25 - 34 ต่ำกว่า 25 

ผอ. และ รอง ผอ. 2 3   5 
ผช.ผอ. และ ผอ.ฝ่าย/
สถาบัน/เขต 1 12   13 

ผู้จัดการส่วน/สาขา 2 5 1  8 

ผู้เช่ียวชาญอาวุโส 
 4   4 

เจ้าหน้าที่อาวุโส 1 13  
 14 

เจ้าหน้าที่ระดับ 3 1 26 10  37 

เจ้าหน้าที่ระดับ 2 
 16 24  40 

เจ้าหน้าที่ระดับ 1 
 6 12 5 23 

รวม 7 85 47 5 144 
 

23

40

37

14

4

8

13

5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

เจ้าหน้าที่ระดับ 1
เจ้าหน้าที่ระดับ 2
เจ้าหน้าที่ระดับ 3
เจ้าหน้าที่ระดับ 4
เจ้าหน้าที่ระดับ 5

ผู้จัดการส่วน
ผช.ผอ. และ ผอ.ฝ่าย

ผอ. และ รอง ผอ.
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จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า บุคลากรส่วนใหญ่นั้น อยู่ใน Gen X และ Gen Y ตามลำดับ ซ่ึงพฤติกรรม

ของคนกลุ่ม Gen X นี้ จะเด่นชัดมากก็คือ ชอบอะไรง่าย ๆ ไม่ต้องเป็นทางการ ให้ความสำคัญกับเรื่องความสมดุล

ระหว่างงานกับครอบครัว (Work life balance)  มีแนวคิดและการทำงานในลักษณะรู้ทุกอย่างทำทุกอย่างได้เพียง

ลำพังไม่ พ่ึงพาใคร เป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิดเปิดกว้าง มีความคิดสร้างสรรค์ และคน Gen Y  จะมี

ความสามารถในการทำงานที่เกี่ยวกับการ ติดต่อสื่อสาร ชอบงานด้านไอที ใช้ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รวมทั้ง

สามารถทำอะไรหลาย ๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน เรียกได้ว่าสามารถใช้เครื่องมือเครื่องไม้ได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้งนี้ 

กลุ่มพนักงานทั้ง 2 Generation นี้ ยังมีอายุงานเหลือเป็นจำนวนมากในการทำประโยชน์ให้กับองค์กร ทั้งนี้ 

สำนักงานจึงควรมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร การรักษาคน และสร้างสวัสดิการที่ยืดหยุ่น มีความเหมาะสมกับ  Life 

Style ของพนักงาน เพ่ือเป็นการยกระดับและสร้างความผูกพันให้กับสำนักงาน 

2.3 ค่านิยมหลักองค์กร (Core Value) 

ค่านิยมหลักของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการบริหารองค์กรที่มี
คุณภาพ (depa Quality) โดยยึดมั่นในวิธีปฏิบัติ EQSSS ซึ่งหมายถึง  

E  Equality  กล้าแสดงออกทางความคิดเอางานเป็นหลัก 
Q  Quality  ทำงานบนพ้ืนฐานของคุณภาพและธรรมาภิบาล 
S  Smart   มีความเฉียบคมในการตอบโต้เจรจาเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม 
S  Service-Minded มีใจรักบริการจิตอาสา 
S  Simplified  กระบวนการภายในและภายนอกต้องสะดวกและง่าย 
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3. แนวโน้มด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตอนนี้ต้องกล่าวถึง Industry 4.0 และ Automation สิ่งที่สำนักงานฯ 

ต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ คือ การบริหารกำลังพล การวางแผนกำลังพลให้ Lean Manpower การเตรียมความ

พร้อมของทักษะ ของคนในองค์กรรองรับอนาคต....เป็นประเด็นที่ทุกธุรกิจต้องให้ความสำคัญ ซึ่งกระแสดิจิตอลที่

เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน   ในการบริหารคน HR จำเป็นต้อง Redesign งาน HR 

ออกแบบ HR Work system ใหม่...นำ Digital เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารคน สร้าง HR Digital ตั้งแต่รับคน

เข้ายันเอา  คนออก...เพ่ิมสัดส่วนงาน HR ที่ใช้ IT ต่องาน HR ที่ใช้คนให้มากขึ้น  ต้องให้คนในสำนักงานฯ คุ้นเคย

กับการระบบ Business Intelligence ไม่น่าแปลกที่งาน HR ต้องให้ความสำคัญกับการใช้ “HR Analytic”  

มาเป็นเครื่องมือในการทำงานด้านการบริหารคน ในทุกมิติในการวิเคราะห์เรื่อง HR ตั้งแต่การ Recruit and 

Selection , การ Engage คนในองค์กร ฯลฯ HR ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เห็นปัญหาและ

แนวโน้มในการบริหารคนในแต่ละด้าน นำมาวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการบริหารคนในสำนักงานฯ  

ได้อย่างเป็นระบบ น่าเชื่อถือ   

ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน (Workforce Shortage) ในไทย ตัวเลขจาก สศช. ปัจจุบันไทยมี

กำลัง แรงงาน (อายุ 15-59 ปี) 42 ล้านคนในอีก 20 ปีข้างหน้า ไทยจะมีกำลังแรงงาน 36 ล้านคน นี่คือปัจจัย
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สำคัญที่ทำ ให้นอกจากการบริหารกำลังพลที่กล่าวมาข้างต้น และสำนักงานฯ ต้องออกแบบ Career ของพนักงาน

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้คงอยู่กับสำนักงานฯ การขยายเกษียณอายุในหลายองค์กรทั้งภาครัฐและ

เอกชนเริ่มเป็นสิ่งที่เริ่มพูดถึง การเปลี่ยนกรอบวิธีคิดจาก Life Cycle “การศึกษา การทำงาน การเกษียณ” การ

ออกแบบ Career เพ่ือ utilize คนที่มีอยู่ ในองค์กรในทุก ๆ Generation ให้มากที่สุด   ยังไม่นับรวมกับ

สถานการณ์ ของ War of Talent ที่ยิ่งรุนแรงมากขึ้นกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา การ Engage คนในองค์กร เป็นสิ่ง

สำคัญทีต่้องให้ความสำคัญ  โดยเฉพาะการ Engage คน Gen Y  การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายแรงงานที่เก่ียวข้อง

กับการบริหารคนทั้ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน และ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ จากผลของอนุสัญญา ILO 87 98 ที่ให้

สิทธิลูกจ้างมากขึ้น อาจขยาย scope  ถึงลูกจ้างต่างด้าว สิทธิการรวมตัว ฯลฯ สำนักงานฯ ต้องดูแลระบบบริหาร

