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บทที่ 1 บทน ำ 
 
1.1  กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 

1.1.1 แนวคิด McKinsey 7-S Framework 
เป็นแนวคิดที่น ำมำใช้วิเครำะห์และปรับปรุงด้ำนกำรจัดกำรที่มุ่งเน้นประสิทธิภำพเพ่ือควำมเป็นเลิศของ

องค์กร โดยเป็นกรอบที่น ำมำใช้พิจำรณำประกอบกำรวำงแผนที่ให้ควำมส ำคัญกับองค์ประกอบ 7 ด้ำนที่มีผลต่อกำร
บริหำรองค์กร เริ่มตั้งแต่กำรก ำหนดยุทธศำสตร์องค์กร กำรพิจำรณำโครงสร้ำงและเป้ำหมำยขององค์กร ระบบกำร
ด ำเนินงำน ทักษะที่ใช้ในกำรท ำงำน บุคลำกร รูปแบบพฤติกรรมของพนักงำนและเป้ำหมำยที่ต้องกำร  แผนปฏิบัติ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลจึงเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะต้องด ำเนินกำร เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้สอดรับกับแผนพัฒนำ
องค์กรและบุคลำกรของส ำนักงำนฯ ในปีงบประมำณ 2561-2565 ซึ่งน ำแนวคิด McKinsey 7-S Framework มำ
เป็นกรอบแนวคิดพ้ืนฐำนในกำรจัดท ำแผนงำนพัฒนำองค์กรและบุคลำกร ภำยใต้กรอบกำรประเมินปัจจัย 7 ด้ำน
ภำยในองค์กรทีแ่สดงให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงปัจจัยของ “S” ต่ำงๆ ของแต่ละ “S”  ดังนี้ 

McKinsey 7-S Framework 

 
 

1) Strategy ยุทธศำสตร์ขององค์กร  กำรก ำหนดต ำแหน่งยุทธศำสตร์ขององค์กรว่ำในช่วงระยะ 5 ปี
ข้ำงหน้ำ (2561-2565) องค์กรมีเป้ำหมำยอย่ำงไร พันธกิจขององค์กรคืออะไร และใครเป็นผู้รับบริกำร  
เป็นกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยให้องค์กรสำมำรถก ำหนดและพัฒนำจุดเด่นขององค์กร และเป็น
แนวทำงที่บุคคลภำยในองค์กรรู้ว่ำจะต้องใช้ควำมพยำยำมไปในทิศทำงใดจึงจะท ำให้องค์กรมีควำมโดด
เด่นและประสบควำมส ำเร็จ 

2) Structure โครงสร้ำงองค์กร  กำรจัดโครงสร้ำงองค์กรที่ดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดควำมคล่องตัวในกำร
ปฏิบัติงำน ลดควำมซ้ ำซ้อนหรือขัดแย้งในหน้ำที่ ช่วยให้บุคลำกรได้ทรำบขอบเขตงำนควำมรับผิดชอบ มี
ควำมสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำน ผู้บริหำรสำมำรถตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงถูกต้องและ
รวดเร็ว 
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3) System ระบบกำรปฏิบัติงำน นอกจำกกำรจัดโครงสร้ำงที่เหมำะสมและมียุทธศำสตร์ที่ดีแล้ว  กำร
จัดระบบกำรบริหำรจัดกำร (Management System) และระบบกำรปฏิบัติงำนหลัก (Main Operation 
System) จะมีควำมส ำคัญยิ่งต่อกำรขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้ำหมำย 

4) Staff บุคลำกร ทรัพยำกรมนุษย์นับเป็นปัจจัยที่มีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กร  องค์กรจะ
ประสบควำมส ำเร็จหรือไม่ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource 
Management) กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรทรัพยำกรบุคคลเป็นกระบวนกำรก ำหนด
คุณลักษณะ กำรคัดเลือกและจัดวำงบุคลำกรให้เหมำะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรที่จัดท ำไว้ เพ่ือให้
บุคคลำกรขององค์กรสำมำรถด ำเนินงำนไดต้ำมทิศทำงที่องค์กรก ำหนดจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

5) Skill ทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะในกำรปฏิบัติงำนของทรัพยำกรบุคคลในองค์กรสำมำรถ
จ ำแนกทักษะออกเป็น 2 ด้ำนหลัก คือ ทักษะด้ำนงำนอำชีพ (Occupational Skills) เป็นทักษะที่จะท ำ
ให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหน้ำที่ได้ ตำมหน้ำที่ และลักษณะงำนที่รับผิดชอบ เช่น ทักษะ
ด้ำนกำรเงิน ทักษะด้ำนบุคคล ซึ่งจะอยู่บนพ้ืนฐำนของกำรศึกษำหรือกำรอบรมเพ่ิมเติม ส่วนทักษะควำม
ถนัด หรือควำมสำมำรถพิเศษ (Aptitudes and special talents) นั้น อำจเป็นควำมสำมำรถที่ท ำให้
บุคคลนั้นๆ โดดเด่นกว่ำคนอ่ืนๆ ส่งผลให้มีผลงำนที่ดีกว่ำ เจริญก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนได้รวดเร็ว ซึ่ง
องค์กรคงต้องมุ่งเน้นให้ทรัพยำกรบุคคลมีทักษะทั้ง 2 ควบคู่กัน พร้อมกับทักษะที่ทันสมัยรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

6) Style รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร แบบแผนพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรเป็นองค์ประกอบที่
ส ำคัญอย่ำงหนึ่งของสภำพแวดล้อมภำยใน กำรวำงโครงสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรด้วยกำรเชื่อมโยงระหว่ำง
ควำมเป็นเลิศและพฤติกรรมทำงจรรยำบรรณให้เกิดขึ้นเป็นรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบหนึ่งที่ท ำให้
องค์กรประสบควำมส ำเร็จ 

