
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  



แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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หลักการและเหตุผล 

เพ่ือให้การด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ สศส . เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการ
ก าหนดแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือรองรับการด าเนินงานตาม
ภารกิจใหม่ในการจัดตั้ง สศส. ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2561 รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรเป็น 11 ส่วนงาน ประกอบด้วย ส านักบริหารและ
พัฒนาองค์กร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักสื่อสาร
และการตลาด ส านักพัฒนาองค์ความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ส านัก
พัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม ส านักพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส านักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่ 
และส านักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น  

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล มีเป้าหมายในการสร้างขั้นตอนและกระบวนการบริหารงาน
ยุคใหม่ ซึ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ตามเป้าหมาย และสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายสาขาโดยใช้ความรู้แบบสหวิทยาการ สศส. มุ่งเน้นที่จะ
พัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือรองรับการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานขององค์กร แผน
ยุทธศาสตร์ของชาติ นโยบายภาครัฐ รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารงาน
เชิงระบบได้ตรงตามภารกิจและเป้าหมายของ สศส. ที่ก าหนดไว้ 

2. เพ่ือสามารถก าหนดแนวทางในการบริหารบุคคลากร และสร้างโอกาสในการเติบโต ความ
ผูกพันกับองค์กรให้กับบุคลากรของ สศส. ได้อย่างชัดเจน 

3. เพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง สศส. 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4. เพ่ือให้บุคลากรของ สศส. และหน่วยงานภายในมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ มีความรู้ 
และทักษะที่หลากหลายในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพ  

4. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมภิบาล พร้อมทั้งสร้างค่านิยมในการ
ผลักดันองค์กรให้สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
  



กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของ สศส. ทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ  
 

ประเภท ระดับ (ต าแหน่ง) ทักษะท่ีมุ่งเน้น 
1 รองผู้อ านวยการ / ผู้ช่วยผู้อ านวยการ / 

ผู้อ านวยการส านัก 
ส่งเสริมทักษะในการน าพาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง 
การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ การมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

2 ผู้เชี่ยวชาญ / วิชาชีพระดับสูง / วิชาชีพ
ระดับกลาง / วิชาชีพระดับต้น / 
ผู้ปฏิบัติงานในลักษณะสัญญาจ้าง 

สร้างภาวะการเป็นผู้น า การบริหารจัดการงาน  
การบริหารโครงการ การก าหนดเป้าหมายในการ
ท างาน และทักษะการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ  

 
เป้าหมายของแผน  

1. มีระบบการวางแผนอัตราบุคลากรและระบบการบริหารสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน 
ส าหรับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ สศส. 

2. มีแนวปฏิบัติในการบริหารบุคลากรและเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ของ สศส.   

3. ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้เข้าร่วมฝึกอบรมทักษะการท างานเป็นทีมและ/หรือได้เพ่ิมเติมความรู้
ในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง 

4. ผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ทั้งในส่วนของหลักสูตร
พ้ืนฐานหรือหลักสูตรเฉพาะทาง ในปีงบประมาณ 2563 อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง  
 
ขอบเขตการด าเนินงาน 

 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานส่งเสริมเศรษบกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 
ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 6 ประการ ประกอบด้วย  

(1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ชุมชน 
สาธารณชน และสถาบันการศึกษา 

(3) ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอ้ือต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมทั้ง
พัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึน 

(4) พัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้เกิดการน ากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 

(5) เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและพัฒนาข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สร้างสรรค์ 
เพ่ือการตัดสินใจเชิงนโยบาย และเพ่ือสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม 

(6) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนและถ่ายถอดองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่จะน าไปสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ 



เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการส่งเสริมการพัฒนาประเทศของรัฐบาลและตามนโยบายการ
บริหารงานที่จะต้องปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงการผลักดันให้องค์กรสามารถด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ทั้ง 6 ข้อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพในแต่ละด้านไว้ 
ดังต่อไปนี้  

1) การพัฒนาระบบการบริหารในงานบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบเสริมสร้าง
สมรรถนะให้กับบุคลากร ซึ่งมีองค์ประกอบในการจัดท าระบบ คือ ระบบการวางแผนและการบริหารอัตรา
บุคลากรให้มีความเหมาะสม ระบบการบริหารและพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถะของบุคลากรภายใน
องค์กร รวมถึงการสร้างความผูกพัน โอกาสในการเติบโต ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

เครื่องมือในการด าเนินงาน :  
- Workforce Planning เพ่ือใช้ในการก าหนด วิเคราะห์ และวางแผนทั้งในระยะสั้น

และระยะยาวในการบริหารอัตราในแต่ละหน่วยงานให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 

- Career Path ในการสร้างโอกาสในการเติบโตของผู้ปฏิบัติงาน และคุณสมบัติที่
เหมาะสมในแต่ละต าแหน่งและเส้นทางของการเติบโต โดยการจัดท าเพ่ือให้ทั้งองค์กรและตัวบุคลากรสามารถ
บริหารจัดการความสามารถและโอกาสของตนเองในการเติบโตได้อย่างชัดเจน 

- Competency Management ส าหรับการส่งเสริมให้ตัวผู้ปฏิบัติงาน ทราบถึง 
ขีดความสามารถและสมรรถะส าคัญที่ตนเองต้องมี เพ่ือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามภารกิจขององค์กร รวมถึงการ
เป็นแนวทางส าคัญในการประเมินความสามารถท้ังในระดับหน่วยงานและระดับตัวบุคคล 

- Succession Management และ Talent Management เพ่ือก าหนดเป็นแนว
ปฏิบัติส าคัญในการวางแผนพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติงานที่มีโอกาสเป็นผู้บริหาร รวมถึงการ
วางแผนพัฒนาผู้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีโอกาสได้แสดงความสามารถและมีโอกาสเติบโตได้ ภายใต้
แนวทางการบริหารงานขององค์กร 

2) ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจองค์กรและระบบราชการที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ทิศทางการ
ด าเนินงานขององค์กร นโยบายของหน่วยงานภาครัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการปรับปรุงระบบงาน กฎระเบียบใหม่ ๆ ทั้งในหน่วยงาน และองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปด้วยความถูกต้อง  

เครื่องมือในการด าเนินงาน :  
- Training and Workshops การปฐมนิเทศให้ความรู้เบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ใหม่ การ

จัดประชุมสัมมนาภายในองค์กรเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์องค์กร / แผนปฏิบัติการ 
ส่งเสริมให้เข้าร่วมฝึกอบรม-เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- Coaching จัดฝึกอบรมเทคนิคข้ันตอนการด าเนินการตามระเบียบข้อบังคับที่มีการ
ประกาศใช้ใหม่ๆ โดยหัวหน้ากลุ่มงาน 
 3) การเสริมสร้างความรู้ทั่วไปและพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะ เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการท างาน การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ตรวจสอบภายใน การเงินและการบัญชี งานบุคคล กฎหมาย  

เครื่องมือในการด าเนินงาน :  
- Training and Workshops ส่งเสริมให้เข้าร่วมฝึกอบรม-สัมมนา เข้าร่วมการ

ประชุมวิชาการในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 



- Field Trip การเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือสร้างเสริมวิธีคิด เรียนรู้นวัตกรรม
หรือวิธีการท างานใหม่ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาเป้าหมายการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 4) การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการท างาน เช่น พัฒนาจิตใจให้คิดบวก การท างาน
ร่วมกันเป็นทีม การสร้างเสริมคุณธรรมความโปร่งใส การท างานเชิงรุก การใช้ความคิดสร้างสรรค์  

เครื่องมือในการด าเนินงาน :  
- Training and Workshops ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม-สัมมนา / การ

