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แผนปฏิบตัิการการบริหารและพัฒนาบุคลากร สนช. ป 2565 

  สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) กำหนดทิศทางและเปาหมายการ

ดำเนินงานเพื่อใหสอดรับกับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 และความเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่นำไปสูการเติบโต

ทางนวัตกรรมของประเทศและกาวทันการเปลี ่ยนแปลง  โดย สนช. ไดวางบทบาทเปนหนวยงานบูรณาการ

นวัตกรรมเชิงระบบ (National Innovation System Integrator)  และจัดทำแผนกลยุทธสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ 

(องคการมหาชน) ป 2563 – 2565 เปนตัวขับเคลื่อน 

แผนกลยุทธของสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) ป 2563 – 2565 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานไดกำหนดแนวคิด 5I (Inspiration  Imagination  Ideation  Integration  Implementation) เปน 

“คานิยมองคกร” เพื่อสงเสริม สนับสนุนการเปนองคกรนวตักรรม  และมนีโยบายดานการบริหารงานบคุคล ดังนี้ 
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นโยบายดานการบรหิารงานบุคคล 

1. บริหารจัดการบุคลากรเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของสำนักงานในการเปนบุคลากร

ภายใตการเปนองคกรนวัตกรรม 

2. สงเสริมและสนับสนุนคานิยมการเปนองคกรนวัตกรรม บนหลักแนวคิด 5I (Inspiration 

Imagination Ideation Integration Implementation) 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ

บคุลากรเพื่อสงเสริมการเปน Smart NIA 

4. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีสมรรถนะตามที่สำนักงานคาดหวัง โดยมุงสู 

การสรางสรรคแนวความคิดนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพที่เปนเลิศ 

5. พัฒนาแนวทางและหลักเกณฑดานการบริหารงานบุคคลใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับ

สภาวการณปจจุบัน 

6. สรางคานิยมรวมกันในการทำงานของบุคลากรในองคกรใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร 

อนัดีงามบนพื้นฐานการเปนองคกรนวัตกรรม 

7. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานความโปรงใส

ตรวจสอบได 

สำนักงานไดนำสมรรถนะ (Competency) มาใชเปนแนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ทั้งในกระบวนการสรรหา การพัฒนา และการประเมินผลงาน โดยกำหนดสมรรถนะเปน 3 ดาน ไดแก 

 สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง คุณลักษณะหลักที่กำหนดใหเจาหนาที่

ทุกคนตองมี (must) โดยแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่พึงประสงคและเปนคุณลักษณะรวมเพื่อหลอหลอมฝงเปน

วัฒนธรรมองคกร เปนพฤติกรรมท่ีสงเสริมใหปฏิบตัิงานไดบรรลุผลสำเร็จตรงตามวตัถุประสงคและเปาหมายของ

องคกร  โดยแตระดับตำแหนงอาจมีระดับของสมรรถนะหลักแตกตางกัน  ประกอบดวย 4 สมรรถนะ  “EISC”  

มีความหมายดังนี้ 
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 สมรรถนะประจำตำแหนง (Functional Competency)  เปนการกำหนดเฉพาะแตละ

กลุมงาน เพ่ือสนับสนนุใหเจาหนาที่แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแกหนาท่ี และสงเสริมใหสามารถปฏิบัติภารกิจใน

หนาที่ไดดียิ่งขึ้น ประสบความสำเร็จตามเปาหมาย และมีผลงานโดดเดน  ซ่ึงแตละตำแหนงหนาท่ีสมรรถนะประจำ

ตำแหนงจะแตกตางกัน เชน งานพัฒนาโครงการ  งานการตลาด  งานการเงิน  งานเลขานุการ  งานพัสดุ  ฯลฯ 

 สมรรถนะการบริหาร (Managerial Competency) สำนักงานกำหนดสมรรถนะดาน

การบริหารกับเจาหนาที่ระดับจัดการและระดับบริหาร  ซ่ึงหมายถึงความสามารถในการจัดการ ที่สะทอนใหเห็น