7) Shared values ค่ำนิยมร่วม  ค่ำนิยมและบรรทัดฐำนที่ยึดถือร่วมกันโดยสมำชิกขององค์กรที่เป็น
รำกฐำนของระบบกำรบริหำร และวิธีกำรปฏิบัติของบุคลำกรและผู้บริหำรภำยในองค์กร หรืออำจเรียกว่ำ
วัฒนธรรมองค์กร หรือควำมเชื่อ หรือค่ำนิยม โดยทั่วไปแล้วควำมเชื่อจะสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภำพและ
เป้ำหมำยของผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหำรระดับสูง ต่อมำควำมเชื่อเหล่ำนั้นจะก ำหนดบรรทัดฐำน เป็นพฤติกรรม
ประจ ำวันขึ้นมำภำยในองค์กร เมื่อค่ำนิยมหรือควำมเชื่อได้ถูกยอมรับทั่วทั้งองค์กรและบุคลำกรกระท ำ
ตำมค่ำนิยมเหล่ำนั้นแล้ว องค์กรก็จะมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
 

1.1.2 แนวคิดในกำรก ำหนดขีดสมรรถนะหลักของบุคลำกร 
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์สมัยใหม่ขององค์กรต่ำง ๆ จะให้ควำมสนใจและควำมส ำคัญเกี่ยวกับ

สมรรถนะ (Competency) ของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนมำกยิ่งขึ้น ด้วยกำรส่งเสริมศักยภำพด้ำนบุคลำกร โดย
ยกระดับควำมรู้ควำมช ำนำญของพนักงำน ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมรู้ของบุคลำกร เพ่ือให้พนักงำนมีขีด
ควำมสำมำรถที่สอดคล้องกับงำนที่ท ำและสอดคล้องกับขีดควำมสำมำรถหลักที่องค์กรต้องกำร  ซึ่งจะต้องมีกำร
พัฒนำพนักงำนทุกระดับอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีเป้ำหมำยของกำรพัฒนำบุคลำกร คือ 1) เพ่ือพัฒนำ
พนักงำนทุกระดับให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและทัศนคติที่ดี และเตรียมบุคลำกรให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ให้
บรรลุเป้ำหมำยขององค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ 2) เพ่ือให้พนักงำนมีควำมสำมำรถและพร้อมใน
กำรปฎิบัติงำนขององค์กร กำรพัฒนำควำมรู้จะพิจำรณำตำมฐำนะของสมรรถนะ (Competency Base) ของแต่ละ
ต ำแหน่งงำน 
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ทั้งนี้ ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ค ำนิยำมของสมรรถนะตำมมำตรฐำนที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน (ส ำนักงำน ก.พ.) ก ำหนด คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมำจำกควำมรู้ ทักษะ
ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ท ำให้บุคคลสำมำรถสร้ำงผลงำนได้โดดเด่นกว่ำเพ่ือนร่วมงำนอ่ืนๆ ในองค์กร 
กล่ำวคือ กำรที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใด ๆ ออกมำได้ ต้องมีองค์ประกอบทั้งควำมรู้ ทักษะควำมสำมำรถ และ
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  ซึ่งแนวทำงกำรก ำหนดสมรรถนะของส ำนักงำน ก.พ. ได้แก่ 

1) สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ก ำหนดเป็ นคุณลักษณะร วมทั้ งระบบเพ่ือ 
เป็นกำรหล่อหลอมค่ำนิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่ วมกัน อันได้แก่ (1) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์                 
(2) บริกำรที่ดี (3) กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ (4) กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม และ (5) กำรท ำงำนเป็นทีม 

2) สมรรถนะทำงกำรบริหำร คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่บังคับเฉพำะต ำแหน่ง ประเภทอ ำนวยกำร
และบริหำร เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งและส่งผล
ให้เกิดผู้น ำที่เป็นเลิศ อันได้แก่ (1) สภำวะผูน ำ (2) วิสัยทัศน์ (3) กำรวำงกลยุทธ์ (4) ศักยภำพเพ่ือน ำ
กำรปรับเปลี่ยน (5) กำรควบคุมตนเอง และ (6) กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน 

3) สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติหรือสมรรถนะประจ ำต ำแหน่ง เป็นควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะส ำหรับต ำแหนง ตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติขององค์กร 

 
1.1.3 กรอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรและบุคลำกรที่ก ำหนดโดยส ำนักงำน ก.พ.ร. 

ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรและบุคคลำกรขององค์กำร
มหำชนแบบก้ำวกระโดด (Exponential Growth) ระยะ 5 ปี  (ปีงบประมำณ 2561 – 2565) เพ่ือไปสู่กำรเป็น
องค์กำรมหำชน 4.0 ที่สอดรับกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศไทย 4.0 โดยก ำหนดตัวชี้วัดไว้ว่ำแผนพัฒนำองค์กรแบบ
ก้ำวกระโดดดังกล่ำว อย่ำงน้อยจะต้องประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

1) กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรขององค์กำรมหำชนเพ่ือให้ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจสูงสุด 
(Beyond Customer Expectation)  

2) กำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2547  
3) กำรลดกำรพ่ึงพำงบประมำณอุดหนุนจำกภำครัฐ อำทิ เพ่ิมรำยได้ขององค์กำรมหำชน เป็นต้น 
4) กำรส่งเสริมธรรมำภิบำลขององค์กำรมหำชน   
5) กำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรมหำชนเพ่ือพร้อมรับกำรเป็นองค์กำรมหำชน 4.0 และกำรน ำ

เทคโนโลยีมำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กร  
 

1.2 นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ของประเทศที่เกี่ยวข้อง 
แผนยุทธศำสตร์ประเทศ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  ในยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและ

พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐจึงมีประเด็นยุทธศำสตร์ ที่เน้นกำรปรับเปลี่ยนภำครัฐ ยึดหลัก “ภำครัฐของ
ประชำชนเพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภำครัฐเป็นกลไกหนึ่งที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ประเทศตำมแนวทำง นโยบำย และทิศทำงกำรพัฒนำตำมที่ก ำหนดตำมกรอบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และ
ภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ และแยกแยะบทบำทหน่วยงำนของรัฐที่ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับหรือ 
ในกำรให้บริกำรในระบบเศรษฐกิจที่มีกำรแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมำภิบำล ปรับวัฒนธ รรม กำร
ท ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำมทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ และระบบกำรท ำงำนที่เป็น
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ดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ และปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยง
ถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก 
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภำคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝัง ค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมมัธยัสถ์ และสร้ำง
จติส ำนึกในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับกำรทุจริตประพฤติมิชอบ อย่ำงสิ้นเชิง นอกจำกนั้น กฎหมำยต้องมีควำมชัดเจน มี
เพียงเท่ำที่จ ำเป็น มีควำมทันสมัย มีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ และน ำไปสู่กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและเอ้ือต่อ
กำรพัฒนำ โดยกระบวนกำรยุติธรรมมีกำรบริหำร ที่มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ กำรอ ำนวยควำม
ยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม รวมทั้งต้องมีกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรบุคลำกรภำครัฐที่สำมำรถจูงใจและดึงดูดให้
คนดีคนเก่งเข้ำมำร่วมพลังกำรท ำงำน ที่มีควำมมุ่งมั่นและมีแรงบันดำลใจในกำรที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่
เป้ำหมำยที่พึงประสงค ์โดยมีประเด็นที่เก่ียวข้องดังนี้  

4.4  ภำครัฐมีควำมทันสมัย ทันกำรเปลี่ ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สำมำรถ
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมคุ้มค่ำ เทียบได้กับมำตรฐำนสำกล สำมำรถรองรับกับสภำพแวดล้อมในกำร
ปฏิบัติงำนที่มีควำมหลำกหลำยซับซ้อนมำกขึน้ และทันกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 

4.4.2 พัฒนำและปรับระบบวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรให้ทันสมัย โดยมีกำรก ำหนด
นโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรที่ต้ังอยู่บนข้อมูลและหลักฐำนเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีควำมโปร่งใส ยืดหยุ่นและ
คล่องตัวสูง น ำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัล มำใช้ในกำรบริหำรและกำร
ตัดสินใจ รวมทั้งน ำองค์ควำมรู้ ในแบบสหสำขำวิชำเข้ำมำประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้ำงคุณค่ำและแนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในกำรตอบสนองกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงทันเวลำ พร้อมทั้งมีกำรจัดกำรควำมรู้และถ่ำยทอดควำมรู้อย่ำงเป็น
ระบบเพ่ือพัฒนำภำครัฐให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

4.5 บุคลำกรภำครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึก มี
ควำมสำมำรถสูง  มุ่งมั่น และเป็นมืออำชีพ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่และขับเคลื่อนภำรกิจยุทธศำสตร์ชำติ โดยภำครัฐมี
ก ำลังคนที่เหมำะสม ทั้งปริมำณและคุณภำพ มีระบบบริหำรจัดกำรและพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถสนองควำม
ต้องกำรในกำรปฏิบัติงำน มีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ สำมำรถจูงใจให้คนดีคนเก่งท ำงำนในภำครัฐ มีระบบกำรพัฒนำ 
ขีดควำมสำมำรถบุคลำกรภำครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงบริบทกำรพัฒนำ มีกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม กำรปรับเปลี่ยนแนวคิดให้กำรปฏิบัติรำชกำรเป็นมืออำชีพ มีจิตบริกำร ท ำงำนใน
เชิงรุกและมองไปข้ำงหน้ำ สำมำรถบูรณำกำรกำรท ำำงำนร่วมกับภำคส่วนอื่นได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

4.5.1 ภำครัฐมีกำรบริหำรก ำลังคนที่มีควำมคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมควำม
ยืดหยุ่น คล่องตัวให้กับหน่วยงำนภำครัฐในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับกำรเสริมสร้ำง 
ประสิทธิภำพและคุณภำพภำยใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกกำรวำงแผน ก ำลังคน รูปแบบกำร
จำ้งงำน กำรสรรหำ กำรคัดเลือก กำรแต่งตั้ง เพือ่เอ้ือให้เกิดกำรหมุนเวียน ถ่ำยเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ำย บุคลำกร
คุณภำพในหลำกหลำยระดับระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ ของประเทศได้อย่ำงคล่องตัว รวมทั้งทบทวนและปรับเปลี่ยน
ระบบค่ำตอบแทนทีเ่ป็นธรรม มีมำตรฐำน เหมำะสมสอดคล้องกับภำระงำน 

4.5.2 บุคลำกรภำครัฐยึดค่ำนิยมในกำรท ำงำนเพ่ือประชำชน มีคุณธรรม และมีกำร
พัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ พัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกรภำครัฐและวำงมำตรกำรที่ เหมำะสมกับ 
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมกำรท ำงำนและสร้ำงค่ำนิยม ในกำร
ปฏิบัติงำนเพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม สำมำรถบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับภำคส่วนอ่ืนได้ อย่ำงเป็น
รูปธรรม ให้ควำมส ำำคัญกับกำรพัฒนำภำวะผู้น ำในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีควำมรับผิดชอบ และมีควำมเป็น
มืออำชีพ เป็นทั้งผู้น ำทำงควำมรู้และควำมคิด ผลักดันภำรกิจ น ำกำรเปลี่ยนแปลง พัฒนำ นโยบำยและยุทธศำสตร์ 
เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้ร่วมงำนและต่อสังคม โดยมีกำรสร้ำงผู้น ำทำงยุทธศำสตร์ ในหน่วยงำนภำครัฐทุกระดับอย่ำง
ต่อเนื่องและเป็นระบบเพือ่รองรับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติระยะยำว 



 

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) : สบร. สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี                                5  