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคี สร้างสุขในการท างาน  
- Knowledge Sharing การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยใช้ช่องทางการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network เพ่ือแลกเปลี่ยนบทความที่มีประโยชน์  
- Field Trip การเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน การลงพ้ืนที่ร่วมกัน เพ่ือเปิดโลกทัศน์ 

และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  
 5) พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระดับสูง / ผู้บริหาร มีทักษะในการคิดวิเคราะห์แผนกล
ยุทธ์การด าเนินงานขององค์กร รวมถึงแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการสอนงาน มี
ความเป็นผู้น า ฯลฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมที่ก้าวสู่การท างานระดับบริหาร และน าพาองค์กรไปสู่การเชื่อมโยง
การท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

เครื่องมือในการด าเนินงาน :  
          - Training and Workshops ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนาใน

หลักสูตรผู้บริหาร เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน การศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ 
เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานให้แก่องค์กร 

- Field Trip การเดินทางศึกษาดูงานตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ และการบริหารจัดการที่
ทันสมัย เพ่ือน ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 



 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หัวข้อ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล 
1.1 การวางแผนอัตราก าลัง (Workforce Planning) 
1.1.1 ประเมินและตรวจสอบ
เป้าหมาย ภารกิจ และแผนกลยทุธ์ของ
องค์กร  

ประเมินเป้าหมาย
และภารกิจของ
องค์กร 

การรับรู้และ
เข้าใจในทิศทาง
เดียวกัน 

ประเมินการปฏบิัติงาน
กับภารกิจ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

ต.ค. 62-มี.ค. 
62 

3,200,000 
(งบประมาณ
บริหารงาน
บุคคล) 1.1.2 วิเคราะห์อัตราบุคลากรของ

ส านักงานที่ปฏิบตัิงานในปัจจุบนั 
1) ปริมาณงาน ความสามารถใน

การปฏิบัติงานกับจ านวนผู้ปฏิบตัิงาน
ปัจจุบนั 

2) วิเคราะห์ ตรวจสอบภารกิจงาน
ของส านักงานกับความต้องการจ านวน
ผู้ปฏิบัตงิานที่ต้องการในอนาคต 

3) ประเมินประสิทธิภาพของ
โครงการบริหารงานภายในของ
ส านักงาน 

4) การสรุปและจดัท าแผนอัตรา
บุคลากรที่เหมาะสมขององค์กร (ระยะ
สั้นและระยะยาว) 

จ านวนบุคลากรใน
ส านักงานงาน มี
ความเหมาะสม 
ทั้งในด้านจ านวน
และความสามารถ 

ส านักงานมี
จ านวน
เจ้าหน้าที่
เหมาะสมกับ
ภารกิจ 

 ตรวจสอบจ านวน
เจ้าหน้าที่ในแต่
ละส านัก 
 ประเมินหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ของทุกต าแหน่ง 
(JD) 
 วิเคราะห์ความ
เหมาะสมและ
ก าหนดอัตรา
เจ้าหน้าที ่

 

ต.ค. 62-มี.ค. 
63 

1.2 การจัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career Path) 
1.2.1 การรวบรวมข้อมูลและศกึษา
ข้อมูลด้านการปฏบิัติงานในสายงาน
ต่าง ๆ 
1.2.2 ประเมินและวิเคราะห์งานที่
ปฏิบัติ เพื่อปรับปรุง/ปรับความ
รับผิดชอบให้มีความเหมาะสม (JD) 
1.2.3 สรุปผลและจัดการเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพในแต่ละ
ต าแหน่งขององค์กร 

การมีเส้นทาง
ความก้าวหน้า/
เติบโตให้กับ
เจ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัตงิาน 

เส้นทาง
ความก้าวหน้า
ของทุก
ต าแหน่งงาน
ภายใน
ส านักงาน 

 รวบรวมข้อมูล
การปฏิบัติงาน/
ลักษณะงานใน
แต่ละต าแหนง่ 
 ตรวจสอบ
คุณสมบัติของ
ผู้ปฏิบัตงิาน 
 ประเมินความ
เชื่อมโยงในแต่ละ
ต าแหน่งกับงาน
ในแต่ละกลุ่ม 
 วิเคราะห์ พร้อม
สรุปผลการ
เติบโตให้มีความ
สอดคล้องกับ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตาม
ต าแหน่ง 