ถึงทักษะในการบริหารและจัดการงานตาง ๆ  โดยจะแตกตางกันตามหนาที่และความรับผิดชอบประกอบดวย  

3 สมรรถนะ ไดแก ผู นำการเปลี่ยนแปลง (Network of Change Agents)  การแกปญหาและการตัดสินใจ 

(Integrated Solutions)  และการบริหารเปาหมาย (Achieving for Results)  ดังมีนิยามความหมายตอไปนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร สนช. ป 2565 

งานบุคคลและพัฒนาองคกร ฝายบริหารองคกร ดำเนินงานเชื่อมโยงกลยุทธที่ 4 “การพัฒนาสู

องคกรแหงนวัตกรรม (Innovative Organization)” ในเปาประสงคสองดาน ไดแก “สรางและพัฒนาบุคลากร

มืออาชีพและผูนำดานนวัตกรรม” และ “เตรียมความพรอมเพ่ือรับมือความเปล่ียนแปลงและกระบวนทัศนใหม”  

จึงกำหนดแนวทางดำเนินงานป 2565 ดังนี้ 
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กลยุทธดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร สนช. ป 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : * ดำเนินการอยูในภาระงานประจำ 

 

 

 

กลยุทธที่ 4 สนช. 
 สรางและพฒันาบุคลากรมืออาชีพและผูนำดานนวัตกรรม 

 เตรียมความพรอมเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงและกระบวนทัศนใหม 

 พัฒนาสูองคกรแหงนวัตกรรม (Innovative Organization) 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ดานการบริหารและพัฒนา

บุคลากร 

บุคลากรมีสมรรถนะ 

พึงประสงค 

สรางบรรยากาศวัฒนธรรม

นวัตกรรม และเสริมสราง

ความพึงพอใจและผูกพัน

ตอองคกร 

กลยุทธ 

การบริหารและ

พัฒนาบคุลากร 

 พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศดานการบริหาร 

งานบุคคล 

 พัฒนาการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ดวยระบบ 

Project Based Management 

 *ทบทวน ปรับปรุง

ระเบียบ/ขอบังคับ/

ประกาศ/หลักเกณฑ ดาน

การบริหารงานบุคคล 

 *จัดทำข้ันตอนการทำงาน 

ใหมีแนวทางเปนมาตรฐาน

เดียวกัน 

 พัฒนาบคุลากรตาม

เสนทางฝกอบรมระยะ

ยาวบนพ้ืนฐานของขีด

ความสามารถ 

(Competency Based  

Training Roadmap) 

 ยกระดับศักยภาพ

บุคลากรผูมีศักยภาพสูง 

 พัฒนาสมรรถนะการ

บริหารสำหรับผูบริหาร 

 *ปลูกฝงคานิยมการเปน

องคกรนวัตกรรม  

บนหลักแนวคิด 5a 

 *สงเสรมิใหมีการ

ถายทอดความรู 

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 *สงเสรมิความสัมพันธ 

อันดีระหวางบุคลากร 

ทุกระดับ 

 *สรางแรงจูงใจในการ

ทำงาน 

 สำรวจความพึงพอใจและ

ความผูกพันตอองคกร 

แนวทางดำเนินงาน 
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แผนปฏิบัตกิารดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร สนช. ป 2565 

กลยุทธ :  บุคลากรมีสมรรถนะพึงประสงค 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : งานบุคคลและพัฒนาองคกร 

งบประมาณ : 1,500,000.-บาท 

แนวทางดำเนินงาน : 1. พัฒนาบุคลากรตามเสนทางฝกอบรมระยะยาวบนพ้ืนฐานของขีดความสามารถ (Competency Based Training Roadmap) 