แรงงานสัมพันธ์ภายในองค์กรใกล้ชิดมากขึ้น  ดังนั้น สิ่งที่ HR ต้องให้ความสำคัญมากกว่า HR Trends คือ การ

สร้างกลยุทธ์ในการบริหารคนให้ตอบโจทย์ธุรกิจ หา Solution ในการบริหารคนเพ่ือทำให้องค์กรมีขีด

ความสามารถในช่วงเวลาที่สภาพภายนอกผันผวนอย่างนี้  และนำไปทำให้เกิดผลโดยเร็ว  กลยุทธ์บวก Speed 

เท่านั้นที่จะทำให้ HR เป็น Real Strategic Partner.... โดย  “การสร้าง High Performance  Organization 

บนพื้นฐาน Digitize” 
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จากข้อมูลข้างต้นแสดงถึงสิ่งที่ให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปี 2018 

มักจะเป็นประเด็นเรื่อง คือ การพัฒนาทักษะของพนักงานเป็นหลัก ทั้งการพัฒนาทักษะด้านดิจิตอล , การพัฒนา

สมรรถนะของพนักงาน  และการพัฒนาภาวะผู้นำ     ทั้งนี้ การพัฒนาทักษะของพนักงานถือเป็นการสร้างความ

พร้อมในการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุด  ภายใต้ความเชื่อที่ว่า “คนเก่งไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง”  และหากต้องการ

พัฒนาให้เกิดความยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันที่ดีได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างจนเกิดเป็นวัฒนธรรมให้กลายเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (learn how to learn)   โดย ควรมีการสื่อสารที่ดีเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ภายในองค์กรประกอบ

กับการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม  อย่างไรก็ตามควรมีการพัฒนางานทรัพยากรบุคคลด้วยหลักการ Design 

Thinking ที่หมายถึง การสร้าง นวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของมนุษย์ 
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ดังนั้นการเข้าใจ HR Trends จะเป็น ประโยชน์ในการบริหารองค์กรในแง่ของการเตรียมความ

พร้อมผ่านการวางแผนอย่างรัดกุมได้     โดยสำนักงานฯ จำเป็นต้องปรับโครงสร้างให้มี agile teams ที่

เปรียบเสมือนเรือลำเล็กที่สามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องแคล่วง  รวดเร็ว   นอกจากนี้ยังต้องสร้างผู้นำแห่งการ

เปลี่ ยนแปลง (Change Leader) ในสำนั กงานฯ ประกอบกับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน 

(Engagement) ที่สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานขององค์กรได้ทางหนึ่ง  แต่ขณะเดียวกัน สำนักงานฯ ได้รับ

การจับตามองจากภาครัฐ และเอกชน ในการสร้างคุณภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม ทำให้พนักงานภายในเกิดแรง

กดดันจากสภาพความท้าทายเชิงธุรกิจดังกล่าว generation ของพนักงานที่เปลี่ยนแปลงไป  ทำให้สำนักงานฯ 

ต้องเปลี่ยน leadership style ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ดังกล่าว 
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4. การวิเคราะห์ เป้าหมาย และกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

4.1 การวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน 

เป็นการวิเคราะห์จากกลยุทธ์สำนักงานฯ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 บริบทขององค์กร การ
สัมภาษณ์ ความเห็นและข้อสังเกตระหว่างการประชุมอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และการเฝ้าสังเกตของส่วน
บริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดังนี้ 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

มีข้อบังคับ ระเบียบ ที่มีความ
ยืดหยุ่น 

ขาดเครื่องมือในการคัดเลือก 
และตรวจสอบประวัติในการ
คัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติงาน 

มีงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาล และกองทุน DE ในการ
ดำเนินการ และบริหารด้าน
บุคลากร 

ข้อจำกัดด้านกฎ ระเบยีบ จาก
หน่วยงานภาครัฐ 

มีค่าตอบแทนที่จูงใจให้เข้ามา
ทำงาน 

ขาดการสร้าง Branding HR 
ระบบสรรหา คัดเลือกเชิงยุทธ ์
และบุคลากรไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงาน 

ภาคเอกชน และประชาชนกำลัง
ปรับตัวเข้าสู่ Thailand  4.0 

การแข่งขันของตลาดแรงงาน ใน
เร่ืองค่าตอบแทน และสวัสดกิาร 

ระบบประเมินผลมีความเชื่อมโยง
กับระบบค่าตอบแทน และ 
Career Path 

ขาดระบบสารสนเทศด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธภิาพ  

ความก้าวหนา้ของเทคโนโลยี
ดิจิทัล ด้านการบริหารบุคลากร 

ความผันผวนของสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง 

มีการวางแผนอัตรากำลังที่ชัดเจน ขาดแผน Succession Plan 
และการวาง Career Path 
เช่ือมโยงกับการพัฒนาที่เป็น
ระบบ 

เทคโนโลยีออนไลน์ด้านการศึกษา
ได้การรับรองมากยิ่งขึ้น 

เทคโนโลยีมีความกา้วกระโดด ทำ
ให้บุคลากรเรียนรู้ไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

มีเครือข่ายด้านการบริหาร
ทรัพยากรที่เข็มเข็ง 

ขาดความรัก และความผูกพัน
องค์กร 

การเข้าถึงองค์ความรู้ สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย 

ความแตกต่างของช่วงอายขุองคน
ในสังคม และทัศนคติ 

มีบุคลากรหลายหลากความ
เช่ียวชาญที่สามารถบูรณางานที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

บุคลากรขาดความรู้ด้านภาษา 
ด้านดิจิทัล และความรู้ในเชิงกว้าง 

ภาคการศึกษาเน้นผลิตผู้จบ
การศึกษาเกีย่วกับดิจิทัลมากขึ้น 

 

บุคลากรพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

บุคลากรมีช่วงอายุที่แตกตา่งกัน 
และระบบเอื้อต่อการทำงาน แบบ 
Horizontal Integration 
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จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

มีการกำหนดค่านิยมองค์กรที่
ชัดเจน และส่งเสริมให้บุคลากร
นำมาพัฒนาตนเอง 

ขาดการสื่อสาร และการส่งเสริม
ค่านิยมร่วมอย่างสม่ำเสมอ 

  

มีทีมผู้บริหารที่มีความรู้
ความสามารถเป็นทีย่อมรับใน
ระดับประเทศ อีกทั้งให้
ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร 

ผู้บริหารขาดทักษะด้าน Soft 
Skill และการบริหาร 

  

มีสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน ขาดระบบพี่เล้ียง   

4.2 การกำหนดเป้าหมายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน 

เพ่ือให้มีความสอดคล้อง และสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของสำนักงาน ส่วนบริหารและ
พัฒนาบุคคล จึงต้องบูรณาการข้อมูลต่างๆ อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์องค์กร บริบท และผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม เพ่ือกำหนดเป้าหมายของแผนบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2560 - 2564  ดังนี้ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ
พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ส่งเสริมนวัตกรรมและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
ให้ทันสมัย และสอดคล้องการปฏิบัติงานของบุคลากรในยุคดิจิทัล 