ม.ค. - มิ.ย. 63 3,200,000 
(งบประมาณ
บริหารงาน
บุคคล) 



 

หัวข้อ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.3 การสร้างระบบส่งเสริมและบริหารบุคลากรให้เกิดความผูกผันกับองค์กร (Employee engagement) 
1.3.1 จัดท าระบบ Competency 
ภายใน 

ระบบ 
Competency ใน
การบริหารงาน 

การน า 
Competency 
มาใช้ในการ
บริหารงาน
บุคคล 

 วิเคราะห์ 
Competency ที่
ใช้ในการ
บริหารงาน 
 สร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ทราบ
ถึงหลักการ 
Competency 
 น ามาปรับใช้ใน
การบริหารงาน
ด้านบุคลากร 

ม.ค. มิ.ย. 63 3,200,000 
(งบประมาณ
บริหารงาน
บุคคล) 

1.3.2 ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ใน
การวางแผนสืบทอดต าแหน่งงาน 
(Succession Management) 

ระบบการวางแผน
งานสืบทอด
ต าแหน่งงานใน
ต าแหน่งส าคัญ 

หลักเกณฑ์ ว่า
ด้วยการ
วางแผนสืบ
ทอดต าแหน่ง
งาน 

รวบรวมข้อมูลใน
ด้านต าแหน่ง 
บุคลากร ตวาม
สามารถที่จ าเป็น 
ระยะเวลาในการ
ท างาน เพื่อ
วิเคราะห์จัดท า
หลักเกณฑ์ 

เม.ย.- ก.ย. 63 

1.3.3 จัดท าระบบพฒันาผู้มีศกัยภาพ
ให้กับส านักงาน (Talent 
Management) 

ระบบการพฒันาผู้
มีศักยภาพของ
องค์กร 

หลักเกณฑ์ ว่า
ด้วยการพัฒนา
ผู้มีศักยภาพ 

ก าหนดหลักเกณฑ์ 
/คุณสมบัติ วิธีการ
คัดเลือกผู้มี
ศักยภาพ และวิธี
จัดท าแผนพัฒนา 

เม.ย.- ก.ย. 63 

2. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2.1 หลักสูตรการส่งเสริมให้เกดิความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจขององค์กร 
2.1.1 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
ผู้ปฏิบัตงิานที่รับเข้าท างานใหม่ 

ผู้ปฏิบัตงิานใหม่ ผู้ปฏิบัตงิาน
ใหม่ 

จัดปฐมนิเทศ / 
Coaching 

ต.ค. 62-ก.ย.63 
กรณีมี
ผู้ปฏิบัตงิานใหม่ 

- 

2.1.2 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏบิตัิการ
ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ สศส. 

ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัตงิาน 
จ านวน 20 คน 

จ านวน 1 คร้ัง 
 
 

Workshop ต.ค.-ธ.ค. 63 100,000 

2.1.3 จัดฝึกอบรมเรื่องการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุภาครัฐ 

ผู้ปฏิบัตงิาน 
จ านวนไมน่้อยกว่า 
12 คน 

จ านวน 2 คร้ัง Training/ 
Workshop / 
Coaching 

ต.ค.62-มิ.ย. 63 80,000 



 

หัวข้อ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กระบวนการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.1.4 หลักสูตรการเงินการคลงัภาครัฐ 
/ การเงินและบัญช ี

ผู้ปฏิบัตงิานด้าน
การเงิน-บัญชี ไม่
น้อยกว่า 3 คน 

จ านวน 2 คร้ัง Training 
 

ต.ค.62-มี.ค.63 60,000 

2.2.1 กิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้าง
ทักษะพื้นฐานในการท างาน การ
พัฒนาดิจิตัลคอนเทนส์ / ระบบ
เทคโนโลยสีมัยใหม่ / การบริหาร
จัดการงานอยา่งมีประสิทธิภาพ / การ
ยกระดับองค์กรสู่ไทยแลนด์ 4.0 / 
การพัฒนาบุคลากรสู่ยุคดิจิตัล / การใช้
สื่ออย่างสร้างสรรค์ ฯลฯ 

