
 
  

รายงานผลตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   
 สศส. ด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยมีผลกำร
ด ำเนินงำน ดังนี้ 
 

แผนงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1) กำรสรรหำบุคลำกรทดแทนในอัตรำว่ำง - ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สศส. มีเป้ำหมำยในกำรสรรหำ

บุคลำกรอัตรำใหม่ จ ำนวน 4 อัตรำซึ่ง สศส. สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้ 
1. ประเภทบริหำรระดับสูง 2 อัตรำ ได้แก่ รองผู้อ ำนวยกำร 

1 อัตรำ และผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 1 อัตรำ 
2. ประเภทวิชำชีพระดับกลำง 1 อัตรำ คือ นักส่งเสริมองค์

ควำมรู้อำวุ โส ส ำนักส่ง เสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  
ขอนแก่น 

3. ประเภทวิชำชีพระดับต้น 1 อัตรำ คือนักพัฒนำกลยุทธ์
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ส ำนักพัฒนำอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์  

- สศส. ด ำเนินกำรสรรหำเจ้ำหน้ำที่ทดแทนในอัตรำที่ว่ำงลง 
จ ำนวน 10 อัตรำ ดังนี้ 
1. ประเภทบริหำรระดับกลำง 2 อัตรำ ได้แก่ 1)ผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักบริหำรและพัฒนำองค์กร และ 2) ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักสื่อสำรและกำรตลำด 

2. ประเภทวิชำชีพระดับสูง 1 อัตรำ คือ ที่ปรึกษำด้ำนกำร
สร้ำงรำยได้และควำมร่วมมือ 

3. ประเภทวิชำชีพระดับกลำง 4 อัตรำ ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบภำยในอำวุโส หน่วยตรวจสอบภำยใน 1 อัตรำ 
/ นักพัฒนำกลยุทธ์อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์อำวุโส ส ำนัก
พั ฒ น ำ อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม ส ร้ ำ ง ส ร ร ค์  1  อั ต ร ำ  /  
นักบริหำรงำนบุคคลอำวุโส ส ำนักบริหำรและพัฒนำ
องค์กร 2 อัตรำ 

4. ป ร ะ เ ภ ท วิ ช ำ ชี พ ร ะ ดั บ ต้ น  3  อั ต ร ำ  ไ ด้ แ ก่   
นักบริหำรโครงกำรพิเศษ 1 อัตรำ นักพัฒนำกลยุทธ์
ธุรกิจและนวัตกรรม 2 อัตรำ ส ำนักพัฒนำธุรกิจและ
นวัตกรรม  

 



 
  

แผนงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
2) กำรจัดท ำตัวชี้วัดรำยบุคคล 

 
1. จัดท ำแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรก ำหนดตัวชี้วัดรำยบุคคล 

เพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลพิจำรณำ
กลั่นกรองต่อไป ส ำหรับใช้ประโยชน์ ในกำรติดตำม
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่และ
ผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

3) กำรจัดท ำระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน  
* ส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนดกรอบกำรประเมินองค์กำร

มหำชน ให้ในกรณีกำรบริหำรงำนบุคคล จะพจิำรณำ

ประเด็นส ำคัญ ดังนี้ 1) องค์กำรมหำชนมีระบบประเมินผล

กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร เจำ้หน้ำทีแ่ละผู้ปฏิบัติงำน และ

มีกำรน ำผลประเมินเชื่อมโยงกับกำรเลื่อนขั้น เล่ือนต ำแหน่ง 

และกำรต่อสัญญำจ้ำงงำน และ 2) หำกมีผู้ครองต ำแหน่ง

ผู้บริหำรระดับสูงรองจำกผู้อ ำนวยกำร 2 ระดับ ต้องมีกำร

ประเมินผลงำนให้ครบถ้วน หำกไม่มีผู้ถือครองต ำแหน่ง

ผู้บริหำรระดับสูงรองจำกผู้อ ำนวยกำร 2 ระดับไม่ต้อง

ประเมิน 

1. จัดท ำระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน ซึ่ง สศส. ร่วมกับ
ที่ปรึกษำได้ด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำง Performance 
Management System หรือ PMS ไว้ ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 เพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรบริหำรงำน
บุคคลพิจำรณำเห็นชอบแล้ว ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 