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี  
ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม จูงใจ และเป็นธรรม 

4. สรรหาและพัฒนาบุคคลให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ และสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร 
EQSSS และมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

5. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
พร้อมปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 

4.3 การกำหนดกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน 
ส่วนบริหารและพัฒนาบุคคล วิเคราะห์ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย เพ่ือเป็นทิศทางในการ

กำหนดกลยุทฺธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยแบ่งออกเป็น 5 กลยุทธ์  ดังนี้ 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human & System 

Development) 

2. การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมตามหลักธรรมาภิบาล (Culture & People First) 
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3. การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (People Value for Business Advantage) 
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน (Happy @ Work) 
5. การพัฒนาการบริหารและบุคคลเข้าสู่ระบบ Digital (Smart HR) 
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กรอบแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิิทัลปี 2561-2564 

และ 

แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ปี 2562 
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กรอบกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์กรแถวหน้าในการส่งเสริมและนำไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 

สร้างองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) บนพื้นฐาน Digitize 

ส่งเสริมและพัฒนา

บุคลากรให้มีความรู้

ความสามารถ รวมถึง

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

สรรหาและพัฒนาบุคคล

ให้เป็นคนเก่ง คนดี มี

คุณภาพ และสอดคล้องกับ

ค่านิยมองค์กร EQSSS และมี

ความพร้อมกับการ

เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของ

บุ ค ล า ก ร ด้ ว ย ก า ร ส ร้ า ง

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่

ดี ค่าตอบแทน สวัสดิการและ

สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม จูง

ใจ และเป็นธรรม 
 

ส่ ง เส ริ ม น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ

ปรับปรุงระบบ เทคโนโลยี

ดิจิทั ลและสารสนเทศ ด้าน

ทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย 

และสอดคล้องการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในยุคดิจิทัล 
 

ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมัน่

ในความซื่อสัตย์สจุริต 

รับผิดชอบตอ่หน้าที่ที่

ได้รับมอบหมาย พรอ้ม

ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 

Human & System Development 

People Value  For Business Advantage 

Culture & People First 

Smart HR 

Happy @ Work 

VISION depa 

VISION HR 

OBJECTIVE 

Strategy 
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Strategy 

Human & System Development 

 Culture & People First 

Creating People Value For 

Business Advantage 

Happy @ Work 

Smart HR 

          2018                                2019                              2020                         2021 

Competency & Course outline 

Training and Development Road Map & Digital technology 

Career Path System 

Welfare & Benefit System  Benchmark Welfare & Benefit System  

Manpower Plan & Recruitments & Selections 

Payroll System & E Slip 

Scholarship plan For Talent 

Succession & Talent Plan 

E Learning & KM   

E Probation System  

Personal Movement & Attendant 

&Recruitment System  

E Performance 

E Talent Management 

 System 

Open House & HR Branding 

Engagement   

Creative Culture & Definition 

Role Model  Change Agent  

Equality  Quality  Smart Service M Simplify 

Performance Management 

System  

Equality  

Review Competency & Course 

outline 

Review  Engagement   

Review Career Path System 

HR Partner  HR Partner  

 

3 Gen 1 เส้นทาง 
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กลยุทธ์ HR เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์องค์กร ตัวชี้วัด งบประมาณ 

1. การเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบการ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

ส่งเสริมและพัฒนา

บุคลากรใหม้ีความรู้

ความสามารถรวมถึงการ

ใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 

 

1. แผนเตรยีมความพร้อม
บุคลากรสู่ตำแหน่งบริหาร
และพัฒนาบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง(Succession 
& Talent Plan) 

1. เพื่อจัดทำขีดความสามารถ
ของบุคลากรที่สามารถรองรับ
การบริหารและพัฒนาองค์กร 
2. เพื่อจัดทำสมรรถนะที่
จำเป็นในการบรหิารและ
พัฒนาองค์กร 
3. เพื่อการเตรยีมความพร้อม
ให้กับบุคลากร สำหรับการ
เป็นผู้บรหิาร หรือตำแหน่งท่ี
สำคัญ 
 

5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจดัการทุน
ทางทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์กร 

แผนงาน 1 : การสร้างแรง
บันดาลใจวัฒนธรรม 
คุณภาพชีวิตของบุคลากร
องค์กร 

แผนงาน 2 :การพัฒนา
สมรรถภาพและเพิ่มขดี
ความสามารถบุคลากร 

แผนงาน 3: การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการคน
แบบอิงโครงการเป็นหลัก 

ร้อยละความสำเรจ็ของ
การจัดทำแผน ฯ 

 

- บาท 

ส่งเสริมนวัตกรรมและ

ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัลและสารสนเทศ

ด้านทรัพยากรบคุคลให้

ทันสมัย และสอดคล้อง

การปฏิบัติงานของ

บุคลากรในยุคดิจิทัล 

2. โครงการจัดทำสมรรถนะ
ของบุคลากร
(Competency & Course 
outline) 

 

1. เพื่อจัดทำสมรรถนะที่
จำเป็นในการปฏบิัติงานของ
แต่ละตำแหน่ง และสายงาน 
2. เพื่อจัดทำหลักสตูร
สำหรับการพัฒนาบุคลากร
ของแต่ละตำแหน่งและสาย
งาน 

5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจดัการทุน
ทางทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์กร 

แผนงาน 2 :การพัฒนา
สมรรถภาพและเพิ่มขดี
ความสามารถบุคลากร 

ร้อยละความสำเรจ็
ของการจัดทำ
สมรรถนะ และ
หลักสตูรตาม
สมรรถนะ 

 

- บาท 
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กลยุทธ์ HR เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์องค์กร ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 3. แผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี 
2562(Training and 
Development Road 
Map & Digital 
technology) 

1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่
จำเป็นในการปฏบิัติงาน
ของแต่ละตำแหน่ง และ
สายงาน 

5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจดัการทุน
ทางทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์กร 

แผนงาน 2 :การพัฒนา
สมรรถภาพและเพิ่มขดี
ความสามารถบุคลากร 

1. เจ้าหน้าท่ี 1 ได้รับการ
พัฒนาเฉลี่ย ไม่น้อย
กว่า 5 วันต่อปี 

2. เจ้าหน้าที่ 2 ขึ้นไป 
ได้รับการพัฒนาไม่
น้อยกว่า 6 วันต่อป ี

5,000,000 
บาท 

2. การเสรมิสร้าง

ค่านิยมและวัฒนธรรม

ตามหลักธรรมาภิบาล 

สรรหาและพฒันาบุคคล
ให้เป็นคนเก่ง คนดี มี
คุณภาพ และสอดคล้อง
กับค่านิยมองค์กร 
EQSSS และมีความ
พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทลั 