 2. ยกระดับศักยภาพบุคลากรผูมีศักยภาพสูง 

 3. พัฒนาสมรรถนะการบริหารสำหรับผูบริหาร 

โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ คาเปาหมายป 2564 

1. ฝกอบรมเพ่ือเสรมิสรางสมรรถนะตามเสนทางการฝกอบรมระยะยาวบนพ้ืนฐานของขีด

ความสามารถ (Competency Based Training Roadmap) 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 

- สรุปหลักสตูร เรื่อง วิชา จากความตองการ 

 ฝกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธภิาพการทำงาน  

 ตามกรอบเสนทางการฝกอบรม ฯ   

- ศึกษาหาหลักสูตรเพ่ือยกระดับศักยภาพใหกับ

 บุคลากรผูมีศักยภาพสูง 

- ศึกษาหาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการบริหาร

 สำหรับใหกับผูบรหิาร 

/ /   

สรุปหลักสตูร เร่ือง วิชา ที่จะจัดอบรมเสนอผูบริหาร / /   

ดำเนินการจัดหา ประสานงานวิทยากร และ

ดำเนินงานจัดหลักสตูร เรื่อง วิชา ตามแผน 

/ / / / 

สรุปผลการดำเนินงาน    / 
 

1.1 รอยละของบุคลากรทั้งหมดไดรับการฝกอบรม  

 (บุคลากรทั้งหมด ณ 30 ก.ย. 64  

 มจีำนวน 91 คน คิดเปนรอยละ 100) 

Q1 รอยละ 40 ของบุคลากรท้ังหมดไดรับการ 

 ฝกอบรม 

Q2 รอยละ 60 ของบุคลากรท้ังหมดไดรับการ 

 ฝกอบรม 

Q3 รอยละ 70 ของบุคลากรท้ังหมดไดรับการ 

 ฝกอบรม 

Q4 รอยละ 80 ของบุคลากรท้ังหมดไดรับการ 

 ฝกอบรม 
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โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ คาเปาหมายป 2564 

2. ประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรที่มีศกัยภาพสูงหลังการฝกอบรม 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 

ศึกษารูปแบบ แนวทางการประเมนิพฤติกรรมท่ี 

เปลี่ยนแปลงหลังจากการฝกอบรม 

  /  

- ออกแบบสอบถามประเมินพฤติกรรม ฯ 

- ดำเนินการประเมิน 

  / / 

/ 

สรุปขอมลูและวิเคราะหผล    / 

รายงานผูบริหาร    / 
 

2.1 พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม 

 (เจาหนาที่ผูมศัีกยภาพสูง จำนวน 18 คน) 

บุคลากรท่ีมศัีกยภาพสูงมีพฤติกรรม 

เปลี่ยนแปลงดีขึ้นหลังการอบรม 
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กลยุทธ :  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : งานบุคคลและพัฒนาองคกร 

งบประมาณ : 1,500,000.-บาท 

แนวทางดำเนินงาน : 1. พัฒนา*ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารงานบุคคล 

     (*ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบรหิารงานบุคคลที่ดำเนินงานในโครงการเปนสวนหนึ่งของระบบการจัดการและวางแผนบริหารองคกร 

    โดยรวม (Enterprise Resource Planning; ERP) ของสำนักงานซึ่งจะเริ่มดำเนินการในป 2565) 

 2. พัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดวยระบบ Project Based Management 

โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ คาเปาหมายป 2564 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารงานบุคคล 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 

สำรวจและรวบรวมขอมูลความตองการระบบ

สารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่นำมาปรับปรุง พัฒนา 

จัดหา เพ่ือใชปฏิบัติงาน 

/    

จัดประชุมผูเก่ียวของเพื่อรวบรวมขอมูลความ

ตองการของผูใชงาน 

 /   

จัดหาระบบ 

- รางขอบเขตงาน (TOR) 

- ดำเนินการจัดหาระบบ 

  

/ 

/ 

 

/ 

/ 

 

