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วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
External Factor Analysis

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
Internal Factor Analysis

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มขีดความสามารถ การบริหารจัดการองค์กร 

เป้าหมาย เป็นองค์กรต้นแบบในการ
ขับเคลื่อนไปสู่ Digital Organization HR Vision

เป็นส่วนส าคัญในการสร้าง สพร. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้         
มีสมรรถนะในการปรับตัว มุ่งสร้างนวัตกรรม และส่งมอบคุณค่า 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล สพร. ประจ าปีงบประมาณ 2565 มี 5 กลยุทธ์หลัก 10 แผนงาน

วิเคราะห์การจัดท าแผนงาน จากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในองค์กร 

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/






เป้าหมาย
เป็นองค์กรต้นแบบด้านดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 5: เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กร

วิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรต้นแบบด้านดิจิทัลในการขับเคลือ่นไปสู ่Digital Organization” เพื่อให้เกิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาและ
สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง ยังสามารถน าเทคโนโลยใีหม่มาสนบัสนนุการเปลี่ยนแปลงองคก์รในมิติต่าง 
ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม รวมทั้งก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจนและต่อเนื่อง



ระเบียบวาระที ่1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชมุทราบ



กลยุทธ์ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ สพร.

1) สร้างรากฐานองค์กรให้มั่นคง สร้างรากฐานองค์กรให้มั่นคง ผ่านการบริหารจัดการอัตราก าลังที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรและมีต้นทุนทาง
บุคลากรที่เหมาะสม การพัฒนาเส้นทางสายอาชีพเพื่อให้บุคลากรสามารถหมุนเวียนต าแหน่งงานได้อย่างคล่องตัวและยืดหยุ่นสอดรับกับการเป็น Agile 
Organization และก้าวหน้าได้ในสายอาชีพ อีกทั้งเตรียมความพร้อมของบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพพร้อมเป็นผู้น าและสืบทอดต าแหน่งหลักส าคัญในองค์กร
ได้อย่างต่อเนื่อง

2) ส่งเสริมบุคลากรให้เติบโต ส่งเสริมบุคลากรให้เติบโต โดยพัฒนาผู้น า สพร. ในทุกระดับให้เป็น “ผู้น าองค์กร” (Enterprise Leaders) ที่สามารถ
ก าหนดทิศทาง และถ่ายทอดลงไปในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมท างานโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ สพร. รวมทั้งในระดับ
เจ้าหน้าที่ที่เปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะเจ้าหน้าที่ ทุกระดับในองค์กร โดยเฉพาะการเรียนรู้และการเข้าใจเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนา
ตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง ผ่า“การเสริมทักษะใหม่” (Upskill) และ “การเพ่ิมทักษะใหม่ที่จ าเป็น” (Reskill) จัดรูปแบบการพัฒนาหลายช่องทาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถเข้าถึงความรู้ใหม่ๆได้ง่าย ครอบคลุมและหลากหลาย

3) สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดการปรับตัว สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดการปรับตัว ผ่านการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ใน
รูปแบบที่ท าให้ดีและง่าย (Make It Good & Easy) เพื่อ-สนับสนุนเจา้หน้าที่ สพร. ให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี และ
มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการพัฒนาการด าเนินงานต่างด้านทรัพยากรบุคคลให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานให้มี
คุณภาพและเสริมสร้างความสุขของเจ้าหน้าที่สพร.

สพร. ต้องปรับแนวคิดในการก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องและผลักดันให้ สพร. บรรลุวิสัยทัศน์ด้านบุคคลมากยิ่งขึ้น คือ 



แผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพร. ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕

• Upskill & Reskill

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2562

• Flexible Workplace for 
Collaboration

• Young Talent Internship Program

• Revisit DGA Values & Culture

• Enterprise Leaders

• Employee Wellness Program

• Organization Redesign 

ปี 2563

• DGA New Values & Culture

• Enterprise Leaders

• Succession Planning - Phase yr 1

• Manpower Planning 

• Upskill & Reskill

• Employee Engagement 

• Organization Restructuring & 
Manpower Planning

• DGA Values & Culture

• Succession Planning - Phase 
yr2

• Digital Native Workforce

• Employee Engagement 

• DGA Values & Culture

• Succession Planning -
Phase yr3

• Digital Leadership Skills



การบริหารทรัพยากร และกลยุทธ์บุคคล

มีวัฒนธรรมองค์กร Digital 
Organization มีการเตรียมพร้อม
ปรับตัวในเรื่อง Digitization แค่ไหน

1. Individual Ability

คนในองค์กรมีความพร้อมใน
ด้าน Digitalization มากขนาด
ไหน ทั้งในเรื่องของความรู้ 
ทักษะ  