ส่งเสริมให้บุคลากรยดึมั่น
ในความซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบต่อหนา้ที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย พร้อม
ปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ 

 

4. โครงการต้นแบบสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร  
(Role Model)  

1. เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง
ค่านิยมและวัฒนธรรม 

2. เพื่ อออกแบบค่ านิ ยม 
และวัฒนธรรมองค์กร 

3. เพื่อเข้าใจแนวทาง
กระบวนการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมให้
เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนใน
องค์กร 

5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจดัการทุน
ทางทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์กร 

แผนงาน 1 : การสร้างแรง
บันดาลใจวัฒนธรรม 
คุณภาพชีวิตของบุคลากร
องค์กร 

1. จำนวนกิจกรรมที่
เกี่ยวกับ S (Service 
mind) ไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม 

2. S (Smart) ไม่น้อยกว่า 
1 กิจกรรม 

3. S (Simplify) ไม่น้อย
กว่า 1 กิจกรรม 

- บาท 
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กลยุทธ์ HR เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์องค์กร ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 5. โครงการสร้างบุคลากร
ต้นแบบ (Change Agent)  

1. เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง
ค่านิยมและวัฒนธรรม 
2. เพื่ อออกแบบค่ านิ ยม 
และวัฒนธรรมองค์กร 
3. เพื่ อ เข้ า ใจ แ น ว ท า ง
กระบวนการปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมให้ เกิดขึ้น
อย่างยั่งยืนในองค์กร 

5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจดัการทุน
ทางทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์กร 

แผนงาน 1 : การสร้างแรง
บันดาลใจวัฒนธรรม 
คุณภาพชีวิตของบุคลากร
องค์กร 

มีพนักงานเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
1 คน ต่อกลุ่มงาน 

- บาท 

3. การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

เชิงกลยุทธ์ 

 

 

 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรด้วยการสร้าง
สภาพแวดล้อมในการ
ทำงานท่ีดี ค่าตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ท่ีเหมาะสม จูง
ใจ และเป็นธรรม 

สรรหาและพัฒนาบุคคล
ให้เป็นคนเก่ง คนดี มี
คุณภาพ และสอดคล้อง
กับค่านิยมองค์กร 
EQSSS และมีความ
พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทลั 

6. โครงการสร้างภาพลักษณ์ 
HR สู่สาธารณะชน(Open 
House & HR Branding) 

1. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ HR สู่
สาธารณะชน 

2. เพื่อสร้างระบบการ
ประเมิน คดัเลือก
พนักงาน 

 จำนวนครั้งการจดั
กิจกรรมสร้าง
ภาพลักษณ์ 2 ครั้ง 

- บาท 

7. โครงการพัฒนาอัตรากำลัง 
การสรรหา และการ
คัดเลือก(Manpower Plan 
& Recruitments & 
Selections) 

 

1. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ HR สู่
สาธารณะชน 

2. เพื่อสร้างระบบการ
ประเมิน คดัเลือก
พนักงาน 

 ระบบ Assessment 
online 1 ระบบ 

งบเดียวกับ
ระบบ Digital 
เพื่อสนับสนุน
ระบบการ
ปฏิบัติงาน 

8. แผนการให้ทุนสร้างคนดี 
คนเก่ง(Scholarship plan 
For Talent) 

 

1. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ HR 
สู่สาธารณะชน 
2. เพื่ อ ส ร้ า ง ร ะ บ บ ก า ร
ประเมิน คัดเลือกพนักงาน 

 โครงการ 
Scholarship For 
Talent  1 ครั้ง 

- บาท 
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กลยุทธ์ HR เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์องค์กร ตัวชี้วัด งบประมาณ 

4. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสมดลุระหว่าง
ชีวิตกับการทำงาน 

 9. โครงการจดัทำเส้นทาง
ความก้าวหน้าบุคลากร 
(Career Path System) 

 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และ
สร้างความ เป็นมืออาชีพ
ให้แก่บุคลากร 
2. เพื่อสร้างขวัญกำลัง และ
แรงผลักดันในการพัฒนา
ของบุคลากร 
3. เพื่อสร้างความผูกพันกับ
องค์กร 

 

5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจดัการทุน
ทางทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์กร 

แผนงาน 1 : การสร้างแรง
บันดาลใจวัฒนธรรม 
คุณภาพชีวิตของบุคลากร
องค์กร 

แผนงาน 2 :การพัฒนา
สมรรถภาพและเพิ่มขดี
ความสามารถบุคลากร 

ประกาศสำนักงานท่ี
เกี่ยวข้องกับ Career 
Path ของพนักงาน 
 

- บาท 

 10. โครงการ HR สัญจร 
(HR Partner)  

1. เพื่อรับทราบปัญหาของ
แต่ละหน่วยงาน 
2. เพื่อนำนโยบายของ
ผู้บริหารสื่อสารทำความ
เข้าใจให้กับพนักงาน 
3. เพื่อสื่อสารระเบยีบ
ข้อบังคับ และข้อมูลดา้น
ทรัพยากรบุคคลให้กับ
พนักงาน 
 
 

5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจดัการทุน
ทางทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์กร 

แผนงาน 1 : การสร้างแรง
บันดาลใจวัฒนธรรม 
คุณภาพชีวิตของบุคลากร
องค์กร 

รายงานการ
ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาหน่วยงาน
ภายในไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยงาน 

100,000 บาท 
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กลยุทธ์ HR เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์องค์กร ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 11. โครงการพัฒนาระบบ
สวัสดิการ และค่าตอบแทน 
(Benchmark Welfare & 
Benefit System ) 

1. เพื่อสร้างขวัญกำลัง และ
แรงผลักดันในการพัฒนา
ของบุคลากร 
2. เพื่อสร้างความผูกพันกับ
องค์กร 
3. เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ด้านการสรรหาบุคลากร 

 

5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจดัการทุน
ทางทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์กร 

แผนงาน 1 : การสร้างแรง
บันดาลใจวัฒนธรรม 
คุณภาพชีวิตของบุคลากร
องค์กร 

ข้อบังคับ ระเบียบ 
หรือประกาศ ท่ีได้
ทบทวน/ปรับปรุง 
และประกาศใช้ 

- บาท 

 12. โครงการสร้างความ
ผูกพันองค์กร 
(Engagement)   

1. เพื่อสร้างขวัญกำลัง และ
แรงผลักดันในการพัฒนา
ของบุคลากร 
2. เพื่อสร้างความผูกพันกับ
องค์กร 