ทดสอบระบบ  / / / 

ตรวจสอบความถูกตองของรายงานขอมูลจากระบบ  / / / 

ใชงานระบบ  / / / 
 

3.1 มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 

 ใชปฏิบัติงาน 

Q1 ไดความตองการระบบสารสนเทศ 

 ทรัพยากรบุคคลที่นำมาปรับปรุง พัฒนา 

 จัดหา เพ่ือใชปฏิบัติงาน 

Q2 มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 

 ใชในการดำเนินงาน 1 ระบบ 

Q3 มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล  

 ใชในการดำเนินงาน 2 ระบบ 

Q4 มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล  

 ใชในการดำเนินงานรวม 3 ระบบ 
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โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ คาเปาหมายป 2564 

4. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบติังานใหเช่ือมโยงกับผลงานดวยระบบ Project Based 

Management 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 

ศึกษา รวบรวมแนวทางการทำการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานที่ใชในปจจุบัน เขามาใชกับระบบ PBM 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 

 /   

สรุปขอมลูการไดมาซึ่งขอมูลจากระบบ PBM  

ที่นำมาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานเปน 

รายบุคคล 

  /  

จัดทำรางแนวทางการประเมินผลดวยระบบ PBM   /  

เสนอรางแนวทางการประเมินผลดวยระบบ PBM        

ตอคณะทำงานปรับระเบียบ ฯ 

  /  

เสนอรางแนวทางการประเมินผลดวยระบบ PBM        

ตอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและบริหารงาน

พัฒนาองคกร 

   / 

เสนอรางแนวทางการประเมินผลดวยระบบ PBM        

ตอคณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติ 

   / 

ประกาศใช และสื่อสาร    / 
 

4.1 ไดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 ดวย Project Based Management (PBM) 

Q1 -- 

Q2 ไดแนวทางการรวบรวมเวลาทำงานของ 

 เจาหนาที่ในโครงการตาง ๆ 

Q3 - ทดสอบแนวทางการประเมินผล 

   การปฏิบัติงาน ดวย PBM  

 - ยกรางหลักเกณฑการประเมินผลการ 

   ปฏิบัติงาน ดวย PBM และนำเสนอตอ

  คณะทำงานปรับระเบียบ ฯ 

Q4 - เสนอ (ราง) แนวทางการประเมนิผลดวย 

   ระบบ PBM ตอคณะอนุกรรมการ 

   บริหารงานบุคคลและบริหารงานพัฒนา 

    องคกร 

 - เสนอ (ราง) แนวทางการประเมนิผลดวย 

   ระบบ PBM ตอคณะกรรมการนวัตกรรม 

   แหงชาต ิประกาศใช และสื่อสาร 
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กลยุทธ :  สรางบรรยากาศวัฒนธรรมนวัตกรรม และเสริมสรางความพึงพอใจและผูกพันตอองคกร 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : งานบุคคลและพัฒนาองคกร 

งบประมาณ : -- 

แนวทางดำเนินงาน : สำรวจความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกร 

โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ คาเปาหมายป 2564 

5. สำรวจความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกร 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 

ทบทวนแบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน

ตอองคกร  

  /  

นำเสนอแบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน

ตอองคกรตอผูบริหารใหความเห็นชอบ 

  /  

สงแบบประเมิน ฯ ใหเจาหนาท่ี   /  

วเิคราะหผลประเมิน ฯ   /  

สรุปผลประเมิน ฯ และนำเสนอตอผูบริหาร    / 
 

5.1 ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของ 

 เจาหนาท่ีตอองคกรเพ่ิมข้ึนกวาปที่ผานมา 

 (สำรวจลาสดุป 2563 ผลสำรวจความพึงพอใจ 

 และความผูกพัน ฯ = รอยละ 83.10) 

Q1 -- 

Q2 -- 

Q3 แบบประเมินความพึงพอใจและความ 

 ผูกพันตอองคกรผานความเห็นชอบจาก 

 ผูบริหาร 

Q4 - วิเคราะหผลประเมิน ฯ 

 - สรุปผลประเมิน ฯ และนำเสนอตอ 

   ผูบริหาร 

 

 