2. สศส. มีระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร 
เจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำน และมีกำรน ำผลประเมิน
เชื่อมโยงกับกำรเลื่อนขั้น เลื่อนต ำแหน่ง และกำรต่อสัญญำ
จ้ำงงำน ซึ่งครอบคลุมถึงผู้บริหำรระดับรองผู้อ ำนวยกำร 
และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/หัวหน้ำฝ่ำย ซึ่งเป็นไปตำมกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอยู่ด้วยแล้ว 

4) กำรจัดท ำโครงสร้ำงค่ำตอบแทน 1. จัดท ำประกำศ สศส. เรื่องโครงสร้ำงอัตรำเงินเดือนของ
เจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำน โดยประกำศใช้ เมื่อวันที่ 16 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564  ซึ่ง สศส. ได้ร่วมกับที่ปรึกษำ
ด ำเนินกำรจัดท ำไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลพิจำรณำ เมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 และต่อมำคณะกรรมกำร สศส. ใน
กำรประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2563 ได้มีมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1) กำรส่งเสริมควำมเข้ำใจบทบำทภำรกิจของ

องค์กรและระบบรำชกำรที่เก่ียวข้อง 
1. จัดกิจกรรม Town Hall ครั้ งที่  1  แก่ เจ้ ำหน้ ำที่ และ

ผู้ปฏิบัติงำนของ สศส. วันที่ 26 มีนำคม 2564  โดยมีหัวข้อ
ในกำรสื่อสำรที่มุ่งเน้นสร้ำงควำมเข้ำใจในทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนขององค์กร รวมถึงแนวทำงกำรกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพและควำมโปร่งใส ดังนี้ 
- ทิศทำงกำรด ำเนินงำน 6 เดือนหลังของปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2564 
- แนวทำงและระบบกำรบริหำรงำนบุคคล 
- แผนกำรด ำเนินงำน Bangkok Design Week 2021 

(ปรับแผนเนื่องจำกผลกระทบจำกโรคโควิด 19) 
2. จัดกิจกรรม Town Hall ครั้ งที่  2  แก่ เจ้ ำหน้ ำที่ และ

ผู้ปฏิบัติงำนของ สศส. วันที่ 18 มิถุนำยน 2564  โดยมี
หัวข้อในกำรสื่อสำร ดังนี้ 



 
  

แผนงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
- รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนกำรจัดเทศกำล

อีสำนสร้ำงสรรค์ 2564 ที่จะจัดขึ้นในระหว่ำงวันที่ 9 
กรกฎำคม – 15 สิงหำคม 2564 

- กำรสื่อสำรควำมห่วงใยถึงบุคลำกรช่วงสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ผ่ำนระบบ Google 
Meet 

3. จัดกิจกรรม Town Hall ครั้ งที่  3  แก่ เจ้ ำหน้ ำที่ และ
ผู้ปฏิบัติงำนของ สศส. วันที่ 27 สิงหำคม 2564  โดยมี
หัวข้อในกำรสื่อสำร ดังนี้ 
- แผนงำน/โครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
- แนวทำงสวัสดิกำรทำงเลือก ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2565 
2) กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำร เพ่ือ

พัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนในระดับสูง/
ผู้บริหำร/คณะกรรมกำร  

1. จัดหำหลักสูตรด้ำนกำรจัดกำรเรียบร้อยแล้ว อำทิ หลักสูตร
นักบริหำรกำรงบประมำณระดับสูง หลักสูตรกำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ส ำหรับนัก
บริหำรระดับสูง หลักสูตร Problem Solving & Decision 
Making ส ำหรับนักบริหำรระดับสูง หลักสูตรกำรพัฒนำ
ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูงภำครัฐ (GCIO) 

2. จัดหำหลักสูตรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรใน
รูปแบบออนไลน์ด้ำนอ่ืน ๆ เพ่ือให้สอดรับกับสถำนกำรณ์
มำตรกำร/แนวทำงกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโค
วิด 19 