 

5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจดัการทุน
ทางทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์กร 

แผนงาน 1 : การสร้างแรง
บันดาลใจวัฒนธรรม 
คุณภาพชีวิตของบุคลากรฯ 

ระดับความผูกพัน
องค์กรไม่น้อยกว่า 
4.5 

- บาท 

5. การพัฒนาการ

บริหารและบุคคลเข้าสู่

ระบบ Digital 

 13. โครงการพัฒนาระบบ
ทะเบียนประวัติ การลง
เวลา และการสรรหา 
คัดเลือกออนไลน์
(Personal Movement & 
Attendant & 
Recruitment System) 

1. เพื่ออำนวยความสะดวก
การบริการด้านทรัพยากร
บุคคล 
2. เพื่อมีข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
3. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
การทำงานแบบ Digitize 

5.2 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจดัการการ
ดำเนินงานขององค์กร 

แผนงาน 1: พัฒนาระบบ 
Digital เพื่อสนับสนุนระบบ
การปฏิบัติงาน 

มีระบบ 1 ระบบ 
สำหรับทะเบียน
ประวัติ การลงเวลา 
และการสรรหา 
คัดเลือก 

7,000,000 
บาท 
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กลยุทธ์ HR เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์องค์กร ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 14. โครงการพัฒนาระบบ
ประเมินผลงานออนไลน์
(E Performance) 

 5.2 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจดัการการ
ดำเนินงานขององค์กร 

แผนงาน 1: พัฒนาระบบ 
Digital เพื่อสนับสนุนระบบ
การปฏิบัติงาน 

มีระบบ 1 ระบบ 
สำหรับการ
ประเมินผลงาน 

งบเดียวกับ
ระบบ Digital 
เพื่อสนับสนุน
ระบบการ
ปฏิบัติงาน 

 15. โครงการพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ และการจัดการ
ความรู้ออนไลน์ (E 
Learning & KM) 

5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจดัการทุน
ทางทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์กร 

แผนงาน 2 :การพัฒนา
สมรรถภาพและเพิ่มขดี
ความสามารถบุคลากร 

5.2 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจดัการการ
ดำเนินงานขององค์กร 

แผนงาน 1: พัฒนาระบบ 
Digital เพื่อสนับสนุนระบบ
การปฏิบัติงาน 

จำนวนองค์ความรู้ไม่
น้อยกว่า 5 เรื่อง 

5 กลยุทธ์ 15 แผนงาน 12,100,000 
บาท 
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แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2562 

กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ 

ชื่อแผนงาน  : แผนงานที่ 1 แผนเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ตำแหน่งบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 
(Succession & Talent Plan) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ : 5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทุนทางทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 

แผนงาน 1 : การสร้างแรงบันดาลใจวัฒนธรรม คุณภาพชีวิตของบุคลากรองค์กร 
แผนงาน 2 :การพัฒนาสมรรถภาพและเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร 

วัตถุประสงค ์ :  1. เพ่ือจัดทำขีดความสามารถของบุคลากรที่สามารถรองรับการบริหารและพัฒนาองค์กร 
                      2. เพ่ือจัดทำสมรรถนะที่จำเป็นในการบริหารและพัฒนาองค์กร 
                      3. เพ่ือการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร สำหรับการเป็นผู้บริหาร หรือตำแหน่งที่สำคัญ 
เป้าหมาย :  พนักงานระดับเจ้าหน้าที่ 3 ขึ้นไป 
ตัวช้ีวัด      :  1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ตำแหน่งบริหาร 
งบประมาณ :  - บาท  
แผนดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
2561 2562 

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

ตำแหน่งผู้บริหารและตำแหน่งสำคัญ 
            

  2. จัดทำหลักเกณฑ์การสรรหา และคัดเลือกบุคลากรท่ี
มีศักยภาพ (Talent/Successor)  นำเสนอ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคล 

            

  3. ดำเนินการสรรหา คัดเลือก และคัดกรองบุคลากรที่
มีศักยภาพ (Talent/Successor Pool) 

            

  4. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพเป็น
รายบุคคล (Individual Development Plan : 
IDP) ร่วมกับผู้บังคับบัญชา 

            

  5. ดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรที่มี
ศักยภาพเป็นรายบุคคล ควบคู่กับการพัฒนาด้วย
วิธีการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี 

            

6. ประเมินและรายงานผลการพัฒนาบุคลากรที่มี
ศักยภาพท้ังภาพรวมและรายบุคคลนำเสนอ
คณะกรรมการดำเนินงาน และหรือ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคล 
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กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ 

ชื่อแผนงาน  : แผนงานที่ 2 โครงการจัดทำสมรรถนะของบุคลากรและหลักสูตร (Competency & Course outline) 

สอดคล้องกับกลยุทธ์ : 5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทุนทางทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 
แผนงาน 1 : การสร้างแรงบันดาลใจวัฒนธรรม คุณภาพชีวิตของบุคลากรองค์กร 
แผนงาน 2 :การพัฒนาสมรรถภาพและเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร 

วัตถุประสงค ์ :  1. เพ่ือจัดทำสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง และสายงาน 
                        2. เพ่ือจัดทำหลักสูตรสำหรับการพัฒนาบุคลากรของแต่ละตำแหน่งและสายงาน 

เป้าหมาย :  พนักงานทุกระดับ 

ตัวช้ีวัด      :  1. ร้อยละความสำเร็จของรายงานสมรรถนะและหลักสูตรการพัฒนาของทุกตำแหน่ง 

งบประมาณ :  - บาท  

แผนดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
2561 2562 

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

ตำแหน่ง 
            

  2. สัมภาษณผ์ู้บริหารถึงความจำเป็นของสมรรถนะ
ต่างๆ 

            

  3. กำหนดสมรรถนะของแต่ละตำแหน่งและเสนอ
ผู้อำนวยการ 

            

  4. กำหนดหลักสูตรและเนื้อหา จากหน่วยงาน/สาย
งาน 

            

  5. จัดทำรายงานสมรรถนะและหลักสูตรการพัฒนา
ของทุกตำแหน่ง  
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กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ 

ชื่อแผนงาน  : แผนงานที่ 3 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป ี2562 (Training and Development Road Map & 
Digital technology) 

สอดคล้องกับกลยุทธ์ : 5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทุนทางทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 
แผนงาน 1 : การสร้างแรงบันดาลใจวัฒนธรรม คุณภาพชีวิตของบุคลากรองค์กร 
แผนงาน 2 :การพัฒนาสมรรถภาพและเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร 

