
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
 

คณะกรรมการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 วันที่ 25 เมษายน 2565 
มีมติเห็นชอบรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
แผนงาน เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 

1. การด าเนินงานตามบทบาทท่ีองค์กรคาดหวัง 
1.1 การสรรหาเจ้าหน้าที่ 

- อัตราตามโครงสร้าง 
123 อัตรา 

- อัตราถือครอง 88 อัตรา 
- สรรหาอัตราก าลังให้

ครบ 94 อัตรา 

สรรหาอัตราใหม่ 
6 อัตรา 

 สรรหาอัตราใหม่ 3 อัตรา คือ 
1) นักพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม (ขอนแก่น) 

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 ธ.ค. 64 
2) นักพัฒนากลยุทธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 ก.พ. 65 
3) ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 มี.ค. 65 
 สรรหาอัตราทดแทน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ลาออก 

จ านวน 4 อัตรา โดยในไตรมาสที่ 2 สรรหาได้ 3 
อัตรา คือ 1) นักบริหารงานบุคคลอาวุโส  เริ่ม
ปฏิบัติงานวันที่  20 ธ.ค. 64 และ 2) นักบริหาร
ความเสี่ยงอาวุโส เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 ก.พ. 65 
3) นักจัดการความรู้อาวุโส เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 
เม.ย. 65 และอยู่ระหว่างด าเนินการสรรหาเพ่ิม 1 
อัตรา คือ นักพัฒนาระบบข้อมูลอาวุโส 

1.2 หลักสูตรการเรียนรู้และ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ 
(Learning and 
Development)  
- เจ้าหน้าที่เข้ารับอบรม

โดยจะพิจารณาตาม
สมรรถนะในแต่ละด้านที่
จ าเป็น Managerial / 
Functional หรือ 
Technical 
competency  

เจ้าหน้าที่ได้รับการ
อบรม 2 หลักสูตร/
คน/ปี 

เจ้าหน้าทีแ่ละผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรม ดังนี้  
1)  ห ลั ก สู ต ร ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร  (Managerial 

Competency) การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการ
ท างาน 4 หลักสูตร ค่าใช้จ่าย 77,833 บาท  

2)  หลั ก สู ต ร เ ส ริ ม ส ร้ า งสม ร รถนะ เ ชิ ง เ ทคนิ ค  
(Technical Competency) 18 หลักสูตร ค่าใช้จ่าย 
131,268.20 บาท  

3) หลักสูตรสมรรถนะเชิงวิชาชีพ 2 หลักสูตร ค่าใช้จ่าย 
47,002 บาท 

4) เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมตาม
สมรรถนะที่จ าเป็น 1 หลักสูตร จ านวน 83 ราย 
และ 2 หลักสูตร 44 ราย 

1.3 ระบบการบริหารผลการ
ปฎิบัติงาน
(Performance 
Management) 

น าระบบใหม่มาใช้ใน
การก าหนด ตัวชี้วัด 
(KPI) และการ
ประเมินผลงานรอบ

1) น าระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่
มาใช้ในการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ
องค์กรและถ่ายทอดสู่ระดับบุคคล โดยใช้กลไกการ
ถ่ายทอดจากระดับผู้บริหารสู่ระดับเจ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัติงาน  



แผนงาน เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 
- ใช้การประเมินผลระบบ

ใหม ่ซึ่งที่ปรึกษา (บริษัท 
Kincentric) ออกแบบ 
โดยการถ่ายทอด KPI 
ระดับองค์กรสู่ระดับ
ระดับบุคคล โดย
สอดคล้องกับเป้าหมาย
องค์กร 

การประเมินครั้งท่ี 1 
และ 2 ในปี 2565 

2) จัดกิจกรรม Town Hall ชี้แจงรายละเอียดและ 
แนวทางการน าระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
มาใช้ แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 25 
พ.ย. 64 

2. การสร้างวัฒธรรมองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการท างานของส านักงาน 
2.1 การกระตุ้นการขับเคลื่อน