2. Organization Capability

ปี 2565

• Digital Native Workforce

• Employee Engagement 

• DGA Values & Culture

• Succession Planning -
Phase yr3

• Digital Leadership Skills

HR มองการท างานใน 2 แกน



•การใช้ Social Media ในระดับ “จัด” สามารถเล่น iPad ได้อย่างคล่องแคล่ว 
•รู้จักการเข้าเว็บไซต์ ค้นหาข้อมูล Search หาวีดีโอที่ตัวเองอยากดูบน YouTube อย่างรวดเร็ว
•ตรรกะและวิธีคิดถูกปรับให้เข้ากับรูปแบบข้อมูลดิจิทัลอย่างเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น
•ทักษะการใช้ Smartphone / Tablet
•การซื้อขายหรือท าธุรกรรมต่างๆ บนออนไลน์
•Metaverse เป็นต้น

“ดิจิทัลเนทีฟ” (Digital Natives)  คือใคร

เป็นกลุ่มคน ผู้ทีส่ามารถใช้เครื่องมือสื่อสารที่หลากหลาย เชื่อมต่อกับสังคมออนไลน์เพื่อสนองตอบความ
ต้องการในชีวิตประจ าวัน มีทักษะการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นอยู่ในระดับสูง
มาก เช่น

ท่ีมาของข้อมูล 

1. Individual Ability
คนในองค์กรมีความพร้อมในด้าน 
Digitalization มากขนาดไหน ทั้ง
ในเรื่องของความรู้ ทักษะ  

Baby-Boomers 2
Gen X 92
Gen Y 102
Gen Z 4
Millennia 92

ชาย 144
หญิง 148

โสด 183
สมรส 111

ปริญญาเอก 13
ปริญญาโท 115
ปริญญาตรี 160
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 2

Head Count : as of 16-Nov-21
SEVP/EVP 5
VP/SDE 12
Manager/Team Lead 33
Specialist 26
Officer 185
ลูกจ้าง 29
Grand Total 290

สาขาวิชา               140 คน (48.27%)
วิทยาศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืนๆ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมโทรคมนาคม และอ่ืนๆ 
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A

E
Co-creation

สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล ด้วยการท างานแบบบูรณา
การร่วมกันกับเครือข่ายโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด
Communication , Networking , Teamwork

Agility
เท่าทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง คล่องตัวสูง แสวงหาวิธีการ กล้าลอง

ท าสิ่งใหม่ และ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
Growth Mindset, Self Solution , Flexible, Adaptability

Entrepreneur
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดเป็น กล้าคิด กล้าตัดสินใจ 

พัฒนาต่อยอดสิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง
Initiative, Innovation, Decision Making, Execution

Digital Native Workforce สภาพแวดล้อมองค์กรที่เอื้อในการท างานของคนพันธุ์ดิจิทัล

DGA Values & Culture

Customer Centric - อ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นมิตร 
Professional Look – มีบุคลิคภาพ ทันสมัย  

2. Organization Capability

SMART Workplace 
SMART Workforce 

SMART Leader 





ตัวชี้วัดการด าเนินงาน
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

อัตราการลาออกสะสม
ระดับคะแนนความผูกพัน
ของเจ้าหน้าที่ต่อองค์กร

ระดับคะแนนความพึงพอใจ
ของเจ้าหน้าที่ต่อการท างานของ HR

5 กลยุทธ์หลัก 11 แผนงาน
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100%

ปี 2564  Turn Over Rate 14.05% (38 คน/ทั้งหมด 265 คน) ปี 2564   = 41% 



กลยุทธ์หลัก ที่มาและความสอดคล้องตามแผน 4 ปี แผนงาน /โครงการ Q1 Q2 Q3 Q4

1.พัฒนาสภาพแวดล้อมการท างาน ให้
สอดรับกับการบริหารทรัพยากรกลุ่มดิจิทัล  
(Digital Native Workforce)

ด าเนินการต่อเนื่อง :ตามแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพร. 
ปี 2562-2565 Digital Native Workforce , Employee 
Engagement , Flexible Workplace for Collaboration

1.พัฒนารูปแบบการท างานที่ยืดหยุ่น แบบ Hybrid Workplace คือการ
ท างานแบบผสมผสาน ให้เกิดผลควบคู่ไปกับการจัดการบุคคลในองค์กรและ
จัดการผลการปฏิบัติงานขององค์กร รวมถึงปรับระเบียบการบริหารงาน
บุคคลให้สอดคล้องกัน

x x x

ด าเนินการต่อเนื่อง :ตามแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพร. 
ปี 2562-2565 Digital Native Workforce , Employee 
Engagement , Flexible Workplace for Collaboration

2. พัฒนาระบบสวัสดิการของพนักงาน ให้เป็นแบบสวัสดิการทางเลือก 
(Flexible Benefit Plan : FBP)

x x x

ด าเนินการต่อเนื่อง :ตามแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพร. 
ปี 2562-2565 Digital Native Workforce , Flexible 
Workplace for Collaboration

3. พัฒนาการใชเ้ครื่องมือ HRIS ที่สามารถรองรับการท างานแบบไฮบริดได้ 
เป็นกุญแจส าคัญในการสร้างสมดุลระหว่างการท างาน การมีส่วนร่วม และ
ประสบการณ์ที่ดีของพนักงานได้  “HR ERP” และ “MS365” 

x x x x

2.ควบคุม และลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
Operational Risk โดยเตรียมความพร้อม
ปฏิบัติงานของบุคลากร ไม่ให้หยุดชะงัก 
เนื่องมาจากการลาออก การขาดขวัญ
ก าลังใจในการท างาน 