วัตถุประสงค ์ :  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง และสายงาน 
เป้าหมาย :  พนักงานทุกระดับ 
ตัวช้ีวัด      :  1. เจ้าหน้าที่ 1 ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 5 วัน 

   2. เจ้าหน้าที่ 2 ขึ้นไป ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 6 วัน 

งบประมาณ :  5,000,000 บาท  

แผนดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
2561 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  1. รวมรวม หลักสตูรที่ต้องการพัฒนา (Training 

want) จากการประเมินผลการปฏบิัติงาน 
ประจำปี 2560 

            

  2. วิเคราะหห์ลักสูตรตามสมรรถนะของแต่ละ
ตำแหน่ง และหลักสตูรที่ต้องการพัฒนา 

            

  3. กำหนดหลักสูตรตามสมรรถนะของแต่ละ
ตำแหน่ง และหลักสตูรที่จำเป็น (Training 
need) เสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 

            

  4. จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
2562 เพื่อสู่การปฏิบัต ิ

            

  5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้า
ต่ออนุกรรมการ HR ทุกไตรมาส 
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กลยุทธ์ที่ 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

ชื่อแผนงาน  : แผนงานที่ 4 โครงการต้นแบบสร้างวฒันธรรมองค์กร (Role Model) 
  แผนงานที่ 5 โครงการสร้างบุคลากรต้นแบบ (Change Agent) 

สอดคล้องกับกลยุทธ์ : 5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทุนทางทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 
แผนงาน 1 : การสร้างแรงบันดาลใจวัฒนธรรม คุณภาพชีวิตของบุคลากรองค์กร 

วัตถุประสงค ์ :  1. เพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่องค่านิยมและวัฒนธรรม 
  2. เพ่ือออกแบบค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร 
                       3. เพ่ือเขา้ใจแนวทางกระบวนการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมให้เกิดข้ึนอย่างยั่งยืนในองค์กร 
เป้าหมาย :  พนักงานทุกระดับ 
ตัวช้ีวัด      :  1. จำนวนกิจกรรม (Role Model) ที่เก่ียวกับค่านิยม และวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 
                       2. จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมเป็น Change Agent 1 คนต่อกลุ่ม 

งบประมาณ :  - บาท  

แผนดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
2561 2562 

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

โครงการต้นแบบสรา้งวัฒนธรรมองค์กร (Role Model) 
  1. กำหนดตัวแทนผู้บริหาร กับค่านิยม ดำเนินการปี 2560 
  2. สร้างความตระหนักของค่านิยมองค์กร ผ่าน

กิจกรรม Role Model 
            

โครงการสร้างบุคลากรต้นแบบ (Change Agent) 
  3. จัด Vote ให้บุคลากรภายในกลุ่มงานในค่านิยม

ที่เกี่ยวข้อง 
            

  4. จัดกิจกรรมสื่อสารค่านิยม             
  5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้า

ต่ออนุกรรมการ HR ทุกไตรมาส 
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กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ 

ชื่อแผนงาน  : แผนงานที่ 6 โครงการสร้างภาพลักษณ์ HR สู่สาธารณะชน (Open House & HR Branding) 
แผนงานที่ 7 โครงการพัฒนาอัตรากำลัง การสรรหา และการคดัเลือก (Manpower Plan & 
Recruitments & Selections) 
แผนงานที่ 8 แผนการให้ทุนสรา้งคนดี คนเก่ง (Scholarship plan For Talent) 

สอดคล้องกับกลยุทธ์ : - 
วัตถุประสงค ์ :  1. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ HR สู่สาธารณะชน 

   2. เพ่ือสร้างระบบการประเมิน คัดเลือกพนักงาน 
เป้าหมาย :  บุคคลภายนอก 
ตัวช้ีวัด      :  1. จำนวนครั้งการจัดกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ 2 ครั้ง 
                        2. ระบบ Assessment Online จำนวน 1 ระบบ 
     3. โครงการ Scholarship For Talent จำนวน 1 โครงการ 

งบประมาณ :  - บาท  

แผนดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
2561 2562 

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

โครงการสรา้งภาพลักษณ์ HR สู่สาธารณะชน (Open House & HR Branding) 
1. กำหนดมหาวิทยาลัยฯ เป้าหมาย และ

ประสานงาน 
            

2. กิจกรรมประชาสมัพันธ์และพบปะนักศึกษา 
(ออกบูชสมัครงาน/ให้ความรู้/เปิดบ้านให้เยี่ยม
ชม) 

            

โครงการพัฒนาอัตรากำลัง การสรรหา และการคดัเลือก (Manpower Plan & Recruitments & Selections) 
3. พัฒนาระบบการสอบ และคัดเลือก ออนไลน ์             

แผนการให้ทุนสร้างคนดี คนเก่ง (Scholarship plan For Talent) 
4. กำหนดแนวทางในการให้ทุนการศกึษา             
5. ประกาศโครงการทุนการศึกษา             
6. รับสมคัร และดำเนินการโครงการ             
7. ประกาศผู้รับทุนการศึกษา และขึน้ทะเบียน             
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กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน 

ชื่อแผนงาน  : แผนงานที่ 9 โครงการจัดทำเสน้ทางความก้าวหน้าบุคลากร (Career Path System) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ : 5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทุนทางทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 

แผนงาน 1 : การสร้างแรงบันดาลใจวัฒนธรรม คุณภาพชีวิตของบุคลากรองค์กร 
วัตถุประสงค ์ :  1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และสร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่บุคลากร 

   2. เพ่ือสร้างขวัญกำลัง และแรงผลักดันในการพัฒนาของบุคลากร 
   3. เพื่อสร้างความผูกพันกับองค์กร 

เป้าหมาย :  พนักงานทุกระดับ 
ตัวช้ีวัด      :  1. ประกาศสำนักงานที่เก่ียวข้องกับ Career Path 
                       2. ร้อยละความสำเร็จของพนักงานในการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตำแหน่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

งบประมาณ :  - บาท  

แผนดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
2561 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ศึกษาโครงสร้างองค์กร โครงสร้างตำแหน่ง ขั้น

เงินเดือน กระบวนการทำงาน ผลงานของแต่ละ
สายงาน สมรรถนะ รวมถึงการปรกึษาหารือ
ผู้บริหาร 

            

2. กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น/ตำแหน่ง และ
เสนอผู้อำนวยการ/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

            

3. ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น/ตำแหน่ง             
4. รับสมคัร/เสนอ (Promote) ผู้เข้ารับการ

ประเมิน 
            

5. ดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์             
6. ประกาศรายชื่อ และออกคำสั่งการเลื่อนขั้น/

ตำแหน่ง 
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กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน 

ชื่อแผนงาน  : แผนงานที่ 10 โครงการ HR สญัจร (HR Partner) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ : 5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทุนทางทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 