1.3 หลักกำรและเหตุผล 
1.3.1  ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) หรือ สบร. สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. 25471  ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ 
(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นองค์กรน ำใน
กำรบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ที่หลำกหลำย  ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้และขยำยองค์ควำมรู้ไปสู่ประชำชน  โดย
ก ำหนดให้ สบร. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรเรียนรู้สำธำรณะ สร้ำงแหล่งบริกำรควำมรู้ที่ทันสมัยมีชีวิตชีวำ 
สร้ำงนวัตกรรมและองค์ควำมรู้รูปแบบใหม่ที่ เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ โดยในช่วงเริ่มต้น สบร. 
ประกอบด้วยหน่วยงำนเฉพำะด้ำนรวม 7 หน่วยงำน1  ต่อมำได้มีกำรปรับยุบบำงหน่วยงำนและแยกศูนย์ควำมเป็น
เลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ออกไปเป็นองค์กำรมหำชนในสังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และแยกศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมออกไปเป็นศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  

1.3.2  เมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ สบร. คงเหลือภำรกิจส ำคัญที่ต้องปฏิบัติ 2 
ภำรกิจ ได้แก่ 1) ภำรกิจของอุทยำนกำรเรียนรู้ และ 2) ภำรกิจของพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ และให้แยกศูนย์
สร้ำงสรรค์งำนออกแบบไปจัดตั้งเป็นส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) ทั้งนี้ เมื่อแยกศูนย์
สร้ำงสรรค์งำนออกแบบออกไปแล้ว สบร. ต้องไม่เพ่ิมอัตรำก ำลังและงบประมำณค่ำใช้จ่ำยเกินจ ำเป็น และแก้ไขพระ
รำชกฤษฏีกำจัดตั้งองค์กำรมหำชนให้เหมำะสมเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  

1.3.3  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2560 สบร. จึงจ ำเป็นต้องมี
กำรปรับบทบำทภำรกิจปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน และก ำหนดโครงสร้ำงอัตรำก ำลังของ สบร. ใหม่
เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบำทภำรกิจใหม่ และวัตถุประสงค์ตำม พ.ร.ฏ. กำรจัดตั้งฯ ฉบับใหม่ ที่มุ่งเน้นกำรด ำเนินงำน
เชิงรุกให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคตต่อไป 

1.3.4   ทั้งนี้ พ.ร.ฎ. จัดตั้ง สบร. ฉบับใหม่ พ.ศ. 2561 ได้มีกำรประกำศใช้เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2561 ท ำ
ให้ สบร. ได้มีกำรปรับโครงสร้ำง โดยในปัจจุบัน สบร. ประกอบด้วย ส่วนกลำง ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยยุทธศำสตร์และ
บริหำรส ำนักงำน และหน่วยงำนภำยใน 2 หน่วยงำน ท ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำร ได้แก่ 1) อุทยำนกำรเรียนรู้ (TK 
park) ท ำหน้ำที่พัฒนำแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่ส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนมีนิสัยรักกำรอ่ำน รู้จักแสวงหำควำมรู้และ
เรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์ ภำยใต้บรรยำกำศที่ทันสมัยในรูปแบบ “ห้องสมุดมีชีวิต” 2) พิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ 
หรือ มิวเซียมสยำม ท ำหน้ำที่ถ่ำยทอดควำมรู้ผ่ำนนิทรรศกำรโดยใช้นวัตกรรมในกำรเล่ำเรื่องรำวของชนชำติ วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมภูมิปัญญำไทยในรูปแบบ Discovery Museum ที่ช่วยจุดประกำยควำมอยำกรู้และสร้ำงปฏิสัมพันธ์กำร
เรียนรู้ร่วมกับผู้ชม 

 
 ดังนั้นเพื่อให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นไปตำมนโยบำยที่สอดคล้องกับโครงสร้ำงใหม่ดังกล่ำว สบร. จึง

ได้มีกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขึ้น โดยมีกำรวิเครำะห์สถำนภำพปัจจุบันและก ำหนดนโยบำยและทิศ
ทำงกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรตำมรำยละเอียดในบทที่ 2  ซึ่งน ำมำสู่แผนปฏิบัติกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลใน
บทที่ 3 
 

 
 

                                                           
1 หน่วยงำนเฉพำะด้ำนของ สบร. เมื่อปี 2547  ประกอบด้วย ส ำนกังำนอุทยำนกำรเรียนรู้  ส ำนักงำนศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ 
สถำบันวิทยำกำรกำรเรียนรู้  ศูนย์ส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษแห่งชำติ  ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ของประเทศไทย 
สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ  และศูนยส์่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินเชิงคณุธรรม 
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บทที่ 2 กำรวิเครำะห์สถำนภำพปัจจุบันของ สบร. 

2.1 วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งและพันธกิจ  
 

2.1.1   วัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง (ตำม พ.ร.ฏ. จัดตั้ง สบร. ฉบับใหม่) 
1)   เป็นองค์กรบริหำรและจัดกำรควำมรู้ที่สมบูรณ์ หลำกหลำย และเป็นองค์กรพัฒนำต่อยอดองค์

ควำมรู้ และยกระดับคุณภำพชีวิตที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 
2)   ให้บริกำรและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ทั้งในรูปแบบของอุทยำนกำรเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์

กำรเรียนรู้ 
3)   ส่งเสริมให้มีพ้ืนที่สร้ำงสรรค์ที่เอ้ือต่อกำรเข้ำถึงและกำรใช้บริกำรด้ำนกำรเรียนรู้ รวมทั้งพ้ืนที่

ในกำรค้นคว้ำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้ำงแรงบันดำลใจ ทั้งท่ีเป็นพื้นที่จริงทำงกำยภำพและพ้ืนที่เสมือนจริง 
4)   สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชำชนทุกช่วงวัย โดยเฉพำะผู้ด้อยโอกำส สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล

และควำมรู้ที่หลำกหลำย เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงควำมรู้ 
5)   ส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ รวมถึงพัฒนำทักษะที่หลำกหลำย 
6)   สร้ำงสังคมกำรเรียนรู้ในภูมิภำค ท้องถิ่น และชุมชน เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงดิจิทัล รวมทั้ง

กำรน ำควำมรู้ไปต่อยอดและขยำยผล เพ่ือสร้ำงรำยได้และยกระดับชีวิตควำมเป็นอยู่ 
7)   สร้ำงนวัตกรรมและพัฒนำกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ของคนทุกช่วงวัยรวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกำส

เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปเป็นต้นแบบขยำยผล 

2.1.2   พันธกิจ   

1)  จัดให้มีกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้สำธำรณะ ผ่ำนแหล่งเรียนรู้และกระบวนกำรเรียนรู้
สำธำรณะ ที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ในกำรเพ่ิมทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถได้อย่ำงทั่วถึง 

2)  เป็นต้นแบบแหล่งบริกำรองค์ควำมรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีชีวิตชีวำ และอุดมไปด้วยควำมรู้
ทีห่ลำกหลำยและสร้ำงสรรค ์

3)  เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนและเศรษฐกิจของประเทศ 

4)  ส่งเสริมเครือข่ำยเพ่ือพัฒนำและขับเคลื่อนองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ ทั้งในประเทศและระหว่ำง
ประเทศ 
 

2.1.3  ยุทธศำสตร์ ของ สบร. ประกอบด้วย 4 ยุทธศำสตร์ได้แก่  
ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำต้นแบบแหล่งเรียนรู้และเครือข่ำย 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยกระดับและพัฒนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ของแหล่งเรียนรู้เครือข่ำย 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  ส่งเสริมให้เกดินวัตกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวโน้มโลก 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพภำยในองค์กร 
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2.2  โครงสร้ำงกำรบริหำร 
 

เนื่องด้วยพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 และ พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2561 ได้ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งองค์กรทั้ง
สองฉบับ จะมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ 14 สิงหำคม 2561 เป็นต้นไป ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของ  สบร. 
ภำยใต้บทบำทภำรกิจใหม่ของ สบร. สำมำรถด ำเนินไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง สบร. 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งได้แยกศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบออกจำก สบร. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สบร. จึงได้มีกำร
พิจำรณำทบทวนโครงสร้ำงบริหำรของ สบร. ใหม่ ภำยใต้กรอบอัตรำก ำลังใหม่ จำกเดิมจ ำนวน 211 อัตรำ ลดลง
เหลือ 168 อัตรำ โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมรูปภำพ ดังนี้ 

 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของ สบร. 
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2.3 นโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรของ สบร.  
 

กำรปรับโครงสร้ำงองค์กรตำมมติคณะรัฐมนตรีและเพ่ือให้สอดรับกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ขององค์กรใน
อนำคต ให้ควำมส ำคัญกับประเด็น (1) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรประชำชน (2) กำรลด
รำยจ่ำยบุคลำกรและลดควำมซ้ ำซ้อนของงำน (3) เน้นภำรกิจที่เกี่ยวกับกำรให้บริกำรต้นแบบแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ
ของอุทยำนกำรเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ (4) กำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสตำมหลักธรรมภิบำล 5) สนับสนุน
นโยบำยด้ำนกำรเรียนรู้ของรัฐบำล (5) วำงแผนและด ำเนินกำรเพ่ือหำรำยได้และลดกำรพ่ึงพำงบประมำณของรัฐ  โดยมี
ทิศทำงกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรดังนี้  

 ด้ำนโครงสร้ำงองค์กร มีกำรปรับโครงสร้ำงโดยรวมงำนที่มีควำมซ้ ำซ้อนเข้ำด้วยกัน โอนย้ำย และ
ปรับลดงำน/บุคลำกร เพ่ือประหยัดงบประมำณ และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน  รวมทั้งสร้ำง
ภำพลักษณ์ขององค์กรโดยรวมให้เป็นที่รับรู้ในฐำนะต้นแบบแหล่งเรียนรู้/องค์ควำมรู้ และหน่วยงำน
ที่เชี่ยวชำญด้ำนกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย ทั้งต่อประชำชนและผู้ก ำหนดนโยบำยประเทศ โดยกำรปรับ
โครงสร้ำงภำยในให้สอดรับกับทิศทำงกำรหำรำยได้เพ่ิมเพ่ือลดภำระงบประมำณในอนำคต 

 ส่วนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน ให้รวมศูนย์ในกำรก ำกับดูแลงำนส ำนักงำน (Back Office) งำน
ยุทธศำสตร์/นโยบำย และงำนวิชำกำรด้ำนกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ที่ทันก้ำวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
มีกำรก ำหนดทิศทำง นโยบำย และแผนงำนร่วมกัน เพ่ือบูรณำกำรกำรท ำงำน ป้องกันควำมซ้ ำซ้อน
และให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ อีกทั้งสร้ำงเสริมวัฒนธรรมกำรท ำงำนร่วมกัน 
รวมถึงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน พัฒนำระบบ IT เพ่ือรองรับกำรเชื่อมโยงและเพ่ิม
ประสิทธิภำพ/ควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน  

 พัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถสนองควำมต้องกำร ในกำรปฏิบัติงำน มีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ สำมำรถ
จูงใจให้คนดีคนเก่งท ำงำนในองค์กร มีระบบกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกรให้มีสมรรถนะใหม่ 
ๆ สำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงบริบทกำรพัฒนำ มีกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม กำร
ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้กำรปฏิบัติงำนเป็นมืออำชีพ มีจิตบริกำร ท ำงำนในเชิงรุกและมองไปข้ำงหน้ำ 
สำมำรถบูรณำกำรกำรท ำำงำนร่วมกับภำคส่วนอื่นได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
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บทที่ 3 แผนปฏิบัติกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