ผู้ปฏิบัตงิานจาก
ทุกส่วนงาน 

จ านวน 2 คร้ัง Training/ 
Workshop/ 
Field Trip 

ต.ค.62-ก.ย.63 80,000 

2.2.2 การพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ภายใน 
 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
จ านวน 2 คน 

อย่างน้อย 1 
คร้ัง 

Training/ 
Workshop 

ม.ค.-มี.ค.63 80,000 

2.2.3 หลักสูตรด้านการบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู ้
 

ผู้ปฏิบัตงิานด้าน
การจัดการองค์
ความรู ้ 

อย่างน้อย 1
คร้ัง 

Training/ 
Workshop 

ม.ค.-ก.ย.63 100,000 

2.2.4 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรูท้ี่
น่าสนใจ 
 
 

ผู้ปฏิบัตงิานจาก
ทุกส่วนงาน 
จ านวน 25 คน 

อย่างน้อย 1 
คร้ัง 

Field Trip ม.ค.-ก.ย.63 100,000 

2.3 หลักสูตร/กิจกรรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทัศนคติที่ดีในการท างาน 
2.3.1 หลักสูตรการพัฒนาทักษะการ
ให้บริการ / การจัดการการเรียนรู้ที่
เป็นประโยชน ์
 

ผู้ปฏิบัตงิานที่
เก่ียวข้องกับงาน
ด้านบริการ  

อย่างน้อย 2 
หลักสูตร 

Training/ 
Workshop 

ม.ค.-ก.ย.63 60,000 

2.3.2 จัดฝึกอบรมสร้างสุขในการ
ท างาน / คุณธรรม จริยธรรมในการ
ท างาน 
 

ผู้ปฏิบัตงิานจาก
ทุกส่วนงาน 

อย่างน้อย 1 
คร้ัง 

Training/ 
Workshop 

เม.ย.-มิ.ย.63 60,000 

2.4. การพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของผู้บริหาร/ผู้ปฏิบตัิงานระดับสูง 
2.4.1 หลักสูตรผู้บริหาร เช่น หลักการ
บริหารองค์กรที่ดี / การพัฒนาสภาวะ
ผู้น า / บริหารการเปลี่ยนแปลง 

ผู้บริหาร/
ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 6 คน 
 

อย่างน้อย 2 
หลักสูตร 

Training/ 
Workshop 

ต.ค.62-ก.ย.63 80,000 

2.4.2 หลักสูตรด้านการพฒันา
ยุทธศาสตร-์กลยุทธ์องค์กร-
งบประมาณ 

ผู้บริหาร /
ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 6 คน 

อย่างน้อย 2 
หลักสูตร 

Workshop ม.ค.-ก.ย.63 80,000 

2.4.3 ศึกษาดูงาน ผู้บริหาร / 
ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 6 คน 

อย่างน้อย 1 
คร้ัง 

Field Trip เม.ย.-มิ.ย.63 120,000 

 



 

 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1.  สามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้สอดคล้องกับ

โครงสร้างและบทบาทภารกิจใหม่ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  ผู้ปฏิบัติงานของ สศส. ได้รับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการ

ท างานเป็นทีม และสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข สามารถปฏิบัติงานตามแนวทางกลยุทธ์การ
ด าเนินงานขององค์กร ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน  

3.  ผู้ปฏิบัติงานระดับผู้บริหารได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง และเพ่ิมพูนทักษะความเป็นผู้น าการ
บริหาร การวางกลยุทธ์การท างาน มีความสามารถการบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพ เพ่ือให้มีทักษะที่
เหมาะสมต่อการก้าวสู่ระดับบริหาร และเป็นผู้น าที่มีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 