แผนงาน 1 : การสร้างแรงบันดาลใจวัฒนธรรม คุณภาพชีวิตของบุคลากรองค์กร 
วัตถุประสงค ์ :  1. เพ่ือรับทราบปัญหาของแต่ละหน่วยงาน 

   2. เพ่ือนำนโยบายของผู้บริหารสื่อสารทำความเข้าใจให้กับพนักงาน 
   3. เพื่อสื่อสารระเบียบข้อบังคับ และข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้กับพนักงาน 

เป้าหมาย :  ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง 
ตัวช้ีวัด      :  1. ร้อยละความเข้าใจนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 
                       2. รายงานข้อเสนอแนะ การพัฒนาหน่วยงานภายใน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน 

งบประมาณ :  100,000 บาท  

แผนดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
2561 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. กำหนดประเด็นการดำเนินการ HR สัญจร และ

หน่วยงานเป้าหมาย 
            

2. จัดทำแบบประเมินกิจกรรม             
3. ขออนุมัติและดำเนินการจัดกิจกรรม             
4. จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร             
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กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน 

ชื่อแผนงาน  : แผนงานที่ 11 โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการ และค่าตอบแทน (Benchmark Welfare & Benefit System) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ : 5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทุนทางทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 

แผนงาน 1 : การสร้างแรงบันดาลใจวัฒนธรรม คุณภาพชีวิตของบุคลากรองค์กร 
วัตถุประสงค ์ :  1. เพ่ือสร้างขวัญกำลัง และแรงผลักดันในการพัฒนาของบุคลากร 

   2. เพ่ือสร้างความผูกพันกับองค์กร 
   3. เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการสรรหาบุคลากร 

เป้าหมาย :  ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
ตัวชี้วัด          :  1. รายงานการเปรียบเทียบสวัสดิการ ค่าตอบแทน และข้อเสนอแนะปรับปรุงสวัสดิการ และ

ค่าตอบแทน 

งบประมาณ :  - บาท  

แผนดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
2561 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ศึกษาระเบยีบสวสัดิการ และคา่ตอบแทนของ

สำนักงาน 
            

2. รวบรวมข้อมลูด้านสวัสดิการ และค่าตอบแทน
จากหน่วยงานภายนอก 

            

3. จัดทำรายงานการเปรียบเทียบสวสัดิการ 
ค่าตอบแทน และข้อเสนอแนะปรบัปรุง
สวัสดิการ และค่าตอบแทน และเสนอ
ผู้อำนวยการ/อนุกรรมการ HR 
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กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน 

ชื่อแผนงาน  : แผนงานที่ 12 โครงการสร้างความผูกพันองค์กร (Engagement)   
สอดคล้องกับกลยุทธ์ : 5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทุนทางทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 

แผนงาน 1 : การสร้างแรงบันดาลใจวัฒนธรรม คุณภาพชีวิตของบุคลากรองค์กร 
วัตถุประสงค ์ :  1. เพ่ือสร้างขวัญกำลัง และแรงผลักดันในการพัฒนาของบุคลากร 

   2. เพื่อสร้างความผูกพันกับองค์กร 
เป้าหมาย :  ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
ตัวช้ีวัด           :  ระดับความผูกพันองค์กรไม่น้อยกว่า 4.5 

งบประมาณ :  - บาท  

แผนดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
2561 2562 

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

และความผูกพันของพนักงาน 
            

2. ออกแบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพัน
ของพนักงานผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร
ระดับสูง 

            

3. สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมสำรวจ
ความพึงพอใจและความผูกพันฯ และรวบรวม
ข้อมูล 

            

4. วิเคราะห์ข้อมูลและจดัทำรายงานผลการสำรวจ 
นำเสนอผู้บริหารระดับสูงหรือคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล 

            

5. จัดทำแผนส่งเสริมความผูกพันพนกังาน เพื่อ
ปรับปรุงปัจจัยทีม่ีค่าคะแนนน้อยให้มีค่าคะแนน
ที่สูงข้ึน 

            

6. กิจกรรมเกี่ยวกับธรรมมะ             
7. กิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ             
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กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเข้าสู่ระบบ Digital  

ชื่อแผนงาน  : แผนงานที ่13 โครงการพัฒนาระบบทะเบียนประวัติ การลงเวลา และการสรรหา คัดเลือกออนไลน์ 
(Personal Movement & Attendant &Recruitment System) 
แผนงานที่ 14 โครงการพัฒนาระบบประเมินผลงานออนไลน์ (E Performance)  
แผนงานที่ 15โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ออนไลน์ (E Learning & KM)   

สอดคล้องกับกลยุทธ์ : 5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทุนทางทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 
แผนงาน 1 : การสร้างแรงบันดาลใจวัฒนธรรม คุณภาพชีวิตของบุคลากรองค์กร 

วัตถุประสงค ์ : 1. เพ่ืออำนวยความสะดวกการบริการด้านทรัพยากรบุคคล 
2. เพ่ือมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
3. เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานแบบ Digitize 

เป้าหมาย :  ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
ตัวช้ีวัด          :  1. มีระบบ 1 ระบบ สำหรับทะเบียนประวัติ การลงเวลา และการสรรหา คัดเลือก 

2. มีระบบ 1 ระบบ สำหรับการประเมินผลงาน 
3. จำนวนองค์ความรู้ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 

งบประมาณ :  7,000,000 บาท  

แผนดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม 
2561 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ศึกษาระบบดา้นทรัพยากรบุคคล ดำเนินการเมื่อปี 2560 
2. ออกแบบระบบ และจัดทำ TOR เสนอ

ผู้อำนวยการ 
ดำเนินการเมื่อปี 2560 

3. ดำเนินการจัดซื้อจดัจ้าง             
4. จัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล             
5. รวบรวมความต้องการของผู้บริหารจากระบบ

ด้านทรัพยากรบคุคล 
            

6. ทบทวน Work Flow สำหรับการทำงาน             
7. สื่อสารและทำความเข้าใจให้กับพนักงาน             
8. ตรวจรับระบบงาน             
9. จัดทำ Dash Board ให้กับผู้บรหิาร             
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562 

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ 
1. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. Succession Talent Plan ร้อยละความสำเรจ็ของการจัดทำแผน  ได้จัดทำหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรสู่
ตำแหน่งบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง และดำเนินการสรรหาซึ่งผ่าน
การเห็นชอบ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 

2. Competency & Course outline ร้อยละความสำเรจ็ของการจัดทำ

สมรรถนะ และหลักสูตรตามสมรรถนะ 

 