3.1    กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล 

เพ่ือให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ สบร. สอดรับกับบทบำทภำรกิจขององค์กรที่มีกำรปรับปรุงใหม่ตำม
พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง สบร. และ สอดรับกับแผนกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
จึงได้ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรบริหำรงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลให้เกิดควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น อันประกอบด้วย 

 

กลยุทธ์ที่ 1 :  กำรปรับโครงสร้ำงองค์กรและอัตรำก ำลังให้สอดรับกับบทบำทภำรกิจใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 2 :  พัฒนำและปรับปรุงระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีควำมโปร่งใส โดยน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำใช้ให้เกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 3 :  พัฒนำและส่งเสริมให้บุคลำกรได้เพ่ิมพูนทักษะในกำรท ำงำน ก้ำวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
กระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีหลำกหลำยมำกขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 4 :  สร้ำงควำมผำสุกและควำมผูกพันในองค์กร รวมทั้งส่งเสริมทัศนคติในกำรท ำงำนให้มุ่งเน้นควำม
โปร่งใส และมีคุณธรรม จริยธรรมในกำรท ำงำน 

3.2  วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือให้บุคลำกรของ สบร. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ มีควำมรู้และทักษะที่หลำกหลำยในกำร

ปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพ ก้ำวทันเทคโนโลยี มีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำงำนในหน้ำที่ ให้มีคุณภำพ
สูงสุด  

2) เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนพัฒนำบุคลำกรให้สอดรับกับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของ สบร. 
และสนับสนุนแผนกำรด ำเนินงำนของ สบร. และหน่วยงำนภำยใน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

3) เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกให้เกิดควำมรักองค์กร สร้ำงควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน เพ่ือร่วมผลักดันองค์กรให้
สำมำรถด ำเนินไปในทิศทำงท่ีก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4) เพ่ือปลูกฝังทัศนคติในกำรท ำงำนให้ผู้ปฏิบัติงำนปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต และมี
คุณธรรม จริยธรรมในกำรท ำงำน 

 

3.3  เป้ำหมำย 
บุคลำกร ของ สบร. ทุกระดับมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและทัศนคติที่ดี พร้อมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ให้

บรรลุเป้ำหมำยขององค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ  รวมถึงมีควำมพร้อมในกำรพัฒนำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถให้มีทักษะหลำกหลำย (Multi skill) ที่สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับกำรปฏิบัติงำนในยุคสังคมดิจิทัลได้
อย่ำงทันท่วงที และสอดรับกับสถำนกำรณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลง 
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3.4     แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 

3.4.1 ปรับโครงสร้ำงองค์กรและอัตรำก ำลัง 
1) ปรับปรุงโครงสร้ำงอัตรำก ำลังและปรับ Job Description ให้สอดรับกับภำรกิจหน้ำที่ของ 

สบร. ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง สบร. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 
2561 เป็นต้นมำ โดยพิจำรณำให้มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

- ก ำหนดกรอบอัตรำก ำลัง โดยจ ำแนก จ ำนวน ระดับ และสำยงำนที่เหมำะสมกับแผนงำน 
โครงกำร 

- วิเครำะห์งำน (Job Analysis) และน ำมำปรับปรุง แก้ไขหรือก ำหนดลักษณะงำน (Job 
Description) และหน้ำที่เฉพำะของต ำแหน่งงำน  สร้ำง Career Path เพ่ือให้สำมำรถ
เติบโตได้ในสำยงำน 

- วิเครำะห์ศักยภำพผู้ปฏิบัติงำน ประเมินผลงำนและคุณภำพของงำน  จัดสรรบุคลำกรให้
ตรงกับงำนและก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  และสำมำรถโยกย้ำย สับเปลี่ยนหมุนเวียน
ได้อย่ำงเหมำะสม และตำมควำมจ ำเป็น 

2) ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีควำมเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

 

3.4.2 พัฒนำและปรับปรุงระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
1) ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีควำมเหมำะสมกับ

สถำนกำรณ์ปัจจุบัน เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดรับกับกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

 

3.4.3 พัฒนำและส่งเสริมศักยภำพให้บุคลำกรได้เพิ่มพูนทักษะในกำรท ำงำน  

ภำยหลังจำกกำรปรับบทบทภำรกิจขององค์กร ซึ่ งศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบได้แยกส่วนงำน
ออกไปเป็นองค์กรใหม่ จึงได้ก ำหนดแผนเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกร (Development Roadmap) ในปี พ.ศ. 2562 
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเน้นกำรสร้ำงกำรรับรู้ถึงทิศทำงกำรท ำงำนขององค์กร ภำยใต้บทบำทภำรกิจใหม่ 
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งภำยในองค์กร ปลูกฝังจิตส ำนึกรักองค์กรให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน ส่งเสริมให้บุคลำกรมีทักษะกำร
ท ำงำนในระดับที่สูงขึ้น มีควำมพร้อมที่จะรองรับกำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรท ำงำนต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับทิศทำงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศของรัฐบำลและตำมนโยบำยกำรบริหำรงำนที่จะต้องปรับปรุงให้
เกิดประสิทธิภำพสูงขึ้น  โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนต่ำงๆ ดังนี้  

1) ส่งเสริมให้เกิดควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ
องค์กร นโยบำยของหน่วยงำนภำครัฐ แผนยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บทอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงกำรปรับปรุง
ระบบงำน กฎระเบียบใหม่ๆ ทั้งในหน่วยงำน และองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุ
เป้ำหมำย และเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง  

2) ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงำนได้มีโอกำสเปิดโลกทัศน์/เสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรท ำงำน เช่น กำรศึกษำ
ดูงำน เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำร รับกำรฝึกอบรมในหลักสูตรที่สร้ำงเสริมวิธีคิด เรียนรู้นวัตกรรมหรือวิธีกำรท ำงำน
ใหม่ๆ ที่แตกต่ำงจำกเดิมมำใช้ในหน่วยงำน เพ่ือเป้ำหมำยกำรท ำงำนที่ดีและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมถึง
ส่งเสริมให้มีกำรก ำหนดแผนงำนและคิดวิเครำะห์เพ่ือน ำมำพัฒนำระบบกำรท ำงำนของตนเองให้เกิดประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น 
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3) พัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนระดับสูง / ผู้บริหำร (Management Competency) มีทักษะในกำร
คิดวิเครำะห์แผนกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนขององค์กร รวมถึงแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะใน
กำรสอนงำน มีควำมเป็นผู้น ำ ฯลฯ เพ่ือน ำพำองค์กรไปสู่กำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ เป็นต้น  รวมถึงกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนระดับสูง เพ่ือพัฒนำทักษะให้มีที่พร้อมจะ
ก้ำวสู่กำรท ำงำนระดับบริหำรต่อไป 

 3.4.4 ส่งเสริมทัศนคติที่ดีในกำรท ำงำนด้วยควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต มีคุณธรรม  

   สร้ำงทัศนคติที่ดีในกำรท ำงำนด้วยควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรมใน
กำรท ำงำน มีควำมสำมัคคีร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ำหมำย เช่น กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงทัศนคติที่ดี รัก
องค์กร คิดบวก กำรท ำงำนเป็นทีม กำรมีทัศนคติยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรม จริยธรรม ควำมโปร่งใส เป็นต้น   

3.5   แผนผังกำรถ่ำยทอดกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลไปสู่แผนปฏิบัติกำร         
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
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3.6 แผนปฏิบัติกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

แผนงำน/กิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย ตัวชี้วดั 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ไตร

มำส 1 
ไตร

มำส 2 
ไตร

มำส 3 
ไตร

มำส 4 
กลยุทธ์ที่ 1: กำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร 
กิจกรรมที่ 1: ปรับ
โครงสร้ำงองค์กร 
ให้สอดรับกับ พ.ร.ฎ. จัดตั้ง 
สบร.  

ผู้ปฏิบัติงำน 
OKMD ส่วนงำน
กลำงและส่วน
งำนภำยใน 

มีกำรประกำศใช้
โครงสร้ำงกำร
บริหำรใหม่ ที่ได้รับ
อนุมัติจำก
คณะกรรมกำร สบร. 
แล้ว 

    - ส่วนงำน
ทรัพยำกร
บุคคล 

กิจกรรมที่ 2: ปรับปรุง
โครงสร้ำงอัตรำก ำลังและ
ปรับ Job Description ให้
สอดรับกับภำรกิจหนำ้ที่ของ 
สบร.  

ผู้ปฏิบัติงำน 
OKMD ส่วนงำน
กลำงและส่วน
งำนภำยใน 

มีกำรประกำศใช้
โครงสร้ำง
อัตรำก ำลังใหม่ที่ได้
ผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำร 
สบร. แล้ว 

    - ส่วนงำน
ทรัพยำกร
บุคคล 

กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนำและปรับปรุงระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจบุัน 
กิจกรรมที่ 3: ปรับปรุง
ระเบียบข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรงำนบุคคลให้มี
ควำมเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

ผู้ปฏิบัติงำน 
OKMD ส่วนงำน
กลำงและส่วน
งำนภำยใน 

มีกำรออกประกำศ
ระเบียบข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวขอ้งกับกำร
บริหำรงำนบุคคลที่
ปรับปรุงให้
เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน
แล้ว 

    - ส่วนงำน
ทรัพยำกร
บุคคล / ฝ่ำย
กฎหมำย 

กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนำและส่งเสริมศักยภำพให้บุคลำกรไดเ้พิ่มพูนทักษะในกำรท ำงำน 
กิจกรรมที่ 4: กำรส่งเสริม
ให้เกิดควำมเข้ำใจองค์กร
และระบบรำชกำรที่
เกี่ยวขอ้ง 

        

     4.1) จัดกจิกรรม
ปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงำนที่
รับเข้ำท ำงำนใหม ่

ผู้ปฏิบัติงำน 
OKMD ส่วนงำน
กลำงและส่วน
งำนภำยใน 

ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำ
ท ำงำนใหม่ทุกคน
ต้องผ่ำนกำร
ปฐมนิเทศจำกส่วน
งำนกลำง 

เดือนละ 1-2 ครั้ง กรณีที่มี
ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำท ำงำนใหม ่

- ส่วนงำน
ทรัพยำกร
บุคคล 

     4.2)  กิจกรรมสัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำกล
ยุทธ์ สร้ำงองค์กรสู่
ควำมส ำเร็จ  

ผู้ปฏิบัติงำน 
OKMD ส่วนงำน
กลำงและส่วน
งำนภำยใน 

จ ำนวน 1 คร้ัง 
 
 

1 ครั้ง    276,000 ส่วนงำน
ทรัพยำกร
บุคคล / กลุ่ม
งำน
ยุทธศำสตร์
และนวัตกรรม 

กิจกรรมที่ 5: กำรส่งเสริม
ให้ผู้ปฏิบัติงำนได้มีโอกำส
เปิดโลกทัศน์/เสริมสร้ำง
สมรรถนะในกำรท ำงำน 

        

5.1) กิจกรรม
ฝึกอบรมเสริมสร้ำงทักษะ
พื้นฐำนในกำรท ำงำน กำร
พัฒนำดิจิตัลคอนเทนส์ / 

ผู้ปฏิบัติงำน 
OKMD ส่วนงำน
กลำงและส่วน
งำนภำยใน 

อย่ำงน้อย 10 ครั้ง   
ตำมควำมต้องกำร/เหมำะสมในช่วง

ระหว่ำงป ี
 

2,000,000 ส่วนงำน
ทรัพยำกร
บุคคล 
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แผนงำน/กิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย ตัวชี้วดั 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ไตร
มำส 1 