ค่านิยมองค์กร 
(Build Momentum) 
- สื่อสารค่านิยมองค์กร 

ผ่านสื่อต่างๆ โดยมี
เป้าหมายให้เจ้าหน้าที่
ทุกคน รับรู้ เข้าใจ และ
ปฏิบัติได้  

- สื่อสารค่านิยม
องค์กรโดยผู้บริหาร  

- จัดท า Infographic 
เผยแพร่ค่านิยม
องค์กร 5 ผลงาน  

- จัดกิจกรรมเพ่ือ
สื่อสารค่านิยม
องค์กร 2 กิจกรรม 

ร่วมกับส านักสื่อสารและการตลาดจัดท าสื่อดิจิทัล 
Info graphic เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของ สศส. เพื่อ
สร้างค่านิยมเผยแพร่สร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัติงาน 

3. การปรับกระบวนการท างานให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน 
3.1 การทบทวนและปรับปรุง

กระบวนการท างาน 
(Process Improvement) 
- ระบบงานทรัพยากร

บุคคลสารสนเทศ HRIS 
- คู่มือการปฏิบัติงาน

ทรัพยากรบุคคล 
workflow, แบบฟอร์ม, 
การเขียนบันทึกอนุมัติ  

ทบทวนกระบวนการ
ท างานเพ่ือปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับการ
ท างานปัจจุบัน และ
จัดท าคู่มือ
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน  

อยู่ระหว่างการรวบรวมและจัดท าข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งคู่มือกระบวนการ
ด าเนินงาน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเบิกจ่ายสวัสดิการ
ในระบบ e-Office 

3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพ
การสื่อสาร (Effective 
Communication) 
จัดประชุมเพ่ือสื่อสาร
เป้าหมาย หรือสื่อสารทาง
อีเมล ไลน์ ประกาศ และ
กิจกรรมต่างๆ  

- จัดกิจกรรม Town 
Hall 

- จดักิจกรรม 
Employee 
Onboarding  

- จัดท าผลส ารวจ
ความเข้าใจ การรับรู้  

1) จัดกิจกรรม Town Hall ครั้งที่ 1ซึ่งผู้บริหารได้
ชี้แจงทิศทางการด าเนินงานของ สศส. ปี 65 แก่
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน และกิจกรรมส าคัญของ
ส านักงาน เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 64  

2) จัดกิจกรรม Employee Onboarding ครั้ งที่  1 
เพ่ือปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ 4 ราย เมื่อวันที่ 16 
ธ.ค. 64 

3) จดักิจกรรม Employee Onboarding ครั้งที่ 2 เมื่อ
วันที่ 1 ก.พ. 65 

4) จัดกิจกรรม Town Hall ครั้ งที่  2  ผู้ บริหารได้
กล่าวถึงกิจกรรมส าคัญของส านักงาน ผลการ
ด าเนินงานรอบ 6 เดือน และความคืบหน้าการ
จัดตั้ง สศส. สงขลา เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 65 



แผนงาน เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 
5) จดักิจกรรม Employee Onboarding ครั้งที่ 3 เมื่อ

วันที่ 1 มี.ค. 65 
4. การทบทวนเส้นทางอาชีพให้มีความชัดเจน 
4.1 การพัฒนาเส้นทางอาชีพ 

(Career Development) 
- วางแผนการพัฒนาสาย

งานร่วมกับผู้อ านวยการ
ส านัก/หัวหน้าฝ่าย  
(โดยอาจจะเป็นแผนทาง
แนวระนาบข้ามส านัก 
หรือ สายงาน เพิ่มเติม
จากแนวตั้งในสายงาน
ส่วนงานเดิม สายบริหาร 
หรือสายความเชี่ยวชาญ)  

- ก าหนดหลักเกณฑ์
และสื่อสารให้กับ
เจ้าหน้าทีแ่ละ
ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ  

อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 

4.2 การบริหารการสืบทอด
ต าแหน่ง (Succession) 

- จัดท าหลักเกณฑ์และวาง
แผนการสืบทอดต าแหน่ง
ร่วมกับผู้อ านวยการ 
ส านัก/หัวหน้าฝ่าย 

- ก าหนดหลักเกณฑ/์
แผนงาน และสื่อสาร
ให้กับเจ้าหน้าที่
รับทราบ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 

5. การปรับรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสม 

5.1 การปรับสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่ (Employee 
Benefits Adjustment) 

- เสนอแผนปรับปรุง
สวัสดิการให้ทันสมัย 

- จัดท าแผนปรับปรุง
สวัสดิการที่สอดคล้ง
กับงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร  

อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 

 