ด าเนินการต่อเนื่อง :ตามแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพร. 
ปี 2562-2565 Succession Planning และผลตัวช้ีวัดความ
เสี่ยงระดับองค์กร (Corporate KRIs) ด้านปฏิบัติการพบ
เจ้าหน้าที่ลาออกสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือน
กันยายน 2564 เป็นจ านวน 38 คน จากเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 265
คน คิดเป็น Turn Over Rate 14.05% (สูงกว่าเป้าหมาย)

4.ด าเนินการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง Succession Planning Phase yr3
และด าเนินการบริหารผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Management) 
หลังจากการปรับโครงสร้างองค์กร 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา
โดยวิเคราะ Critical Position สรรหาบุคลากรเพื่อที่มีความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งงานหลักในอนาคต และพัฒนาต่อเนื่อง

x x x

ด าเนินการต่อเนื่อง :ตามแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพร. 
ปี 2562-2565 Digital Native Workforce , Young Talent 
Internship Program

5. โครงการ DGA Young Talent Internship Program เข้าพบคณบดี
ของคณะตามสถาบันกลุ่มเป้าหมาย คัดเลือกประเมิน รับสมัครก่อนจบ
การศึกษา

x x x

3.สร้างวัฒนธรรมองค์กร Digital 
Organization การเตรียมพร้อมปรับตัว
ยุค Digitization

ด าเนินการต่อเนื่อง:ตามแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพร. 
ปี 2562-2565 DGA Values & Culture , Employee 
Engagement และผลตัวช้ีวัดความเสี่ยงระดับองค์กร 
(Corporate KRIs) ด้านปฏิบัติการพบระดับคะแนนความ
ผูกพันประจ าปีงบประมาณ 2564 = 41% (ต่ ากว่าเป้าหมาย)

6.รณรงค์และสื่อสารค่านิยมองค์กร “CAE” (Co-creation, 
Entrepreneur และ Agility) สร้างวัฒนธรรมที่ดี อันส่งผลให้เกิดความ
ผูกพันองค์กร เพิ่มระดับคะแนนความผูกพันองค์กรให้อยู่ในระดับท่ีองค์กร
คาดหวัง เช่น กิจกรรมร้อยดวงใจชาวสพร.สร้างความผูกพันองค์กรที่ยั่งยืน 
กิจกรรม HR Roadshow  เปิดโอกาสในการรับไอเดียจากเจ้าหน้าที่ สพร. 
เพื่อน ามาพัฒนางาน 

x x x x

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี  2565    (1/2) 

https://www.humanica.com/humatrix


กลยุทธ์หลัก ที่มาและความสอดคล้องตามแผน 4 ปี แผนงาน /โครงการ Q1 Q2 Q3 Q4

4.จัดท าแผนงาน กระบวนการแบบฟอร์ม 
ด้านการบริหารจัดการข้อมูลงานบริหาร
ทรัพยากร และกลยุทธ์บุคคลของ สพร. ให้
เป็นมาตรฐาน

โครงการใหม่ :ตามกรอบธรรมาภิบาล ข้อมูลภาครัฐ (Data 
Governance Framework)

7. จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติ ส าหรับชุดข้อมูลงานบริหารทรัพยากรและ
กลยุทธ์บุคคล ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล ข้อมูลภาครัฐ (Data 
Governance Framework)

x x x X

โครงการใหม่ : ตามการประเมินผลมาตรฐานสากลส าหรับ
ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information 
Security Management Systems: ISMS/มาตรฐาน ISO 
27001 ) และการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

8.ปรับปรุงแบบฟอร์มท่ีใช้ในงานบริหารทรัพยากร และกลยุทธ์บุคคล ให้
พร้อมต่อการตรวจประเมินผล ISO 27001 , PMQA 4.0

x x X

5.การยกระดับความสามารถและสร้าง
ความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริม
รัฐบาลดิจิทัล

ด าเนินการต่อเนื่อง: ตามแผนบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจ าปี 
2564-2566 Reskill - Upskill

9. โครงการเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ ให้พร้อมรองรับการเป็น
รัฐบาลดิจิทัล (Digital Skills) ตามแผนบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล
9.1 การท างานกับข้อมูลส่วนบุคคล ตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
2562” Personal data Protection Act : PDPA
9.2 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์” : Cyber Security
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ด าเนินการต่อเนื่อง :ตามแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพร. 
ปี 2562-2565 Digital Leadership Skills , Enterprise 
Leaders

10. โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้น ายุคใหม่ และผู้น าต้นแบบ – เอื้อใน
การท างานของคนพันธุ์ดิจิทัล เน้นการบริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วม ให้
โอกาสส าหรับคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และเพิ่มทักษะสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ ท าความเข้าใจให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
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