1. Leadership 
2. Function 
3. Common 
คิดเป็นร้อยละ 100 

3. Training and Development 
Road Map Digital technology 

1. เจ้าหน้าท่ี 1 ได้รับการพัฒนาเฉลี่ย ไม่

น้อยกว่า 5 วันต่อป ี

2. เจ้าหน้าที่ 2 ขึ้นไป ได้รับการพฒันาไม่
น้อยกว่า 6 วันต่อป ี

1. จนท.ระดับ 1 จำนวน 11 คน เข้ารับ
การอบรมเฉลี่ย 6.63 วัน 
2. จนท.ระดับ 2 ขึ้นไป จำนวน 133 คน 
เข้ารับการอบรมเฉลี่ย 7.3 วัน 
(ไม่รวมพนักงานที่ยังไม่ถึง 6 เดือน) 
คิดเป็นร้อยละ 100 

2. การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. Role Model จำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับ  

1. S (Service mind) ไม่น้อยกว่า 1 

กิจกรรม 

2. S (Smart) ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

3. S (Simplify) ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

- ดำเนินการกำหนด Role Model จาก
คุณลักษณ์เฉพาะบุคคล โดยกำหนด ดังนี ้
E : Equality กำหนดให้รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กลุ่มงานโครงการพิเศษ 
Q : Quality กำหนดให้รองผู้อำนวยการ
สำนักงานกลุ่มสังคมและกำลังคน 
S : Smart กำหนดให้รองผู้อำนวยการ
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สำนักงานกลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล 
S :  Service Mind ก ำ ห น ด ให้ ร อ ง
ผู้อำนวยการสำนักงานกลุ่มยุทธศาสตร์
และบริหาร 
S : Simplify กำหนดให้ ผู้ อ ำนวยการ
สำนักงาน 
- จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก และ
สะท้อนค่านิยม 
คิดเป็นร้อยละ 100 

5. Change Agent มีพนักงานเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 1 
คน ต่อกลุ่มงาน 

ส่วนบริหารและพัฒนาบุคคลจัดกิจกรรม 
depa Core Value (EQSSS) : Building 
Successful Team เพื่อเฟ้นหา Change 
Agent เพื่ อ เผยแพร่ และปรับ เปลี่ ยน
พฤติกรรมให้เป็นไปตามค่านิยมองค์กร  
โดย เป็ นตั วแทนของแต่ ละกลุ่ ม งาน  
กลุ่มงานละ 2 คน ดังนี ้
- กลุ่มงานโครงการพิเศษ  
     นายวิชัย ตรีฐิตพัฒน์  
     น.ส. นรเพ็ญพร พรานไพร 
- กลุ่มสังคมและกำลังคน 
     นายธนายุทธ์ จิรัฐพงศ์  
     นายบุญทวี ดวงราช 
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- กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล 
     น.ส.วิรัญชนา วาหะรักษ์  
     น.ส. ชนัทดา ภูจำนงค์ 
     นายทันตภณ ปานนาคทองเจริญ 
- กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร 
     น.ส. เมืองเพลง ปัญญาโชติ  
     น.ส. กษมา กองสมัคร 
- กลุ่มบริหารสำนักงาน  
     นายเกรียงศักดิ์ ลาดา  
     นายณธกร ไชยกาล 
- กลุ่มกิจการสาขา 
     น.ส.ซาโรนี บินบอสอ 
คิดเป็นร้อยละ 100 

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เชิงกลยุทธ์ 

6. Open House HR Branding จำนวนครั้งการจดักิจกรรมสร้าง
ภาพลักษณ์ 2 ครั้ง 

1. วิทยาลั ย เทคโนโลยีบริห ารธุ รกิ จ 
สมุทรปราการ 
2. ณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คิดเป็นร้อยละ 100 

7. Manpower Plan Recruitments 
Selections 

ระบบ Assessment online 1 ระบบ จัดทำระบบ Human Success Factor 
(HSF) โดยมีโมดูลการรับสมัคร การสรรหา 
การประเมินผล การบรรจุแต่งตั้ง  
คิดเป็นร้อยละ 100 

8. Scholarship plan For Talent โครงการ Scholarship For Talent  
1 ครั้ง 

อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR 
คิดเป็นร้อยละ 0 
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4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการทำงาน 

9. Career Model ประกาศสำนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับ 

Career Path ของพนักงาน 

ได้จัดทำหลักเกณฑ์และบรรจุไว้ในระบบ 
HSF พร้อมได้แจกให้พนักงานแต่ละคนได้
ทราบแล้ว 
คิดเป็นร้อยละ 100 

10. HR Strategic Partner  รายงานการข้อเสนอแนะในการพัฒนา
หน่วยงานภายในไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน 

เดินทางไปสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
แก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานสาขาเชียงใหม่ 
ขอนแก่น และหาดใหญ่ 
คิดเป็นร้อยละ 80 

11. Engagement ระดับความผูกพันองค์กรไม่น้อยกว่า 4.5 ผลการสำรวจระดับความผูกพันองค์กร  
ได้ที่ระดับ 4.61 คิดเป็นร้อยละ 100 

12. Benchmark Welfare Benefit 
System 

ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ที่ได้
ทบทวน/ปรับปรุง และประกาศใช้ 

มีการปรับปรุงระเบียบ จำนวน 3 ฉบับ 
1. ระเบียบฯว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน 
พ.ศ. 2562   
2. ระเบียบฯว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษ 
กรณีที่เงินเดือนเต็มขั้นตำแหน่ง พ.ศ.2562 
3. ระเบียบฯว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ทางวิชาชีพ สายงานจัดการงานพัสดุ พ.ศ.
2562 
 ประกาศ จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ประกาศ
เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับสิทธิ
สวัสดิการเลือกได้ (สวัสดิการพื้นฐาน และ
สวัสดิการเลือกอิสระ) ฉบับที่  3 พ.ศ. 
2562 
คิดเป็นร้อยละ 100 
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5. การพัฒนาการบริหารและบุคคลเข้าสู่
ระบบ Digital 

13. Personal Movement 
Attendant& Recruitment System 

มีระบบ 1 ระบบ สำหรับทะเบียนประวัติ 
การลงเวลา และการสรรหา คัดเลอืก 

มีโมดูลการลงทะเบียน ประวัติ การลงเวลา 
การสรรหาและคดัเลือก ในระบบ Human 
Success Factor (HSF) 
คิดเป็นร้อยละ 100 

14. E Performance มีระบบ 1 ระบบ สำหรับการประเมินผล
งาน 

มีโมดูลการประเมินผลออนไลน์ ในระบบ 
Human Success Factor (HSF) 
คิดเป็นร้อยละ 100 

15. E Learning KM จำนวนองค์ความรู้ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง มีองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลย ี 
คิดเป็นร้อยละ 20 

สรุปผลการดำเนินงานเทียบกับแผน 
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานโดยเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละ 88 

 