3. สศส. จัดบรรยำยพิเศษเมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2564 ผ่ำน
ระบบกำรประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom ส่งเสริมองค์
ควำมรู้แก่คณะกรรมกำรและผู้บริหำรส ำนักงำนส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ เพ่ือประโยชน์ในกำรตัดสินใจเชิง
นโยบำยในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของ สศส. โดยได้รับ
เกียรติจำกนำยกสมำคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (นำยศุภกฤษฎ์ 
บุญสำตร์) เป็นวิทยำกรบรรยำยและแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น ในหัวข้อ “เทคโนโลยี Blockchain ที่ใช้แลกเปลี่ยน
สินทรัพย์ดิจิทัล และผลงำนศิลปะในรูปแบบกำรเป็น
สิ น ท รั พ ย์ ดิ จิ ทั ล  ( Non-Fungible Tokens)” โ ด ย มี
คณะกรรมกำร/ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร และผู้บริหำร สศส. 
เข้ำร่วมจ ำนวน 20 คน 

4. กำรเสริมสร้ ำงสมรรถนะด้ำนวิชำชีพที่
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของ
ส ำนักงำน  
(เช่น กำรจัดกำรควำมรู้ทำงธุรกิจ กำรพัฒนำพื้นที่ย่ำน

เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์) 

- จัดหำหลักสูตรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนวิชำชีพในรูปแบบ
ออนไลน์ด้ำนอ่ืน ๆ เพ่ือให้สอดรับกับสถำนกำรณ์มำตรกำร/
แนวทำงกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 เช่น 
หลักสูตรกำรน ำเสนอและอบรมระบบกลำงทำงกฎหมำย 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่รัฐ หลักสูตรด้ำนกำรเงินและบัญชี และ 



 
  

แผนงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
กำรตรวจสอบ หลักสูตร CFO 2021 และหลักสูตรกำร
พัฒนำกำรตรวจสอบภำยในเชิงรุกเพ่ือรองรับ พรบ. วินัย
กำรเงินกำรคลัง 

1. จัดอบรมหลักสูตรกำรบริหำรงบประมำณและหลักสูตร
กระบวนกำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำ ง  ส ำหรั บ เจ้ ำหน้ ำที่ และ
ผู้ปฏิบัติงำนของ สศส. (in-house training) เมื่อวันที่ 27 
เมษำยน 2564 ภำยใต้กิจกรรม CEA Knowledge ผ่ำน
ระบบ Zoom Meeting เพ่ือชี้แจงแนวทำงกำรท ำงำนด้ำน
กำรบริหำรจัดงำนงบประมำณโครงกำร และกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับกฎหมำยและแนวทำง
ปฏิบัติที่ถูกต้องและมีประสิทธิภำพผ่ำนกระบวนกำรท ำงำน
ในระบบส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รวมถึงกำร
ส่งเสริมวัฒนธรรมในกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพบน
พ้ืนฐำนของควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมี
ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำนทั้งส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำคเข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน 100 คน 

2. จัดเตรียมหลักสูตรเพ่ือด ำเนินกำรฝึกอบบรม ได้แก่ กำร
สื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ Effective Communication 
/ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งำน Google G-Suite / กำร
ใช้งำนระบบ e-office และกำรจัดกำรงำนเอกสำรกำรใช้
งำนระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส ำนักงำนพ้ืนฐำน 

 
วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 อำจมีควำมยืดเยื้อและทวีควำมรุนแรงใได้เป็น
ระยะ สศส. จึงควรมีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนและกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ิมเติมในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  1. กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยี (เครื่องมือ อุปกรณ์) ให้แก่เจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำน
เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนในกรณีท่ีต้อง Work from Home 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงในกำรวัดประสิทธิภำพกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำนภำยใต้
สถำนกำรณ์ท่ีต้องท ำงำนจำกที่บ้ำนหรือที่อ่ืน ๆ 
  3. กำรวำงแผน/กำรเตรียมควำมพร้อมของผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำนเพ่ือรองรับโลก
บริบทใหม่ (New Normal) ทั้งในกำรสร้ำงผู้น ำศักยภำพสูงที่ต้องเน้นเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำและทักษะที่จ ำเป็น  
ต่อกำรบรหิำรงำนและบริหำรทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งกำรพัฒนำควำมรู้เชิง Technical Skills ทักษะใหม่ 
ที่สนับสนุนกำรท ำงำนโดยเฉพำะ Digital Skills 