ไตร
มำส 2 

ไตร
มำส 3 

ไตร
มำส 4 

ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม ่/ 
กำรบริหำรจัดกำรงำนอย่ำง
มีประสิทธิภำพ / กำร
ยกระดับองค์กรสู่ไทยแลนด์ 
4.0 / กำรพัฒนำบุคลำกรสู่
ยุคดิจิตัล / กำรใช้สื่ออยำ่ง
สร้ำงสรรค์ / กำรศึกษำดู
งำนจำกหนว่ยงำนภำยนอก 
ฯลฯ 

 

5.2)  กิจกรรม
ฝึกอบรม / ซักซ้อมควำม
เข้ำใจในกำรปฏบิัติตำม
กฎระเบียบข้อบังคับของ
หน่วยงำนรำชกำรที่
เกี่ยวขอ้ง / รับทรำบทิศทำง
นโยบำยกำรท ำงำนของ
รัฐบำลในด้ำนต่ำงๆ กำร
ควบคุมภำยใน ควำมเส่ียง 
ฯลฯ  

ผู้ปฏิบัติงำน 
OKMD ส่วนงำน
กลำงและส่วน
งำนภำยใน 
 

อย่ำงน้อย 5 คร้ัง     500,000 ส่วนงำน
ทรัพยำกร
บุคคล 

5.3) กิจกรรม
ฝึกอบรมหลักสูตรตำมควำม
ต้องกำรเฉพำะดำ้น  

ผู้ปฏิบัติงำน 
OKMD ส่วนงำน
กลำงและส่วน
งำนภำยใน 

อย่ำงน้อย 8 
หลักสูตร 

 
ตำมควำมต้องกำร/เหมำะสมในช่วง

ระหว่ำงป ี

638,800 ส่วนงำน
ทรัพยำกร
บุคคล 

กิจกรรมที่ 6: กำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้ปฏบิัติงำน
ระดับสูง / ผู้บริหำร 
(Management 
Competency) 

        

6.1) อบรมหลกัสูตร
เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำหรับ
ผู้บริหำร เช่น แผนกลยุทธ์
กำรด ำเนินงำนขององค์กร /  
ทักษะในกำรสอนงำน มี
ควำมเป็นผู้น ำ / กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล  ฯลฯ 

ผูเ้ช่ียวชำญและ
ผู้บริหำรของส่วน
งำนกลำงและ
ส่วนงำนภำยใน 

อย่ำงน้อย 3 คร้ัง     1,000,000 ส่วนงำน
ทรัพยำกร
บุคคล 

กลยุทธ์ที่ 4: สร้ำงควำมผำสุกและควำมผูกพันในองค์กร  
กิจกรรมที่ 7: สร้ำงทัศนคติ
ที่ดีในกำรท ำงำนด้วยควำม
โปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต 
และมีคุณธรรม จริยธรรมใน
กำรท ำงำน มีควำมสำมัคคี
ร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่เป้ำหมำย 

ผู้ปฏิบัติงำน 
OKMD ส่วนงำน
กลำงและส่วน
งำนภำยใน 

1 กิจกรรม  1 ครั้ง 
 

  1,208,000 ส่วนงำน
ทรพัยำกร
บุคคล 
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3.7  ปัจจัยควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำบุคลำกร 
(1) ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับ และสนับสนุนงบประมำณให้กับโครงกำร/

กิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมแผนกำรด ำเนินกำรที่ก ำหนดไว้ 
(2) บุคลำกรเข้ำใจ และตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำตนเองตำมโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ 

ตลอดจนควำมร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมแลกเปลี่ยนควำมรู้เพ่ือให้เกิดทักษะ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 
(3) มีกำรปรับปรุงแผน กำรก ำกับติดตำม และประเมินผลแผนอย่ำงต่อเนื่อง โดยให้ส่วนงำนต่ำงๆ รำยงำน

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรที่ได้ด ำเนินกำรในแต่ละปีงบประมำณ และจะได้น ำผลกำรประเมินมำ
พัฒนำและปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำนให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้นต่อไป 

3.8  ตัวชี้วดั/เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 
(1)  ผู้ปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ได้รับกำรฝึกอบรม สัมมนำ ทั้งในส่วนของหลักสูตรพ้ืนฐำนหรือ

หลักสูตรเฉพำะทำง ในปีงบประมำณ 2562 อย่ำงน้อยคนละ 1 ครั้ง  
(2) ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนได้เข้ำร่วมกิจกรรมในกำรสร้ำงทัศนคติที่ดีในกำรท ำงำนด้วยควำมโปร่งใส ปรำศจำก

กำรทุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรมในกำรท ำงำน มีควำมสำมัคคีร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ำหมำยกำร
ท ำงำนเป็นทีม และ/หรือ ได้เพ่ิมเติมควำมรู้ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร อย่ำงน้อยคนละ 1 ครั้ง 
 
3.9  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

(1) สบร  . สำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล ทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพให้สอดคล้องกับ
โครงสร้ำงและบทบำทภำรกิจใหม่ขององค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(2) ผู้ปฏิบัติงำนของ สบร. ทุกคน ได้รับกำรฝึกอบรมหรือเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะกำรท ำงำนเป็น
ทีม และสำมำรถท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีทัศนคติที่ดีในกำรท ำงำน เห็น
ควำมส ำคัญของกำรท ำงำนด้วยควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต และมีคุณธรรม จริ ยธรรมในกำรปฏิบัติงำนใน
หน้ำที่ 

(3) ผู้ปฏิบัติงำนระดับสูงหรือผู้บริหำรได้มีโอกำสพัฒนำตนเอง และเพ่ิมพูนทักษะควำมเป็นผู้น ำกำรบริหำร 
กำรวำงกลยุทธ์กำรท ำงำน มีควำมสำมำรถกำรบริหำรงำนบุคคลอย่ำงมืออำชีพ เพ่ือให้มีทักษะที่เหมำะสมต่อกำร
ก้ำวสู่ระดับบริหำร และเป็นผู้น ำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
 

********************* 
 
 
 
 


